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VI. Considerações Finais e Contribuições da Pesquisa 
 
 

6.1.  Conclusões 
 
6.1.1.  Conclusões sobre a metodologia utilizada 
 

O presente estudo buscou, a partir de um estudo de caso, mostrar a aplicação da metodologia 

de mapeamento e quantificação de sistemas produtivos proposta por Neves et al (2001). As seis 

etapas propostas por esse autor (descrição do sistema, ajustes no desenho, levantamento de dados 

secundários, levantamento de dados primários, quantificação e validação por meio de workshop) 

foram aplicadas no estudo de caso do SAG do Trigo no Brasil. 

Embora estudos envolvendo a visão sistêmica das organizações (públicas ou privadas) não 

sejam recentes, esse tipo de abordagem tem sido um tema de interesse crescente tanto no campo 

acadêmico quanto empresarial. O conceito de organizações conectadas em rede, os estudos de ECT, 

Cadeia de Suprimentos, Coordenação, Ações Coletivas, entre outros, vem sendo amplamente 

estudados. Muito dos estudos mencionados anteriormente são estruturados a partir do conhecimento 

prévio do diferentes sistemas produtivos, sendo que estes são dinâmicos e, portanto, estão passando 

por mudanças contínuas. Assim, mapear e quantificar sistemas produtivos torna-se importante para 

o desenvolvimento de outros estudos que se amparam nesse conhecimento prévio.  

As metodologias de caracterização de sistemas não são importantes apenas como subsidio 

para pesquisas científicas, também são instrumentos poderosos para a iniciativa privada, conforme 

observado durante o desenvolvimento dessa pesquisa. A integração dos diferentes elos participantes 

em um sistema, por meio do associativismo ou outras formas de governança, o reconhecimento da 

participação e relevância dos diferentes setores existentes em um SAG, o estabelecimento de ações 

coletivas, são possíveis produtos obtidos por meio do conhecimento sistêmico de um SAG. 

Nesse sentido, metodologias de caracterização de Sistemas são ferramentas-chave dentro 

dos estudos de SAG, cadeias ou redes. A metodologia apresentada nesse trabalho foi escolhida por 

permitir a caracterização e quantificação de sistemas a partir do cruzamento dos conhecimentos 

acadêmicos e mercadológicos. Além do mais, essa metodologia é de fácil aplicação, podendo ser 

repetida periodicamente e, assim, mantendo atualizados seus resultados. A metodologia utilizada é 

constituída pelas seguintes etapas: 

• 1ª Etapa: Descrição do Sistema Agroindustrial em estudo. Essa etapa consiste no 

“desenho” do sistema Agroindustrial por meio de “caixas” respeitando o fluxo dos 

produtos nos canais de distribuição. 

• 2ª Etapa: Submissão da descrição para executivos do setor privado e outros especialistas, 

visando ajustes na estrutura. Com a primeira versão da descrição, algumas entrevistas 
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em profundidade com executivos de empresas atuantes no setor e outros especialistas 

(pesquisadores, lideranças setoriais, entre outros) devem ser realizadas visando ajustar a 

estrutura proposta. 

• 3ª Etapa: Pesquisa por dados de vendas em associações, instituições e publicações. 

Algumas associações privadas disponibilizam para seus membros dados sobre vendas, às 

vezes até na internet. Uma cuidadosa Revisão Bibliográfica também deve ser realizada 

em busca de dissertações/teses recentes, além de artigos em revistas/jornais de grande 

circulação ou acadêmicos. 

• 4ª Etapa: Entrevistas com executivos de empresas. Este é o ponto central desta 

metodologia. São realizadas entrevistas com gerentes de vendas buscando levantar o 

montante financeiro vendido pelas empresas no setor em estudo. 

• 5ª Etapa: Quantificação. Neste ponto, todos os dados obtidos são processados e inseridos 

na descrição do sistema, logo abaixo do nome da indústria. Então, os dados são enviados 

para as empresas que colaboraram, que analisarão os valores. As empresas enviam de 

volta os dados com seus comentários e contribuições. 

• 6ª Etapa: Validação por meio de Workshop. Na fase final é realizado um workshop para 

apresentação dos resultados e discussão dos números. Depois disto, pequenos grupos de 

discussão são formados visando a elaboração de ações coletivas que serão, na última 

parte do evento, apresentadas e resumidas em seção plenária. 

