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RESUMO

Utilizando os conceitos de Agribusiness, Cadeia de Produção,
Sistema Agropecuário e dentro do marco da Teoria dos Custos de

Transação, discute-se a Integração Vertical (I.V.) da cadeia do frango em
duas áreas de América Latina: São Paulo, no Brasil, e Panamá.
A Integração Vertical (LV.) tem sido discutida segundo diferentes
modelos, principalmente do ângulo do poder monopolístico; no entanto, pode
ser analisada a partir de uma visão de custos de transação, aplicada à
coordenação de cadeias de produção no agribusiness de uma área ou país.

As empresas avícolas realizam uma integração dos estágios de forma
seletiva e progressiva no tempo, segundo os lineamentos que têm dado o
ambiente institucional e organizacional, a especificidade dos ativos e o grau
de incerteza que apresentam os investimentos; este último, tanto do lado do
fornecimento de insumos como do mercado de seus produtos. Ademais, esta
integração é afetada pelo comportamento humano de oportunismo e
racionalidade limitada, inerentes aos agentes que dela participam.
A integração vertical na cadeia do frango tem sido motivada e, em

muitos casos, determinada pelas instituições, já que existe um efeito direto
ou de sinalização delas, considerando que apoiam esta integração através
de leis e regras. Exemplo disso é o caso da proteção do mercado nacional,
principalmente pela redução de taxas de impostos e/ou facilidade de
créditos.
O sistema de governança de um estágio produtivo da cadeia do
frango - seja esta hierárquica, híbrida ou de mercado - está determinado

principalmente pelo grau de incerteza (p) que percebem os agentes, embora
mantenha uma relação direta com a especificidade dos ativos (k) e a
frequência (f) das transações. Por causa destes dois últimos (k alto e f muito
seguido), pode favorecer o aparecimento de ações oportunistas, já que eles
afetam diretamente a incerteza de forma proporcional, incrementando ji.
Além disso, existe uma racionalidade limitada dos agentes, que permite,
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de aparecimentos de
oportunistas, as quais são difíceis de serem evitadas num contrato.
então,

a

existência

da

possibilidade

ações

Portanto, nos estágios que têm maior grau de incerteza, a firma busca
integrá-lo, internalizando-o na relação contratual. Sendo assim, existe um
efeito do ambiente organizacional que pode reduzir o comportamento
oportunístico, ou seja, permite que o sistema de governança híbrido (os
contratos fortes de quase-integração) seja fortalecido.
No entanto, as próprias empresas reconhecem que a forma mais
económica de produção é via mercado. Então, quando existe ambiente e

possibilidade, procuram motivá-la. Um exemplo é a produção de frango para
abate na área de São Paulo.
Por último, deve-se considerar que, dentro de um estágio, um tipo de
governança pode ser estabelecido e perdurar, considerando que ele passa a
ser um modelo de concorrência, levando a que as demais empresas que
participam do mesmo mercado o incorporem ou fiquem fora deste.
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Abstract

Using the terms of Agribusiness, Chain of Production and Agricultural System
and in the field of Cost Transaction Theory; the Vertical Integration (V.l.) of the
Chicken Chain is discussed in two areas of Latin American: in São Paulo, Brazil,
and Panamá.

The Vertical Integration (V.l.) has been discussed according to different models,

principally seen from Monopoly Power point of view; nevertheless, it can be analyze

from a Vision of Cost Transaction, applied to the coordination of chains of
production in the agribusiness of one area or country.

Bird Rainsing enterprises carry out an integration of the stages in a selective
and Progressive form in time depending on the institutional and organizational
situation of the specifys of the actives and the grade of uncertainly that the
investments present, this last one in the side of the supplier as well as in the side of
the market.

This Vertical Integration (V.l.) is affected by opportunism and limited rationality
inherited by agents that take part on it.

The vertical Integration in the chicken chain had been motivated and in many

cases determined by institutions that have a direct effect and support through rules
and laws. For example, the protection of the national market and principally the
reduction of tax rate and the credit facilities.
The government system of one stage of the chicken Chain production (been
hierarchic, hybrid and market) is principally a determinate degree of uncertainly (p)

percibed by agents, although it mantain a direct relationship with the actives
specifys (k), and frequency of transaction (f), because it can privilege the presence

of opportunistic actions, thus they affect directly the uncertainly in a proportional
form, increasing p. Also, an existing rationality of the agents can permit the

appearance of opportunistic actions, which are hard to prevent in a contract.

Therefore in the stages that have more uncertainly, the firm tries to integrate it
internalizing the contractual relationship. Thus an organizational environment can
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reduce opportunist behavior permitting that the hybrid government system ( the
almost integrations contracts) become fortalize.

On last, the enterprises recognize that the market is the most economic way of
production, because it is encourage by the possibilities and the environment. For
example the chicken production in the city of São Paulo - Brazil.
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A CADEIA AGROINDUSTRIAL DO FRANGO -

COORDENAÇÃO DO SISTEMA - A EXPERIÊNCIA
EM DUAS ÁREAS DA AMÉRICA LATINA:

PANAMÁ E SÃO PAULO - BRASIL
A política e a economia se contrapõem freqúentemente

e, muitas vezes, a vencedora é a política.
Robert M. Dunn

INTRODUÇÃO

A maioria dos nossos países da América Latina rege-se por uma

economia de mercado, a qual se apóia no princípio da liberdade dos
indivíduos: a liberdade do consumidor para escolher entre vários

produtos e serviços que concorrem entre si; a liberdade do produtor para

criar ou ampliar sua empresa e compartilhar seus riscos e recompensas;
a liberdade do trabalhador para eleger um emprego ou carreira e ainda

de mudar de empregador.

Na década de 90 e no próximo século, os antigos paradigmas -

tecnológicos, económicos, produtivos e administrativos, entre outros -

serão substituídos. Isto será mais evidente no setor Agropecuário, onde a
organização da firma,

a estrutura do mercado,

os gostos e as

preferências dos consumidores estão mudando.

A empresa busca a forma de manter sua posição e se adapta, o

que faz com que a firma desenvolva novo comportamento, que lhe

permita manter seu crescimento e desenvolvimento no ambiente onde
atua.

O desenvolvimento da indústria Agropecuária, ou Agroindústria,

não ocorre de forma casual. Ele esteve dentro de uma idéia económica e
política de Modernização e Tecnificação da Agricultura; portanto, a

primeira ação dos governos foi a substituição de importações na busca
do crescimento, que logo evoluiu para exportação.

Parte importante desse contexto foram as políticas públicas.
Políticas tais como o apoio financeiro, a proteção de mercado, a
formação de pessoal especializado, a normatização de produtos, entre
outras, tiveram uma influência direta nesse processo. Aquelas que

recaíam no ambiente geral de negócio, tais como as políticas de apoio ao

comércio exterior e de educação, influenciaram de maneira mais indireta
esse

processo.

Portanto,

o

setor público foi

o

principal

agente

coordenador1 do setor agropecuário impondo instituições e leis, nas duas
décadas passadas.

Isto levou a que a empresa tivesse a sua adequação a uma
relação direta com o meio onde se desenvolvia e que foi afetada pelo
número e formas das instituições onde estava inserida, muito mais

quando vemos o setor agropecuário,

que foi alvo de constantes

modificações políticas para assegurar um crescimento da oferta de

alimento. Em outras palavras, o ambiente é importante.

1 Coordenar é ligar, unir, harmonizar todas as atividades do negócio, facilitando seu
trabalho e seu sucesso. É conciliar todos os atos e todos os esforços coletivos,
sincronizando coisas e ações em suas proporções certas e adaptando os meios aos fins.
(Chiavenato, 1983: 72-73)

2

No processo de desregulamentação das economias, por exemplo,

num ambiente de abertura de mercado e de internacionalização das
empresas,

por conseguinte de competitividade e concorrência,

as

agroindústrias dos países que não têm eficiência e/ou economia de
escala se vêm fortemente ameaçadas, com risco de desaparecerem do

âmbito económico.

Esse problema é incrementado quando os governos não têm claro

que suas ações afetam as instituições e organizações, muito mais

quando

estas

efeito

exercem

direto

e

são

partes

decisivas

e

preponderantes para a coordenação das cadeias de produção de

alimentos. Os órgãos governamentais, encarregados de elaborarem

políticas, geralmente deixam-se levar apenas pelos sintomas isolados ou
pela pressão de grupos (lobby) que fazem um estágio de produção,
perdendo a visão de que uma decisão de apoio a um dos elos da cadeia

altera significativamente todo o resto do sistema.

Assim,

torna-se

imperativo

conhecer as

características

dos

agentes e seu relacionamento de coordenação dentro da cadeia de

produção, de forma a se poder aferir seu desempenho e, eventualmente,
nela intervir com sucesso.

Dentro desta consideração, o presente trabalho se refere ao caso

específico da Cadeia Agroindustrial do Frango, a qual tem permitido
que vastos setores da população rural tenham trabalho.

É importante ressaltar que a indústria avícola da América domina a
produção mundial de frango de corte. A América Latina, com só 9% da

população mundial, produz 17% do frango do mundo. Os Estados Unidos

da América e o Canadá, com 5% da população do mundo, produzem
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33% do frango de corte. Portanto, o continente americano é responsável
por 50% dos frangos produzidos mundialmente.

Nas últimas três décadas, a produção avícola de carne e ovos
passou de uma situação precária a uma indústria em constante

crescimento. O consumo de frango, na dieta familiar, vem substituindo o

da carne vermelha, sendo também um produto de exportação para o qual
alguns países da América têm vantagens competitivas, como no caso do

Brasil, que é um dos três maiores produtores mundiais de carne de
frango. O Panamá é auto-suficiente nesse produto. Outro exemplo são os

E.U.A., onde, nas duas décadas passadas, o preço da carne de frango
caiu quase pela metade, fazendo com que o consumo per capita
dobrasse (Thurman, 1987).

Tendo um mercado seguro e preços competitivos, o frango foi alvo
de políticas de investimentos de grupos agroindustriais de capital

nacional. O Brasil tem sido uma das cadeias agropecuárias menos
regulamentadas,

o

que

lhe

tem

permitido

ser

competitivo

internacionalmente.

No entanto, os países da América Latina têm de produzir os
alimentos de que gosta e prefere seu povo, que é constituído por duas

camadas sociais bem distintas sobretudo economicamente: uma com

padrão de vida igualável ao encontrado em países desenvolvidos, e a

outra marcada pela escassez de recursos para a aquisição de produtos,
devido á baixa renda que recebem. Portanto, esses países têm de

assegurar essa produção de forma a garantir à sua população a
quantidade necessária de alimento para a obtenção de uma dieta
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adequada para a saúde.

Hoje, isto é conhecido como Segurança

Alimentar2.

Nosso propósito é examinar os agentes participantes da cadeia,

suas relações contratuais e de coordenação, além de visar e identificar

os níveis de integração vertical na indústria avícola em duas áreas,
Panamá e São Paulo (Brasil), considerando que as instituições têm papel

importante, tanto de estímulo como de orientação, para o fortalecimento
de um determinado modelo.

Na tentativa de explorar esta questão, desenvolver-se-á esta

pesquisa considerando no capítulo I a revisão da literatura específica e o

marco teórico, o qual pode ser dividido em três partes, como especificado
a seguir.

A primeira parte aborda a Integração Vertical (I.V.), na teoria dos

custos de transação, passando a analisar os pressupostos básicos que a
fundamenta, a descrever as instituições e as organizações, o contrato, a
visão da firma na economia dos custos de transação e a unidade das
análises, como elementos que explicam as decisões estratégicas que têm

utilizado as empresas para sobreviverem e que podem explicar sua
integração. São tratadas algumas teorias existentes para explicar a

integração vertical3,

dando-se ênfase aos

modelos

gerados

pelos

trabalhos de Williamson (1979, 1985, 1988, 1989, 1991, 1993), nos quais
a aplicação da teoria dos custos de transação serve de marco conceptual

para explicar a integração vertical no sistema avícola, e principalmente

2Aspecto bem discutido no livro Segurança alimentar: uma abordagem de agríbusiness.
Sâo Paulo: ABAG, 1993.
3 Entende-se como Integração Vertical a coordenação de decisão de fazer o processo
de dois ou mais estágios de produção ou distribuição, tecnologicamente separáveis
dentro dos limites da firma, no entanto estes estágios são tecnologicamente separáveis
que podem ser realizados em diferentes firmas.
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1

r

na cadeia do frango. Também são discutidos os termos de agribusiness,

passando pelos conceitos de agroindústria e cadeia produtiva.

II -

A segunda parte abrange a agroindústria avícola, passando a

revisar o mercado e a produção do frango, o sistema avícola e as
instituições nessas duas áreas.

III -

Na terceira parte, para concluir, faremos uma análise das relações

dentro da cadeia e o limite da firma, dentro do conceito de agribusiness e
cadeia de produção, em relação com a teoria de custo de transação,

dando ênfase nas diferenças encontradas nas cadeias de produção.

Cabe assinalar que este capítulo é extenso devido a encontrar-se

nele todo o embasamento teórico da pesquisa.

No capítulo II, denominado "A Pesquisa: Concepção", abrangemse todos os aspectos relacionados à ela propriamente dita; delineia a

identificação do problema, a justificativa, os objetivos, a hipótese principal
que norteia o trabalho, a utilidade da pesquisa e finalmente o método,
considerando o tipo de pesquisa e o seu limite, a técnica de coleta e o

tratamento de dados.

No capítulo III, denominado "Os Resultados", são analisados os

dados conforme o roteiro.

No capítulo IV, são apresentadas as conclusões finais e as

recomendações suscitadas pela análise desenvolvida. Por fim, detalharse-á a bibliografia utilizada.
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CAPÍTULO I
REVISÃO DA LITERATURA E MARCO TEÓRICO

A INTEGRAÇÃO VERTICAL NA ECONOMIA DOS CUSTOS

DE TRANSAÇÃO

1. A INTEGRAÇÃO VERTICAL

Na realidade, a administração tem duas vias para fazer um
trabalho: a subcontratação ou a integração vertical; esta última pode ser

particularmente preferida, ainda que socialmente seja ineficiente.

Argúi-se que a diferença para o efeito das firmas terem uma

integração ou contratação de serviços de uma segunda parte que não é
proprietária da firma (não-integração) tem sua origem na avaliação que

fazem os proprietários das relações contratuais, já que esses podem ser

seletivos para despedir os trabalhadores, incluindo a parte contratada, se

a performance não satisfaz as expectativas, existindo aí uma integração.
Na não-integração, eles só podem dispensar a firma toda, ou seja, a

combinação da parte contratada, os trabalhadores e os ativos da firma
(Lyons e Sekkat, 1991; Hart e Tirole, 1990).

Em algumas instâncias, a firma tende a integrar alguns estágios,
ainda

que

possam

aparecer diferentes

problemas técnicos

e de

coordenação nesta decisão.
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A coordenação pode ser conceituada como o processo de

transmissão de informação, estímulos e controles ao longo da cadeia
produtiva de forma a responder a mudanças no ambiente competitivo
(Farina e Zylbersztajn, 1994).

Mendoza (1980) considera a coordenação como a sincronização
entre diversas etapas de um mesmo processo ou entre processos

complementares; ela pode ser vertical ou horizontal.

Exemplo de

coordenação vertical são os acordos formais ou informais entre cadeias

de supermercados para exploração de mercados. Este autor também
indica que outra forma de dividir a coordenação pode ser em física e

económica.

A coordenação vertical tem influência sobre a transmissão do risco

que está presente no produtor. Estes riscos são de diversas naturezas,
tais como: preço, quantidade, qualidade (considerando o tamanho,
aparência, grau, tipo, cor e outros elementos do bem), tempo (inclui

armazenagem e estoque), etc.

Ela serve para obter adaptabilidade no

mercado, tanto como para reduzir os riscos ao dividi-los com os demais
agentes participantes (Sporleder, 1992).

Alguns autores consideram que deve ser utilizado o conceito de

relação vertical, já que ele compreende a integração vertical e a restrição
vertical. Na primeira deve-se incluir a fusão; na segunda incluem-se as
negociações, a negativa de fornecimento, a manutenção de preço de

revenda, as franquias, o esforço de linha, os descontos por quantidade,
uso de laços internos e outras formas (Vickers e Waterson, 1991; Frank e

Henderson, 1992 e Sporleder, 1992).
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Perry (1989) indica que o estudo da teoria de integração vertical
fica na interseção da teoria da firma com a teoria do contrato e a teoria

do mercado. Mas na Economia Industrial, o termo de integração vertical é
usado em duas formas distintas:

a primeira é relativa à existência de estado ou estrutura
organizacional. Nesse sentido, refere-se à extensão da qual
uma firma como unidade empresarial funciona em sucessivos
estágios no processamento e na distribuição de um produto.

Essa consideração nos leva a compreender por que uma firma
pode caminhar à especialização.

•

No segundo caso, refere-se ao comportamento ou à conduta da

empresa. Neste sentido, refere-se à ação da firma em mudar
para realizar outros estágios do processo ou da distribuição,

via fusão vertical, ou para estabelecer uma nova área de

produção ou facilidade de distribuição, fundada dentro da

empresa (conglomerado) (Clark, 1985; Marques, 1991).

Deve-se
coordenação

esclarecer
vertical

e

que

os

integração

termos

contrato

vertical

são

de

produção,

usados

inter-

cambiavelmente, mas não são iguais (Cramer e Jensen, 1979; Roy,

1958).
i

O contrato de produção, como elemento de coordenação, envolve
o uso de convénios de produção entre o agricultor (fazendeiro) e o

processador, o comerciante ou outro, que sejam participantes no primeiro
estágio antes ou depois da unidade de produção.

Estes acordos

especificam o tipo de cultura a produzir, forma de manejo, colheita e,

possivelmente, o preço a ser pago.
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■

Na

integração

vertical

estão

internalizadas

as

transações

económicas, tornando-se subordinadas à hierarquia, em que oo custos
de transação são substituídos pelo custo do monitoramento e estímulo

interno entre agente e principal.

Então, a coordenação vertical representa uma associação de dois

ou mais estágios na produção ou processo de venda de um bem, numa
entidade de decisão. Assim, o contrato de produção é uma forma de

coordenação vertical. A diferença entre coordenação vertical e integração

vertical é que, nesta última, sua coordenação se realiza dentro dos
limites da firma.

A firma pode ser descrita como verticalmente integrada se ela
abarcar dois ou mais processos de produção de insumos simples, sendo:
j

a) o insumo total do processo anterior (upstream) empregado
como uma parte ou a totalidade de um produto intermediário obtido

de um processo posterior. Este tipo de integração é conhecido
como “integração para trás”, ou downstream ou, ainda, backward,

quando se incorporam estágios anteriores de forma a serem

asseguradas fontes de suprimentos de matéria-prima ou recursos;

b) o produto intermediário em toda sua totalidade dentro da cadeia
seguinte (downstream) do processo é obtido,

em parte ou

totalmente, a partir do produto do processo anterior. Este tipo de
processo também é conhecido como “integração para a frente", ou
upstream

ou,

ainda,

forward,

realizando-se

quando

são

incorporados estágios posteriores de forma a internalizar os
estágios de distribuição ou comercialização.
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Assim, a integração vertical reflete a eliminação da relação
contratual de mercado de troca e a substitui pela de troca interna dentro

do limite da firma (Mueller e Collins, 1957; Seaver, 1957; Seagrave e
Bishop, 1958).

Outro termo utilizado e relacionado é "quase-integração", definido
como uma coordenação vertical e/ou horizontal (contratos, convénios,
etc.) em que a administração e os proprietários são independentes e
-i

descentralizados (Roy, 1958: 1.792).

Williamson (1993: 24 - 26) apresenta que a análise, que utiliza

como unidade básica a transação, tem como problema central a
i

integração vertical, principalmente para responder à pergunta de;

I

Fazer ou comprar um bem ou serviço?

Ainda que se mantenha a pergunta efetuada por COASE, em 1937:

Por que não existe uma grande empresa que faça tudo?

Na cadeia produtiva de frango, a produção requer matérias-primas

a serem transformadas através de muitos estágios intermediários.
Geralmente, alguns destes estágios são tecnologicamente separados e

podem ser produzidos em diferentes firmas.

Portanto, existem as alternativas de: fazer, comprar ou uma
combinação de ambas. Elas vão depender das instituições e do grau de

incerteza que existam no país, ou seja, as formas de governança
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predominante serão as que tiverem menor custo de transação, que
permitam à firma manter sua competitividade.

Dentro

do

setor

económico,

reconhecem-se

três

discretas

estruturas de governança: o clássico Mercado, as formas Híbridas
representadas pela contratação e a Hierárquica.

•

Pode-se considerar, então, o Mercado - como o campo no qual as
partes autónomas fazem um convénio para uma troca. O mercado

pode ser forte ou tênue. Os mercados clássicos são fortes, já que

existem compradores e vendedores em grandes quantidades de cada
lado, pelo que se reduz o custo de burocracia das transações.

•

As formas Híbridas ou outras relações - são relações contratuais de

longo termo que preservam autonomia, ainda que provenham mais

salvaguardas para transações específicas sendo comparadas com as
de mercado.

•

Hierarquia - transações que são realizadas sob um proprietário

(compra e venda entre a mesma empresa), e sujeitas ao mesmo
controle administrativo (integrado).

!

Então, a Integração Vertical é uma governança hierárquica pelo

próprio sentido do controle da troca de dois ou mais estágios dentro do

limite da firma.

I

I
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1.1 TEORIAS DA INTEGRAÇÃO VERTICAL

A seguir, é apresentada uma breve análise de algumas teorias que
explicam a integração vertical considerando-se que existem vários tipos

de imperfeições do mercado que podem incentivar que a firma busque
integrar-se verticalmente.

Estudos teóricos mostram que ela é induzida por vários fatores,
tais como:

os custos de transação,

a competência

imperfeita,

a

informação imperfeita, a variabilidade da demanda, a interdependência
tecnológica,

a

incerteza,

o

ciclo

de

vida

da

indústria

(razões

monopolistas), a busca de financiamento, as barreiras de entradas,
dentre outros (Lieberman, 1991; Engberg, 1957; Leckie, 1958; Clarke,

1985; Perry, 1989).

a) Por Falhas de Mercado

Quando se analisa a firma, ocorre que as falhas de mercado (a
competência imperfeita, a informação imperfeita, etc.) podem motivar a

integração para reduzir os custos de transação causados pelas ditas
falhas, ou seja, trata-se de hierarquizar sua ação para ter melhor

adaptabilidade.
■

Assim, a firma integrar-se-á até o ponto em que os custos de se
organizar uma transação extra dentro do limite da firma tornam-se iguais

aos custos de executá-la, pelos meios disponíveis no mercado ou pelo
custo de se abrir outra firma (Coase, 1937: 137).
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b) Devido à Interdependência Tecnológica

Os trabalhos de Wallace (1937), Peck (1961) e Silver (19R4)
servem de base a esta teoria (Perry, 1989). A simples explicação de

integração vertical é que as operações do processo produtivo são
i

tecnologicamente interdependentes e encadeadas, de tal forma que a

!
j
í

integração ocorre para economizar custos de produção. Existem muitos
exemplos

de

integração

de

processos

de

produção

por

serem

interdependentes tecnologicamente, como no caso do ferro e do aço.

í
Ainda há grandes dúvidas sobre esta teoria, já que, se essa

interdependência fosse importante, eventualmente deveriam existir firmas
cada qual em um diferente estágio tecnológico operando numa mesma
cadeia (Clarke, 1985; Marques, 1991).

c) Por razões de Incerteza

Os trabalhos de Arrow (1975) e principalmente os de Carlton
(1979) servem de base a esta teoria. A explicação comum é que a

integração vertical se dá pela segurança de fornecimento de insumos

e/ou mais certeza do mercado de produtos. Esta integração pode ter um
conceito interno de monopólio.

Arrow (1975) indica que pode existir uma assimetria de informação

entre dois estágios (upstream e downstream), que produz um incentivo

de integrar-se para se ter uma melhor alocação de recursos nesses
estágios. Carton (1979), em sua análise, considera que a incerteza

combinada com rigidez, em mercados competitivos, leva a um incentivo
para a integração vertical.
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Seu

modelo

sugere

diretamente

que

as

firmas

na

etapa

downstream podem integrar-se para trás (backward) de modo a reduzir

incertezas de fornecimento de insumos. A análise parte de que todas as
firmas e consumidores são iguais e considera um mercado em equilíbrio,
em termo de uma firma típica. O mercado pode não ser claro e a firma

compete

não

só

em

preço,

mas

também

em

confiabilidade

de

fornecimento.

Para o comprador, a utilidade depende do preço de mercado (P) e

a probabilidade de obter o bem para a firma é 1-X, pelo que podem ter

diferentes curvas de satisfação para o consumidor no espaço dado por

(P,1A).

■

Do lado do fornecedor, a firma considera a armazenagem da
produção dos bens, a qual incrementa o risco de elevar o estoque e de

não ser vendido; conseqúentemente, o preço reflete o risco. Isso leva à
formação de uma curva de iso-utilidade. A firma pode ter uma expectativa

í

de utilidade (LI) igual a zero. O mercado está em ponto de equilíbrio onde
existe uma indiferença da curva I2 e tangencial à iso-utilidade (n-|)
(figurai).
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Figura 1

Integração por razões de incerteza
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O

P\
Preço (p)

Fonte: Adaptado de Clarke (1985), fig. 8.1, pág. 179
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Com este esquema teórico, pode ser aplicada a análise para a

integração vertical, já que se pode assumir que uma firma downstream
produz um produto X usando insumos A, B e C inicialmente produzido

por firmas upstream. A demanda de X é incerta e, portanto, a dos
insumos também tem o mesmo comportamento. Utilizando o produto A,

inicialmente tem-se o risco de sobre produzir o bem e, portanto, o preço

pode exceder a iso-utilidade do bem P-|>X, pelo que a empresa que
produz X tem incentivo de integrar a produção do bem A.

Esta teoria também não explica toda lógica da integração.

Williamson (1979, 1985, 1989) considera a incerteza como uma variável
a mais dentro da teoria dos custos de transação, a qual influi nos
elementos de recorrência das transações e da especificidade dos ativos

envolvidos, já que a incerteza permite que se desenvolvam com maior

facilidade as ações oportunistas dos agentes. Para ele, esta variável só
não pode explicar a integração vertical, mas, unida à recorrência e à

especificidade dos ativos, fortalece a teoria dos custos de transação para
explicar a integração vertical dentro de uma cadeia de produção e,
portanto, agroindustrial.

d) A Hipótese do Ciclo de Vida

O modelo explicado por Stigler (1951) considera que, supondo-se
que o produto X seja produzido pelo uso de dois insumos intermediários

A e B, sendo fixa a proporção de produtos e insumos, o custo de
produção de cada um dos insumos será independente. O insumo A é

produzido com economia de escala, enquanto B é em média escala.
Essa relação está demostrada na figura 2.
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Figura 2

Hipótese de integração pelo ciclo de vida
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Fonte: Adaptado de Clarke (1985), fig. 8.2, pág. 182

18

A situação típica da firma, na produção de A e B em função de X,

é igual a AC1 e AC2. A produção de X para os insumos A e B tem lugar
em constante custo adicional, apresentada como AC3. No caso da firma
realizar todas operações (os três produtos), ela terá custo AC4, ou seja,

totalmente integrado, pelo que a empresa teria interesse em produzir o

bem B, enquanto o bem A continuaria adquirido no mercado.

e) Por Motivos Monopolistas

Esta área é das mais pesquisadas. Tomando só dois estágios de

produção e a possibilidade de monopólio, oligopólio e competência a
cada estágio de produção, podem ser construídos nove modelos, porém
o resumo será feito sobre um. Neste caso, o objetivo da firma de
integração é aumentar a venda, além de que possa ter uma diminuição

de preço e aumento do lucro (Abiru, 1988; Lee, 1987; Romano, 1889;

Salinger, 1989; Hart e Tirole, 19904; Davis, 1987).