 

As vantagens observadas na metodologia utilizada foram: 

• A metodologia é de aplicação relativamente simples e direta; 

• A coleta de informações não depende de fontes públicas de dados; 

• O desenho obtido permite a fácil visualização do posicionamento e relevância dos 

diferentes setores existentes em uma cadeia de valor; 

• As informações são obtidas por meio de dados primários e secundários, aumentando a 

confiabilidade dos resultados; 

• A validação dos resultados por meio de workshop aumenta a credibilidade da pesquisa; 

• A formação de grupos focais heterogêneos, para elaborar as listas de problemas e ações 

coletivas existentes em toda a cadeia, gera um ambiente de comprometimento entre os 

participantes do workshop. Este ambiente pode ser utilizado como ferramenta de 

integração da cadeia e implementação das ações coletivas que beneficiem todos os elos 

participantes; 
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Durante o desenvolvimento da presente pesquisa foi possível perceber as vantagens citadas 

acima. Embora a aplicação da metodologia seja relativamente simples, os resultados obtidos 

possibilitaram a caracterização completa do eixo central (insumos agrícolas, produção rural, 

moagem, industrialização, distribuição e consumo final) do SAG do Trigo no Brasil. As conclusões 

mais importantes sobre o referido SAG, obtidas a partir dessa pesquisa, são apresentadas a seguir. 

 

 6.1.2.  Conclusões sobre o SAG do Trigo no Brasil 

 

Ao longo de sua história no País, o SAG do Trigo foi altamente afetado por políticas 

governamentais. Em um primeiro momento, a regulamentação exercida pelo governo dificultava o 

acesso de novos entrantes no setor de moagem e protegia a produção agrícola, sendo que esta última 

possui a como principal desafio a resolução de problemas fitossanitários. Com a desregulamentação 

do setor, acentuada nos anos 90, o setor moageiro repentinamente passou de uma situação de 

mercado fechado para uma nova realidade de alta concorrência. Em conseqüência dessa nova 

realidade, surge a necessidade de integração e representatividade do setor, sendo então fundada a 

Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo). Em relação a produção de trigo, a 

desregulamentação  e a valorização do Real frente ao Dólar ocasionou a diminuição da produção 

doméstica, que não mais conseguia competir com o produto proveniente da Argentina. 

Indiscutivelmente as mudanças ocorridas no SAG do Trigo a partir da desregulamentação 

dos anos 90 foram significativas. O objetivo central do presente estudo foi apresentar uma 

caracterização atual do SAG do Trigo no Brasil. A partir dos resultados apresentados neste trabalho 

foi possível identificar vários aspectos interessantes do respectivo sistema. Em primeiro lugar, o 

SAG do trigo possui acentuada importância para economia brasileira, movimentando cerca de R$ 

37 bilhões por ano, sendo mais de R$ 3,5 bilhões desse faturamento destinado aos impostos 

federais. 

A partir do desenho da cadeia percebe-se que além de possuir uma grande dimensão, este 

SAG também é caracterizado pela presença de agentes com diversas características distintas. O 

primeiro nível do SAG é constituído pelas Indústrias de Insumos Agrícolas (Sementes; Corretivos; 

Máquinas e Implementos; Defensivos e Fertilizantes). Com vendas na ordem de R$ 77 milhões para 

o SAG do Trigo, a Indústria de Sementes é caracterizada pela presença de organizações públicas e 

privadas que desenvolvem e comercializam materiais genéticos aos produtores rurais. Nessa 

indústria destaca-se o desenvolvimento de novas variedades adaptadas ao cultivo no cerrado e com 

diversas aptidões industriais. 
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Uma análise superficial da Indústria de Corretivos, caracterizada pela presença de um 

grande número de empresas com gestão familiar, indica que esta possui pouca participação no SAG 

do Trigo, com faturamento em torno de R$ 3 milhões. No entanto, tal análise pode estar 

equivocada, uma vez que grande parte do calcário aproveitado pela cultura do trigo é computado 

nas vendas para outros SAG, em especial para o SAG da Soja. É necessário que as empresas de 

calcário estimulem e divulguem estudos nessa área, visando demonstrar a importância do seu 

produto para a cultura do trigo e assim, aproveitar essa nova oportunidade de negócio. 