Assuma-se que o produto X seja produzido usando-se dois

insumos A e B, utilizados em proporções fixas, além de que as firmas
que produzam X e A sejam monopólios. Ver figura 3.

Como a proporção dos insumos é fixa, pode ser determinada a

curva de custo marginal (mcx) e a demanda em função da produção
de X.

Nesta relação, o monopólio que produz o insumo A pode buscar
elevar o preço de seu produto para obter ganhos monopolistas da

4 Hart e Tirole (1990) fazem uma análise completa da relação integração vertical e
exclusão do mercado.
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Figura 3

Integração vertical por motivos monopolistas - duas
empresas monopolistas em estágios sucessivos
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Fonte: Adaptado de Clarice (1985), fig. 8.3, pág. 185
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empresa que produz X, dado um preço (pm), com o qual obtém a

participação na área Pmabc.

A reação do monopólio que produz X é reduzir a produção,

mantendo o custo marginal (mc'x) e elevando o preço a (p'm), com isso
reduzindo sua área de ganho para a área P'mfec, ainda que também
afete o consumo de A. Portanto, o monopólio produtor do insumo A está
interessado em integrar a produção do monopólio que produz o bem X,

de forma a obter maior consumo do bem A. Nessa integração, existe uma
redução de preço do bem X, um aumento da produção e uma elevação

de lucro.

1.2 ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Nas décadas do 70 e 80, os avanços na teoria de custos de
transação ajudaram a interpretar e a compreender a integração vertical,

já que aceitaram a impossibilidade de realizar contratos completos devido

à racionalidade limitada dos agentes e à necessidade de adaptabilidade
como resposta às mudanças.

A teoria dos custos de transação parte de uma visão da firma

diferente da teoria neoclássica, também misturando aspectos da teoria de
contrato e aspectos que se aproximam das ciências sociais e das
ciências que estudam o comportamento humano. Esta teoria considera

as instituições e organizações como elementos que podem afetar a

decisão da firma de integrar-se para sobreviver, no meio onde atua. Não
esquecendo que existem dois pressupostos de relação humana: o

oportunismo e a racionalidade limitada, que vão afetar positiva ou
negativamente uma relação de contrato na firma.
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1.2.1 A FIRMA

A firma na Teoria Neoclássica é vista como caixa preta (Jensen e

Meckling, 1976) e como uma entidade otimizadora, totalmente indiferente

à sua estrutura interna e aos condicionantes do ambiente, exceto aos

preços.

Portanto,

assume-se

que

existe

um

conhecimento

dos

consumidores, os quais decodificam todas as informações com respeito

aos atributos dos bens e têm uma escolha racional entre grupos
alternativos, ou seja, a firma é uma organização que transforma insumos

em produtos (Coase, 1988; Ricketts, 1987).

Por outro lado, a visão de que o preço é o melhor indicador para

toda análise económica é refutado por diferentes autores (Arrow, 1974,
1975; Coase, 1988; Williamson, 1985; Furubotn e Richter, 1991). Deve-

se lembrar que existem distorções no mercado que também afetam, as
quais não podem ser consideradas somente no preço.

Demsetz (1983) contesta a idéia da Teoria Económica de que A
firma é maximizadora de utilidade, sob dois aspectos:

•

dentro de uma firma, os administradores não estão desprovidos

de buscar um benefício conhecido como amenidade ( este
termo refere-se aos aspectos subjetivos como conforto, beleza

de escritório, elêgancia do pessoal feminino, etc);

•

numa grande empresa controlada por um administrador, que
não é seu dono, ele não só está interessado na utilidade das
atividades da firma, como também busca beneficiar-se.

!
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Para apoiar seu argumento, Demsetz cita Baumol (pág. 377), o
qual indica que A firma pode ser vista como a subsistência de
acionistas contentes com um mínimo aceitável de retorno positivo,
não avaliando o benefício total do administrador.

Tratando de entender o conceito de firma, Tirole (1988) revisa três
visões:

a) considera a firma como uma sinergia entre diferentes

unidades para obter no tempo uma exploração de economia
de escala ou de escopo;

b) como uma relação a longo prazo, a qual se vê afetada

pela

especificidade

dos

ativos

e

os

investimentos

idiossincráticos; esta idéia tem por respaldo o fato de que se
pode conhecer todas as eventuais mudanças e que se pode

prevê-las num contrato (coisa muito difícil);

c)

a

visão

de

relação

de

contratos

incompletos

i

(compartilhada por Coase, 1937 e Williamson, 1985).
i

Desse modo, pode-se considerar a firma como um grupo de
produção, coordenado e monitorado; e também como uma organização

que está constituída de contratos incompletos e que continuamente está
realizando transações.

Nessa visão, o conceito ampliado de firma como um conjunto de

relações contratuais permite

a coordenação da produção;

o

elo

fundamental é o contrato, o qual passaremos a explicar no próximo
tópico.
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1.2.2 O CONTRATO

O instrumento da relação de acordo entre dois agentes para a

execução de alguma coisa, sob determinadas condições, é conhecido

como um contrato. Para Farina e Zylbersztanj (1994: 36) os contratos
constituem arranjos privados, cuja função é promover mecanismos de

estímulo e controle de ações dos agentes e distribuir os riscos do
comportamento

oportunista,

substituindo

a

integração

vertical

na

presença de especificidade de ativos e informação imperfeita.

Formalmente, um contrato é um acordo entre duas ou mais partes,

que estipula um conjunto de ações e de pagamentos que devem ser
executados durante toda a duração da ligação contratual.

O contrato se dispõe a aceitar rupturas, senão pode ser exigido

juridicamente o seu cumprimento pelos tribunais. Nos dois casos, os

agentes são perfeitamente conscientes das consequências que levam ao
desrespeito de suas responsabilidades contratuais.

Williamson (1993) define o contrato como um convénio entre duas

ou mais partes, no qual os termos de troca são definidos e influenciados
por: preço, especificidade dos ativos e salvaguardas. Assume-se que

quantidade, qualidade e duração são totalmente especificados para
ambos agentes.

Pelo senso formal, um contrato é um jogo entre dois agentes com
os pagamentos definidos em função de suas ações (Macleod, 1992: 434;
MacLeod e Malconson, 1993: 811).
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Tratar de definir conceitos leva a uma parcialidade e a anterior
definição de MacLead (1992) assume que se conhecem as futuras
eventualidades, e não se consideram os custos de transação que

envolvem a realização do contrato, aspecto que os teóricos económicos
neoclássicos consideravam como custo igual a zero.

Então, os contratos são incompletos porque não podem refletir
todas as futuras eventualidades que se apresentam na vida dele.

Estas razões podem estar ligadas a:

i

•

nem todas as relevâncias futuras podem ser imaginadas;

•

os detalhes de algumas futuras contingências são obscuros;

•

a natureza das futuras contingências não pode ser pesquisada;

•

a apropriada adaptação de contingências futuras não pode ser
reconhecida;

•

as partes são pouco fáceis de chegar a convénios sobre
futuras contingências.

A Teoria de Custos de Transação tem como pressuposto que

existem custos na utilização do sistema de preço, bem como na
condução do contrato intrafirma, e que são importantes tanto os contratos
via mercado como também os contratos coordenados centralmente pela
firma. Exemplificando uma relação laborai, indicamos o ciclo do contrato.

Ver figura 4.
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Figura 4

O ciclo de contrato e suas etapas

II

I

III
Períodos
Seguintes

T0

Ti

í

í

T2+1

T2

T

hc

Negociação
do contrato Período ex ante

Fechamento de acordo Escolha de Ec e E,

►

Revelado Avaliação Ue e Uv

Decisão de
finalizar ou
continuar o contrato

Observação
Inobserváveis os esforços

I
Fontes: Adaptado de Bolton e Whinston (1993), fig. 2.1, pág.124; Macleod (1992),

fig. 1, pág. 437; Macleod e Malcomson (1993), fig.2, pág. 815
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O modelo apresenta que, no período t0, o comprador (C) e o

vendedor (V) iniciam o processo de negociar o contrato para fornecer um

bem ou um serviço. Nele, estudam-se e negociam-se em conjunto as
cláusulas de especificação de esforços, preços e possíveis penalidades

pelo não cumprimento do contrato. Podem ser analisadas algumas

possibilidades de benefício ou perda. Estes custos são conhecidos como

ex ante do contrato.

No período t1( aos agentes convém escolher os níveis dos

esforços ou investimentos a realizarem durante o estágio I para que o
contrato seja assinado. Os contratantes têm estipulado que o esforço

será de Ec>0 e Ev>0.

No caso do vendedor, o esforço que apresenta no contrato, visto

que é maior que zero, não implica que será o esforço máximo que pode

realizar. Na realidade, esse esforço está compreendido no intervalo
indicado por e. < ev < e+> no qual o mínimo indica o esforço que o
vendedor avalia que vale o preço combinado.

No

entanto,

o

comprador

pode

oferecer

uma

bonificação

representada pela bc a qual busca motivar e incentivar o vendedor a

obter o e+ .

No tempo t2, apresenta-se a variável casual 0 = V e 0 = C, que

determina o valor real da troca entre as duas partes e a utilidade obtida
pelos agentes, devendo, esta última, ser de Uc >0 e Uv >0.

Esses valores são observáveis e a função é conhecida de todos os
participantes. Correspondem, então, aos problemas ex post do contrato,
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em que já é conhecido o esforço realizado pelos agentes e pode ser
avaliado.

Quando se passa ao estágio III, em caso de continuidade da
relação, pode ocorrer a renegociação ou, em grau extremo, finalizar a

transação, com possível perda de parte de um dos agentes. Durante essa

etapa, podem ser negociador novos níveis de esforços e penalidades.

Em caso de conflito, pode-se buscar uma terceira parte para

decidir, o que indica que existirá uma penalidade. A definição final

depende do objeto do contrato, da necessidade de continuidade e da
cautela quanto a riscos existentes nos agentes, embora possa existir um
nível de confiança. Nesta consideração, Baundry (1992) indica que a

confiança, na realidade, é parte integrante de todo contrato, o qual
se incrementa à medida que ocorre o tempo da execução e das
novas contratações, ainda que desde o início já seja um ato de

confiança.

Os
I

contratos,

entre

outras

coisas,

especificam

a

estrutura

organizacional da firma; fundamentalmente, os direitos são divididos e
assinados para os diferentes indivíduos ou participantes.

1.2.3 A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO
O ponto de partida nesta teoria é a relação contratual. Portanto,

passa a ser a Transação a unidade de análise micro-analítica na

economia dos custos de transação.

Uma transação ocorre quando um

bem ou serviço é transferido através de interfaces tecnologicamente

separáveis.
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i

A firma é concebida como um nexo de contratos decorrentes do

processo de minimização de custo de produção/distribuição e de

transação, pelo que a teoria de custos de transação fornece um
i

embasamento

teórico

para

tratar adequadamente o

problema

de

competitividade (Farina e Zylbersztajn, 1994; Zylbersztajn, 1995); além

disso, existem outros enfoques, como os modelos Schumpeteriano e de
Porter, os quais escapam ao alcance deste estudo.

Williamson (1993: 53) define custo de transação como Os custos

‘ex ante’ de preparação, negociação e salvaguarda de um acordo,
bem como os custos ‘ex post’ dos ajustamentos e adaptações que

deles resultam quando a execução de um contrato é afetada como
resultado de falhas, erros, omissões e alterações inesperadas. Em

suma, são os custos de conduzir o sistema económico.

Sua aplicação inclui vários pressupostos que afetam a relação

contratual, sendo alguns decorrentes do comportamento humano e outros
da influência das instituições e organizações, os quais passaremos a
discutir a seguir.

A- Pressupostos de Comportamento Humano

Existem dois pressupostos (ver figura 5) ligados à natureza do
comportamento

humano:

o

primeiro

é

que

as pessoas

têm

a

capacidade de atuar oportunisticamente, conceito que Williamson
(1985) considera central no estudo de custo de transação. Ele define

oportunismo como a busca do auto-interesse com astúcia, cujas
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í

formas mais extremas são a mentira, o furto e a chantagem

(Williamson, 1993: 52).

Então, não é necessário que todas as pessoas possam atuar com
o mesmo grau de oportunismo, tampouco durante todo o tempo. Basta

que uma delas atue oportunisticamente e isso pode inviabilizar uma
relação contratual.
I

Portanto, é uma atitude empregada num jogo em que existem

regras fixas que devem ser obedecidas. No entanto, as pessoas querem

ganhar o máximo possível, então, é especialmente importante para a
atividade

que

económica

específicas

transações

envolva

de

investimento, em capital humano e físico, ou seja, a existência de
especificidade de ativos é imprescindível.

O segundo pressuposto sobre o comportamento humano é de que
existe

uma

racionalidade

já

limitada,

que

a

eficiência

do

processamento e captura de informação é limitada, pois o indivíduo não
pode conhecer,

e tampouco predizer, todas as alternativas e as

consequências de uma relação de contrato.

A Racionalidade Limitada refere-se ao comportamento que é

direcionado para ser racional, ou seja, tomar decisão com sentido
matemático ou económico, só que é limitada; a condição de limite

cognoscitivo

compete

informação.

Isto

para

indica

receber,

por que

os

estocar,

buscar

contratos

são

e

processar

complexos

e

incompletos, já que existe uma limitação sobre o conhecimento.

Este conceito está ligado à ação oportunista, que se refere à

informação assimétrica, na qual o comportamento de certos agentes é
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inobservável, ou que não se dispõem das mesmas informações sobre as
características dos bens a trocar.

í

Isso permite que se desenvolvam os comportamentos estratégicos
que

dão

origem

a

distorções dentro da

alocação dos

recursos

qualificados, respectivamente, de Conduta Aventureira ou Moral Hazard

(Arrow, 1963), de seleção adversa ao risco (Akerlof, 1971) e de Carona

ou Free Ride.

Estes dois pressupostos exigem uma forma de controle, que é

conhecida como monitoramento e/ou da inclusão de salvaguardas
contratuais, as quais tèm custos associados.

Pode-se definir a Salvaguarda como a soma das seguranças
futuras e que são introduzidas nos contratos para reduzir o risco (devido
principalmente à especificidade dos ativos e aos comportamentos

oportunistas) e dar segurança. Ela pode tomar formas de penalidade,
reduzir a intensidade dos incentivos e/ou desenvolver aspectos legais

para resolver futuras contingências.

Considerando esta análise, pode-se levar em conta que não só os

conceitos de preço e de custo determinam uma relação contratual;

existem algumas caraterísticas dinâmicas do ambiente institucional (leis,
normas, padrões, etc.) e organizacional (de tradição, confiança, relações

familiares, ambiente social) que são coercivos das ações oportunistas
dos agentes (Sjõstrand,

1992;

Baudry,

1992; North,

1985,

1991).

Portanto, é necessário entender as instituições e as organizações.
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i
B- As Instituições e as Organizações

Outro pressuposto é de que as transações ocorrem num ambiente

institucional,
i

!

as quais não são neutras e interferem, positiva ou

negativamente, nos custos de transação (ver figura 5). A estimativa
destes custos é um comparativo da conduta institucional (Williamson,

1985).

Goldberg

(1968)

considera

os

arranjos

institucionais

representados pelas associações de comércio, bureaux, etc., como

importantes mecanismos de coordenação do sistema agroindustrial.
Portanto, os limites típicos da firma e a integração de uma cadeia

agroalimentar, num país, são o corolário das influências das formas e
tipos de organizações e instituições presentes e suas atuações; exemplo
deste fato foi a cadeia do café, no Brasil, na década de 80 (Farina, 1993;

Zylbersztajn, et al., 1993).

Os termos instituição e organização apresentam certa dificuldade

de interpretação. O dicionário define instituição como “um complexo de
formas sociais que se cristalizam ou se tornam mais estáveis e

tradicionais e que, tendo função social específica (doméstica, religiosa,

tc), se destina a assegurar a unidade e a continuidade do grupo”

(Pequeno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1972,

pág. 678). A teoria neoclássica descreve fenômenos semelhantes a
regras (sistemas), que são supostamente para simplificar a troca

económica de direitos.

Na realidade, a instituição é a "arena" onde se desenvolvem as

organizações, é o conjunto de restrições informais (costumes, tabus,

tradição, etc), regras formais (leis, direitos, etc.) e características
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impostas por ambas com respeito a um particular grupo de atividades

í

(North, 1985, 1991; Williamson, 1993; Furubotn e Richter, 1991).

■

I

Sjõstrand (1992: 1.011) descreve a instituição como a classe de
infra-estrutura que facilita (ou impede) a coordenação humana e a

alocação dos recursos. O mesmo autor considera que a instituição pode
ser definida como: "uma construção mental para um coerente sistema de
partes (imposição) normativas que regula a interação individual nas

diversas situações". Esta última visão da instituição tem uma base social.

Arrow (1974) acredita na existência de duas instituições invisíveis

que são os princípios éticos e a moralidade, o que indica a existência
de bens que têm um componente regido pelas normas conhecidas de

mercado e outra parte de normas profissionais como a ética, que não

correspondem ao mercado.

Nesta idéia, Anderson (1990) revisa e discute os bens com valores

de brinde, oferenda ou presente e os bens compartilhados, os quais são
afetados por aspetos do comportamento humano, tais como: a paixão, o

afeto, o ódio, etc, os quais limitam o mercado pela ética. Exemplo disso
seria a relação sexual.
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Figura 5

A empresa sob a ótica de Sistema e dos Custos de
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Podemos considerar, então, as instituições a partir deste ponto de
vista como um coerente sistema de partes normativas que dirige as

idéias e ações dos indivíduos, seja consciente ou inconscientemente
dentro de uma comunidade. Portanto, as instituições não são impostas
sobre os indivíduos, elas só delineiam a matriz na qual eles vivem e

atuam.

A instituição, como mecanismo, tende a absorver ou reduzir

algumas das cruciais incertezas; no entanto, uma instituição em forma
nascente (leis, padrões), simultaneamente, produz novas incertezas.

Com o transcurso do tempo, elas devem mudar e adequar-se. Isto indica

que as instituições estão limitadas pelas dimensões de espaço, tempo e
de preferência, ou de idéias. No entanto, não se deve esquecer que elas
são fenômenos que coordenam, regulam e estabilizam as atividades
humanas e, simultaneamente, funcionam como caixa de ressonância
para mudanças (Sjõstrand, 1992).

As formas de estruturas cognoscitivas das instituições estão
compostas de ordens, leis, códigos, regras, hábitos, normas, acordos e

padrões(North, 1985, 1991). Então, numa efetiva matriz institucional, são

essenciais as instituições tanto políticas como económicas.

Uma análise de integração e competitividade de uma cadeia
produtiva agropecuária tem que considerar,

portanto,

o ambiente

institucional e os acordos institucionais existentes.

Williamson (1993: 51) define acordo institucional como a relação
contratual ou estrutura de governança entre entidades económicas que

definem a via em que elas cooperam e/ou competem. E o ambiente
institucional como as regras do jogo que definem o contexto dentro do
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qual a atividade económica tem lugar. Portanto, a política, as regras
sociais e legais estabelecem as bases para produzir, trocar e distribuir.

Segundo o dicionário, a organização é a constituição física onde
se desenvolvem as instituições, como a empresa, ou seja, o corpo

organizado (Pequeno dicionário da língua portuguesa. São Paulo:
Nacional, 1972, pág. 873).

Então, a organização é o lugar onde as instituições emergem e
que, para Sjõstrand (1992), representa a mistura de uma parte racional

(existe por uma razão económica) associada às instituições e tem um
componente irracional que pode ser de segurança, afeto, amizade,

convivência, etc.

De acordo com Ouchi, citado por Katzner (1987: 541), uma
organização
i

é

qualquer padrão

estável de

transações

entre

indivíduos ou agregação de indivíduos.

i
Sjõstrand (1992) classifica seis tipos de organizações, das quais a

teoria económica só analisa duas (por terem importância económica e

financeira),

as

quais

denominamos

racionais;

as

restantes

são

consideradas irracionais por terem um componente social (ver tabela 1).

Katzner (1987) chama estas últimas formas de organização de
II

origem não mercado". Por exemplo, a burocracia, o clan e a organização

militar.

Ele subdivide a burocracia em duas categorias: a forma U e a
forma

M.

A

primeira

refere-se

à

operação

centralizada

e

departamentalizada funcional, ou seja, unitária; a segunda refere-se à
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estrutura multidivisional, criando divisões operativas semi-autònomas
organizadas por produtos, marcas, e/ou linhas geográficas. Existe a
forma H, que é outra forma multidivisional, só que é operada por uma

holding.

Sustenta ainda que a firma e a burocracia são formas hierárquicas
de organização, já que dispõem de endereços, monitoram e avaliam o

desempenho dos níveis inferiores. O clan também é hierárquico, devido a
todos seus membros serem socializados para obter metas igualmente

idênticas às que fazem a firma.

A forma de interferência (ver tabela 1), vista como reducionista por
Sjõstrand (1992), tem de um lado a Hierarquia e do outro extremo a
Rede.

A hierarquia é uma relação assimétrica que se caracteriza pela

relação de superioridade e subordinação. Esses tipos de interferência
têm muito a ver com os meios de poder existentes, os quais podem ser

agrupados em físicos, materiais ou simbólicos.

Existem diversas visões para explicar a Hierarquia; as principais

são:

• os fatores biológicos de existência de linhagem;
• a eficiência de comunicação;
• a diferença de talentos humanos, considerada como muito
importante.
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Isso pressupõe que as pessoas tendem a ter uma conduta de
oportunismo;

isso,

por

requer-se

controle

sobre

atividades

suas

(Williamson, 1975).

Tabela 1

Tipos de organizações,
classificação económica

interferência

entre

as

pessoas

Organização

Interferência

Classificação
Económica

Firma

Hierárquica

Racional

Mercado

Tipo Rede

Racional

Associação

Hierárquica

Irracional

Mov. Social

Tipo Rede

Irracional

Clan

Hierárquica

Irracional

Círculo

Tipo Rede

Irracional

e

Adaptado de Sjõstrand (1992)

Ben-Ner et al. (1993) focalizam, entretanto, que os problemas
organizacionais têm dois grandes grupos:
os

problemas

técnico-administrativos,

que

dependem

da

racionalidade limitada que podem ser resolvidos pelo sistema
de informação;
•

os problemas de agency {Moral Hazard, Free Riding, etc), que

podem ser resolvidos pela monitoração e a motivação ou

incentivos para sua diminuição.

Portanto, os indivíduos com mudança constante de ambiente

(exemplo o setor agropecuário) apresentam dificuldade de mudar os
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paradigmas que regem sua vida, já que qualquer novo modelo possui
uma ameaça potencial por aderência do velho. O desenvolvimento de
novos

paradigmas freqúentemente

envolvem custos

iniciais

altos,

relacionando-se com o fato de que os paradigmas são bens públicos
(não têm custos), além de que as externalidades das organizações

(grupos, clan, etc) podem retardar o avanço do conhecimento, devido a
elas definirem a substituição de interpretação e emprego de dados

existentes. Então, não existindo uma mudança das instituições (leis,

normas, etc) pode ou não ser reduzida a formação de meios políticos que
permitam sua adequação (Zupan, 1991).

Por isso que criar, utilizar e garantir uma instituição requer

recursos reais, ou seja, tem um custo que pode incorrer na ordem de
parar esses mecanismos económicos e sociais em sua operação.

No entanto, as estratégias de ação empresarial são decorrentes

da análise ambiental, de forma a neutralizar as ameaças que tragam
inseguranças, a tratar as contingências que tragam incertezas e a
aproveitar as situações favoráveis. A análise organizacional mostra que a

firma é uma organização social e uma unidade económica, estando,
portanto, sujeita às presões sociais e à influência do meio social e
cultural em que se situa.

É necessário, então, ter uma visão da firma dentro da cadeia

agroindustrial e nas formas de arranjo que podem tomar para poder
sobreviver a mudanças em cada região ou país, segundo o ambiente
institucional e organizacional onde atua.
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1.2.4 UNIDADE DA ANÁLISE DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Mantendo-se o conceito da firma estendida (relações contratuais)
e sob a ótica de sistema, há três dimensões críticas para se efetuar uma

transação, quais sejam: a incerteza, a frequência das transações e a

especificidade dos ativos. Elas vão afetar o modo de relacionamento
entre os agentes. Ver figura 5.

a) Incerteza

Tem-se várias razões para a incerteza, entre elas o tempo
que se requer para saber com precisão qual é o problema, idear a
combinação idõnea de política para abordá-lo e, por último, estar à

espera de que esta surta efeito.

A incerteza, de forma geral, é um estado de dúvida ou
■

hesitação a respeito do que há a ser feito ou como atuar.
Williamson (1985: 58) indica que: "A incerteza de uma classe
estratégica é atributiva ao oportunismo, que pode ser referido a um

comportamento duvidoso."

Os agentes mantêm, dentro de suas relações contratuais,

um campo de dúvidas, o qual condiciona a transação a ser

efetuada.

Nas

relações

contratuais

de

baixo

valor,

um

comportamento incerto não é tão significativo como quando o
resultado envolve valores altos ou que a resultante da relação é

determinante para o negócio. Assim, a firma apresenta vários

níveis de incerteza: do lado das entradas (inputs) existe dúvida de
fornecimento dos insumos, qualidade, preços, etc.; do lado das
saídas {outputs), existem grandes dúvidas do mercado, exigências
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dos consumidores, preços, etc. Internamente, a firma tem dúvida

sobre sua produção, custos, etc.

Deve-se considerar que a incerteza tem a ver diretamente
com o conceito Risco. Portanto, conhecer as expectativas e os

temores inerentes ao risco e às mudanças é importante para se
compreender melhor um grupo humano ao qual se quer propor

mudança de comportamentos.

A incerteza tem um componente de oportunismo que é

complementado pela deficiência de comunicação (racionalidade
limitada). Esta última é condicionada pelo limite cognocitivo de

receber, estocar e processar informação, para conhecer todas as
futuras consequências de uma relação contratual, além da variável

tempo, que, quanto mais longo, mais dificulta a relação.

À medida que o resultado da transação incrementa de valor

ou é determinante do negócio, a firma avalia sua internalização.
Ainda que o custo de monitoria aumente, ela analisa se esses
custos compensam (obtêm benefícios), decidindo fazer, ou não, o

produto ou serviço.

b) Frequência das Transações
A frequência é uma dimensão crítica das transações, já que

ela envolve dois aspectos: a repetição da relação num intervalo de
tempo e a necessidade do produto ou serviço resultante do
contrato. Podem ser classificados três tipos de frequências: uma

só vez, ocasional e recorrente ou periódica.
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A firma tem frequência de transações

principalmente

ocacionais e periódicas. À medida que o resultado do contrato
(bens ou serviços) é mais específico e periódico, a firma pode
estar sob a ação oportunista dos agentes que contratam com ela;

isso obriga à firma avaliar a internalização dessa atividade. Por

exemplo, a transferência de produtos intermediários através de
sucessivos estágios. Na parte do limite da firma são analisadas
algumas frequências de transações, em estágios selecionados da

cadeia do frango.

c) A Especificidade dos Ativos

terceira

A

especificidade

dos

das

dimensão

crítica

ativos.

Williamson

transações

(1993:

49)

é

a

define

a

especificidade dos ativos "como os investimentos que não podem
ser realocados para usos alternativos ou que, para se usar

alternativamente, têm considerável perda de valores produtivos".

Existe uma alta relação entre a especificidade dos ativos e
os ativos fixos contábeis, ainda que se deva esclarecer que
■

existem

ativos

contábeis

variáveis

que

têm

alto

grau

de

especificidade e ativos fixos contábeis que realmente não são
ativos

específicos,

que têm fácil

realocação.

Quanto

mais

especializado é um ativo, mais eficiente ele é para uso na

produção,

ainda

que

o

custo

de

realocação

seja

alto

especialmente em presença de incerteza e com pouca frequência

de transações. Ativos com grande especificidade e alto custo de

realocação levam a uma tendência mais complexa de relação

contratual e de longo prazo como também a uma integração
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vertical (Barry, Sankae e Lajili, 1992; Zylbersztajn, et al, 1993;
Williamson, 1985).

Williamson (1975,1983,

1985,1989: 143) considera,

na

teoria de custo de transação, como elemento fundamental os
investimentos idiossincráticos, que representam na realidade a

especificidade

dos

ativos.

Ele

identifica

fontes

cinco

de

especificidade: especificidade de lugar, de ativos físicos, de ativos

dedicados, de recursos humanos e de nome de marca. Chisholm
indica

(1993)

que

os

quatro

primeiros,

ordem

em

de

operacionalidade, são os mais importantes e podem ser definidos

como (Williamson, 1985: 95-6):

a)

“especificidade

de

lugar”

pertence

à

decisão

do

comprador e vendedor de localizar suas operações dentro

da proximidade física de cada um;

b) “especificidade de ativos físicos” considera investimentos

em equipamento com baixo valor fora da relação contratual.
Utiliza-se como medida de especificidade dos ativos físicos,

a diferença entre o preço de aquisição de um bem e seu
valor residual (Sporleder, 1992);

c) “ativos dedicados”, que referem-se ao investimento
geralmente feito pelo vendedor com a expectativa da
consideração

de

quantidade

de

comércio

com

um

comprador particular. No entanto, Joskow (1987) argúi que

do lado do comprador pode existir igual consideração de
especificidade de ativo;
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d) “especificidade de ativo humano” é o direcionamento à
especialização de habilidade e destreza,

que leva

a

aprender acerca de fazer; isso causa uma dependência
entre os agentes.

A especificidade dos ativos pode ter uma relação de

dependência bilateral, a qual complica a relação contratual. Existe

uma

Dependência

Bilateral

quando

se

tem

uma

relação

dependente obtida entre um comprador e um vendedor, em que

um ou ambos tenham feito investimentos especializados duráveis

em apoio ao outro.

Quando o ambiente é mais complexo e o grau de incerteza
que apresenta a natureza é alto, pode permitir o comportamento
oportunista dos agentes, o qual envolve custo de resgate e outros
problemas derivados dos custos submergidos dos investimentos

realizados pelos agentes.

O termo de incerteza é diferente de confiança: o primeiro

refere-se aos aspectos da natureza e que não podem ser
controláveis pelos agentes, enquanto o segundo é uma ação de

credibilidade entre as partes contratantes, que busca a harmonia

para realizar as transações.

Sporleder (1992) acredita que a especificidade dos ativos,
pode ser vista como elemento necessário, mas não é condição

suficiente para

uma

integração

vertical.

No

entanto,

Klein,

Crawford e Alchian (1978) consideram que existe uma relação
positiva entre a coordenação vertical e a especificidade dos ativos.
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Em resumo, as estratégias da firma no setor agropecuário, num
ambiente de mudanças,

têm de considerar as instituições e as

organizações (tipo, forma e atuação), as quais afetam a coordenação da

cadeia produtiva.

O mecanismo de coordenação da cadeia são os

contratos, os quais estipulam as condições de transferência dos direitos

de propriedades, sendo condicionadas pela especificidade dos ativos. Os

investimentos altos podem levar a ações oportunistas dos agentes.

1.2.5

MODELOS PARA DISCUTIR A INTEGRAÇÃO VERTICAL (I.V.)

NA ANÁLISE DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Os trabalhos de Williamson (1985,

1991) e de Riordan e

Williamson(1985) completam os modelos (três) para discutir a integração

vertical dentro do contexto da teoria de custo de transação.

Estes

modelos são: o modelo heurístico, o modelo simplificado e o modelo

integrado.

Este último é uma tentativa de integrar a teoria neoclássica

com seu formalismo matemático e a teoria do custo de transação, que é

menos formal.

A) O Modelo Heurístico - (Williamson, 1985)

Este modelo considera a especificidade dos ativos e os custos de
domínio para sua análise. Admita-se inicialmente um nível de produção

constante

(X),

onde

a

economia

de

escala

e

de

escopo

são

negligenciados, mas os fatores críticos, que são determinantes na
decisão de fazer ou comprar, são o custo de controle de produção e a

facilidade de adaptação intertemporal. O modelo assume:
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a consideração de B(k) como o custo burocrático de

produção internalizada (hierarquia) e M(k) como o custo via
mercado, sendo k um índice de especificidade do ativo. Assume-

se que B(0) > M(0) por razão do efeito de controle que é maior,

devido ao custo burocrático na firma, que no mercado. Com baixa

especificidade do ativo, o mercado é mais eficiente que a firma em

custos de transação;

que M’>B' avaliando toda K; portanto, o mercado tem
problemas em

lidar com a adaptação quando o grau de

especificidade dos ativos aumenta.

Esta perda de habilidade é

associada ao grau de dependência bilateral. Então, o custo
organizacional das formas extremas (no mercado e na firma), é
dado:

AG=B(k)-M(k).

Para K=0, a forma ótima de transação é via mercado; à medida

que K aumenta, AG decresce até um ponto que representa K-, onde

passa a ser negativo (ver figura 6).

Imagine-se o custo de produção de economia de escala e
I

escopo com respeito a especificidade do ativo dado por AC. Este
custo decresce com a especificidade do ativo, mas sempre

continua positivo e está dado por: AC(k) = Ci(k)-Cm(k)

*

O interesse não é só minimizar o custo de produção dado

AC ou o custo de domínio dado AG, mas também o conjunto dado

por AG+AC com respeito à especificidade do ativo, resultando na
curva CT.
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A interpretação do modelo é que com valores de K* baixo, dado no

gráfico

0<K',

a

situação

é

trabalhar via

mercado,

enquanto

a

especificidade do ativo é superior de KA>, a produção deve ser via
integrada à firma. O problema se limita entre os parâmetros K‘ e KA,

onde a firma tem diferentes alternativas, estabelecendo-se aqui todas as

formas híbridas de coordenação vertical.

í

!

47

Figura 6

Economia dos custos de transação

CT = AC + AG

AC

20

K

Comparação dos Custos de produção e Governança

Fonte: Adaptado de Williamson (1989), fig. 3.3, pág. 153.
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Williamson (1985: 98) indica que, com o enfoque de custo de

transação, a integração vertical é uma integração que pode ser seletiva.

Isto modifica a idéia fundamental de que a maior integração não

necessariamente indica melhor desempenho.

Utilizando-se o modelo, pode ser vista a firma com diferentes

ligações, quais sejam: a de internalização que leva à integração, a de

compra com uma relação híbrida (contratos, franquia, joint venture, etc) e
a de contratos tipo spot. No mesmo estágio, a firma pode decidir por

internalizar uma atividade e ter parte em uma relação de contrato como
também de mercado.

B.- Modelo Reduzido de Williamson (1991)

Este modelo incorpora aspectos de mudança ambiental que inclui
aspectos

das

instituições,

que

estão

definidas

no

parâmetro

0.

Pressupunha-se ter constante o nível de incerteza e a única variável a
mudar é k, ou seja, a especificidade dos ativos. Ver figura 7.

Portanto, são definidas très funções de custo de governança: uma

para via mercado, outra para uma via híbrida e finalmente para via
integrada ou hierarquizada.

Via mercado

M= M (K,0)

Via híbrida

Via hierárquica ou

representada por X

integrada à firma

X= X (k,0)

H= H (k,0)

49

Assumindo-se que M(0) < X(0) e que X(0) < H (0), portanto M(0) <
X (0) < H (0); ou seja, com uma especificidade do ativo de 0, a via
mercado tem custo menor que a via híbrida e esta, por sua vez, menor

que a via hierárquica. Portanto, o modelo apresenta dois pontos de

interesse:

•

o primeiro (a) é a interseção da curva M(K) e X(k), e

•

o segundo (b) é a interseção de X(k) e H(k).

=

Qualquer decisão abaixo do ponto a deve ser orientada à compra,
enquanto acima do ponto b há uma decisão de integração. O problema

central fica no setor correspondente entre os pontos a e b, onde a

empresa tem todas as opções: comprar, fazer ou ambas. Então, estas
très curvas definem a fronteira de ação da firma.

O efeito de mudança institucional e do meio ambiente podem
deslocar a direção das curvas tanto à direita como à esquerda; portanto,
os pontos podem variar.
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Figura 7

Custo de governança como uma função da especificidade
dos ativos
M(Áj

$

X(À7)

H(Áj

Mercado

Híbrido
b

/

Hierárquico

I
a

I
I
I
I
0

I
I
I
I
I
I
I
I
^2

k

Especificidade dos ativos
Fonte: Adaptado de Williamson (1991), fig.1, pág. 284.
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C. O modelo Integrado de Riordan e Williamson

Riordan e Williamson (1985) apresentam um modelo matemático
mais formal com o mesmo fundamento do modelo heurístico.

Eles assumem que, inicialmente, a firma e o mercado têm idêntico

custo de produção tecnológica, pois a renda (R) está em função da
produção: R=R(x). O custo de produção, tanto via mercado(C) quanto

internalizado(H), é assumido pela função: C = C (X, k; a), em que o
parâmetro K é a especificidade do ativo e a é um parâmetro de mudança.

É considerado que o valor de Ca>0, C^cO e Cxa<0.

Para grandes produções, o custo da especificidade do ativo é
reduzida, logo: CXQt <0 e C^a <0. A especificidade dos ativos é assumida
constantemente por unidade de custo de y. A utilidade, na teoria

neoclássica, tem relação com o ingresso de produção e os custos dela;
portanto: 7i*(X,k;a)= R(X)-C(X,k;a)-yk.

Assuma-se que esta função é globalmente côncava (figura 8) e
que seu interior máximo está em função das variáveis X* e k*, dado que é

determinada para quando a utilidade marginal seja zero; em vista disso:
7tx‘(X,k;a)=0 e 7t|<*(X>k;a)=0.

Consideremos agora que os custos de domínio da organização
interna e de mercado estejam determinados pela função: G* = 0 + V(k),

dado que 0 >0; V|< >0 e Gm = W(k), dado que W|< >0, onde Wk>Vk

avaliada para qualquer k.

Agora, considerando a correspondente expressão para utilidade
via internalização e via mercado, os custos de domínios são:
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k'=

R(X)-C(X,k;a)-yk-(p + V(k))

e

7Cm=

R(X)-C(X,k;a)-yk-W(k).

Por conseguinte, a utilidade marginal é igual a zero para a forma

de domínio via internalização quando:

k’x=

E para via mercado é: %mx= Rx-Cx =0

e

Rx-Cx = 0 e

rc’k=-Ck-y-Vk.

7tmk=-Ck-Y-Wk =0.

Como pode-se observar, a maximização da utilidade em função da
produção é similar tanto no domínio via mercado como via interna (firma);
no entanto, quando se utiliza a especificidade dos ativos, o custo varia

devido a que o valor de V^>W|< Fixando-se um nível de produção, é

obtido o nível ótimo de especificidade de ativos a partir de custos de

produção e dos custos de domínio.

Considerando que 7t*xk= - Cxk> 0, o locus ótimo pela teoria
neoclássica para a especificidade do ativo pode ser representado pelas

relações p*x=0 e p*k=0, que estão representadas na figura 8.

Esta análise indica que 0 <Vk < W|< e que o locus 7cmk= 0 está
abaixo do K*k=0> que, P°r sua vez, está abaixo da expectativa teórica

expressa por rc*k= 0, a qual indica o ideal possível de ser atingido.

Concluindo, para X e k os valores sejam X* > X’ > Xm e para k* >
k' > km. No entanto, o problema continua no setor comprendido entre

>km e < k' • onde pode dar-se a integração, a compra no mercado ou
uma mistura de ambos sistemas.
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Figura 8

Economia dos custos de transação

k

= 0

k*
= 0

k'

km

x

Para

nx K

Fonte: Adaptado de Riordan e Williamson (1985), fig.2, pàg. 372
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1.3 A Análise Estrutural Discreta Comparada

A aplicação desta técnica tem seu embasamento no fato de que no

mundo real as mudanças não ocorrem de forma contínua: elas podem
escolher pelas mais convenientes formas num momento determinado,
ainda que a teoria indique outras intermediárias.

Portanto, a utilização da economia de custo de transação para

uma Análise de Estrutura Discreto Comparada nos apresenta os modos

de governança existentes nesse momento, considerando que é a forma
otimizadora de custos.

Acerca do ponto otimizador, Zylbersztajn (1995) comenta: Na

verdade, a busca da resposta para a pergunta paradigmática de

Produzir ou Adquirir no mercado, tanto na economia Neoclássica
como na economia de custo de transação, tem uma resposta

baseada em conceito otimizador de custo, ou seja, de eficiência

económica.

E ainda acrescenta:

A utilização da ECT como base analítica para o estudo de
formas organizacionais de produção busca relacionar os atributos

típicos das transações com as formas de organização mais
eficientes em termos de economia nos custos de transação e

produção.
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Tem-se de lembrar que, nesta teoria, parte-se de um conceito

diferente da firma, sendo ela uma relação contratual; então, tem

aplicação a teoria de contrato, os pressupostos comportamentais dos

indivíduos e que esses comportamentos são afetados pelas instituições e
organizações existentes na área ou região.

A partir destes conceitos, pode-se aplicá-los para o estudo das
estruturas de governança e coordenação das cadeias de produção,

considerando que a economia pode ser vista como um problema de

adaptabilidade,

porquanto

ele

nos

permita

realizar

uma

análise

comparativa da cadeia do frango em duas áreas, tendo presente que o
modelo maior considere a cadeia de produção como um sistema,
conceito que é desenvolvido por Davis e Goldberg em 1957, quando
analisaram o agribusiness americano.

O conceito de adaptabilidade é importante já que tem a ver com as
mudanças que ocorrem no meio institucional e organizacional (ver figura
i

9.), podendo ser feito de forma interna ou externa; neste último caso, têm

papel importante as mudanças que se provocam com as aplicações das

estratégias políticas dos governos.

Por isso que é possível observar diferentes tipos de governança

num mesmo sistema de produção, sendo, portanto, a resultante da
existência do conjunto das variáveis de especificidade dos ativos, da
frequência, da incerteza ligada ao risco e às ações das instituições e das

organizações.

Deve-se indicar que as mudanças no setor agroindustrial são
múltiplas. Elas podem vir do próprio governo, da tecnologia, dos

consumidores, etc. Na presença de um deles, requer-se ajustamento dos
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elos da cadeia, não esquecendo que estes ajustes trazem embutidos

custos para todo o sistema, principalmente em torno de sua eficiência.

Nesta idéia, Zylbersztajn (1995: 156) propõe que:
Podem ser comparados dois sistemas de agribusiness de um
mesmo produto, enquanto que aquela que ajusta-se mais

rapidamente a um choque, na direção de um novo modo de
governança minimizador de custo de produção e transação,

poderá ser considerada mais competitiva ...

Estendendo o modelo, pode ser comparada uma mesma cadeia de
produção em duas áreas ou países, considerando que o ambiente

institucional e organizacional afetaram os modos de governança entre os
diferentes elos da cadeia de produção.

Esta análise serve de apoio ao setor governamental, já que reforça

o conceito de que as instituições não são neutras e, portanto, elas podem
estimular um certo tipo de governança, ainda que elas definam os limites
das organizações, incluindo nestes a própria firma.

Por outro lado, um choque externo pode motivar o surgimento de

novas organizações desenhadas para lidar com elas; uma intervenção
fora de lugar pode afetar este surgimento ou retardá-lo, implicando que o

sistema de produção seja afetado e, por conseguinte, os custos de perda
sejam refletidos na sociedade. Então, o desenho institucional tem

profunda importância quando se busca atingir um certo modelo de

crescimento para uma cadeia agroindustrial e, muito mais positivamente,
quando o modelo atinge todo o setor agropecuário.
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Isto tornou-se mais patético quando os governos dos países da
América Latina, nas décadas passadas, buscaram modernizar e tecnificar

a agricultura com toda uma série de ações políticas que afetavam todo o

sistema agroalimentício.

O modelo proposto segue o lineamento de Zylbersztajn (1995)

sobre a Análise Discreta Comparada para o agribusiness (ver figura 9).

1.4 0 AGRIBUSINESS

O conceito de agribusiness não tem uma só equivalência em

outros idiomas; sua tradução obedece aos enfoques dos autores, seja no
âmbito microeconòmico ou no macroeconòmico. Os mais conhecidos na

língua portuguesa são: sistema agroindustrial, complexo agroindustrial,
negócios

agrícolas

e

alimentares,

complexo

rural,

economia

de

alimentação, complexo agrário, complexo agrícola (Lauschner, 1993).

Os Professores Davis e Goldberg (1957: 2) definem agribusiness

como "A soma total de todas as operações de produção e distribuição

dos insumos agrícolas: as operações de produção na unidade agrícola; e
o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas
e itens produzidos com eles".

O agribusiness está composto de três grandes grupos, a saber:

a)

Operadores - formados pelos produtores agropecuários,

transportadores, armazenadores, elaboradores e distribuidores
que se encarregam da manipulação dos produtos físicos básicos à
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medida que passa por toda a cadeia comercial, desde a
exploração agrícola até o mercado.

b)

Elementos

de

apoio

os

são

fornecedores

das

explorações agrícolas, instituições financeiras e os centros de

pesquisas que fornecem os resultados

de suas atividades aos

operadores do sistema.

!
1

c)

Elementos

Coordenadores - são

os

contratistas,

o

governo, Mercados Futuros e associações industriais que integram

as diversas fases do sistema de produção de artigos alimentares e

de fibra.

Pesquisadores

como

Kageyana

(1986)

enfatizam

o

caráter

heterogéneo do Complexo Agroindustrial Brasileiro, muito similar a outros

países da América, e o dividem: complexo agroindustrial completo,

i

complexo agroindustrial incompleto, atividades modernizadas e produção
de base artesanal.

Farina (1992) critica essa classificação, já que como tipologia

serve para descrever algumas formas que podem assumir as interrelações entre agricultura e indústria, mas é insuficiente para explicar o

sucesso delas. Crítica também, por outro lado, as diferentes formas de

organização institucional, que não são consideradas;
conceitos

parecem

mal

compreendidos,

a

começar

inclusive os
pelo

termo

"Integração Vertical", utilizado na cadeia do frango para denominar as
relações contratuais estabelecidas entre os criadores de frango e os
abatedouros.
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Autores como Marques (1991) e Rizzi (1993) denominam a relação

criador - abatedouro na indústria avícola como uma integração, quando,
na realidade, é um contrato que pode ser denominado de quase-

integração.

1.4.1 AGROINDÚSTRIA E CADEIA PRODUTIVA

Existem

diferentes

enfoques

quando

se

propõe

definir

agroindústria. O termo “agroindústria” não deve ser confundido com o

conceito “sistema agroindustrial” ou com as traduções utilizadas para

agribusiness, já que agroindústria é parte deste.

Entende-se por

agroindústria as operações de elaboração e, por conseguinte, representa

só um componente do sistema.

Lauschner (1993) define a agroindústria como a unidade produtiva

que transforma, para a utilização intermediária ou final, o produto
agropecuário e seus subprodutos não manufaturados, com aquisição

direta do produto rural de um mínimo de 25% do valor dos insumos

utilizados.

Outro conceito importante, ligado à agroindústria, é o de “cadeia
produtiva”, o qual se refere à “sucessão de estágios de transformação
por que passa a matéria-prima, constituindo-se num espaço unificado de
geração e apropriação do lucro e da acumulação de capital. O mercado
constitui-se em elo entre segmento de uma cadeia e elemento de

articulação do capital" (Haguenaver, et al. 1988: 2).

Para Farina (1992: 12), a definição de "cadeia produtiva é como

um recorte dentro do sistema agroindustrial mais amplo, privilegiando as
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relações entre agropecuária, indústria de transformação e distribuição,
em torno de um produto principal, seja este frango, leite, etc.". Também
sugere que, quando a indústria de insumos e/ou bens de capital opta

pela produção de um determinado bem específico, a agricultura deve ser

contemplada na cadeia, a fim de que se garanta que haja uma ação

desde o início do processo. Isso leva a que o segmento de transformação
de primeiro e segundo processamentos, além da distribuição, exerçam
funções estratégicas.

1.5 CONCLUSÃO

A firma tem buscado estratégias que levam a uma verticalização

para fazer frente às mudanças no ambiente económico, político e social

de cada país.

A definição de integração vertical como a administração e

coordenação conjunta de dois ou mais estágios de produção ou

distribuição dentro do limite da firma, nos dá o marco de que muitas

relações encaixadas neste termo devem ser consideradas dentro do
conceito de quase-integração ou relação via contrato.

Os modelos que tratam de explicar por que uma empresa

apresenta interesse em realizar a dita integração, não a explicam
claramente, já que ela se deve a muitos fatores. Um exemplo disso é que
tal integração, em muitos casos, é determinada pelas organizações e
instituições, pela especificidade dos ativos e pela incerteza, entre outros.
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A melhor interpretação pode ser focalizada na teoria de custo de

I

transação gerada por Williamson (1979,1985, 1988, 1989,1991,1993),
que integra esses parâmetros.

Existem diferentes tipos de estruturas de governança: mercado,

híbrida e integração, na busca de reduzir os custos de transação.

As formas híbridas são mais frequentes no mundo real; desse

modo, deve-se dar prioridade à explicação destes modelos e ganhar na
realidade ainda que se perca na modelagem matemática, a qual deixa

muitas variáveis de fora.

No setor agropecuário, ela explica muitos arranjos contratuais para

produção. A teoria de custos de transação tem sido utilizada para
explicar a parceria de colheita no setor agropecuário (Chew, 1993); esta
é uma das formas híbridas de governança.

Em resumo, a teoria de custo de transação incorpora os principais
elementos para explicar a integração vertical numa cadeia agropecuária,

a qual permite, posteriormente, fazer uma comparação entre diferentes
áreas e países, tanto do ponto de vista de competitividade como de

sobrevivência das firmas.

No entanto, ela só demonstra estágios discretos e não como

aparece na teoria clássica, que nos mostra uma evolução linear contínua,
que na verdade não ocorre.
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2. A AGROINDÚSTRIA AVÍCOLA

2.1 O MERCADO E A PRODUÇÃO DE FRANGO

A indústria avícola da América domina a produção mundial de
■i

frango de corte. A América Latina, com só 9% da população mundial,

produz 17% do frango do mundo. Os Estados Unidos de América e o
Canadá, com 5% da população do mundo, produzem 33% do frango de
corte. Sendo assim, o Continente Americano é responsável por 50% da
produção mundial de frango.

O êxito da indústria avícola da América deve-se, principalmente, a

três fatores:

• à produtividade do frango, em comparação a outros animais;
• à eficiência da indústria do frango verticalmente integrada e
• ao êxito do marketing dos produtos avícolas.

Entretanto, o consumo de alimentos também tem sofrido mudanças

significativas. Na última década, apontam-se cinco tendências como

marcantes nas transformações qualitativas do consumo de alimentos,
que são:

•

o aumento do número de refeições externas.

Hoje existem

várias cadeias de fast food em que o produto principal é frango
(por exemplo, a cadeia Kentucky);

•

diminuição de tempo destinado à preparação de refeições;

•

precauções dietéticas e nutricionais. Nos E.U.A, os estudos

indicam que existe um efeito adicional concernente à saúde
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3
=5

(redução de consumo de gorduras e de colesterol); nos países

ã

de América Latina também são realizados iguais esforços;
•

difusão de novas técnicas de cozimento;

•

própria redução do estoque semanal/mensal, esta última

favorecendo o desenvolvimento de produtos resfriados (Eaíes e
Unnevehr, 1988; Barkena e Drabenstott, 1992; Rizzi, 1993).

O produto frango é um dos mais beneficiados com estas
mudanças.
■

Assim, o consumo médio de ovos no ano de 1990, mundialmente,

foi de 126 unidades/ano/pessoa, não alcançando os índices de consumo
dos países desenvolvidos (300 unidades/ano/pessoa); ainda o consumo

■

dos países em desenvolvimento é de somente 70 unidades/ano/pessoa.
Na

índia,

o

Conselho

Médico

O
o

recomenda

consumo

de

1/2

ovo/pessoa/dia para uma ótima nutrição, o que representa cerca de 182

ovos (World Poultry 94, vol. 10(5): 11). Portanto, há margem para crescer
e passar à média mundial, tal como pode ser visto na tabela 2, embora
tanto

Brasil

(89

unidades/ano/pessoa)

como

Panamá

(89

unidades/ano/pessoa) estejam acima desta média.

Quanto ao consumo de carne de frango, o Brasil e o Panamá têm
bons índices de consumo, acima de 13 Kg/ano/pessoa, valor muito perto

da cifra dos países desenvolvidos (15,6 Kg/ano/pessoa para 1990). A

tabela 2 demonstra sinteticamente estes dados.
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Tabela 2

í

Consumo per capital ano de ovos e carne de frango para países
selecionados -1990
Área

# de Ovos

Países em Desenvolvimento

7Õ

3J

Países Desenvolvidos

300

15,6

Média Mundial

126

6,0

Brasil

89

13,4

Panamá

89

13.2

Kg. Carne Frango

Fonte: Aves e ovos, APA, World Poultry, UBA. Anuário Estatístico de
América Latina e Caribe. 1993. ONU.

Existe um incremento real do consumo de carne de frango e ovos,

tal como pode ser visto na tabela 3. No ano de 1970, o Brasil consumiu
61 unidades de ovo/ano per capita e de 2,3 Kg de carne de frango, sendo
estimados

para

1994

os

valores

de

94

ovos

e

de

18,5

Kg

respectivamente.

Enquanto no Panamá o consumo de frango também tem uma

tendência a crescer (passou de 8,3 kg em 1975 a 22,4 kg/pessoa em
1992), ainda que nos anos de 1988 a 1990 não tenha sido regular devido
aos problemas políticos do país (queda do regime militar). Com respeito
aos ovos, existe uma tendência a diminuir seu consumo (de 132 passou a

96 unidades/ano/pessoa), principalmente pela publicidade de ter alto teor
de colesterol (ver tabela 3).

Fazendo

uma

comparação

do

consumo de

outras

carnes,

principalmente as bovinas e porcinas, podemos sinalizar que o consumo

per capita de carnes bovinas é quase estável no Panamá. Nas carnes
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suínas, o consumo apresenta crescimento lento (Tabela 3). Na prática,

existe uma substituição da carne vermelha pela branca.

Marciacq (1994: 52) indica que a indústria avícola panamenha tem

mostrado um crescimento sustentado nos últimos anos devido: ao forte
investimento em infra-estrutura de produção, processamento, distribuição
e controle sanitário; ao incremento na eficiência e em tecnologia; à

melhoria nas embalagens e na apresentação, além de uma alta

variedade

de

produtos

derivados

do

frango

como

embutidos,

hambúrgueres e carnes processadas de várias formas - como peito

empanado

com

Paralelamente,

molhos

existe

uma

de

sabores

agressiva

diferentes

campanha

(nuggets),

publicitária

etc.
e de

distribuição; um alto nível de concorrência entre empresas e uma baixa

nos preços em termos absolutos com respeito a outras carnes e seus
derivados.

Este mesmo processo ocorre no Brasil, onde há uma substituição

da carne vermelha por carne branca, principalmente de aves.

Sorj et al (1982) indicam que o impacto da expansão do complexo

avícola brasileiro atinge a estrutura de consumo da população no país,
ao substituir a carne de boi pela carne de frango e/ou aumento absoluto
no consumo de proteína de origem animal, o que reforça o próprio

sistema avícola a acelerar sua modernização e de outros setores
agrícolas complementares.

Isso é verdade no sentido de que a população muda seu hábito de
consumo de carne vermelha de tal forma que ela passa de um máximo de

20,6 Kg/pessoa, nos anos 1977 e 1978, para 14,2 Kg, em 1993.
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De Castro et al (1992) verificaram que existe uma relação de

substituição entre a carne de frango e as carnes bovinas e suínas,
considerando que a elasticidade do preço da oferta de frango de corte é

inelástica, enquanto que a demanda é elástica.