A Indústria de Defensivos é formada predominantemente por grandes multinacionais, 

apresentando uma grande concentração industrial. Esse setor tem desenvolvido produtos específicos 

para a cultura do trigo, em especial fungicidas. O faturamento de R$ 212 milhões obtidos em 2002 

com as vendas para o SAG do trigo representam 3,81% do faturamento do setor no Brasil.  

O Brasil ocupa a quarta posição no consumo mundial de fertilizantes, ficando atrás apenas 

da China, Estados Unidos e Índia. No entanto, enquanto o consumo desse produto vem diminuindo 

nos principais países consumidores, no Brasil a situação é inversa, com o consumo aumentando ano 

a ano. Essa indústria faturou R$ 297 milhões com o SAG do Trigo em 2002. Destaca-se que cerca 

de 14% da receita dos produtores rurais com a comercialização de trigo é destinada para aquisição 

de fertilizantes. 

Dentre todos os setores que comercializam insumos agrícolas para o SAG do Trigo, a 

Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas foi a que apresentou maior faturamento (R$ 492 

milhões). Contudo, esse resultado deve ser analisado cuidadosamente, pois os equipamentos 

utilizados para a cultura do trigo também são usados em outras culturas. Além disso, nos últimos 

anos os produtores rurais têm investindo muitos recursos na modernização de sua frota de máquinas 

agrícolas, estimulados por programas de financiamento (Moderfrota) e pelo bom desempenho de 

diversas commodities agrícolas. 

O segundo nível do SAG do Trigo é a Produção Rural. Esse nível é constituído por mais de 

cem mil famílias de produtores, que juntos obtiveram R$ 1,152 bilhões com a comercialização da 

safra 2001/02. Os estados do Paraná e do Rio Grande do Sul são as principais regiões produtoras 

desse grão no País, representando, respectivamente, 53% e 36% da safra 2001/02. Embora a Região 

Sul do País seja responsável por mais de 90% da produção de trigo nacional, nota-se a expansão da 

cultura no cerrado (região central do Brasil). A produtividade média dessa cultura no país é de 

1.700 kg/ha, sendo baixa quando comparada à média mundial (2.200 kg/ha). Todavia, cultivos 

irrigados têm apresentado rendimento muito maior que a média nacional, chegando a mais de 4.400 

kg/ha. Em termos de produção rural, percebe-se que o cultivo do trigo no Brasil é sensível a cotação 

do Dólar. As importações de trigo-grão, principalmente da Argentina, foram estimuladas na época 
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da paridade Dólar/Real. Contudo, a desvalorização do Real frente ao Dólar, ocorrida a partir de 

1999, tornou as importações mais caras, resultando na alta da cotação do grão e conseqüentemente 

no aumento da área plantada no País (a safra 2001/02 supriu cerca de 35% da demanda interna do 

Brasil). 

No campo do comércio internacional, o trigo é o segundo grão mais produzido no mundo 

(567 milhões de toneladas em 2003), perdendo apenas para o milho (590 milhões de toneladas em 

2003). Embora estes dois grãos apresentem grande consumo interno nos países produtores, as 

exportações de trigo são superiores às de milho. Enquanto a China, a Índia e os Estados Unidos são 

os principais produtores, o Brasil é o principal importador desse grão (em 2002, as importações 

brasileiras de trigo somaram R$ 2,634 bilhões). 

O terceiro nível do SAG do Trigo é representado pelo beneficiamento primário (produção de 

farinha de trigo), ocorrido nos moinhos. Apesar da Indústria Moageira brasileira possuir uma 

capacidade instalada superior a 15 milhões de toneladas e mais de 200 moinhos, esse setor é 

caracterizado pela ociosidade (ao redor de 47%) e pela concentração (os dez maiores moinhos 

detêm 50% da moagem). O setor faturou R$ 5,85 bilhões em 2002, sendo que a produção de farinha 

de trigo (7 milhões de toneladas) por Região foi: Sudeste (42%); Sul (31%); Nordeste (22%); 

Centro-Oeste (3%); Norte (2%).  