No entanto, no Brasil, como no Panamá, a produção de frango

segue o mesmo padrão de consumo, de forma que a oferta de produto

cobre a demanda e busca novos mercados para seus produtos.

í
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Tabela 3
Consumo interno per capita de produtos selecionados - no Brasil e
no Panamá (hab/ano)

Anos

Ovos/Uni
Brasil Panamá
1970
61
1971
62
1972
63
1973
60
1974
58
132
1975
57
142
1976
57
139
1977
57
145
1978
58
170
1979
62
159
1980
77
149
1981
146
72
1982
92
134
1983
84
102
1984
79
98
1985
87
88
1986
94
92
1987 109
102
1988 103
89
1989
83
63
1990
89
88
1991
88
96
88
1992
96
86
1993
1994* 94

Frango/Kg

Bovino/Kg

Suínos/Kg

Brasil Panamá

Brasil Panamá

2,3
2,4
3,0
4,0
4,7
4,9
5,4
6,0
7,1
8,7
8,9
8,9
8,5
9,3
8,1
8,9
10,0
12,4
11,8
12,4
13,4
15,0
16,0
17,0
18,5

12,1
12,4
12,8
13,9
14,7
15,8
18,9
20,6
20,6
18,5
17,2
15,4
16,0
14,7
12,2
12,1
12,0
11,8
12,0
12,0
12,5
13,0
14,5
14,2
15,0

Brasil Panamá
8J~
79~
67"
7\Õ
LÕ

8,3

10,3

13,5
13,9
12,5
14,5
17,3
14,0
11,8
13,2
20,5
22,4

33,0

7,2

3,1

TF
34,0
29,9
26,4
28,4
29,9
33,9
33,2
33,3
33,8
33,2

31,8
27,7
28,5
30,5
28,5
26,2

7\4"

TF
T7
~qz
8?Õ
~Tj
T4
Ti"

FF
TF
"Fõ
Tõ
Tê
Tõ
Tõ
Tõ
Tõ
Fõ

3,2
3^5
3?4
3j
4^0
3?8
3j
4^
4^3

47
47
3^9
3^8
47
47
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* Previsão para este ano.
Fonte: IBGE, UBA, APINCO, ABEF, Anúario Estadístico de América Latina y el
Caribe, 1993. ONU.
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Tabela 4
Abate de aves e produção de carne de frango em milhares de TM
para o período de 1975 a 1994
Ano

Abate em aves (milhões)
Brasil

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994*

NC
~NC

NC
NC
986,7
1090,9
1115,7
1102,2
1003,4
1097,1
1196,9
1331,4
1374,1
1379,1
1603,3
1781,6
1930,4
1981,7

Panamá
8,7
NC
NC
NC
NC
13,9
NC~
NC~
17,9
19,4
17,6
20,2
24,7
20,4
17,5
19,9
31,7
35,1
NC“

Produção em milhares de
TM. ________
Brasil
Panamá

519
604
698
858
1.096
1.200
1.444
1.507
1.489
1.355,9
1.482,5
1.617,3
1.969,8
1.947,2
2.982,6
2.355,5
2.627,7
2.872,2
3.144,1
3.325

11,9
NC

NC

NC
NC

19,5
NC
NC

26,9
29,1
27,3
32,3
39,5
32,6
28,0
31,8
50,7
56,2
NC
NC

* Previsão, para este ano.
Fonte IBGE, EBA, APINCO, ABEF, Anúario Estadístico de América Latina e el
Caribe (ONU).

O Brasil passou a ser o terceiro maior exportador mundial de

frango, com um incremento de volume em mais de 100 vezes nos últimos
15 anos. No Panamá, o incremento no mesmo período foi de mais de
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s

400% (ver tabela 4). Toda esta produção está baseada em diferentes

linhagens, geradas por firmas nos países desenvolvidos.

No Panamá existem, principalmente, as linhagens Cobb, Hubbar e

Hy Line. Estas mesmas linhagens também são utilizadas no Brasil e em

outros países da América (Wright,

1994b).

Em alguns países do

Continente Asiático, elas também são encontradas. Na índia, por

exemplo, registram-se as seguintes linhagens: Bovans, Dekalb, Hubbard,
Vencob (Cobb), Ross, Avian, Euribrid, Peterson, Arbor Acre e Keggbro
(Der Sluis, 1994).

Tabela 5

As principais linhagens de frango de corte e galinhas poedeiras no
mercado do Brasil

País de
Origem
USA

Especialidade

USA

Postura

Ross*

Escócia

Corte

Vedette

França

Corte

Shaver White

Canadá

Postura

Hisex Brown

Holanda

Postura

Alemanha

Postura

Japão

Postura

Nome

Avian, cobb, ItubbardHubbar, Peterson e Arbor
Acre._________________
Babcock e Hy Line

Lohmann

GoTo

Corte

Fonte . União Brasileira de Avicultura. 1994. Resp. Idefonso.
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Este domínio da indústria do frango é mostrado quando Rizzi
(1993) indica que, em 1992, a Hubbard participou com 41%, a Arbor Acre

com 33%, ou seja, elas tinham mais de 74% do mercado brasileiro. E,

mundialmente, no mesmo período a Arbor Acre participava com 48%, a
Ross com 20%, Hybro 14%, Cobb com 10% e Hubbar com 8% (Word

Poultry, 1994).

Isso pode significar que a indústria de aves está melhor adaptada
para corte nos E.U.A., dominando tanto esses mercados e a nível

mundial, enquanto existe maior disponibilidade de tipos de aves de
produção de ovos, para os quais muitos mais países têm linhagem e que

são vendidas nos países que não desenvolvem este tipo de pesquisa.

2.2 O SISTEMA AVÍCOLA

O

termo

sistema5

encerra

muitos

elementos

ou

partes,

coordenadas para um mesmo resultado, o qual nos permite compreender
que o sistema avícola abrange diversos setores económicos. Ao

estudarmos, enfatizamos a cadeia do frango, por ser mais representativa,
não nos esquecendo de que os princípios são válidos para outras aves

de consumo ocasional e limitado como o pato, o peru, a codorniz, etc.,
produzidos em menor escala.

O frango, como espécie animal, tem importância como alimento e
como gerador de recursos económicos. Sua produção, passa de um
ambiente artesanal para uma quase indústria de produção de carne ou

avicultura de corte, lograda pelos avanços da genética tradicional e pelo
5 O trabalho de Farina e Zylbersztajn (1994) tem ampla discussão sobre as principais
escolas para estudar o sistema agroalimentar, pelo que, para nosso propósito, utiliza-se
o termo sistema.
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alto grau de tecnologia incorporada para seu manejo, de forma que se
padroniza todo o sistema de produção.

Este é um setor especial, dado seu alto grau de controle do

processo biológico considerando que tem um grau muito pequeno de

dependência das condições naturais, como solo, clima e a água, o que é
caraterístico da maior parte dos produtos agropecuários.

A avicultura tradicional fica marginalizada a produzir aves para um •
mercado específico, em geral, de produtos com baixo conteúdo de

tecnologia, como a galinha-caipira ou de desenvolvimento naturista, ou

seja, sem uso de agrotóxicos.

A avicultura moderna se fundamenta na criação de híbridos que

conseguem a máxima capacidade de transformação de cereais em carne

e ovos, no mínimo de tempo (menos de 45 dias para carnes), com uma
taxa de conversão de dois quilos de ração para um quilo de carne. Então,

a atual indústria de frango pode ser caracterizada tecnicamente pela
transformação de proteína vegetal em proteína animal, de uma forma
moderna e altamente tecnificada (Rizzi, 1993).

Essas aves híbridas passaram a ter um alto grau de importância
nas últimas décadas, melhorando cada vez mais sua performance de

produção. Espera-se que até o século XXI tenham-se os seguintes
progressos, segundo palestra sobre “Melhoramento de aves de corte

para o século XXI", do Dr. Ira Cárter, Diretor de Pesquisa da Hubbard

farm (XIII Congreso Brasileiro de Avicultura. 1993):

•

haverá uma melhoria de cerca de 70 gramas de peso;

•

uma diminuição de 20 gramas de ração por quilograma;
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•

o rendimento de carcaça, como uma porcentagem de peso

vivo, melhorará em cerca de 0,10%;
•

a carne desossada de peito melhorará em cerca de 0,15% por

geração.

A avicultura é um setor de grande dinamismo e de importância

econômico-social dentro do contexto da agropecuária. No Brasil, gera
cerca de um milhão de empregos diretos através de granja, abatedouros
e indústrias, sem considerar os criados pelas empresas de atividades

correlatas.

De Castro et al. (1992) estimam que a produção adicional de 100

toneladas de carne de frango cria um mercado adicional de milho de 250

toneladas e expande o mercado de farinha de peixe, de farelo de soja,

etc. E o emprego direto adicional de 1.000 pessoas na agroindústria de

aves (abatedouros) é multiplicado diversas vezes na produção de frango,
na produção de milho e outros produtos, no transporte, nos serviços, etc.
(Lauschner, 1984).

No Panamá, estima-se que a indústria avícola gerou, no ano 1994,

mais de 4.000 empregos direitos e perto de 5.000 indiretos, o que
representa uns 27 milhões de balboas6 em pagamentos ao pessoal

(Fonte ANAVIP).

O sistema avícola inicia muito antes da indústria de rações, sendo

que este último setor tem crescido, graças ao desenvolvimento da
indústria de carne de animais de pequeno porte, principalmente de
suínos e aves.

6 Um balboa equivale a um dólar. (B/.1.00 = US$.1.00)
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As ligações envolvem desde a relação de moinhos - indústria de
rações - até o elo final da cadeia (freguês), ou seja, muito mais além do
abate (ver figura 10). É parte importante, nesta cadeia, a ração animal
(fábrica de ração), que geralmente está unida a um abatedouro
(frigorífico), incorporados a uma firma.

Tabela 6

Diversificação das empresas avícolas líderes selecionadas em dois
países: Brasil e Panamá

País

Atividades

Melo e Cia.

Tipo de
Empresa
Privada

Panamá

Fidanque

Privada

Panamá

Toledano
Chapecó

Privada
cooperativa

Panamá
Brasil

Carfepe

Privada

Brasil

Perdigão
Fortuna

Privada
Privada

Brasil
Brasil

Hering

Privada

Brasil

Avicultura,
venda
de
produtos
agropecuários, venda
de carros,
caminhões e tratores, embutidos,
extração de madeira, fábrica de
móveis, imobiliária e restaurantes.
Avicultura, venda de caminhões e
tratores._______________________
Avicultura e restaurantes_________
Avicultura,
suinocultura,
bovinos,
adubos, processamento de dados.
veterinários,
Avicultura,
produtos
moinhos e imobiliária.
Avicultura, suinocultura e embutidos.
Avicultura,
suinocultura,
bovinos,
moinhos e óleo vegetal.____________
suinocultura,
bovinos,
Avicultura,
indústria têxtil, embutidos e óleo
vegetal.

Grupo

Fonte: Farina (1992), Avicultura e suinocultura. Relatórios de Melo e Cia. 1990,
Fidanque 1991 e Toledano 1990.

O Charoen Pokphand Group, da Tailândia, integra a produção de
semente,

produção

de

ração,

granja

animal,

produção

animal,

processamento e distribuição de alimentos para consumo humano (Willis,

75

1992). No México, empresas como a ICA, firma empreiteira; a VISA,

grupo de televisão; a ALFA, dona da fábrica de equipamento agrícola
Massey Fergunson, e a DESC, fabricante de peças de automóveis e

produtos químicos, têm investimento no setor avícola, tanto de carne

como de ovos (Freivalds, 1982). No Brasil, tem-se como exemplo a
Agroceres, que integra produção de semente, produtos para nutrição
animal, etc. A CARFEP, cuja holding inclui a empresa Planalto (frango),

Vallée que produz e comercializa produtos veterinários, Moinho Sete

Irmãos e Moinho Campo Grande, que produzem farinha e farelo para

ração animal.

Isso

leva

a

que

muitas

empresas,

além

de

participarem

diretamente de algumas atividades de produção de frango, liguem-se à

produção de grãos e outros estágios, como esmagamento de soja,
controle de moinhos, etc., incluindo na holding empresas vinculadas à
produção de medicamentos e vacinas (produtos veterinários), além de

realizar outras atividades agropecuárias e comerciais, tal como se vê na
tabela 6, para empresas líderes na avicultura no Brasil e no Panamá.
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Figura 10

Descrição gráfica da cadeia de produção do frango de corte

Z^mátrizeíro A

No exterior

Marrâeiros
avns

mcubatorios
Ç Fabrica
l de Ração

Alatrizeiro
Paus

esta

Criação
de frango

Avícolas

♦

♦

/Abate douro

Distribuição

Atacado

Prwhm PracessaJo

|

Donas de Casa, Freguês, etc.

Fonte: Desenho do Autor.
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2.3 AS INSTITUIÇÕES NO SETOR AVÍCOLA

Então, é necessário e fundamental desenredar a teia de causas e
efeitos entre os elementos institucionais e organizacionais, de políticas
públicas, de sistemas de informação, das estratégias administrativas

privadas e o estado competitivo da cadeia do frango sobre os agentes, já

que podem afetar seu desempenho. É o caso do Canadá, onde a
produção primária da indústria do frango é controlada pelo Conselho de
Marketing dos Granjeiros, que tem poder de limitar a produção e

estabelecer preços unilateralmente, baseado no custo de produção. No
entanto nos E.U.A, a produção primária e secundária de processamento
caracteriza-se pelo alto grau de integração vertical, sendo diferente o seu

controle (Martin, et al, 1991).

No Panamá, o Sistema Institucional Agropecuário, legalmente é

regido pelo Ministério de Desarrollo Agropecuário (MIDA7), o qual
determina as políticas e endereços do Sector Público Agropecuário.

Neste setor, incluem-se o governo central através do MIDA e às
instituições descentralizadas. O Setor Público Agropecuário é composto
por várias instituições, quais sejam: o Banco de Desarrollo Agropecuário

(BDA), o Instituto de Mercadeo Agropecuário (IMA), o Instituto de

Seguros Agropecuário (ISA), o Instituto de Investigación Agropecuária de

Panamá

(IDIAP),

o

Instituto

Panameno

Autonomo

Cooperativo

(IPACOOP), o Instituto Nacional de Recursos Renovables (INRENARE),
a Corporación Azucarera La Victoria (CALV), a Corporación del Bayano,
o Cítricos de Chiriquí, a Cooperativa de Fomento Agropecuário, a

Corporación Bananera del Atlântico, a Corporación de Desarrollo Integral

7 Criada por Lei de 12 de Janeiro de 1973.
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1
de Bocas del Toro, o Projeto Palma Aceitera del Baru e o Comisión
Nacional de Banano.

Este setor, mediante leis e decretos, durante décadas, controlou

os preços e as margens de comercialização para diferentes produtos
agropecuários, ofereceu crédito subsidiado e aplicou medidas de controle
dentro do setor.

Exemplo disto foi o comércio exterior de produtos agropecuários e

que foi

agroindustriais,

quantitativas.

A política

restringido

de

importação

alfandegárias

barreiras

por

teve

a

e

imposição estatal

consistente em aplicação de taxas e ad valorem, algumas vezes

complementadas com a fixação de cotas e/ou licenças de importação.

Portanto, as firmas avícolas para sobreviverem, dentro do contexto

das instituções e organizações, tèm de considerar em primeira instância
a cultura do grupo e igualmente a cultura dos concorrentes, os grupos e

associações de importadores e produtores agropecuários, como também
todo o aparato institucional político que inclui o Instituto de Mercadeo

Agropecuário (IMA), o Banco de Desarrollo Agropecuário (BDA, o
Ministério de Desenvolvimento Agropecuário (MIDA), o Ministério de

Saúde, a Sanidade Militar do Comando Sul dos E.U.A, o Ministério de
Planejamento (MIPPE) e da política governamental geral, (efeito do

aparato legislativo e judicial). Ver figura 11.

As principais entidades que financiam o setor agropecuário

pertencem ao Sistema Bancário Nacional, formado pela Banca Oficial e a
Banca

Privada.

A

Banca

Privada

está

formada

pelos

Bancos

Panamenhos e Estrangeiros com licença geral. O BDA é fonte importante
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de financiamento e sendo estatal, não é parte do Sistema Bancário
Nacional e não é fiscalizado pela Comissão Bancária Nacional.

A

base

legal

para

a

execução

da

política

de

Sanidade

Agropecuária está determinada por uma série de instrumentos jurídicos,
que vão desde os Tratados Torrijos-Carte, 21

Leis Nacionais, 37

Decretos Legislativos e 22 Resoluções Ministeriais (Panamá: Sector
Agropecuário Diagnostico y Propuesta. 1992. IICA-CEPPI. Panamá.

Documento de Trabajo. 165 págs.).

A partir da assinatura do novo tratado com os E.U.A sobre o
Canal, torna-se obrigatória a compra de produtos agropecuários pelas

bases militares, só que em troca foi exigido permitir uma inspeção das
firmas que forneceriam. Em consequência disso, a indústria buscou

modernizar sua produção para poder cumprir as exigências de padrão de

qualidade dos produtos, como se fossem para exportação. Portanto,

efeito semelhante a quando o Brasil parte para a exportação de frango.

Uma análise das instituições políticas no Brasil (ver figura 12)
mostra maior número delas, já que existem as do governo federal e as

dos governos dos estados.

Este alto número de instituções políticas

gerou um abundante conjunto de taxas e impostos, exemplo: ICMS ou
Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPI ou Imposto sobre

Produtos Industrializados, COFINs, PIS/PASEP, etc.

No Brasil, estima-se em 32% do valor final do frango a parcela

resultante da incidência de 43 tributos entre impostos (13), taxas e
contribuições diversas. Segundo a APA e ANAB, de cada 100 frangos

produzidos no Brasil, pelo menos 28 ficam com o governo na forma de
impostos (Aves e ovos. out./94, pág.6).

80

Figura 11

Instituições Políticas e Organizações que afetam a firma

Avícola no Panamá

Política Governamental
Setor Agropecuário:

__

Ministério de Saude
Sanidade____ _

------ 1

MIDA (líder),

Outras
Associações:
Associação
Cuttura
AsieoU

ISA.

|

Militar
BDA,
B. Privados,

Grupos de
dos

dos

Productores

Cuttura

Firmas
Avícolas
!

da

de

Empresa

e

Concorrentes Panamá
Importadores-------- 1
»<AHAV.P1|

IMA.

e.u.A

I

etc.

MIDA: Ministério de Desarrollo Agropecuário
IMA : Instituto de Mercadeo Agropecuário
ISA : Instituto de Seguros Agropecuário
BDA : Banco de Desarrollo Agropecuários

Fonte: Desenho do autor, 1994.
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Figura 12

Instituições políticas e organizações que afetam a firma

avícola no Brasil

i
______________________ |

Política Governamental

insutuções poéticas Federais. Exemplo: it*nlstério de Comercio. Ministério de Agricul
tura (SIF>, Ministério de Fazenda,
Instituições poMicas Estaduais. Exemplo:
etc.
CETESB, SIS, etc.

Outras associações de Comercio e
Indústrias. Exemplo: ABIA. etc.
Outras associações e grupos de
produtores
Associações Avícolas Nacio-|

[^u.coes do Mu
nicípio. Leis, re Igras, etc.

naã. e Regmnms.

Cultura

Cultura

|

õos

Armas"
Avícolas

da

| empresa

Concorrentes I

Exemplo: UBA, APINCO
AP A. ANA8, etc.

I

Exemplo: Canaueiros. Bovinos.
Poremos. Grao», etc.

Fonte: Desenho do autor.
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Por outro lado, a firma avícola brasileira tem de considerar, as
associações avícolas, tanto as de nível regionais como as nacionais.

Algumas delas determinam e negociam de forma individual, mas devem

coordenar com elas para receber os benefícios.

Por exemplo, APA tem muito poder de negociação de forma
individual e faz forte lobby nos políticos localizados no Planalto (Brasília).
Enquanto outras organizações e associações de produtores, muito mais

fortes que o setor avícola, mantêm lobbys no Congresso apoiados pelos
mesmos deputados

e congressistas, que

são também produtores

agropecuários.

3. AS RELAÇÕES DENTRO DA CADEIA E O LIMITE DA FIRMA

A eficiência de uma cadeia produtiva pode ser avaliada sob

diferentes ângulos. Um deles é o atendimento das expectativas do

consumidor final, oferecendo-lhe regularmente o produto desejado.

A qualidade constitui outro aspecto de avaliação. Esta pode ser
definida como a adequação do produto a seu uso, ou seja, o que o
cliente quer. Portanto, é preciso satisfazer às necessidades e às

expectativas dos clientes. Neste caso, trata-se de atender ao tamanho e

ao tipo de partes de frango que prefere o consumidor final tanto no
mercado interno como no mercado de exportação.

Contudo, esses gostos não são um dado imutável, eles variam
com o país, a área, o poder aquisitivo, etc.; novas experiências levam a

novas expectativas de consumo, demandando respostas do sistema
produtivo.
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Para que as exigências do consumidor, sejam corretamente
interpretadas, exigem-se troca de informações entre o mercado e os

diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva, a qual deve fluir

com o menor custo possível. Esse custo está associado às formas pela

quais os segmentos produtivos se relacionam entre si. Quanto maior é o
grau de conflito existente entre os segmentos, tanto maior é o custo de

negociação e menor é a eficiência de toda a cadeia (Zylbersztajn et. al.,
1993: 172).

Com produtos padronizados, em geral, o sistema de mercado é
mais eficiente, já que o sistema de preço é o mecanismo de transferir as
informações. No entanto, à medida que são produtos específicos (sob

medida), ocorrem as formas híbridas de arranjo, estando no extremo a

integração vertical de todos os segmentos numa firma; para reduzir os

custos de transação, ter a informação desejada, reduzir a incerteza e
proteger os investimentos nos ativos específicos realizados pela firma.

Quando

a

produção

de

um

novo

produto

depende

de

investimentos em ativos especializados que têm difícil colocação em
outras linhas de produção, é de se esperar que seja necessário pagar um

prémio para que os agentes assumam tais investimentos. Esse prémio é

tanto mais elevado quanto maior é o risco percebido no investimento
(Zylbersztajn et. al., 1993: 172).

Tendo estas considerações, numa cadeia produtiva, existem
estágios que podem ser integrados nas firmas e outros que as firmas

preferem adquirir através de uma ação de compra. Este dilema é o que
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Williamson (1985: 96-8) chama de "O problema do Limite eficiente da

Firma8".
Um aspecto de fundamental importância para o estudo das
cadeias agroindustriais é a relação entre seus segmentos. Comparando a

cadeia agroindustrial do frango no Brasil e no Panamá (ver figura 13) e

suas

inter-relações,

é

interessante

notar que

ela está

enfocada

fortemente no controle dos matrizeiros, nas fábricas de rações, nas
incubadoras, nos abatedouros e na distribuição.

Nota-se que existem transações recursivas fortes principalmente

na produção dos matrizeiros (ovos férteis), não incubadora e na criação
de frango; também entre a fábrica de ração, a criação de frango e

abatedouros,

principalmente

para

recuperação

dos

investimentos

realizados com o estágio de criação. Todas as empresas que têm
abatedouros mantêm uma

integração com a distribuição,

aspecto

relacionado ao fato de, assim, estar mais perto do consumidor.

Em continuação, analisam-se algumas frequências de transações

de estágios selecionados. A aquisição das aves matrizes ocorre no
máximo em 44 semanas, devido a seu ciclo de vida económico-produtivo
(20 semanas de crescimento, 4 semanas de início de postura e 44

semanas de produção de ovos férteis, na 69a semana vão para o abate).

A incubadora tem uma relação de produção de cada 22 dias (21

i

de incubatório do ovo e um dia para limpeza), ainda que receba os ovos
diariamente e entregue pintos semanalmente.

■

8 Williamson (1985) estabelece que o termo de "limite de eficiência" da firma foi iniciado
em 1980, pelo autor Willian Ouchi.
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Com respeito à criação de frango de abate, a relação é a cada 50
dias (42 dias para crescimento e engorda do frango e 8 dias para limpeza

e preparo do galpão).

O fornecimento de ração é realizado semanalmente. O abate, o

corte e a industrialização e distribuição, geralmente, também são diários.

O frango é considerado pelos agentes que participam na cadeia

como um produto Commodities, em que o preço é o maior motivador de

compra. No entanto, existe um ciclo vicioso, já que a apresentação do

frango em corte pode gerar um mercado diferenciado e que tem maior

valor, ainda que se discuta que a demanda seja baixa e, como a
demanda é baixa, não se investe para produzir maior quantidade. Ou
seja,

cabe discutir atributos de diferenciação de produtos,

se o

consumidor os aceita ou motiva-se a pagar por eles. Nos E.U.A, o maior
volume de venda é em forma de cortes.

Para os consumidores, o problema é similar: não levam em conta

í

as marcas. No entanto, no Panamá realizam-se esforços para enfatizar

no consumidor uma idéia de produto sob o conceito de marca, ação muito

similar à política utilizada pela cerveja Antárctica e o refrigerante Coca
Cola, no Brasil. Exemplo dessa medida é que restaurantes recebem

apoio para letreiros luminosos, do nome do estabelecimento, mas
aparece o logotipo das empresas avícolas.

A cadeia do frango envolve très estágios de produção de matrizes

que podem ser realizados num país - matrizes bisavós, avós e pais

antes de produzir o frango de corte. Essas linhas puras, conhecidas
como bisavós, quando cruzadas produzem todas as gerações seguintes
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de progenitoras, com especialidade seja em ovos ou em carne (frango de

corte).

O controle industrial na cadeia do frango está incorporado,
principalmente,

às

matrizes

que

vão

gerar os

pintos

de

abate,

considerando-se que uma galinha matriz dura no máximo 68 semanas.

Assim, se as aves ficam doentes, não há tempo para um tratamento e a
cura, exigindo, portanto, um sistema preventivo sanitário rigoroso.

Na empresa privada, as matrizes ficam sob sua custódia, em

condições rígidas de higiene e controle; este último incrementa à medida
que as matrizes são para produzir avós e bisavós.

cooperativas,

as

matrizes ficam

com

um

cooperado,

No caso de

portanto

a

cooperativa tem de incrementar seu controle e sua supervisão (Farina,
1992).

A relação contratual com as empresas produtoras de linhagem é
estabelecida através dos convénios de joint venture,

licença e/ou

contratos (estrutura de governança híbrida), para alocar os avós ou pais
nos países em desenvolvimento. Essa é a principal razão para que tanto

no Brasil como no Panamá a pesquisa realizada na avicultura seja
principalmente voltada para alimentação e manejo. Os poucos estudos

que se realizam sobre linhagem são para comparar produção e

adaptabilidade.

Na índia, reporta-se um joint venture entre a Isababcock Breeder

Inc. (EUA) e a Venkateshwaren Researh and Breding Farm (Der Sluis,
1994). Na Tailândia, a Arbor Acre (no Brasil, é representada pela Sadia

e Chapecó), empresa domiciliada nos E.U.A., formalizou um joint venture
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com Charoen Pokphand Group9, no ano de 1970, para produzir os avós
nesse país. SADIA, empresa brasileira, tem arranjo similar com a mesma

Companhia.

Mais recentemente foi assinado um joint venture entre Planalto10

(empresa do grupo CARFEPE) e a Avian Farm (EUA), produtora da
marca Lohmann. Agroceres11 mantém um joint venture com a Ross

Breeder Ltda. (Escócia), permitindo a produção de aves desta marca.

No

Panamá,

existem

relações

de

contrato fortes

com

as

companhias produtoras de matrizes, as quais fornecem os avós.

Essa relação entre as empresas produtoras de linhagem e as
empresas nacionais de joint venture ou contratos, permite ao empresário

nacional fazer o esforço de comercialização das linhas; no entanto, estes

se beneficiam dos avanços tecnológicos do setor.

No Brasil, existiam, no ano de 1983, 13 firmas criando matrizes-

pais para produzir pintos de um dia para abate; em 1992, existiam 20

empresas no mesmo negócio (Lima, 1983; Farina, 1992).

Todas as atividades em que o produto é ovo fértil requerem uma

incubadora

para

nascimento

dos

pintos.

Estas

instalações

estão

incorporadas, geralmente, à firma.

A diferença inicial das cadeias no Brasil e no Panamá é a criação
de frango de corte. Os grandes abatedouros brasileiros utilizam contratos
de quase-integração, enquanto no Panamá existe uma integração, ainda
9 Caso Charoen Pokphand Group. N9-593-049. Harvard Business School. March 1993.
10 Avicultura e suinocultura industrial. Brasil, maio/1994. págs. 24-30.
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que nos últimos anos o incremento da produção tenha sido através dos

produtores com contrato de quase-integração.

Então, existem dois sistemas distintos de produção: o integrado e
!

o sistema independente de contratos, que pode chegar a uma quaseintegração (Luce e Karsten, 1992; kohls, e Wiley, 1958; Seaver, 1957;
Lima, 1983; Rizzi, 1984, 1993; Lima, 1984; Farina, 1992; Luce e Karsten,
1992).

O sistema de contratos de quase-integração se desenvolveu
rapidamente depois da guerra civil norte-americana, nas culturas de
arroz e corantes (índigo); na década do 40, logo se fortalece na cultura

de algodão e principalmente na criação de frango. (Duggan, 1958; Aves e
ovos, ago./1993). Na indústria avícola, este tipo de sistema surgiu a partir

do aumento do mercado consumidor e do consequente crescimento das
empresas do setor, permitindo a elevação da eficiência. Uma mostra
disso é a empresa Kentucky Fried Chicken, cadeia norte-americana de

fast food especializada na venda de frango, vendendo anualmente cerca

de 400 milhões de frango e fatura mais de US$ 3 bilhões, em âmbito
mundial (Megido e Xavier, 1993).

Este modelo aplica-se também a muitos outros países, como

Tailândia (Willis, 1993), índia (Der Sluis, 1994), Jamaica, Trinidad e
Tobago (Freivalds, 1981, 1982) e Brasil; neste último, principalmente na
região do sul do país. É considerado Ivo Reich o impulsor inicial, no
Brasil, do modelo de integração. (Aves e ovos. AP A. 1993, n°. 9, ano IX,

pág 3. Edição especial).

11 Jornal da Aqroceres. Agroceres. Brasil, set/1993. No. 218, págs. 10-11.
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Evidentemente, guardam diferenças quanto à tecnologia aplicada

no manejo e no sistema de remuneração ( Frievalds, 1981; Lima, 1983;
Rizzi, 1984, 1993; Mortara, 1982; Sorg et al, 1982;

í

Lima, 1984; Farina.

1992; Luce e Karsten, 1992).

No Brasil, com a implantação deste sistema em muitos estados,

principalmente onde predominava a pequena propriedade, o esquema se

estendeu

juntamente

com

a

implantação

de

grandes

empresas

agroindustriais ligadas à atividade, ou os produtores que já produziam

independentemente foram incorporados.

Os casos mais conhecidos

deste tipo de parceria são dos grupos de Sadia, Perdigão e Chapecó
(Rizzi, 1984).

As razões para a integração e, principalmente, a quase-integração
da cadeia do frango podem ser resumidas da seguinte forma:

• obter-se ganhos de escala comercial (a fábrica de ração,

incubadoras, abatedouro, etc, têm capacidade ideal e podem
ficar ociosas) e financeiros ( os pequenos produtores sozinhos
não têm condições de arcar com a produção, nem precisam

imobilizar recursos

em

maquinaria e

equipamentos,

e o

integrador pode deslocar seu capital entre seus diversos

segmentos quando for necessário);

• é fácil fixar objetivos comuns (coordenação da cadeia). Na
relação com os avicultores, a indústria tem estabelecido o
fornecimento de matéria-prima com a qualidade e quantidade

requeridas para cumprir compromissos dos consumidores,

inclusive controlando o seu fluxo nas épocas de crises;
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• no aspecto administrativo, reduz-se a burocracia para controlar
a produção (monitoria). A granja (integrado) diminui os conflitos

de trabalhe como também todo o problema de manejo de
pessoal

permanente

(sindicatos,

etc).

ambiente institucional e organizacional.

Efeito

refletido

no

Assim, os criadores

mostram maior velocidade de absorção de novas tecnologias,
permitindo
criatividade

a

monitoria,

(Marques,

sem perda de competitividade

1991;

Farina,

1992;

Seaver,

e

1957;

Leckies, 1958; Engberg, 1958; Wedekin e Pinazza, 1993;

Marques, 1991; Marques e Aguiar, 1993).

As razões de capacidade ociosa e a limitação para adquirir a
matéria-prima na qualidade e volume requeridos pelo mercado têm muito

a ver com o conceito da especificidade dos ativos. Exemplo disso é que a

fábrica de ração tem certa facilidade de transferir seus produtos para
outros mercados, mas o cálculo fundamental é sobre o mercado de ração
para frango.

í

No Brasil, em 1969, as principais matérias-primas eram: trigo,

milho, aveia, cevada, farinha de pescado e torta de soja. Em 1989, além
dessas, foram utilizadas: farinha de carne, gorduras animais, mandioca,
cítricos, torta de girassol, algodão, etc, com aproveitamento de alguns

desses e de outros insumos do próprio "resto" resultante do abate (Rizzi,
1993). Mas, o maior peso é levado pelos grãos (soja e milho), os quais

são produzidos em safra. O Panamá é produtor e exportador de farinha

de pescado, a qual é utilizada principalmente nas rações iniciais e de
crescimento do frango, importando glúten e soja para finalizar a engorda,

tendo custo de armazenagem e de investimento para a compra.
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No Brasil, segundo a SINDIRAÇÕES (Sindicato da Indústria de
=

Rações do Brasil), os maiores consumidores de ração são: avicultura de

corte (59%), avicultura de postura (15%), os suínos (14%), os bovinos de
leite (7%), os cães (3%) e os equinos (2%). Então, o setor avícola
-•

consome mais de 74% da produção, ou seja, existe uma dependência

reconhecida entre os investimentos em plantas e o setor produtor de

I

frango de corte e galinhas poedeiras.

No caso dos abatedouros, são quase exclusivos para o abate de

frango. Estas considerações são próprias do integrador.

No entanto, existe uma dependência bilateral, já que o criador

também tem uma especificidade de ativos ao investir no galpão que
geralmente tem tamanho, forma e medidas definidas para poder ter o

equipamento necessário para a produção de frango. Portanto, a relação
de integrador e criador se fortalece.
■

■

Devem-se ressaltar os aspectos burocráticos, pois, ainda que esta
pareça ser uma atividade que utiliza pouca mão-de-obra, na realidade,

ste setor emprega um razoável número de pessoas. Mortara(1982)

estimou em 105 dias/homens para obtenção de um lote de 15.000
frangos, na época de seu estudo. Hoje, estima-se ser necessário um

homem/mês para cada 15.000 aves, ainda que em certos momentos
precise contratar diárias ou trabalho conjunto para atividades, como

no caso a chegada dos pintos (16 homens) e na retirada de aves
(9 homens) (Farina, 1992).

O funcionamento da cadeia do frango sob o sistema de quase-

integração ou integração gera alta barreira de entrada devido ao efeito

93

"I
de economia de escala. Esta situação força a empresa que deseja

participar de forma integrada pelo menos a partir de matrizes-pais.
A barreira aos novos concorrentes no Brasil é ainda maior se

considerarmos que a atividade de engorda de aves ocorre sob grande
quantidade de contratos de fornecimento, com proprietários rurais

(integrados)

bastante

adaptados às

particularidades da

empresa

contratante (integradora) (Luce e Karsten, 1992).
Embora as agroindústrias não apliquem diretamente capital dinheiro na atividade específica de criação de aves, mantêm sobre os

criadores completa determinação nas condições do processo de
produção

através

dos

contratos,

e

incluindo

uma

cláusula

de

salvaguarda: a garantia de um fiador; portanto, utilizam o ambiente
organizacional para reduzir a ação oportunista do criador.
Existem diferentes contratos, que são utilizados nesta relação, os

quais podem confundir uma relação contratual e de integração vertical
verdadeira.
i

Farina (1992) chama estes contratos de parceria rural como
"Contratos de Integração". Marques e Aguiar (1993: 122), citando

técnicos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e

Social), identificam quatro tipos de contratos de quase-integração, a
saber: por crédito, pagamento por taxa de conversão, valores pré-fixados

e salário.
Atualmente, o contrato mais utilizado na avicultura, tanto no

Panamá como no Brasil, é o pagamento de acordo com o desempenho

do lote, ou seja, a taxa de conversão, mortalidade, e ganho diário (Farina,
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1992; Marques, 1991; Batista, entrevista pessoal gerente de AVICONSA -

Empresa que maneja às fincas contratistas de Melo y Cia.). O modelo
tem variado no tempo e nos países em que é aplicado. Na Jamaica, por
exemplo, em 1981, os produtores de frango recebiam três tipos de

pagamentos: de aluguel, de grau de desempenho e o relacionado com o

preço fixado pelo governo (Freivalds, 1981).

Nesta modalidade, a integradora adianta para o produtor os pintos,

ração, etc. e desconta do integrado o preço corrente ou de mercado na
data de entrega. Neste caso, os produtores não são proprietários das

aves que criam, mas os riscos correm todos por conta da integradora.

Embora os tipos de contratos variem, a característica comum é que
o produtor seja mero fornecedor de mão-de-obra, infra-estrutura e paga

os serviços públicos, tendo pouca ou nenhuma atuação nas decisões
técnicas e administrativas. Por sua parte, a empresa provê o alimento, os
pintos, os medicamentos e os serviços de seus profissionais.

O modelo de quase-integração, no Brasil, fornece principalmente o

frango congelado e de exportação. Na área de São Paulo, pela

proximidade do mercado, onde existe uma alta demanda de frango
resfriado, o produtor pode desviar seu produto se o preço for vantajoso.
Neste mercado existe uma menor concentração, coexistindo produtores

de grande porte, pequenos produtores e pequenos abatedores, fato que
não ocorre no sul do Brasil (Farina, 1992).

No Panamá, o modelo utilizado até 1988 foi do integrado, em que
as empresas abatedoras produziam seus próprios frangos. Depois da

queda do Regime Militar, a indústria avícola não tinha recursos

(financeiros e de crédito) para incrementar sua produção de engorda de
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frango (eles forneciam e controlavam a produção de pintos e o
fornecimento da ração). Então, recorreu-se ao uso do modelo de quase-

integração para abastecer a demanda e, desta forma, reduzir a presença

de novos concorrentes. Ainda assim, utilizando esta estratégia, as três
grandes empresas perderam mercado.

No processamento industrial

(abate),

no Brasil,

o setor se

=

carateriza pelas empresas de grande porte, ao lado de um número ainda
numeroso de pequenos (avícolas). A indústria, hoje, procura uma

automatização crescente e a diversificação de seus produtos. Aqui

aparece a segunda diferença: no Panamá existem avícolas quase-

integradas às empresas abatedoras que têm integrada a criação de
frango.

A forma de ser quase-integrada existe devido às avícolas
i

receberem apoio de equipamento (depenadoras, frezzer, etc), e terem um

compromisso tácito de venda de frango vivo, com período de crédito
semanal.

Esta diferença pode ser explicada porque as avícolas, quase em

sua totalidade, são de propriedade de asiáticos (chineses) que foram
beneficiados com a mudança da lei de imigração, que permitiu o ingresso

de parentes. A colónia chinesa, que participava de 15% do comércio de
mercadinhos, armazéns, açougues e vendinhas, passou a controlar mais

de 80% das avícolas.

A colónia chinesa, afetada pela lei de imigração (ambiente
institucional),

fortaleceu

o clan familiar

(ambiente

organizacional),

apresentando-se o comportamento de relação humana de oportunismo,
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ao obrigar alguns donos de avícolas à compra de seus produtos pelos
i

patrícios e parentes que participavam do negócio no varejo.

A atividade de distribuição, nos dois países, está integrada ao

processo de abate, enquanto no processamento secundário (fabricação
de embutidos, defumados, etc) existem várias formas de governança,
predominando a integrada, principalmente por ser uma atividade nova na

cadeia.

A terceira diferença é no transporte, tanto para o abate como

para a distribuição do produto processado.

No Brasil, este estágio é terceirizado - existe um contrato de

fornecer este serviço (governança híbrida) -, enquanto no Panamá ele é

hierárquico - está integrado às

empresas,

sendo utilizado como

ferramenta de concorrência. Todas têm investimentos fortes na frota
i

veicular, incluindo equipamento de refrigeração para manter a qualidade

do produto processado.

A quarta e última diferença, na cadeia de produção do frango de

corte nas duas áreas, apresenta-se no fato de que há empresas no

Panamá participando na etapa de restaurante do tipo de comidas
rápidas ou 'fast food'.

Uma área participa com sua própria marca (tem dois tipos de
restaurantes, um popular e outro para a classe média) e a outra tem
adquirido os direitos de franquias de restaurantes ou têm contratos

fortes, sendo representante, no Panamá, de cadeias como Kentucky
Fried Chicken, Dairy Queen, etc., as quais têm como prato forte o frango

ou seus derivados.
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4. CONCLUSÃO

Pesquisas realizadas sobre o setor avícola (Sorg et al 1982;

Mortara, 1982; Paulilo, 1987; Lima, 1984; Marques, 1991; Rizzi, 1993;
Farina, 1992) chegam a concluir que a integração vertical e os contratos

de quase-integração trazem vantagens para o produtor na forma de

menores oscilações de preço, sendo a base para a expansão do setor.

Também busca-se aproximar a empresa do consumidor final e
i

adquirir maior sensibilidade sobre os desejos dos consumidores; pelo

lado dos insumos, visam garantir a qualidade e a pontualidade no
fornecimento.

Não encontramos na literatura trabalho que relacione a integração
vertical ao conceito de custo de transação e ambiente institucional dentro
de uma visão de adaptação da empresa. O mais próximo foi Marque
(1991), que menciona aspectos da teoria de Williamson, mas como parte
tangencial.

Farina (1992) realiza seu estudo,

com

base na teoria de

agribusiness e, principalmente, como comparativos das cadeias de

frango, leite, etc, e privilegiando as relações entre agropecuária, indústria
de transformação e distribuição.

No Panamá, o trabalho de Marciacq (1994) faz um intento de

utilizar o modelo de cadeia para entender a produção de milho e sorgo

em sua relação com a produção de frango e porcinos, similar ao
realizado por Farina (1992).
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Para finalizar, uma análise de cadeia produtiva, neste caso do
frango, permite comparar o comportamento entre países, com influência

de instituições e organizações diferentes, com riscos e incertezas

irregulares, mas com investimentos em ativos específicos, de agentes e

de estágios produtivos muito similares que devem coordenar-se para
poder atingir o mercado, de forma que as empresas sobrevivam e se

adaptem ao ambiente.

Ao entender a cadeia produtiva, dentro de um ambiente de

coordenação e transação, permite compreender a natureza das relações
entre agentes e é possível contribuir para melhorar o processo de

negociação continuamente conduzido dentro da cadeia agroindustrial do
frango, ainda, de compreender por que, em alguns estágios, a empresa
decide internalizá-lo (integração vertical) e, em outro instante, estes

estágios podem ser mantidos numa relação de contrato ou de mercado,

passando pela quase-integração.

Uma análise dos grupos como Sadia, Chapecó, Planaltos, etc., no

Brasil, indica que eles participam nos mesmos estágios, muito similares

ao Panamá, com os grupos Melo e Cia, Toledano e Fidanque.

Todas elas têm realizado investimentos fortes em fábricas de
rações, em abatedouros, na relação de parceria ou joint venture nas

linhas genéticas (principalmente na cria e manejo de avós e/ou matrizes

pais) e na distribuição.

Tudo isto indica que os dois primeiros investimentos ( fábrica de

rações e abatedouros) são ativos de alto grau de especificidade e,

portanto,

são

estimuladores

e

determinantes

para

provocar uma

integração ou a existência de contratos fortes de quase-integração.
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Embora

a

participação nos matrizeiros

(ativo específico de

dedicação) leve consigo uma especificidade de ativos de recursos
humanos,

como

pessoal

de

incubadora,

sexadores12,

etc.,

esta

integração pode ser explicada também pela interdependência tecnológica
e por motivos monopolistas.

Em resumo, pode ser vista a forma de governança dos diferentes
estágios da cadeia do frango no Panamá e no Brasil na tabela 7, a qual

sinaliza os primeiros estágios, no Brasil, pela participação de grandes
cooperativas, uma vez que o ambiente institucional (lei de cooperativa)
determina a existência de tipo de relação híbrida.

Na empresa privada, o comportamento nos estágios de criação de

matrizes, incubadora, abatedouro e distribuição é similar nas duas áreas.

12.Antigamente, todos os pintos de um dia eram sexados pelo sistema de observação
anal. Hoje, a pesquisa tem produzido linhagens que podem ser identificadas
sexualmente pela cor ou pelas penas de nascimento em pintos de um dia; no entanto, a
especialidade dos sexadores continua.

100

z

-

Tabela 7
Tipos de governança nos diferentes estágios da cadeia do frango no
Brasil e no Panamá

Atividades

Panamá

Brasil

Material Genético avós/pais

Híbrida

Híbrida

Aviários com matrizeiros pais

Hierárquica

Hierárquica - Híbrida

Incubadoras -pintos de um dia

Hierárquica

Hierárquica - Híbrida

Ração b/

Hierárquica

Hierárquica - Híbrida

Criação de frango para o abate

Hierárquica - Híbrida

Híbrida

Abate a/

Primeiro estágio

Primeiro estágio

Corte e industrialização

Hierárquica

Hierárquica

Distribuição

Hierárquica

Hierárquica

Transporte - abate/distribuição

Hierárquica

Híbrida

2o. Processamento -embutidos

Hierárquica - Híbrida

Hierárquica

Restaurante

Hierárquica

Não participa

a/ Primeiro processamento, utilizado como estágio integrador.

b/ Estágio utilizado como segundo ponto de definição de nível de integração,
passando a ser integrado ao abatedor.

■
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CAPÍTULO il
A PESQUISA: CONCEPÇÃO
INTRODUÇÃO

Os estudos da literatura revisada mostram que as integrações das

firmas no setor agroindustrial têm um enfoque de adaptabilidade e de
competitividade

da

empresa

como

resultante

das

vantagens

ou

desvantagens de custos de produção dentro da cadeia.

Porém, dentro de uma visão de relação de custo de transação e de

ambiente institucional, é muito pouca a literatura disponível, mas ela
começa a ser incorporada dentro dos estudos económicos de ponta.

O

desenvolvimento

da

agroindústria

em

nossos

países

é

fundamental; ele ocorre dentro de um contexto económico e político
concreto. No entanto, as empresas têm sua adequação a uma relação

direta com o meio onde se desenvolvem e são afetadas pelo número e
pela forma das instituições em que estão inseridas, além do setor

agropecuário, que tem sido alvo de constantes mudanças pelos governos
para assegurar o abastecimento de alimento barato à população.

O

setor

agropecuário,

na

América

Latina,

tem

enfrentado

problemas similares, ainda que não ocorram na mesma ordem, do

mesmo modo e em igual época nos diferentes países, o que indica que
mais cedo ou mais tarde, passam pelos mesmos dilemas. Uma análise

comparativa nos leva a conhecer alguns fatores que podem ser
prevenidos ou, conforme o caso, passam a ser tomadas alternativas

viáveis, de modo que se reduzam as incertezas para os produtores como

também para os estudiosos das políticas agroindustriais.
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No âmbito do agribusiness, o setor público desempenhou papel
importante

como

agente

coordenador.

No

processo

de

desregulamentação das economias, por exemplo, num ambiente de

abertura de mercado e de internacionalização das empresas, por
conseguinte de competitividade e concorrência, as agroindústrias dos

países que não têm eficiência e economia de escala se vêm fortemente

ameaçadas, com risco de desaparecer do âmbito económico.

Este problema é acrescentado quando os órgãos governamentais
encarregados de elaborar políticas geralmente deixam-se levar apenas

pelos sintomas isolados ou pela pressão de grupos (Jobby) que fazem um
estágio de produção, perdendo a visão de que uma decisão de apoio a

um elo da cadeia altera significativamente todo seu comportamento.

Assim,

torna-se imperativo conhecer as

características

dos

agentes e seu relacionamento de coordenação dentro da cadeia de
produção, de forma a se poder aferir seu desempenho e, eventualmente,
nela intervir com sucesso.

O sistema avícola é um dos poucos que, com a crise económica -

alta taxa de juros,

proteção dos países desenvolvidos ao setor

agropecuário nacional, dívida externa, recessão económica,

etc.

mantém seu crescimento e avanço.

O tema deste trabalho foi escolhido, em primeiro lugar, por referir-

se à cadeia agroindustrial do frango, a qual tem permitido que vastos
setores da população tenham trabalho. Nas últimas três décadas, a

produção avícola, de carne e ovos, passou de uma situação precária a
uma indústria em constante crescimento.
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O consumo de frango, na dieta familiar, vem substituindo o
consumo da carne vermelha, sendo um produto de exportação para o

qual alguns países de América têm vantagens competitivas, como no

caso do Brasil, que é um dos três maiores produtores mundiais de carne

de frango.

I

í

O Panamá é auto-suficiente nesse produto. Outro exemplo

são os E.U.A, onde, nas duas décadas anteriores, o preço da carne de
frango caiu quase pela metade, fazendo com que o consumo per capita

dobrasse. (Thurman, 1987).

Com mercado seguro e preços competitivos, o setor tem sido alvo
de políticas de investimentos de grupos agroindustriais de capital
nacional. O Brasil tem sido uma das cadeias agropecuárias menos

regulamentadas,

o que

lhe permitiu ser competitiva

no mercado

internacional.

Acreditamos que o sistema avícola tenha permitido melhorar o

bem-estar social ao oferecer produtos com características, qualidade e

preços cada vez mais acessíveis à população urbana, de forma que as
exigências geradas são resolvidas com pouco trauma dentro da cadeia,
ou seja, o fluxo de informações e coordenação dos agentes trabalha pela

satisfação do consumidor final.
i

Ao estudar-se o sistema avícola, centramo-nos na cadeia do

frango, por ser mais representativa, não esquecendo que os princípios
são válidos para outras aves, tais como o peru, o pato, a codorniz, etc.,

produzidos em menor escala .

Portanto, nosso propósito é examinar os agentes participantes da

cadeia, as relações contratuais e de coordenação, além de observar e
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identificar os níveis de integração na indústria avícola, tanto no Panamá
como em São Paulo, no Brasil, considerando que as instituições têm
pape! importante para fortalecer um determinado modelo.

A utilização da teoria dos custos de transação, como base

analítica para o estudo de formas organizacionais da produção, busca

relacionar os atributos típicos das transações com as formas de
organização mais eficientes em termos de economia nos custos de

transação e produção. Nesta teoria, as variáveis que induzem à
integração são analisadas dentro de um conceito minimizador de custo. A

teoria propõe que esta análise seja realizada sob a ótica conceptual de

uma firma totalmente distinta da firma "neoclássica". Dá-se ênfase ao

conceito estendido de firma que representa um conjunto de relações
contratuais que permitem a coordenação da produção.

No

entanto,

Institucionais

a

implica

Análise
a

Discreta

comparação

Comparada

entre formas

de

Estruturas

alternativas

de

governança, desde a realização da produção via mercado até o outro

extremo da integração vertical. O mesmo processo comparativo é

utilizado quando se aplica para o estudo de formas de "governança" nas
cadeias produtivas entre países.

Em termos de eficiência, passa a ser importante aquele arranjo

que melhor permita à firma lidar com as situações de desequilíbrio, bem
como com situações de mudança nas variáveis ambientais (Zylbersztajn,

1994).
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1. OBJETIVOS DA PESQUISA

Este trabalho tem como objetivo básico estudar a integração
vertical na indústria avícola em duas áreas, Panamá e São Paulo (Brasil),

com ênfase em que a presença de diferentes instituições permeia e
define diferentes formas de coordenação e, portanto, de níveis de
integração vertical.

Além

disso,

consideramos

que

diferenças

essas

são

uma

consequência direta do custo de transação e da especificidade dos

ativos.

São objetivos secundários:

• comparar o padrão de consumo e a exigência nesses mercados;

• observar os efeitos oriundos da interferência das diferentes
instituições nas decisões das empresas, nas duas áreas.

Dentro deste conceito, para operacionalizar o trabalho, nosso

ponto de partida é o marco teórico sistémico gerado pelos Professores
Davis e Goldberg, de agribusiness, e uma visão da teoria de custo de
transação, aplicado à agroindústria do frango, para logo ser feita uma
racionalidade

da

integração

vertical

com

ênfase

nos

aspectos

relacionados ao comportamento das empresas em cada país.

Para

isso, foi feito um estudo da evolução da avicultura,

principalmente na produção de carne, e os métodos de coordenação

dentro da cadeia, para concluir como traçar um perfil dos modelos e,
portanto, do grau de integração em ambos países.
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O estudo cobriu desde o ano de 1975 até 1993, quando existem

dados disponíveis.

Foram examinadas as opções feitas pelas empresas produtoras de

frangos dentro de um ambiente de desafio oferecido, entre outros, pelo
governo, pelo contexto económico nacional e internacional, e pelas

i

diferentes

Tendências e Teorias Económicas que se propagaram nas

ultimas décadas.

Ademais, foram observadas alternativas que os

empresários utilizaram para minorar os efeitos negativos destas políticas
sobre

a

produção,

investimentos,

etc.

Nesse

marco,

deve-se

compreender a experiência rural das empresas. Como se deu a

integração? Qual o ponto de origem das empresas para logo se
integrarem?

Como conteúdo de exploração desta tese, a intenção é apresentar
uma proposta (para países em desenvolvimento) de estratégia de

fortalecimento das cadeias do frango dentro da visão de agribusiness.

Como utilidade pública do documento, o autor almeja que a tese

sirva como referência:

• no planejamento do setor público, principalmente aos centros de

pesquisas, para ver a cadeia do produto de forma que a
pesquisa

incorpore

requerimentos

e

necessidades

do

consumidor final, semelhante ao que é feito na cadeia do
frango;

• na política governamental, para que o planejamento do setor

agropecuário ocorra de forma mais realista e em busca do
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benefício social como um todo, e não setorizado, evitando,
desse modo, a causa da estrangulação ou da improdutividade

na cadeia agroalimentar;

aos pesquisadores do setor agropecuário,

servindo como

subsídio informativo da cadeia de produção de frango e

aplicação de um enfoque sistémico ou de agribusiness, válido
para países em desenvolvimento, tanto grandes (Brasil), como

pequenos (Panamá);

• no planejamento estratégico das empresas agropecuárias, ao
colocar à disposição mais alguns conhecimentos da estrutura da

cadeia de frango, que podem ser utilizados em outros produtos,
tanto em forma direta ou modificada para cada necessidade
específica.

Nosso interesse é utilizar o exemplo do sistema avícola e focalizar
as vantagens e os riscos que apresentam as instituições para motivar ou

dificultar a aplicação de um modelo, de forma que ajude as outras
■

cadeias

de

produtos

agropecuários

que

requerem

conhecimentos

sistémicos do setor. Em outras palavras, espera-se apresentar uma

alternativa que permita a manutenção do sistema já existente e, ao

mesmo tempo, propicie acréscimos às fontes de trabalho, já que o autor
acredita no setor agropecuário como área fundamental para a próxima
década, pelo fato de existirem mudanças nos gostos e preferências da

população urbana, que são refletidas nas cadeias de produção.

Por outro lado, numa cadeia de produtos agrícolas, quando os
diferentes agentes coordenam com eficácia e eficiência, podem negociar
sem barganha não só com as esferas governamentais, mas também com
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outras esferas nacionais e internacionais. Isto é, o conhecimento de
nossas próprias debilidades e fraquezas nos permite melhorar, no futuro,

o que pode ser estendido a toda a humanidade como instrumento ou
■

ferramenta de trabalho.