O quarto nível do SAG é formado pela Indústria de Alimentação, responsável pelo segundo 

processo de industrialização do trigo. A Indústria de Panificação é constituída pelas padarias e 

empresas produtoras de pães industrializados. No setor de padarias mais de 50.000 estabelecimentos 

(a maioria de pequeno e médio porte) disputam a preferência do consumidor. Cerca de 33% do 

faturamento destes estabelecimentos é proveniente da comercialização de pães, sendo que em 2002, 

o faturamento obtido com as vendas destes produtos foi de R$ 6,6 bilhões. Apesar dos “grandes” 

números que caracterizam este setor, as padarias têm enfrentado dificuldades como: grande 

ociosidade, queda no faturamento, grande concorrência entre padarias e supermercados, 

informalidade e defasagem tecnológica. 

As empresas de pães industrializados faturaram R$ 2 bilhões em 2002. Apostando no 

aumento do consumo per capita de pão no Brasil (27 kg/ano), que hoje está abaixo do consumo 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (60 kg/ano), as empresas deste setor têm 

investido em novos produtos (pães de forma, de leite, light, integral, novas embalagens, entre 

outros). 

A Indústria de Massas Alimentícias é responsável pelo consumo de 15% da farinha de trigo 

produzida no País. Embora o consumo de massas não seja o hábito típico do brasileiro, a produção 

de massas no Brasil (981 mil toneladas em 2002) ocupa uma posição de destaque no cenário 
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internacional. O setor faturou R$ 2,36 bilhões em 2002, comercializando principalmente massas 

secas (67% do faturamento). O consumo per capita de massas no Brasil (5,7 kg/ano) ainda possui 

muito potencial par expansão, na Venezuela, por exemplo, o consumo per capita (12,7 kg/ano) é 

mais que o dobro do consumo brasileiro. Embora o volume de massas produzido no País nos 

últimos três anos tenha permanecido relativamente estável, nesse período ocorreu um acentuado 

aumento no faturamento do setor, indicando o aumento do preço de venda do produto por 

quilograma. 

A produção da Indústria brasileira de Biscoitos é a segunda maior do mundo (perdendo 

somente para a produção americana). Este setor faturou R$ 3,4 bilhões em 2002, sendo que o 

mercado segmenta-se da seguinte maneira: Recheados (30%); Cream-Craker (26%), Amanteigados 

(13%); Maisena (10%), Wafer (7%); outros (14%). Nota-se alta concentração industrial neste setor, 

sendo que as duas maiores empresas possuem cerca de 60% de participação de mercado. 

Diferentemente de outros derivados do trigo, o consumo per capita de biscoitos no Brasil (5,90 

kg/ano) é semelhante ao consumo observado em muitos países desenvolvidos, como a Áustria (5,98 

kg/ano), por exemplo. 

Atuando neste nível, não só como processador, mas também como agente de distribuição, 

está a Indústria de Refeições Coletivas. Em 2002, esta indústria obteve um faturamento de R$ 4,3 

bilhões, sendo que os derivados do trigo (pão, farinha e macarrão) representam cerca de 8% do 

valor dos ingredientes usados neste setor. Merece destaque o fato desta Indústria apresentar 

constante aumento no faturamento, indicando a importância crescente deste setor como agente de 

distribuição de alimentos. 

O quinto nível do SAG é formado pelos agentes de distribuição atacadista. 

Aproximadamente 4,5% do faturamento total deste setor é proveniente da comercialização de 

produtos do SAG do Trigo, sendo que este valor representou R$ 2,1 bilhões em 2002. As maiores 

empresas atacadistas estão situadas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Nota-se que os 

derivados do trigo, por serem produtos de uso básico, atuam como facilitadores no processo de 

comercialização deste setor. 

O varejo é o sexto nível presente no SAG do Trigo, sendo os supermercados os principais 

agentes deste setor. Cerca de 8,2% do faturamento dos supermercados é obtido com as vendas de 

produtos do SAG do Trigo, sendo que este valor representou o montante de R$ 5,42 bilhões em 

2002. O aumento do poder dos grandes varejistas, acentuado na década de 90, é uma característica 

importante deste segmento. Como, em geral, apenas as grandes empresas tem condições de atender 

as exigências das grandes redes de supermercados, nota-se uma mudança na distribuição dos 

produtos alimentares produzidos pelas pequenas empresas. Algumas destas empresas estão 
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focalizando suas estratégias de distribuição no pequeno varejo, buscando ganhar participação de 

mercado e a elevação da margem de lucro. 