2. HIPÓTESES

Nós consideramos que na cadeia do frango há pontos que são
similares e outros que são diametralmente opostos nos dois países, e
com base na teoria analisada no capítulo I, chega-se às hipóteses

expostas a seguir.

1.

Que os custos de transação, a especificidade dos ativos e o

ambiente institucional levam a diferentes modos de governança na

cadeia do frango.

2.

Existe uma tendência à integração (mas não completa) da

cadeia do frango, a qual incrementa-se no tempo.

3. A integração vertical vem ocorrendo devido à ação institucional

que permite essa integração e pela exigência às empresas por
qualidade, buscando melhor coordenação das etapas produtivas e

de comercialização. Realmente é um mecanismo de sobrevivência.

4.

Que as instituições e organizações dão lugar à presença de

diferentes tipos de coordenação vertical, aparecendo formas de

integração

vertical

e

contratos

fortes

de

quase-integração,

principalmente.
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3. ESCOPO

O escopo, em sentido amplo, indica a delimitação do alvo ou do

objeto de estudo.

• A primeira delimitação é a economia de escala do Brasil X

Panamá. Para reduzir este viés, são comparadas empresas de
tamanho similar nos dois países. Ademais, têm-se de ser
■

agregadas

as

diferenças

culturais,

sociais,

políticas,

económicas, etc.

Tendo em vista que é impossível tratá-las com plena abrangência,
a ênfase dada se restringiu aos aspectos de mercado de frango e às
empresas avícolas. Porém, este limite foi transposto quando julgamos

necessária a compreensão da representação para toda América Latina,
já que, desde o México até a Argentina, os outros países, na prática, são

semelhantes.

• Ainda que a ênfase do estudo seja o frango, não foi ligada a
outros sistemas de produção, como a soja, já que o Panamá é

exportador de farinha de pescado, a qual utiliza como fonte
primária de proteína na ração dos frangos, complementando as
necessidades com importação de glúten. Em todo caso, o fator

mais limitante na ração é o milho, que é importado quase em
sua maioria dos E.U.A.

• A terceira delimitação é que a pesquisa está centrada somente
nas empresas atuais, não sendo analisadas as empresas que,

por diferentes razões, foram eliminadas ou não sobreviveram,
OU,

ainda,

foram

adquiridas

pelas

existentes,

não

se
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esquecendo de que elas poderiam ensinar e demonstrar erros

cometidos e que serviriam de pontos de referência ou alerta,
para que não fossem repetidos.

• A quarta delimitação corresponde à consideração do momento
atual e do momento em que se fortaleceram estas empresas,

onde existiam outros parâmetros e paradigmas que regiam a
vida dos países citados. As condições políticas hoje não são
similares, pelo que os resultados devem ser interpretados com o

momento e a situação política existente,

em que novos

paradigmas se apresentam e/ou se desenvolvem.

• Outra delimitante é considerar que a tecnologia de produção de
frango,

ainda que seja moderna

e

atualizada,

não seja

totalmente similar nos dois países. Isso indica que podem existir

arestas não compatíveis para serem recomendadas sem uma

avaliação para cada caso e situação em outro país.

• Soma-se também a delimitante correspondente ao produto, já
que o frango é um prato de consumo apreciado pela população,
■

i'

muito consumido nas festas e reuniões, ou seja, existe um
desejo insatisfeito e um hábito de consumo muito similar nos

dois países. Isto fica demonstrado quando se fala da comida
típica dos domingos: macarrão e frango.

As campanhas dos jornais, rádio e TV, sobre os benefícios das

carnes brancas sobre as vermelhas, têm contribuído diretamente para

manter e aumentar o consumo deste bem.
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• E, por último, a utilização do método de Análise Discreta

Comparada das instituições pode indicar a presença de várias
formas da governa, .ça, mas ela não indica qual é melhor, só
que se pode inferir em que elas têm o mesmo nível de redução

de custo de transação e de produção, ainda que possam existir
como um passo para um novo arranjo.

4. APLICAÇÕES DOS RESULTADOS

De

uma

forma

geral,

inicialmente,

podemos

enumerar

os

enunciados nos objetivos, quais sejam: que o conceito sistémico de

agribusiness e a teoria dos custos de transação podem ser utilizados
como fundamento teórico para explicar a integração vertical e horizontal,

ainda que ela sejam limitados pela presença das instituições que

permeiam e definem algumas formas de coordenação; que o modelo de
integração do setor agropecuário seja um dos mecanismos que a firma

utilize para manter seu mercado e, portanto, de sobrevivência; e que o
conceito de agribusiness e a teoria de custos de transação possam ser
utilizadas como um enfoque no planejamento do setor público, e no

planejamento de estratégias das empresas agropecuárias.

Além destas aplicações, existem outras, principalmente na linha

acadêmica, onde a utilidade da tese pode ser delineada em função das
contribuições à Administração, dentre as quais consideramos:

• utilizar a ferramenta teórica de custo de transação no setor
agropecuário e, fundamentalmente, no setor avícola;
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• aplicar a teoria de custos de transação para explicar a

integração

vertical

e

a

horizontal

das

firmas

do

setor

agropecuário com base na cadeia do frango nos dois países;

• produzir um trabalho que fortaleça a união da Administração
com o setor agropecuário, demonstrando que o contexto de

cadeia é mais eficiente para uma análise da problemática do

setor rural do que só uma busca de soluções em partes ou
setores;

• fornecer apoio na relação Empresa - Administração - Setor

Agropecuário para uma análise conjunta e não isolada, muito
mais com a mudança e o aparecimento dos novos paradigmas

na agricultura.

Por fim, podemos indicar que é um trabalho interdisciplinar,
podendo então contribuir para diversas áreas do conhecimento, como por

exemplo: à Administração da Tecnologia, à Administração da Pesquisa, à

Teoria do Desenvolvimento, à Teoria de Contratos,

à Teoria da

Informação e Coordenação dos Agentes e à Teoria de Agribusiness.

5. METODOLOGIA

Na primeira parte deste trabalho, caracterizam-se a teoria dos

custos de transação, o conceito de agribusiness e cadeia de produção,
principalmente com sentido na produção de frango, ponto central da
pesquisa.
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Assim, achamos fundamental uma revisão das fontes secundárias

e uma pesquisa de campo para observar, na prática, como se coordenam

as empresas e o nível real de integração que têm. Acreditamos que esse

tipo de pesquisa enriquece significativamente o trabalho e aumenta sua
contribuição para delineamento de estudos similares.
No entanto, a pesquisa assume um caráter de caso, já que não
existem evidências anteriores que possamos julgar, para de tal forma

interpretar que os fenômenos possam ter desvios na análise e aceitar

conclusões pouco próximas da realidade.

Castro (1977) também considera a possibilidade do estudo
científico ser realizado considerando-se frações de diferentes tamanhos

do universo de fontes existentes. O caráter científico do estudo de caso

estaria não naquilo que seria observado nos casos em si, mas no que
eles pudessem sugerir a respeito do fenômeno do estado de modo geral.

Segundo Yin (1984), verifica-se a aplicabilidade do estudo de caso
í

quando

dispõe-se

de

pouco

conhecimento

e

controle

sobre

o

comportamento de fenômenos contemporâneos e quando as questões
levantadas são de forma "como" e "por quê". Nestas situações, o estudo

de caso poderia ser aplicado, dentro de outros objetivos, para explorar as

diversas situações em que o fenômeno ocorre, descrevendo no contexto
em que ocorre na vida real, mesmo que esta descrição parta de um
relatório jornalístico que ilustre tais situações.

Selltiz, et al. (1974) consideram que no estudo de caso a atitude

do pesquisador deve ser de muita receptividade, de buscar e não de
verificar. A análise irá depender muito da sua capacidade integradora na

interpretação dos dados coletados.
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E sobre as conclusões extraídas do estudo de casos, esses
autores chamam a atenção para o risco deste refletir em demasia juízos

preestabelecidos do pesquisador, distanciando-se do objeto de estudo,
ou da realidade objetiva.

Na análise de integração vertical, sob a ótica da economia dos

custos de transação, fica evidente que o grau de integração será uma
decorrência dos atributos das transações, que inclui a especificidade dos

ativos, a frequência das transações e o risco dela, como também pelos
parâmetros impostos pelos ambientes institucional e organizacional onde

está inserida a firma.

Williamson

(1993)

cita a

importância

Discreta

da Análise

Comparada, já que a análise "neoclássica" promove uma troca de origens

de dificuldade analítica ao considerar uma análise contínua, buscando

traduzir o processo decisório da firma em uma função contínua e com um

ponto extremo, identificável (derivações de primeira e segunda ordens),
seja em termos de custos ou de uma função de lucro. Pelo que foi
exposto, este esquema tende a reduzir o universo e passa a ser um
!

problema matemático.

No caso da Análise Discreta Institucional Comparada,

a

■

continuidade não é definida, sendo, pelo contrário, evitada por significar
uma

redução

dimensional

do

problema

analítico

que

o

afasta

drasticamente da realidade.
í

i

Cabe dizer, portanto, que se o problema a ser atacado tem a ver

com decisões "reais" das firmas atuando na economia de um país, a

Análise Institucional Discreta Comparada introduz o realismo necessário
$
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para quem se interessa, como é nosso caso. Baseando-se nestas
considerações, escolhemos o método de Análise Institucional Discreta

Comparada desenvolvido por Williamscn, (1991) para a realização da

análise,

porque julgamos

que

seria

o

mais

apropriado

o

para

desenvolvimento de nosso trabalho.

Para operacionalizar a tarefa, em primeiro lugar, realizou-se uma
análise das cadeias do frango nos dois países, para comparar os agentes
e as formas utilizadas de coordenação entre dois estágios consecutivos.

O embasamento teórico que nos auxiliou foi o conceito sistémico de

agribusiness e de cadeia de produção para o produto "carne de frango".

Com esta análise, podem ser determinados os mercados, as

mudanças do produto em cada processo, além de demostrar o grau de
integração que apresenta a cadeia e os diferentes produtos componentes

requeridos, ainda do limite da firma, nos dois países.

Como a pesquisa está centrada na cadeia do frango, existem
áreas do Sistema Avícola que não podem cobrir o estudo, sendo que,

para nosso propósito, são considerados, inicialmente, os estágios de

criação de “matrizes-pais", da fábrica de ração, da criação de frango de

corte,
■

de

abate,

de

distribuição

e

de

processamento

industrial

secundário.

0 ponto central da análise são a fábrica de ração e abatedouro, já

que a integração se dá, principalmente, dentro destes estágios. Ainda
que seja cada vez mais frequente a ocorrência de estratégias de compra,
venda e fusões entre empresas nos vários níveis de integração vertical

do agribusiness, mostrando iniciativas que buscam conquistar novas

oportunidades de negócios (Pinazza e de Araújo, 1993).
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Exemplo desta tendência são as ações realizadas pelos grupos
Carfepe (Cevai 8 aquisições), Perdigão (4 aquisições) e Sadia (2

aquisições) nos últimos 10 anos (Rizzi, 1993).

Conhecidos os agentes e os estágios, trataremos de entender o

ambiente institucional e organizacional, que foram determinantes para
motivar os tipos de governança que prevalecem entre dois estágios
contínuos. Isto é necessário para fazer comparações intertemporais ou
internacionais.

Nosso primeiro alvo foram as leis e/ou normas ou fatos que

influenciam, segundo os executivos das empresas, a adotar uma
determinada estratégia de relação contratual, além das instituições

governamentais que afetam a firma avícola.

As relações que foram analisadas são:
• fornecedor de matrizes-avós e pais X criador de matrizes-avós
e pais;

• indústria de alimento X criador de frango;
• criador de frango X abatedouro;

• abatedouro X corte e industrialização;
• abatedouro X distribuidor;
• abatedouro X segundo processamento.

Nestes mesmos estágios, utilizando os conceitos da teoria dos
custos de transação, determinaram-se as variáveis: especificidade dos

ativos, a frequência das transações e a incerteza.
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A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas realizadas junto

às empresas.

6. A AMOSTRA

í
No Panamá, a amostra foi formada por todo o universo dos

grandes produtores, ou seja, três empresas que dominaram mais do 70%
do mercado de frango, no ano de 1993.
i

No Brasil, a amostra foi dirigida a escolher sete empresas de São

Paulo, do mesmo porte que as do Panamá, para evitar o desvio do

tamanho de mercado e a escala de produção. Ainda que, por sugestão
dos assessores, tenha sido escolhida uma empresa grande, com mais de
14% do mercado brasileiro.

t

:•
<

!

118
i

CAPÍTULO III
A PESQUISA: OS RESULTADOS

II
'i

H

A amostra determinada no Panamá

empresas do país,

sendo:

Melo e Cia.,

inclui

as três maiores

Productos

Fidanque e

Productos Toledano; elas tiveram uma participação de 78% no mercado
de frango na República, para o ano de 1993.

No Brasil, foram selecionadas as empresas: A D’oro, Cooperativa
Agrícola de Cotia, Granja Mara, e Matadouro Avícola Framboia, de
■

tamanho similar às do Panamá e, como complemento, o Grupo Sadia,
que mantém produção tanto no Estado de São Paulo, Santa Catarina,

Paraná e, ultimamente, nos estados localizados no centro-leste do país.
Neste caso, cobre-se somente 16 % do mercado brasileiro; entretanto, só

esta empresa representou 14,88% da produção do país, no ano de 1993.

Na realidade, a SADIA serve de parâmetro comparativo do

tamanho,

até onde podem chegar as médias empresas em seu

crescimento. Ela causa um viés, tanto na indústria brasileira como na
panamenha, já que sozinha é 20 vezes maior que qualquer das sete
indústrias estudadas.

Outro

exemplo

é

que

ela tem 24 fábricas

e

18

centros

distribuidores no país; o conglomerado tem 22 empresas especializadas

em diversas áreas da indústria de alimentação, chegando a mais de
150.000 pontos de venda em 1.600 cidades brasileiras, além de ter filiais

em Tóquio, Milão e Buenos Aires.
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Esta empresa faz mais de 400 produtos alimentícios, incluindo
óleo vegetal, pastas, etc., ainda, que sua liderança esteja baseada na

produção de carnes de aves (frangos e perus), carnes processadas e
■

frias. (Procesador del ano 1994: Sector Cárnico - Sadia. Industria

Alimentícia, vol 5, n°.7, pág. 23-4. Stagnito publishing Co. Illinois.)

Devemos indicar que, no Brasil, a produção de carne de frango e
ovos fica centralizada em duas regiões, a saber:

•

o Sul (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul), onde se

produzem 50% da carne de frango e 21 % dos ovos, e

•

a região Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e

Espírito Santo), responsável por 33% da carne de frango e 55%
dos ovos.

As duas juntas produzem mais de 88% do frango de corte e 76%
dos ovos do país (Gill 1994).

Na tabela 8, apresentam-se as principais características das
empresas entrevistadas, onde se mostra que só uma foi cooperativa; em

sua maioria foram privadas e com produção de abate entre 6,8 milhões e

15,6 milhões de aves/ano. Novamente, a Sadia mostra-se como viés, já
que seu abate é de 294,9 milhões de aves/ano.
í!

Ainda assim, consideramos que o modelo é válido e aceitável para
nossa avaliação pelo fato de que ela mostra os efeit os das políticas no

país.

120

Tabela 8
Localização, tipo e volume de frangos abatidos no ano 1993 pelas
empresas avícolas estudadas

País

Empresa

Tipo

Vol. de Abate

% no País

Milhões/ano
A D'oro

Brasil

Privada

8,8

0,44

C AC

Brasil

Coop.

9,9

0,50

P. Fidanque

Panamá

Privada

10,4

20,80

Granja Mara

Brasil

Privada

7,2

0,36

M. Framboia

Brasil

Privada

6,8

0,34

Melo e Cia.

Panamá

Privada

13,0

26,00

P. Toledano

Panamá

Privada

15,6

31,20

Sadia

Brasil

Privada

294,9

14,88

Fonte: Relatório Anual UBA/ANAB e ANAVIP, 1993.

1. INFLUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES NO SETOR AVÍCOLA

Uma coisa certa na vida é a existência da incerteza próxima das
atividades humanas. A sustentação do benefício para qualquer projeto
depende grandemente de como a empresa tem incorporado vias para

lidar com a incerteza; portanto, da flexibilidade dos projetos para se

ajustar às mudanças.

As mudanças nas metas ou termos dos projetos podem ocorrer

sem prévio aviso. Assim,

desaparecem os mercados para certos

produtos, aparecem novos mercados para outros produtos, etc.
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Quando se lida com a incerteza, os projetos devem considerar as
mudanças tanto no setor de mercado quanto no sócio-cultural e no

tecnológico. Isto obriga a que alguns projetos, muitas vezes, necessitem

da garantia de um suporte institucional, principalmente o governamental,
que assegure seu retorno económico. Então, a realidade é que qualquer
projeto tem incertezas e riscos.

A FAO define o Risco como a situação que tèm consequência
incerta; e define uma consequência como o resultado ou a retribuição

que obtém ou padece uma pessoa ao adotar um determinado curso de

ação (Dillon e Hardaker, 1994: 307).

Um risco real que vivem as empresas é em relação às políticas

governamentais, que são, muito comumente, anacrónicas; ou seja, é

frequente a introdução de uma política, originalmente surgida a partir de

um problema específico, que não produz efeitos devido à questão ter se
corrigido por si mesma ou ter avançado em outra direção muito diferente.

O risco

é

inseparável do conceito de estabilidade;

ambos

conceitos económicos influem muito nas decisões dos produtores. Nos
sistemas

agropecuários

há

diferentes

setores

onde

se

requer

estabilidade.

A estabilidade, de forma geral para seu estudo, pode ser agrupada

em:

•

biológica - é a medida da capacidade para, numa cultura, o
animal dar o rendimento esperado, exceto certas condições
ambientais e de manejo;
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•

de manejo - é como são tratadas as culturas e os animais
pelos donos e pessoal que cuidam deles; na avicultura, o

exemplo mais conhecido são as alternativas que se tem para
lidar com as aves,

incluindo os cuidados para prevenir

doenças;

•

de produção - é a resultante da estabilidade biológica e de

manejo; e

•

a económica - determinada pela estabilidade de produção e a

de preços, por um lado, e, do outro, pelas vantagens de
ingressos de fora ou créditos que tenha a empresa.

Isto está ligado às prioridades que os governos têm assumido nas
três últimas décadas, em toda América. Historicamente, os governos tèm

assumido cinco procedimentos, abaixo apontados.

•

O governo provê as “ Regras do Jogo”. Por meio das leis, ele

especifica regras para as atividades públicas e privadas.

•

O governo é quem faz cumprir as leis. Todos necessitamos de
códigos de conduta (organizações) e leis ( Instituições) para
assegurar os direitos e privilégios de forma uniforme em nossa

vida privada e nos negócios.
í

•

O governo recebe a renda (impostos) para prover bens e

serviços. Estes impostos e taxas são de várias naturezas,
dependendo do sistema político de cada país.

•

O governo é um redistribuidor de ingressos. Isto é realizado

através

do

sistema

de

pagamentos

de

transferências

(aposentadorias, etc.).
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•

O governo procura criar o crescimento económico

e

a

prosperidade.

í

Neste contexto, entende-se por política agrícola as especificações

feitas

pelos

governos

daquelas

regras,

regulamentos

e

outros

parâmetros, com arranjos nos quais tem que operar o produtor rural.

Em todos os países, tende-se a existir uma considerável influência

do governo sobre a agricultura pela urgente necessidade de tecnificar e

modernizar o campo para aumentar a produção e a produtividade de
todos os agricultores por meios de regras e programas, por exemplo: a

propriedade e os direitos sobre a terra e as águas, preços, mercados,
exportações, assistência social, concessão de créditos e tipos de

interesse, etc. (Dillon e Hardaker, 1994).

Os efeitos da resposta dos agricultores às políticas agrícolas

podem conduzir a mudanças estruturais no setor agrícola. Nesta análise,
é importante reconhecer a diferença que existe entre as decisões no
âmbito da fazenda e as decisões setoriais.

Uns dos fatores que fazem um grupo ser mais resistente às

mudanças é a acumulação de frustrações, fruto da experiência negativa
■

com programas de desenvolvimento feitos pelos governos.

Estas

■

experiências podem ter sido em forma de atitudes paternalistas que
geraram dependência ou atitudes demagógicas e de falsas promessas,

que acordaram expectativas que logo não foram satisfeitas.

Nos últimos anos, tem-se um crescente interesse por avaliar os

efeitos das políticas agropecuárias sobre os preços e a rentabilidade das

124

5

1

empresas agrícolas. Autores como Pearson e Monke (1987, 1989) têm

desenvolvido um método para a pesquisa neste tema, chamado Matriz
de Análises de Política® (Pearson e Monke, 1987; Monke e Pearson,
■>

1989).

Então, o governo na realidade afeta diretamente e condiciona as
empresas, levando-as a diferentes modos de governanças (hierárquico,
híbridas ou de mercado), em sua relação contratual.

Assim, as instituições (leis, regras, etc.), fixadas pelos governos,

assumiram papel importante nas duas décadas passadas para reduzir a
incerteza dos projetos e investimentos, ao manter principalmente a

estabilidade económica, de preços e de créditos, tanto no Panamá como

no Brasil, através das políticas e leis da proteção dos mercados, o crédito

subsidiado,

etc.,

em

apoio

ao

setor

produtivo

agropecuário

e,

principalmente, ao setor avícola.

Os

governos

do

Brasil

e

do

Panamá

utilizaram

alguns

instrumentos, senão quase todos, da política agropecuária para induzir

um determinado modelo de governança

numa relação contratual,

consciente ou inconscientemente.

No setor avícola, os principais foram, inicialmente, os de fixação

de preços dos produtos e dos insumos, se bem que os de maior efeito

foram os de créditos e as medidas impositivas (taxas), conjuntamente
com as medidas não alfandegárias que limitavam a importação, ou seja,

a proteção do mercado local. Isto é demostrado nos capítulos seguintes.

I.
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I
1.1 AS INSTITUIÇÕES NO PANAMÁ

Machore (1960: 19), citando arquivos do Ministério de Agricultura,

Comércio e Indústria de 1933, indica que o primeiro esforço avícola

comercial, no Panamá, foi estabelecido numa granja avícola localizada

no interior da República (Las Tablas), a qual fracassou devido a
problemas técnicos, administrativos e ao pouco apoio recebido pelo
pessoal do próprio Ministério.
i

No ano de 1940, formaliza-se a empresa Productos Fidanque, em

í

consequência da fusão dos negócios que tinham Early Fidanque (frango

de corte) e Ben Chassin (galinhas poedeiras) nas proximidades da
Cidade de Panamá, seu principal mercado.

No ano

de

1948,

inicia

operações

um

pequeno

armazém

agropecuário, com nome de Melo y Cia, que em 1949 inclui na venda a
ração para aves, importando estes produtos dos EUA, (Marca Red Rose),
autorizada e incentivada pelas entidades governamentais, principalmente
o Ministério de Agricultura, Comércio e Indústria (nessa época conhecido

como MACI) e o apoio de organismos internacionais como SICAP13 (logo

passaram suas funções a serem efetuadas pela USAID) e a Missão de
Arkansas. No mesmo ano, ela fecha convénio para importar pintos de um
dia (marca Luisiana Hatchery), também dos EUA14.

Isto indica que existiu um apoio logístico à empresa, para que
iniciasse seu investimento; outros exemplos, de como o nível e ações das

instituições no Panamá desempenharam papel importante para uma
forma determinada de governança, são o apoio brindado com incentivos

13 Servicio Internacional de Cooperación Agrícola de Panamá.
14 Entrevista com o Dr. Galileo Sarrasqueta. Fundador e sócio do Grupo Melo e Cia.
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1
fiscais,

a proteção de mercado e créditos subsidiados, que são

apresentados a seguir.

De 1949 a 1954, existe um forte impulso no setor agropecuário do

qual não escapa o setor avícola, principalmente estabelecido pelo

Governo, com o ORP (Escritório de Regulamentação de Preço) e leis de
controle às importações (Fonte: Informes Anuales de la Oficina de
i

Requlación de Precios de Panamá. Anos 1953 a 1993).

Assim, a 23 de outubro de 1953, segundo a resolução 163 deste

mesmo ano, o ORP proíbe a importação de ovos a partir de 30 de abril

de 1954. No ano seguinte, com data de 13 de fevereiro de 1954, com a
resolução 9, o ORP regula os preços de venda dos ovos, favorecendo as

indústrias mais eficientes.
!í

A partir de 1954, as resoluções do ORP são principalmente na

atualização de preços com respeito aos frangos e ovos. No ano de 1990,
o preço é liberado há livre oferta e demanda.

Ainda na década de 50, com a Resolução 76, de 13 de setembro

de 1954, proíbe-se a importação de pintos recém nascidos; portanto, as

empresas que não tinham produção de pintos dependem das outras e em
sua maioria desaparecem, enquanto as grandes ficaram. Devido a que,

conhecidos os primeiros passos dados neste sentido, incorporaram a seu
património um novo negócio: a produção de pintos (integram este estágio

para poder manter sua competitividade).

Nesta época, inicia operações a Empresa Productos Toledanos

(criada em 1954, sob o nome de Fazenda La Istmena, sendo um

pequeno projeto de 3.000 galinhas poedeiras), cujos sócios tinham
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experiência e conhecimento do mercado por terem participado na

empresa Fidanque.

Entre 1954 a 1957, existe um período de alto crescimento na
indústria

e

as

três

grandes

do

Panamá

se

desenvolvem

com

investimentos, principalmente, nos itens das fábricas de ração e abate.

Assim, com a idéia de assegurar o abastecimento do insumo frango para
abate, em 1960, a empresa Melo y Cia. realiza investimentos na

produção de frango.

No início da década de 60, marca sua presença a doença

conhecida como Mal de Marek, que causou grandes perdas na avicultura

panamenha, já que não houve um só lote que não fosse afetado. Ao final

da mesma década, as empresas avícolas precisaram recrutar pessoal
especializado para produzir com eficiência e manter sua competitividade.
Hoje, é uma agroindustrial dentro do setor agropecuário, com o mais alto

nível de eficiência e tecnificação, comparável com a produção de países
mais avançados do continente.

Em outubro de 1968, ocorre o golpe militar. Nos primeiros anos de

regime e dentro da filosofia de buscar melhor distribuição das riquezas (a
tendência marxista tinha grande influência na América - Chile foi o melhor
exemplo, com o governo de Salvador Allende), o setor agropecuário é

beneficiado com apoio de crédito subsidiado (tanto para a produção,
como para facilidade de importação) e proteção do mercado nacional.

Este benefício não foi só deste país; em Trinidad e Tobago, o governo
deu subsídio aos produtores de ração, sendo este perto de US$200,00

TM., e logo deu no preço dos próprios frangos (Freivalds, 1983).
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Nos primeiros anos da década do 70, dentro da tendência

económica do

Estado

foram

Produtor,

usados os "Asentamientos

Campesinos” para produção de carne de frango, incentivados pelo

governo em exercício; hoje existem algumas granjas organizadas, tais
como “Luz de Soberania”, que trabalha com eficiência invejável. Os

“Asentamientos Campesinos” são empresas satélites que criam frango
para uma das empresas pesquisadas ou para uma cooperativa que tem

abatedouro, participando de 30% do mercado nacional que as empresas

privadas perderam.

Nesta tentativa do Estado Produtor, instalaram-se fábricas de
processamento de ração e abatedouro, os quais fracassaram devido a

problemas administrativos e financeiros. O primeiro responsável foi o

próprio Ministério de Desenvolvimento Agropecuário (MIDA), passando

posteriormente
Agropecuárias

as

instalações

(COAGRO).

à

Esta

Confederação

última

de

também

Cooperativas

fracassou,

principalmente pelos problemas administrativos, financeiros e políticos,

que têm afetado numerosas cooperativas mundialmente. Finalmente, as
instalações e os equipamentos foram legados ao IMA, os quais ficam

num processo de remate (Informe do I Trimestre de 1995 ao MIDA.
Panamá: IMA, pág. 33. Documento de trabalho).

No ano de 1972, cria-se o Instituto de Mercado Agropecuário

(IMA),

com função de regulamentar as importações e apoiar as

exportações, dentro da Política de Segurança Alimentar.

O

Instituto estabelecia os preços

mínimos de compra

aos

produtores agropecuários e administrava as cotas de importação.
Ademais, garantia o abastecimento da população, através de suas
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instalações de armazenamento, serviços de refrigeração e programa de
feiras livres.

O sistema determinado pelo IMA para importar milho e glúten,

obrigava em primeira instância ter registro de produtor avícola ou
porcino; para logo ter direito a receber uma cota proporcional à produção

estimada para o período seguinte comparada com a anterior. Isto limitou
as pequenas empresas avícolas e porcinas, favorecendo as maiores.

Tem-se que indicar que no setor agrícola, ainda em fevereiro de
1995 (já se discutia a entrada ao GATT/OMC), persistiam 70 cotas de

importação.

Os produtores de bens como milho, sorgo, feijão, etc. são os que

determinam os níveis de importação, já que o governo tem decidido que
não pode-se importar grãos ao país até que não se compre a produção
nacional, mais cara que o produto importado. O principal comprador de

milho e sorgo é o setor avícola.

Em 1978, a primeira fábrica de processamento posterior é
instalada pela empresa Melo y Cia., para produzir embutidos, como

busca de utilizar certa parte do frango que não tinha demanda (exemplo
pescoços).

Na década de 80, com o governo militar, a política de substituição

de importações recebe forte impulso; são ditadas medidas e leis como a
depreciação acelerada (5 anos para bens de capital), os CAT15 (uma

devolução de imposto para motivar a exportação), a isenção de impostos
!

de importação que foi estendido para investimentos em equipamentos e
15 Certificado de Abonos Tributários.
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maquinaria que geraram fontes de trabalho e, por último, com apoio de

crédito agropecuário subsidiado.

Assim,

a

Lei 38, de 22 de outubro de 1980,

permite às

cooperativas a importação isenta de impostos de artigos e matéria-prima
para seu uso exclusivo e a Lei 3, de 20 março de 1986, permite às

empresas com registro industrial importar matéria-prima com pagamento
de taxa de 3% ad valorem CIF, sempre e quando não exista no país o

produto em condições aceitáveis de disponibilidade, preço ou qualidade.

O crédito subsidiado é realizado pelo Sistema Bancário Nacional,
constituído pela Banca Oficial e a Banca Privada, além do BDA. O BDA
não é parte do Sistema Bancário Nacional, já que não é propriamente um
banco. Os ativos do BDA, em dezembro de 1991, ficavam em 187

milhões de balboas, contendo uma carteira de 116 milhões, de lento

retorno e de recuperação duvidosa. Em 1995, falou-se em privatizar a

Instituição.

No período compreendido entre 1982 a 1991, o crédito concedido

ao setor agropecuário apresentou uma média de 4,6% do montante total
de crédito outorgado a todos os setores da economia.

A atividade avícola, em 1994, encontrava-se em segundo lugar,
quanto ao crédito outorgado ao setor pecuário; em primeiro lugar estava

o gado (é importante lembrar que 3 empresas dominam mais do 70% do
mercado nacional). Na "Banca Privada", a participação percentual dentro

do total pecuário, a atividade avícola anual tem sido aproximadamente de
12%.
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O principal instrumento da política de crédito agropecuário e que

prevê recursos subsidiados é regulamentado pela Lei n°20, de 9 de julho
de 1980, que estabelece o "Fundo Especial de Compensação de

Interesses ”, Nesta lei, através de um pacto, foram incluídos cerca de
0,5% a mais nos créditos pessoais e comerciais, os quais se remetem ao

FECI, para permitir um desconto na taxa do interesse pactuado com os
Bancos ou instituições financeiras de crédito; para os empréstimos locais

destinados ao setor agropecuário. A lei foi modificada várias vezes e
ainda em 1995 tinha validade; sua última modificação foi pela Lei n°. 4,

de 17 de maio de 1994.

Este desconto chegou a ser de até 4% sobre uma taxa de

interesse referencial fixada em 11%. Portanto, o crédito agropecuário
promovido com recursos do FECI pode ser outorgado a uma taxa

preferencial de interesse de 7% anuais sobre saldos, bastante inferior

aos créditos comerciais que ficam perto de 13%. Ainda existe este

subsídio, tanto que a Comisión Bancaria Nacional de Panamá, segundo
Resolução 1-95, de 29 de junho de 1995, fixa em 2,25% o desconto na

taxa de interesses nos empréstimos novos, ainda que mantenha para os
empréstimos anteriores, cerca de 4%, abaixo do interesse comercial, que

ficava em 11% anuais sobre saldo.

As atividades que podem receber desconto são: agricultura, gado

(rês, suíno, caprino e ovino), silvicultura, avicultura, piscicultura, etc., e
com fins de adquirir insumos (incluindo bens de capital, mão-de-obra,

matéria-prima, etc.), melhoras de instalações produtivas, aquisição de

terra, compra de animais, etc.

Estudos realizado pelo IICA, de Equivalente em Subvenção ao
produtor, indicam que as restrições impostas ao livre comércio de
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1
produtos agropecuários, junto com o controle de preços internos, o
crédito subsidiado e demais políticas seguidas pelo governo favoreceram

os produtores locais, transferindo-se, no período de 1986 a 1989,

recursos com valor próximo ou superior aos 50% do valor da produção
correspondente

(IICA-CEPPI.

1992.

Panamá:

Sector Agropecuário,

Diagnóstico y propuestas. Panamá, pág. 34).

Outro mecanismo utilizado foi através dos Contratos com a

Nação, lei que garantia monopólio praticamente permanente ou de muito
longo prazo, tais como o de petróleo, produtos derivados do tomate, leite,
arroz, avícolas, etc. Ainda, o próprio governo mantém certas indústrias

com poder monopolistas, como o setor de telecomunição, energia
elétrica, o açúcar (tem como subproduto o melaço, fonte de energia nas

rações), etc., que permite colocar um imposto disfarçado à sociedade
através de tarifas não controladas, que são superiores ao custo marginal

de produção, as quais afetam tanto o setor agropecuário como todo o
setor produtivo.

No entanto, existem formas legais de reduzir este custo, quando

as empresas são declaradas como de produção primária ou básica para
a população (produção de alimentos).

Ainda, tem-se uma série de incentivos para os investimentos
privados no setor agropecuário, formalizados pela Lei n°. 2, de 20 de
março de 1986. Estes incentivos são:

♦ redução de até 30% na tarifa de energia elétrica;
♦ dedução de até 30% das parcelas investidas nas atividades

agropecuárias, aqúícolas e agroindustriais, sempre que elas se
mantenham por um período de pelo menos de três anos;
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♦ isenção de impostos sobre a renda de: (I) parcelas doadas às

instituições de pesquisas agropecuárias, sem fins lucrativos; (ii)

às provenientes de exportações de bens agrícolas, pecuários,
aqúícolas e marinhos não tradicionais; e (iii) dos produtores
agropecuários com renda bruta anual menor de US$100.000,00;
♦ dedução aos produtores agropecuários com renda líquida
1

declarada superior a US$ 100.000,00, uma percentagem do
capital investido na atividade agropecuária, este é equivalente à

taxa de interesse para depósitos a prazo fixo, mais 3% sobre

essa média.

Também, deve-se mencionar o Decreto de gabinete n°.21, de 20

de fevereiro de 1990, no qual os ganhos por interesses e comissões por
i

conta de empréstimos para o desenvolvimento de atividades agrícolas,

pecuárias e agroindustriais estão livres de impostos sobre a renda.

Tudo isto implicou, principalmente, que as indústrias fortalecessem

suas áreas de produção (criação, processamento, comercialização, etc.,
de frango) e, portanto, fossem mais integradas, por terem os recursos

económicos e de pessoal (financeiros, advogados, contadores, etc.), que

permitiram fazer uso das leis ou abrigar-se nelas e nas facilidades
oferecidas pelos governos e feitas pelo Setor Institucional Público

Agropecuário (SIPA).

Nestes últimos anos, as mudanças mais significativas no setor
avícola do país foram:

♦ Em 1986, o senhor Fidanque vende suas ações aos senhores
Ben Chassin e Jaime Arias. Em 1990, o senhor Ben Chassin

vende suas ações a Jaime Arias e aos senhores Motta. Estes
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últimos ligados à produção de gado bovino.

integração

do

setor

de

carnes;

assim,

na

Inicia-se a

área

de

processamento posterior a empresa Melo y Cia. também fabrica
embutidos com carne de rés.

♦ Atualmente, existe uma vigilância para que não se importe
í

frango processado (inteiro ou em partes). As importações
permitidas são de ovos férteis e aves reprodutoras de um dia de
nascidas, procedentes de lotes livres de doenças avícolas de

risco para a indústria nacional. Com respeito à exportação,
realiza-se em pequena escala, principalmente ovos férteis de
reprodutoras pesadas a Centro e Sul América, mas depende da
produção e das necessidades do mercado interno.

♦ Com a abertura de mercado, as três grandes empresas têm
perdido uns 20% do mercado local. Elas chegaram a dominar
100% da venda de pintos e 90% da venda de frango de corte no
país. Na realidade, no período de governo militar ficaram como

um oligopólio.

♦ Nas negociações, no processo de adesão de Panamá ao
GATT/OMC, no relativo ao setor avícola, logrou-se que os
E.U.A. aceitaram uma cota inicial de 324 tm de carne de frango
em corte, (não incluindo o frango inteiro, tampouco os peitos de

frango) o que representa 3% do mercado interno anual, com
pagamento de 15% de taxa. Qualquer excedente tem taxa de
320%. Para um prazo de dez anos será permitido um volume de

756 tm, que representa 7% do mercado interno e reduz-se a
taxa dos excedentes a 260% (Informe de las Neqociaciones en

Washington y Ginebra del 20-28 de Abril de 1995, en el proceso
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1
de adhesión de Panamá al GATT/OMC. MIDA- Oficina de
Política Comercial. Documento de trabajo).

Comparado-o com outras culturas, mantém-se o protecionismo das
instituições do estado ao setor avícola, já que outros produtos, como o

arroz, têm taxa inicial de 150%, carne de porco de 90%, carne bovina de
40%, etc. Em geral, a diferença mínima foi de mais de 170%.

1.2 AS INSTITUIÇÕES NO BRASIL

No Brasil, a grande indústria também processa carnes e derivados

de outras espécies, caso do gado bovino e porcino. Também é fenômeno
mundial a concentração do processamento em poucas mãos, como em

São Paulo, onde o grupo CHAPECÓ adquiriu a empresa Predileto em

1994, para aumentar sua participação no mercado de frango (em partes)

e, portanto, do controle da cadeia no mercado paulista. A principal
justificativa para esta concentração, dada pelos empresários paulistanos,

é competir com os que praticam a sonegação de impostos (eles podem
vender a menor preço).

Existe um alto número de taxas e impostos - ICMS, IPI, IOF,
Cofins, PIS/PASEP, etc - considerado em mais de 32 % do valor final do

produto, devido à incidência de 43 tributos, sendo 13 impostos e 30 o
total de taxas e outras contribuições (Aves e ovos, out./1994, pág.6).

Tamanha é a carga tributária, que é estimado que, de cada 100 frangos,
28 ficam com o governo em forma de impostos.

Isto nos leva a pensar que, quando comparamos a eficiência de
modos alternativos de governança, esta varia com os meios institucionais

136

e os atributos de comportamento dos agentes económicos, influenciados

diretamente pelo ambiente organizacional, os quais determinam as ações

dos indivíduos (principalmente pela interpretação dos paradigmas), pelo
que pode reagir (uma forma são os lobbys, as sonegações, etc.), para

neutralizar os efeitos do ambiente institucional, formando toda uma nova
cultura. Neste contexto, consideramos que a sonegação10 é uma solução

utilizada pelo ambiente organizacional para neutralizar o ambiente
institucional.

Outro exemplo de como o nível e as ações das instituições têm
papel importante para uma forma determinada de governança é o apoio

brindado com incentivos fiscais e de créditos.

As grandes empresas do Brasil, nos últimos anos, têm sido
beneficiadas com incentivos fiscais e apoio da Superintendência para o

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), dos bancos e governos
estaduais da região centro-leste do país, para instalar projetos e
indústrias agropecuárias.

A SADIA Agroavícola iniciou atividades no ano de 1992 nesta

área, com suporte de cem aviários próprios e de setenta integrados
(contratos), chegando a processar sessenta mil aves/dia (Costa, 1993:

12; Farina, 1994: 17). Exemplo similar têm seguido outras empresas
como Perdigão, Cevai, etc.
Assim, na região de Goiás, o índice de produção própria é de 75%,
sendo restante é através de integrados (satélites); mas este valor está

mudando, pois o número de integrados está aumentando a cada ano.

18 Caso similar ocorreu com os CAT (Devolução de impostos para produtos de exportação), no
Panamá, onde a exportação de "Café de altura" foi superior à produção nacional.
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No Estado de São Paulo, que tem uma avicultura desenvolvida, o

processo de produção por integração (satélites) é reduzido, tanto que

empresas de porte grande, como a Frango Sertanejo - que abateu 24

milhões de frangos em 1992, ocupando o décimo lugar - produz 85%
diretamente (Costa, 1993: 14).
A avicultura, de uma forma geral, seguiu as sinalizações dadas

pelo governo; quando ofereceu incentivos para pagamento de impostos
baixos, as empresas investiram nesta cultura, ainda, o governo estimulou
a atividade, oferecendo crédito numa época com juros a taxa real de

zero.
Nos anos de 1976 e 1977, o governo começou a história de ter de

arrumar divisas, pelo que a ação foi motivar as exportações, nessa ação,
a avicultura apoiou fortemente, e as empresas saíram à exportação de
seus produtos, principalmente o ramo de frango; caso de SADIA,

Perdigão, Frangosul, etc.

Hoje, fala-se em Mercosul; algumas empresas já realizaram
investimentos, como Sadia e outras, que têm escritórios e filiais no

Paraguai e na Argentina.

Quanto às cooperativas, devido à existência de um regime

especial, que permite e provoca distorções e, principalmente pelo
aparecimento de ações oportunistas, tanto administrativas como de
manejo financeiro, apresentam sérios problemas (pode-se discutir as

dificuldades das cooperativas, desde a visão de um problema de agency,

I

portanto, mantém-se válido o conceito de custos de transação), pelo que
estão sendo questionadas.
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A CAC, por exemplo, tem uma série de cooperativas chamadas
• I,

singulares". As "singulares" eram, na verdade, cooperativas de papel,

criadas por exigências de uma legislação em vigor até os anos 70, que

impedia a expansão de uma cooperativa para locais muitos distantes de
sua região de origem.

As singulares e, em geral, as cooperativas estão protegidas por

uma legislação que não permite intervenção do governo, nem mesmo
prevê qualquer outra instância de acompanhamento externo na gerência
num processo de dissolução. A Cooperativa Agrícola de Cotia está num
processo de liquidação, já que sua dívida supera

US$ 1 bilhão. (Vera

Brandimarte. “Dívidas da CAC superam US$ 1 bilhão”. Gazeta Mercantil.
São Paulo, ano LXXIV, n° 20532, 24 de fevereiro de 1995).

2. ANÁLISE DAS TRANSAÇÕES E OS ESTÁGIOS NA CADEIA DO
FRANGO
Nosso ponto de partida na escolha das empresas foi encontrar

aquelas que tinham o estágio de abate;

portanto,

todas estão

representadas neste item. Elas também têm o componente de Fábrica de

Ração e Distribuição, e somente uma empresa não tem corte, devido à

relação com o abate, onde este é realizado a consignação ( ver tabela 9).

Os estágios em que participa cada empresa, como também a
governança, são refletidos na tabela 9.
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Para uma melhor compreensão, fazemos uma análise por estágio,
para entender a relação contratual tanto do ponto de vista do fornecedor
como da freguesia, ou seja, de venda do produto.

2.1 MATRIZEIROS

As empresas de médio porte que abatem frango em São Paulo não

í

participam desta atividade (ver tabela 9), já que existe mercado para

adquirir pintos de um dia; somente a grande empresa está presente.

í
No Panamá, todas trabalham, neste estágio e utilizando as

mesmas linhas de matrizes; a produção pode ser das mesmas linhas de
uma empresa, como também fazendo cruzamentos de linhas de casas
diferentes. Isso ocorre, por exemplo, no caso do macho da empresa
Peterson com as fêmeas da empresa Arbor Acres, sendo que prática

similar é realizada em outros países da América Central (Wright, 1994 a:
12).

As empresas classificam como ativos de maior valor nesta
atividade: o galpão e seus equipamentos e as próprias matrizes. O
!

galpão é considerado com uma especificidade baixa a média baixa, já

que tem alternativas de uso, mas não as matrizes (especificidade alta).
Desde o ponto de decisão, é alto o risco: primeiro pelo uso dos pintos
(ovo ou carne) e, posteriormente, da decisão da linhagem a ser usada.
Ver tabela 10.

1
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Tabela 9

Estágios e forma de governança em que participam as empresas
entrevistadas -1994

Empresas

-MA2
A3
A4
A5
B1
B2
B3

Fábrica
de
Ração

H
l

I
I

T

Matrizeiro

H
NP
NP
NP
I
I
I
I

Incubação e
distrib. de
pintos

Criação de
frango

Transp.
P/ abate

H
NP *
NP
NP *

H
I-H-M
H-M
l-H-M
H-M
I-H
I-H
I-H

H
H
H

I
I
I

Abate

H
I

I

H

I

CorteIndust.
%

Distri
buição

Proces.
posterior

H
I
I
I

H

NP
NP *
NP *
NP *

i

NP

I

rrn

I
I

1/ Existe um abate externo (avícolas), realizado por chineses.
‘ Tem alto interesse para próximos investimentos.
NP - Não Participa
M - Mercado
I - Integrado - próprio
H - Híbrido - contrato
A- Empresas com sede em São Paulo.
B- Empresas com sede no Panamá.
Não apresenta-se o estágio de restaurante devido a que só duas empresas têm
incorporada esta atividade.
Fonte: Pesquisa de Campo.

No aspecto de aquisição dos pintos matrizes, existe um amplo

mercado de casas comerciais, principalmente dos EUA; o problema
reside no produto final, já que o mercado é incerto, e muito mais pelas
exigências do controle sanitário. Todos estes aspectos recaem no

conceito de incerteza, o qual foi qualificado de média-alta a alta, pelas
empresas que participam neste estágio; então, a solução mais comum é
integrar o seguinte estágio, ou seja, da incubação (ver tabela 10).
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Tabela 10

Nível de especificidade dos ativos e incerteza, segundo as empresas
analisadas, para as matrizes -1994

Nível_____
Média Alta
Alta

Especificidade dos
_____ a ivos
Panamá
Brasil

1

1
2

Incerteza
Brasil

1

Panamá

1
2

Fonte: Estudo de Campo.

Outra razão que justifica esta atitude (a integração) é que o
produto (os ovos férteis) é altamente perecível: os ovos precisam de

câmara refrigerada e têm como limite 20 dias para serem incubados,
perdendo seu valor após este período e tendo de ser vendidos como

"ovos comerciais".

A frequência

da transação

com

seus

fornecedores

(linhas

matrizes) é de no máximo 40 semanas, enquanto seu produto é vendido
diariamente ou até uma vez por semana.

2.2 INCUBAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PINTOS

No estágio da incubação, os ativos de maior valor são: as
incubadoras e a mão-de-obra (sexadores). Assim, as incubadoras são

investimentos específicos, já que, ainda que possam ser utilizadas para

incubar outros tipos de ovos de aves, o cálculo do investimento é para
produzir pintos, principalmente do frango de corte, devido a que a
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produção de pintos de galinhas poedeiras (fémeas) é de no máximo de

10% (50% da produção são machos, que não têm valor comercial);
portanto, é um bem altamente específico (ver tabela 11).
I

Existe alto interesse nas empresas de médio porte, no Brasil, em
realizar investimentos neste estágio, já que se tem um mercado de ovos

férteis. No Panamá, é fácil fazer atividades neste estágio; algumas

empresas de pequeno porte iniciam a realizá-la, principalmente, com
linhas de Israel (Marca Cabir), ou francesa (todas as linhas

destas

empresas são tipo “caipira”).

Tabela 11

!

Produção de Pintos de Frango de Corte pelas empresas que têm

incubadoras -1994

li

Empresa
A1
A5
B1
B2
B3

Prod. Pintos de
corte %
85
80
80
90
95

Especificidade dos
_____ Ativos______
_______ M+_______
_______ M+_______
________ A________
________ A________
A

Incerteza
M+
M+
A
M+
M+

Fonte: Pesquisa de Campo.

A especificidade dos ativos, neste estágio, é considerada alta,
tanto de equipamento como da mão-de-obra (sexadores); igualmente, a

incerteza é considerada média-alta devido ao produto (os pintos), pois

todas elas integram o passo seguinte: a distribuição e a venda.

Na distribuição, o ativo de maior valor é o transporte (veículos),

ainda que tenha baixa especificidade. E feito pela mesma empresa, de

143

1
forma a assegurar a qualidade do produto. O pinto deve ser entregue no

tempo certo e controlado seu transporte (correntes de vento ou
mudanças bruscas de temperatura, podem causar grandes perdas).

A entrega de pintos ocorre cada 21 dias, ainda que todas as

empresas produzam uma ou duas vezes por semana. Como forma de
assegurar o mercado, as empresas utilizam diferentes formas de

coordenação, principalmente a integração do passo seguinte (integram a

criação de frango), ou utilizam contratos fortes de quase integração (caso
das empresas que têm fábrica de ração ou abatedouros), ainda que
f:

tenham venda no mercado livre.

2.3 CRIAÇÃO DE FRANGO

Neste estágio, acreditamos que ocorre a maior diversidade de

modos de trabalho, portanto de governança.

No Panamá, até 1989 sua produção de frango era quase

totalmente integrada (mais de 95%). Reage a partir de 1992, com

incremento na produção principalmente através de satélites, ou seja, de
contratos fortes conhecidos no Brasil como integrados. Acreditamos que

este termo indica melhor a relação entre o produtor/criador de frango e o
abatedor. Ainda, em relação ao conceito de integrado, ele é mais claro,

evitando confusões. A partir daqui, utilizaremos o termo de satélite.

Anteriormente, os investimentos (galpão e equipamentos) eram
realizados pelas próprias empresas, só que desta forma estavam

imobilizando

muitos

recursos

e

os

problemas

também

eram

144

incrementados, principalmente pela lei de proteção aos trabalhadores e
pelas ações dos sindicatos.

Na tabela 12, podemos observar que, na empresa cooperativa, a

criação é por contrato, forma de governança híbrida. No entanto, na
empresa privada - tanto do Panamá como de São Paulo - tem produção
1

integrada (própria), como formas híbridas (contratos fortes de quaseintegração) e ainda participa de compra no mercado (produtores
independentes que não têm vínculos diretos com uma empresa).

h
Segundo Costa (1993), estima-se que 50% dos frangos produzidos

em São Paulo vêm de produtores totalmente integrados (na realidade,
>

são satélites), 30% de parcialmente Integrados (parte integrada ou
satélites, e parte para venda a livre mercado), e 20 % de produtores

independentes (mercado). Portanto, em São Paulo, apresenta-se o

fenômeno que já existe uma pequena produção que participa de uma
governança de mercado, forma que Panamá não tem.

Outra forma utilizada, de modo experimental no Panamá, é a
criação que é chamada de hotel, em que a empresa aluga o galpão e as

facilidades da granja (luz, água, etc.) e ela utiliza seu pessoal para

produzir o frango, incluindo os insumos diretos, como o pinto, a ração, os

medicamentos, etc.

A análise da grande empresa brasileira apresenta que ela tem
comportamento diferente segundo o estado onde se produz. Assim, no

sul do país, ela produz 100 % do frango através de contratos fortes de
quase integração -satélites -, no entanto, em São Paulo, mantém uma

política mais aberta e é estimulada a produção de mercado, ainda que
sua maior produção seja através dos satélites (80%).
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As empresas de médio porte de São Paulo, entraram no negócio,

principalmente,

pela

criação

de

frango,

que,

por

incerteza

de

fornecimento da ração para os animais, logo integraram a fábrica de
ração e, pela incerteza de mercado de seus produtos, integraram o

abate. Não foi assim na grande empresa brasileira, já que sua origem foi
o abatedouro e logo integrou a fábrica de ração.
Tabela 12

I

Porcentagem de criação própria, de satélites e adquirida no mercado
das empresas entrevistadas -1994

i

Empresa

Própria %

Contrato %

Mercado %

A1

NP

100

NP

A2

60

30

10

A3

NP

70

30

A4

50

20

30

A5

NP

80

20

B1

60

40

NP

B2

55

45

NP

B3

60

40

NP

A - Empresas com sede no Brasil.
Panamá.
NP- Não Participa.
Fonte: Dados da pesquisa.

B - Empresas com sede no

3.2.3.1 OS SATÉLITES

Um aspecto importante, na pesquisa, foram os "integrados" ou
"satélites", ainda que a amostra tenha sido muito mais dirigida, devido a
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que os nomes foram indicados pelas empresas entrevistadas; a mostra

contou com 20 indivíduos (10 em cada área).

No Brasil, é importante mencionar que existe um alto índice de
oferta de "satélites" para as empresas. Estima-se que, para cada vaga,

existam pelo menos 15 indivíduos. No momento das entrevistas, na área

de São Paulo, o frango estava em preço de alta, tanto que os
abatedouros pagavam um diferencial de 10 centavos o quilo de frango

vivo, a mais que o valor contratado com os satélites, ainda assim, existia
interesse em ser satélite. Aspecto similar encontramos no Panamá, onde

a relação para uma vaga fica entre 8 a 10 indivíduos.

O resultado demostra que, para o satélite, apesar do investimento

ainda ser alto ( o custo médio de um galpão, com todo o equipamento,
para 40.000 aves, está acima de US$ 60.000,00 a preço de janeiro de
1995, tanto no Panamá como no Brasil), é considerado um investimento

de especificidade baixa ou média, principalmente, já que existem
alternativas de uso (produzir ovos, outras aves, etc.), muito maiores para
quem tem a alternativa de produzir para outra empresa. Ver Tabela 13.

Os criadores, tanto no Panamá como em São Paulo, em geral

dirigiram esforços para alguma integração, tanto para frente como para
trás.

Eles consideram o risco alto, tanto da saída de seus produtos

como para obter os insumos, principalmente a ração para as aves. No
Panamá, o preço médio de um quintal (45,45 kg) de ração para aves, no

ano de 1988, foi de US$ 16,06; para 1992, o preço ficou em US$ 15,15
(Panamá en Cifras 1988-1992, Dirección de Estadística y Censo.

Contraloria General de la Republica. Pág. 195)
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Tabela 13

Nível de especificidade dos ativos e incerteza encontrados nos

empresários que trabalham como satélites aos abatedouros -1994

Nível

Baixa
MédiaBaixa
Média
Média-Alta
Alta

Especificidade dos Ativos
Brasil______ Panamá
0_________ 1
3
5

5
2

3
1

_____ Incerteza_____
Brasil
Panamá

2
3
4

2
5
3

Fonte: Pesquisa de Campo.

1

No primeiro caso, o forte controle que tem a concorrência na

cadeia determina que o produtor fique com dificuldade para ganhar

1

1

mercado, pelo que se satisfazem em buscar melhoria na produtividade,

portanto, nos rendimentos e o controle administrativo da granja. Então,
eles buscam melhorar os ganhos no seu rendimento, controlar e exigir
qualidade de seus insumos, como é o caso da ração, os próprios pintos,

medicamentos, assistências técnicas, etc.