O sétimo e último nível do SAG do Trigo é formado pelos consumidores finais. Embora os 

derivados do trigo sejam produtos de consumo básico, os consumidores estão cada vez mais 

exigentes e demandando produtos diferenciados. Assim, a segmentação de mercado e o 

posicionamento distinto das ofertas pelas empresas, vêm “ganhando” importância. É possível 

encontrar nas gôndolas dos supermercados diferentes ofertas para diferentes segmentos de mercado 

(por idade, classe social, aspectos culturais, entre outros). Algumas características importantes no 

comportamento do consumidor moderno são: consumo fora do domicílio, preocupação com a 

segurança alimentar, envelhecimento da população, busca de conveniência, valorização de aspectos 

culturais, preocupação ambiental, maior exigência de seus direitos legais. 

Conforme apresentado nos parágrafos anteriores, o SAG do Trigo é complexo e amplo, 

constituído por vários níveis até alcançar o consumidor final. Para atender satisfatoriamente o 

cliente final, com qualidade e custos adequados, é necessário que todos os “elos” participantes do 

sistema sejam eficientes. Além do mais, maior do que a concorrência interna existente em um SAG 

está a competição entre diferentes SAG. O SAG do frango, por exemplo, compete com os SAG da 

carne bovina e com o SAG da carne suína pela preferência do consumidor, uma vez que estes três 

sistemas acabam ofertando um mesmo produto: a proteína animal. Da mesma forma, o SAG do 

Trigo visa ganhar espaço na preferência do consumidor por fontes de carboidratos, sendo este o 

mesmo produto oferecido pelos SAG da mandioca e do arroz, por exemplo. As relações de 

competição e complementaridade entre os SAG precisam ser analisadas, pois a partir deste 

entendimento a importância da integração das partes de um sistema se tornará evidente. 

Com o objetivo de elaborar uma agenda de trabalho para o SAG do Trigo, foram levantados 

os principais problemas de coordenação existentes no sistema. Os problemas levantados foram: 

- Falta de integração entre os diversos setores atuantes no sistema; 

- Baixo consumo per capita de alguns derivados do trigo (principalmente massas e pães); 

- A produção nacional de trigo é pequena em relação a quantidade demandada pelo SAG; 

- Necessidade de aumentar os investimentos em pesquisa agropecuária, visando ganhos de 

produtividade de aptidão qualitativa; 

- Falta de um plano de comunicação para todo o SAG; 

- Problemas de informalidade, gerando concorrência desleal e ameaçando a qualidade do 

sistema; 

- Mão-de-obra desqualificada atuando em diversas partes do sistema, em especial nas 

padarias; 
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- Existência de defasagem tecnológica nas padarias; 

- Escassez de recursos públicos de financiamento de custeio e investimento no Setor; 

-  Problemas fiscais originados por impostos em cascata e falta de equalização.     

A partir do reconhecimento destes problemas, foi elaborada uma lista de ações coletivas que 

devem ser implementadas conjuntamente por diversos agentes do SAG, visando minimizar os 

problemas citados anteriormente. Esta lista foi denominada “Agenda do Trigo” e contem as 

seguintes ações corretivas: 

- Articulação do SAG por meio da criação do “Trigo Brasil”; 

- Estimular o aumento do consumo dos derivados do trigo, desenvolvendo o paladar e o 

costume de nosso povo pelas diversas receitas baseadas nesses produtos; 

- Aumentar a produção brasileira de trigo nas tradicionais regiões produtoras e em novas 

fronteiras agrícolas. O foco dessa ação não deve ser apenas quantitativo, mas também qualitativo; 

- Incentivar a Pesquisa Agropecuária. Derivado da ação anterior, o incentivo à pesquisa 

agropecuária é essencial para o aumento da qualidade e produtividade do cultivo do trigo. 

- Elaborar um plano de comunicação que enfatize a importância nutricional / funcional dos 

produtos derivados do trigo na alimentação humana. A Pirâmide Alimentar poderia ser um bom 

ponto de partida para esse plano; 

- Combater a informalidade presente em alguns níveis do SAG; 

- Qualificar a mão-de-obra atuante no SAG, principalmente os trabalhadores rurais e os 

funcionários das padarias; 

- Investir na atualização tecnológica das diversas indústrias presentes neste SAG, em 

especial para o setor de padarias; 

- Elaborar um projeto visando melhorar a gestão nas padarias; 

- Discutir com o Poder Público fontes de financiamento; 

- Discutir com o Poder Público a questão fiscal. 

Nota-se que alguns pontos listados nesta “agenda” coincidem com ações propostas por 

Azevedo et al. (1998). O investimento em pesquisa científica, a qualificação da mão-de-obra, a 

modernização das Indústrias são propostas comuns às duas pesquisas. Embora a lista elaborada por 

Azevedo et al. (1998) tenha um foco mais acentuado nas políticas públicas e a lista elaborada no 

presente trabalho focalize políticas privadas, por que estes pontos em comum continuam existindo 

após cinco anos? Será que estudos futuros irão formular novas listas e os pontos abordados 

continuarão os mesmos? 
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6.1.3.  O atendimento dos objetivos propostos 

 

Este trabalho se propôs, como objetivo geral, a mapear e caracterizar o Sistema 

Agroindustrial do Trigo no Brasil, apresentando seus principais atores e a participação desses na 

referida cadeia. Foi cumprido o objetivo geral e este foi apresentado no capítulo V desta 

dissertação. 

 

Como objetivos específicos, buscou-se: 

• “desenhar” o Sistema, o que foi apresentado no tópico 5.2. 

• realizar a quantificação desse Sistema por meio do levantamento do faturamento (R$), no ano de 

2002, dos diversos setores participantes do mesmo, o que foi feito nos tópicos 5.2 até 5.8. 

• analisar problemas de coordenação, realizado no tópico 5.12. 

 

As contribuições para o conhecimento do assunto foram, portanto, a aplicação de uma 

metodologia de mapeamento e quantificação de SAG e a conseqüente caracterização do SAG do 

Trigo no Brasil. Há também a abertura para novos trabalhos de estudo e pesquisa. 

 

6.2.  Limitações da Pesquisa 
 
As diversas limitações do presente estudo são apresentadas a seguir: 

 

- Mesmo com a preocupação de levantar minuciosamente a bibliografia relacionada com o 

tema, é possível que trabalhos importantes tenham passado desapercebidos; 

- Os dados levantados para a quantificação do sistema foram obtidos por meio de fontes 

secundárias e entrevistas com especialistas selecionados, sem a preocupação de utilizar uma 

amostragem probabilística; 

 - Para caracterizar o SAG de forma sistêmica seria necessário analisar também os 

Ambientes Organizacional e Institucional, além das transações entre os setores. Tal análise não foi 

realizada neste estudo; 

- Os problemas de coordenação levantados e a “agenda” de trabalho elaborada neste 

trabalho, são resultado das informações disponibilizadas por representantes de algumas empresas e 

associações. Assim, esses resultados refletem a opinião desses segmentos, podendo existir no 

sistema outros pontos de vista, provenientes de agentes que não participaram deste estudo; 

- Os SAG são sistemas dinâmicos, portanto, os resultados aqui obtidos podem ser 

atualizados e melhorados em pesquisas futuras. 
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6.3.  Recomendações de Pesquisas Futuras 

 

A partir deste estudo focado no tema Sistemas Agroindustriais, pode-se sugerir as novas 

pesquisas a seguir: 

- Essa pesquisa pode ser realizada novamente visando a atualização dos resultados; 

- Visando complementar este estudo, novas pesquisas podem caracterizar o Ambiente 

Institucional, o Ambiente Organizacional e as transações típicas presentes no SAG do Trigo; 

- Outros SAG podem ser mapeados e caracterizados com a utilização da mesma metodologia 

aplicada nessa pesquisa; 

- Novas ferramentas de análise podem ser desenvolvidas para minimizar as limitações 

apresentadas neste estudo; 

-  Também poderiam ser desenvolvidos modelos matemáticos para estudar possível impacto 

da variação de um dos elos do sistema. Por exemplo, se o consumo de massas aumentasse em 

100%, qual seria as modificações ocorridas em todos os outros elos da cadeia? 

- Cada um dos “elos” estudados pode servir como tema para estudos mais específicos e 

detalhados. 