Na área de São Paulo, a margem obtida pelo criador de frango

(satélite) varia de 6,5 a 7,5 centavos de real17 por Kg de ave viva, num
período de 45 a 50 dias, repetindo-se a transação a cada 60 a 63 dias.

Esta diferença de dias assegura a diminuição dos problemas sanitários.
Ademais,

permite que o abatedouro fique com elasticidade para

17 Um dólar é igual a 0,835 centavos de real. Fevereiro de 1995.
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í

incrementar sua produção, evitando problemas quando existe excesso de
oferta.

No Panamá, a margem é de 7,0 a 9,5 centavos de dólar por Kg de

ave viva, com uma frequência da transação a cada 55 a 60 dias.

Neste

estágio

é

interessante

notar como

podem

conviver

diferentes formas de governança, existindo empresas que têm parte

integrada (I), parte em contratos fortes de quase-integração (H) e compra

no mercado (M) (duas empresas no Brasil de porte médio). Ver tabela 9.

Ao não existir produção de mercado no Panamá, as empresas

mantém entre 50 a 60 % da produção para abate diretamente, ou seja,
integrada (I) e o restante com contratos fortes de quase-integração (H),

ou seja, satélites.

A grande empresa, na área de São Paulo, fica com a maior parte

em contrato forte de quase-integração ou satélites e uma fatia até 20%
em compra de mercado. Na média empresa, a compra de mercado varia

de 10 a 30%. A cooperativa, devido à sua regulamentação, é 100 %
produzida na forma de contratos.

Os produtores que trabalham com contrato de quase integração

(satélites) indicam que têm garantido principalmente o mercado do
produto e, portanto, um retorno mínimo de seus investimentos, o qual

permite fazer projeções de gasto e utilização dos recursos.

Ademais,

eles não têm que se preocupar com as oscilações do mercado (altas e

baixas - nos dois países o mercado é cíclico) e permitindo concentrar os
esforços na parte administrativa composta da mão-de-obra de sua granja

de forma a reduzir os riscos sanitários e de produção.
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As empresas abatedoras ficam interessadas em que o produtor

fique nas granjas, porque obtêm melhores resultados na conversão de
ração a carne, com menos risco de doenças, etc. Isso permite que

granjas pequenas possam participar do negócio.

Pelo lado da empresa abatedoura, reduz-se o pessoal, tanto de
produção como administrativo (controlar a produção) e, portanto, o
conflito trabalhista e legal, ainda que se tenha ganhos financeiros e

económicos ao reduzir seu capital imobilizado, mantendo o crescimento

de sua produção. Ela também aceita que os satélites (a maioria) sejam
mais eficientes para manejar os lotes de frangos que seu pessoal.

2.3.2 TRANSPORTE
«

No estágio complementar, o transporte de frango para o abate, no

Panamá,

é

integrado

à

empresa

abatedora;

as

três

empresas

entrevistadas realizam seu próprio transporte dos criadores ao abatedor.

Em São Paulo, uma só empresa de porte médio da amostra realiza
seu próprio transporte; em geral, todas em São Paulo tèm terceirizado

esta atividade. Portanto, sua forma de governança é híbrida (contrato).

2.4 FÁBRICA DE RAÇÃO

Nesta etapa, ressalta-se a relação na empresa cooperativa, já que

ela só pode trabalhar por contrato (governança híbrida), enquanto as
empresas privadas todas ficam integradas a um abatedouro. Isto não
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indica que o abate foi o ponto de origem; em geral, o início foi a criação
para as empresas médias do Brasil e igual nas do Panamá. Uma única

empresa iniciou suas atividades neste estágio, ela depois integrou o

abate.

Ainda que esta indústria possa ser utilizada para fabricar ração
para outras espécies animais, a base de avaliação do investimento é a

ração para frango de corte, seguida de galinhas poedeiras. Na primeira,
estima-se que ela representa 80% do mercado e, entre as duas, mais de

95% da receita; inclusive existem empresas em que estes dois produtos
representam 100%. As empresas que produzem outros tipos de ração

incluem produtos para gado bovino leiteiro, equino, porcino, etc. (ver

Tabela 14).

A razão desta empresa a ficar integrada é garantir a qualidade do

produto final. A ração para os frangos deve ter condições ótimas de
proteína, energia, fibra, etc., exigidas para poder expressar o potencial
genético das linhas. Porém, isso não basta, sendo ainda necessário
garantir a qualidade dos insumos, com respeito à incidência de fungos e

outros seres patógenos.

O milho atacado por fungo pode causar a redução do ganho de
peso dos animais, afetando a outras empresas do mesmo grupo. A

SADIA tinha sua receita, no ano de 1989, distribuída assim: de 6,7% em

suínos, 31,3% em aves, 7,4% em rações, em soja de 16,6%, em
industrializados de 22,1% e em outros de 15,9% (Mior, 1992).

No caso de Melo y Cia., sua maior participação fica na atividade
agrícola, apesar de atuar na venda da fábrica de rações de alimento para

gado de leite, criação de camarão, etc.
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Na realidade, embora a especificidade dos ativos da fábrica de

ração seja média-baixa, dado que os principais equipamentos (moinho de
martelo, misturador, silos, empacotadoras, etc.) podem ser utilizados

para produzir diferentes rações e têm usos alternativos, o empresário

considera os investimentos como de especificidade média-alta, dado que
o retorno dele está calculado na ração para frango (ver tabela 15).

Quanto ao grau de incerteza, ele é considerado de alta, devido
não ao próprio equipamento, mas principalmente ao investimento dos
insumos (milho, sorgo, soja, etc.), os quais devem ser adquiridos depois
da safra e ser conservados por períodos de vários meses, o que imobiliza

grandes quantidades de recursos e faz com que o risco seja alto (pode

comprar e não vender tão logo).

Na indústria avícola do Panamá, o caso é similar, já que a

importação de glúten e milho implica risco de comprar a preços altos,
imobilizar recursos e, ainda, deve-se conservar os produtos nos silos

para abastecer as granjas durante a produção (ver tabela 15).
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Tabela 14

Produção de ração para aves (frango e galinhas) e outros animais

em % da produção -1994

Empresa

Aves (frango e galinhas) - %

Outros % *

13

Ã2

87
WÕ

Ã3

“9Õ"

Ã4

1ÕÕ

7õ
"õ"

Ã5
B?

70"

30

“9Õ”

7õ

B2

ÍÕÕ

"0“

B3

iõõ

“õ”

A1

”Õ~

* Produtos para gado bovino, porcino, equino, etc.
Fonte: Dados da pesquisa.

A frequência de transação com os fornecedores varia de quatro a

seis meses (safras de milho, sorgo, soja, etc.), enquanto com sua
freguesia há uma relação geralmente semanal.

Portanto, a empresa de porte médio, para garantir seu mercado,

de integra a criação de frango e busca manter uma relação de contrato
forte (satélites) para incrementar suas vendas.

No caso de São Paulo, ao existirem criadores independentes de
frangos, existem fábricas de ração que vendem neste mercado; portanto,

algumas empresas produzem exclusivamente para ele.
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Nossa pesquisa encontrou uma empresa que iniciou neste estágio,

só que, para garantir o pagamento do consumo da ração, foi obrigada a
integrar o abate.

Tabela 15

Nível de especificidade dos ativos e incerteza encontrados nos
empresários que têm fábrica de ração -1994

Nível

Especificidade dos
Ativos_______
Panamá
Brasil

Incerteza

Brasil

Panamá

Média-Alta

4

2

1

0

Alta

1

1

4

3
y

Fonte: Pesquisa de Campo

As empresas têm aplicado conceitos que são tratados dentro da
teoria de custo de transação, como é a utilização do ambiente
organizacional, ao incluir dentro do contrato uma fiança pessoal e

recomendações dos vizinhos e amigos. Isto permite que o contratante
tenha penalidade moral tanto pela sociedade como pelos grupos sociais
a que pertence, de ficar mal ou não render o esperado.

2.5 ABATEDOURO

O estágio de abate é o ponto fundamental de partida de nossa

pesquisa. Neste estágio, os equipamentos de maior valor são: a linha de

abate e

processamento

de frango,

as

câmaras

de frios

e

de
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armazenagem (câmara com controle de temperatura para produtos
congelados).

Em São Paulo, existe uma limitante da média empresa, que é a
baixa capacidade de armazenagem para reduzir o risco nos períodos
cíclicos, principalmente quando existe sobre produção de frango.

Neste estágio, a especificidade dos ativos é considerada alta, já

que, igual à fábrica de ração, sua análise de investimento está em função

do abate de frango. O equipamento pode abater outras aves (patos,
perus, etc.) com pequenas modificações, só que seus volumes em geral
são poucos ou não existem (ver tabela 16).

Nos dois países, é considerada uma incerteza alta desde o ponto

de vista de fornecimento da matéria prima. O ponto de equilíbrio
económico devido aos custos fixos serem altos, em geral, deve ser

coberto com um processamento que está acima de 40% da capacidade
instalada; isso obriga a que a média empresa participe na criação e

tenha arranjos de contratos fortes - satélites - para garantir esses
volumes.

Desde o ponto de vista de sua freguesia, ou seja, do mercado de
seus

produtos,

eles

devem

beneficiar

aves

com

características

específicas para cada tipo de nicho do mercado; em geral, deve manejar
aves pequenas (entre 1,0 a 1,3 Kg), aves médias (ente 1,35 a 1,5 Kg) e

aves grandes (maiores de 1,5 Kg) - estes pesos são mais determinantes
quando se tem exportação. Portanto, o abatedouro deve estar de acordo

com seu mercado e passar estas exigências a seus fornecedores da
matéria-prima com as qualidades que ele requer.
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A frequência da transação nos abatedouros, com os fornecedores

(satélites), em geral varia de 42 a 52 dias, enquanto com sua freguesia é
diária ou de duas vezes por semana.

Tabela 16

Nível de especificidade dos ativos e incerteza encontrados nos

empresários que têm abatedouro de frango -1994

Nível/País

Especificidade dos
Ativos______
Panamá
Brasil

Incerteza

Brasil

Média-Alta

4

2

1

Alta

1

1

4

Panamá

3

Fonte: Pesquisa de Campo

O produto originalmente - depois de abatido, limpo, destripado -

passava a ser resfriado ou congelado e logo era encaminhado para a
venda. Hoje, o consumo de frango inteiro está em redução, já que a

empresa que abate incorpora um novo estágio, ou seja, integra o corte e
a industrialização.

No Panamá, as empresas que abatem, ainda que integrem a
criação e tenham contratos fortes de quase-integração -satélites-,

competem com as avícolas, propriedades dos asiáticos (chineses).

Este mercado representa entre 10% a 15% da produção semanal

de frango vivo. Ainda que exista forte tendência para reduzir de forma
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legal este tipo de negócio (sanidade), a briga é grande, já que a lei de

migração protege aos empresários que tenham este tipo de negócio.

A nova regulamentação sanitária só proíbe a abertura de novas

empresas; então, a existência desta entidade é fortalecida pelo aparato
institucional e mantida pelo ambiente organizacional, já que os negócios

de varejo, propriedade dos chineses, adquirem quase exclusivamente a

seus patrícios.

Foram entrevistadas oito empresas avícolas no Panamá, que

representam 30% dos frangos abatidos por semana pelas avícolas.

Elas indicaram que, no início, comprava-se de uma só empresa,
pelo compromisso adquirido; ao longo do tempo, tiveram que mudar e

formalizar a compra com as empresas concorrentes. Foi indicado que
elas mantêm sempre uma ou duas empresas onde compram mais de 40%

i

de suas necessidades. Seis empresas entrevistadas adquirem frangos
■

vivos das três empresas vendedoras (ver Tabela 17).

Com respeito ao volume de compra, o mínimo é de 3.000 frangos
vivos por semana; o maior fica em 8.000 aves/semana.
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Tabela 17

Abate semanal de frango e % de compra às empresas criadoras

Compra maior de 40%
N°. Avícolas

B1

B2

B3

3.000 a 5.000

4

2

1

2

5.001 a 6.000

3

1

2

1

Mais de 6.000

1

1

Abate Semanal

Fonte: Pesquisa de campo.

No entanto, as empresas vendedoras têm estipulado que o mínimo

pedido é de 300 aves; portanto, as entregas médias são de 500 frangos.
Ainda existe outro limitante, já que estas avícolas vendem ovos para
certas épocas ano, como no “Natal”, quando estas vendas são conjuntas.

As avícolas consideram a especificidade dos ativos de média para

alta, sobressaindo a média-alta, já que o equipamento é utilizado 100%

para o processamento de frango e galinhas; enquanto o equipamento de
distribuição é médio, acima de tudo pela estrutura para manter o frio (ver
Tabela 18).

Ponto interessante é a incerteza, que foi indicada de alta com
respeito ao fornecimento da matéria-prima (frangos vivos), já que,

quando chegam as semanas de maior demanda, as empresas reduzem
suas entregas, forçando a buscar por novos fornecedores.
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Tabela 18

Níveis considerados pelas avícolas para a especificidade dos ativos

e a incerteza, no Panamá

Incerteza

Especificidade dos ativos
Nível

Abate

Distribuição

Fornecedor

Freguesia

Média

2

4

1

2

Média-alta

4

1

1

4

Alta

2

1

6

2

Fonte: Pesquisa de campo.

Quanto á freguesia,

ela é

média-alta, já que existe uma

concorrência com os vendedores (das três companhias) e com as outras
avícolas, ainda que a freguesia não seja fiel e leve muito em conta a
avaliação do preço do frango processado.

A frequência das transações com a fornecedora de frango é, no

mínimo, de duas vezes por semana, sendo a mais frequente de 3 vezes

por semana. Com respeito à freguesia, esta apresenta uma relação de
duas a três vezes por semana, sendo esporádica a entrega diária.

2.6 CORTE E INDUSTRIALIZAÇÃO

Considerando

industrialização.

a

Como

cadeia,

o

geralmente

seguinte

estas

passo

é

instalações

industrialização ficam dentro ou perto das de abate,

o

corte

e

de

corte

e

podem ser
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consideradas como uma atividade complementar do abate. Inclusive,
quando se negocia a venda, não existe uma diferença marcada, os

pedidos são realizados em conjunto (frangos inteiros e em partes).

Neste estágio, o equipamento tem uma especificidade dos ativos
baixa, principalmente porque os equipamentos podem ser utilizados para
outros processos de corte e industrialização de carnes, sejam esta de
bovinos, porcinos, etc.; no entanto, o nível de incerteza é médio-alto,

principalmente devido ao mercado comprador.

As empresas privadas de São Paulo reportam que seu mercado de

frango em parte está entre 30 a 40% da produção. A cooperativa não
trabalha com parte, já que recebe o produto em consignação. No
Panamá, as empresas reportam um mercado de partes de frango entre

40 a 50% do total abatido.

Todas as empresas indicam que existe uma mudança nos hábitos

de consumo; em geral, existe a cada dia maior demanda por certas
partes do frango. Esta tendência, acreditam, é maior do que a do
produzido em partes, devido a que os supermercados, tanto em São
Paulo18 como no Panamá19, realizam também a atividade de corte do

frango; ou seja, o consumo pode chegar a ser entre 25 a 30 % superior
(ver Tabela 19).

No caso de Brasil, uma só empresa que não foi pesquisada,

Perdigão, abate mais de 555.000 aves/dia, sendo 55% da produção

vendidos em partes, ou seja, a Perdigão corta mais frango em pedaços

18

Entrevista com Nivaldo Salvariano (Granja Mara, S.A.) e Salvador Ortega (Matadouro
Avícola Flamboia Ltda.)
19 Entrevista com Arturo D. Melo K.
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que a produção de qualquer das empresas médias entrevistadas em São
Paulo, incluindo também as do Panamá (Indústria avícola. 1994: 12).

Tabela 19

Venda de frangos inteiros e em partes pelas empresas pesquisadas,

em % para o ano de 1994

Empresa

Inteiros %

Partes %

A1

100

0

Ã2
Ã3
Ã4
Ã5

~6Õ~

40

7õ"

30

"6Õ"

40

68"

32

B?

5Õ“

50

B2

5Õ”

50

bJ

6Õ“

40

A - Empresas com sede no Brasil.
B - Empresas com sede no Panamá.
Fonte: Dados da pesquisa.

Esta preferência por partes de frango é confirmada por Rangrosa

(1982: 47) em seu estudo na Cidade de Panamá, onde existe uma
preferência de consumo para o peito, seguido de coxa e sobrecoxa.

Em São Paulo, o negócio mantém o mesmo esquema, só que os

entrevistados consideram que hoje em dia o cliente está considerando
obter o produto embalado do próprio abatedouro, sendo atualmente

utilizadas embalagens de 2 kg. Esta foi a resposta aos problemas de
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contaminação dos produtos nos centros de venda, que causou grande
polêmica, já que o mercado de frango resfriado em São Paulo é estimado

em 70% da produção e o resto na forma de congelado; deve-se
considerar que o frango resfriado é passível de sofrer corte nos

supermercados.

2.7 VENDA E DISTRIBUIÇÃO

A ação complementar, ou seja, a venda (de frango inteiro ou em
partes, seja congelado ou resfriado) e distribuição, é realizada pelas

próprias empresas, tanto no Panamá como em São Paulo; portanto,

estão integradas.

O transporte, para o atacado e varejo, em São Paulo, é geralmente

terceirizado: uma só empresa realiza ela mesma sua entrega ao varejo.

Isto é confirmado quando Mior (1992: 135) indica em seu estudo

que SADIA tinha, em 1980, uma frota de 250 veículos, enquanto a

Perdigão (empresa concorrente) tinha 85 veículos; as duas indústrias
reduzem sua frota, não registrando veículos em 1989. Isso leva a concluir

que anteriormente tinham integrado esse estágio e que logo foi
terceirizado.

No Panamá, a entrega é integrada às empresas. Melo e Cia.

registrava, no ano de 1994, uma frota de 385 veículos, da qual 70% são
do complexo avícola. No caso de Toledano (tem-se em média uns 300
veículos), a frota está dividida em três companhias, a saber: Transporte

Avícola S.A. (frangos para abate), Productos Panarico e Productos
Toledanos ( estes dois últimos de frangos processados e seus derivados,

162

incluindo embutidos). Fidanque também mantém sua própria frota,

contando com mais de 100 veículos.

Portanto,

na realidade,

o transporte é uma ferramenta de

concorrência, já que suas vendas ficam divididas, principalmente, entre
os supermercados e o varejo.

A frequência de transações com o abate é diária; no entanto, com
sua freguesia geralmente varia, podendo ser diária ou por duas vezes na

semana. Na análise da freguesia dos abatedouros, o principal cliente é o
supermercado, devido ao volume de compra.

O supermercado vem ganhando cada dia mais participação nas
vendas das empresas abatedoras, quando anteriormente, em São Paulo,

era o atacado, e no Panamá, o varejo.

Pode-se indicar que estas unidades, ou seja, as cadeias de
supermercados são a maior e melhor expressão de integração horizontal
e vertical. A primeira supõe a existência de distintas unidades de auto-

serviços baixos,

uma condução centralizada; ademais, dá-se uma

conexão de outras unidades económicas que levam a uma integração
vertical.

Exemplo

disso,

são

as

organizações

de

armazenagem,

transporte, frigoríficos, etc.

As maiores cadeias no Brasil, no ano de 1989, eram: Carrefour.
22,2% participação e venda de 1662,6 milhões de dólares; Paes
Mendonça, 15,6% participação e venda de 1168,7 milhões de dólares;

Pão de Açúcar, 14,7% participação e venda de 1089,5 milhões de

dólares; Sendas, 7,3% participação e venda de 550,5 milhões de dólares;
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e Bom Preço, 7,1% participação com venda de 531,4 milhões de dólares

(Mior, 1992).

No Panamá, as maiores cadeias são: "EI Rey", presente na Cidade

de Panamá e Colón; "EI Machetazo", de distribuição nacional; "Gago", na
Cidade de Panamá e Colón); "Supermercados 99", espalhadas por todo

país; e a “Casa de la Carne”, na Cidade de Panamá.

Rangrosa (1982) indica que 60% do frango consumido pelas

donas-de-casa incluídas em no seu estudo (na Cidade de Panamá) são

adquiridos nos supermercados.

Em São Paulo, a participação dos supermercados na compra
direta aos abatedouros fica em média de 40% maior, já que o atacado
também realiza ação de venda nestes pontos; portanto, o atacado muitas
vezes é um concorrente na venda do abatedouro.

Esta tendência de comprar nos supermercados não é exclusiva de
nossos países; assim, em estudos realizados pela Associação Chilena de

Supermercados (ASACH), estima-se que cerca de 60% das compras no

varejo efetuadas neste país sejam realizadas nos supermercados; a cifra

chega a 80% nas áreas urbanas da Grande Santiago (Garzon, 1995).

Neste momento,
processo

de

as cadeias de supermercados

reestruturação,

principalmente

na

estão

num

No

concentração.

Panamá, a cadeia Super 99 comprou a Gago; no Brasil, realizou-se uma
união entre Pão de Açúcar e os Supermercados Jumbo.

Outra

mudança

que

se

apresenta

nestes

negócios

é

a

internacionalização, fato que pode ser demonstrado com a cadeia de
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supermercados Santa Isabel, no Chile (2*. maior no país, com venda de

320 milhões de dólares em 1994), que passou a ser uma transnacional
que tem 29 pontos de venda no Chile, 11 estabelecimentos no Peru e

dois pontos de venda no Paraguai (Garzon, 1995).

O efeito esperado dentro do Mercosul é maior, já que quaisquer
destas cadeias passarão a ser empresas transnacionais; só que algumas

já partiram para esta concorrência, como a cadeia chilena Santa Isabel.

Portanto, estes fenômenos são similares tanto no Brasil como no

Panamá, e no mundo inteiro este processo será maior quando se
liberalizarem os mercados e forem aceitos os dois países no GATT/OMC.

Tem-se que considerar que o supermercado tem poder de

barganha nas negociações, devido ao volume de venda. Quando se faz

compras pelos supermercados no Brasil (geralmente a venda ocorre com
duas ou três cadeias), eles adquirem mais de 40% da produção do

abatedoro. Uma única empresa indica baixa venda aos supermercados,
mas mantém sua venda ao atacado, que também realiza vendas ao

supermercado (ver tabela 20).
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Tabela 20

Venda dos abaíedouros segundo a freguesia, dados em % do total -

1994

Empresa

Supermercados

Atacado

A1

45

45

A2

70

46

Ã3

40

60

A4

40

A5

ND

B1

Varejo

Outros *

10

31

13

4Õ'

15

5

ND

ND

ND

40"

5Õ’

B2

5Õ"

40"

Tõ"
Tõ

B3

55“

40"

"5“

ND - Não disponível.
Fonte: Pesquisa de Campo.

No Panamá, ganha importância esta relação porque reduz custos
í

de entrega ao mesmo tempo que reduz o controle administrativo e
contábil.
í

2.8 PROCESSAMENTO POSTERIOR

No Brasil, as empresas de médio porte vêem com interesse o

investimento em processamento posterior, já que incluem os embutidos

principalmente (presunto, linguiça, mortadela, etc.), mas existem outros
produtos que participam deste mercado quais sejam: defumado, carne

processada de peitos temperados (nuggets), etc.
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A razão principal para esta consideração é a saída para certas
i

partes como o pescoço e principalmente a sobrecoxa, que têm um baixo
consumo pela população, incidindo em custos de armazenagem e
reduzindo áreas nos armazéns de frios para as partes com maior valor.
Outra razão para participar neste estágio foram os benefícios que

brindavam algumas leis para investimento e de impostos ou taxas.

No Panamá, o início da produção de embutidos foi similar,

principalmente

os

primeiros

produtos

(embutidos)

tinham

grande

componente de carne mecanicamente separada, ou seja, eram utilizadas
partes como os pescoços, etc. consideradas de menor qualidade.

A empresa Melo y Cia iniciou suas operações no ano de 1978 e a

Toledano em 1992. As duas produzem enrolados de peito de frango

(chicken roll), mortadela, linguiça, presunto, nuggets, mini cruchies, etc.

Hoje, o mercado busca qualidade e tem forçado as empresas a
manterem no mercado de embutidos a utilização de partes nobres, como

o peito e a coxa. Ainda que se produzam embutidos, o processo tem
caminhado para outros produtos como os nugget, que utilizam só peito

de frango, o qual dá maior margem de comercialização.

O consumo de embutidos de frango ainda é mínimo no Panamá,
sendo estimado em 2,5% da produção de carne de frango. (Fonte:

Contraloria da República, Hoja de Balance de Alimentos, 1992).

A especificidade dos ativos, neste estágio, é considerada de baixa
tanto no Panamá como em São Paulo, enquanto que sua incerteza foi
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■

indicada de média-alta e alta. Portanto, o tipo de governança que domina
este estágio é do contrato forte de quase-integração ou integrado.

Neste estágio, no Panamá, não está definido claramente o sistema

de

governança.

Assim,

encontramos

uma

empresa

que

tem

o

processamento posterior integrado (é próprio); a outra o tem um contrato

híbrido, pois alugou as instalações de uma empresa produtora de
embutidos que ia à falência; e a última não participa.

No Brasil, só a grande empresa mantém este estágio, a qual é

parte e complemento de outras indústrias de carnes, principalmente da
carne porcina e bovina enquanto ela está integrada.

Com

respeito

à

venda,

todas

as

empresas

que

realizam

processamento posterior utilizam os mesmos canais e facilidades de
venda do frango inteiro e em partes para comercializar seus outros
produtos (embutidos, nuggets, frango defumado, etc.); ou seja, tem

integrado a venda.

2.9 RESTAURANTES

As empresas abatedoras ainda podem incluir outro estágio, que é
o Processamento do Frango na Cozinha - os Restaurantes; ou seja,

para o consumo direito da freguesia (ver Figura 13).

No Brasil, a amostra não apresentou empresas neste estágio. No
Panamá, duas empresas participam.
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A primeira tem integrado este estágio com marca e padrão de
negócio próprio; ela mantém dois tipos de restaurantes a saber:

■

• alguns populares, que vendem o produto frito, assado, etc., seja
frango

ou

seus

principalmente

derivados

embutidos.

do

processamento

Estes

posterior,

restaurantes

têm

representação em todo o país;

• outros são de comida rápida ou fast food para a classe média,
os quais apresentam similaridade com os concorrentes como a

cadeia “Kentucky Fried Chicken" ou “MacDonald'. Estes tipos de
restaurantes ficam unicamente na capital dom país.

A segunda empresa também trabalha integrada neste estágio, só
que ela realizou investimento na compra de franquia de empresas

dedicadas á venda de comida tipo fast food, tenham o frango como

exclusividade ou como complemento na composição do cardápio. Ela
maneja as franquias de Kentucky Fried Chicken, Dairy Queen, TGI

Friday, etc., no país

Nota-se que os modelos de governança, neste estágio, são
integrados e de um contrato forte de quase-integração, ainda que na
entrevista fosse indicado que o interesse para participar nele foi a busca

de uma saída para os produtos, quando existe sobreoferta. Deve-se

lembrar que nas duas áreas o mercado é cíclico.

Este ciclo pode ser normal ou artificial. Na época de sobreoferta,
os preços baixam eliminando os empresários ineficientes, ainda que

possa ser utilizado para reduzir os concorrentes pequenos que não têm
respaldo financeiro para uma luta de preços a médio prazo.
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3. CONCLUSÃO

A revisão da teoria e a pesquisa nas empresas de diferentes

estágios da cadeia do frango, selecionadas tanto em São Paulo (Brasil)
como no Panamá, levam a pensar que para as pessoas que decidem é

mais importante o nível de incerteza (jj.), já que nos estágios que têm,
segundo os próprios interessados, uma especificidade (k) baixa (B) ou
média (M), enquanto seu grau de incerteza (p) varia de médio-alto (M+) a

alto (A), a tendência é tratar de internalizar a execução dessa atividade,

ou em seu caso de buscar um controle através de um contrato forte de
quase-integração, como são os satélites (ver Tabela 21).

O exemplo melhor desta atitude é quando se olha a criação de

frango, em que onde os satélites (contratos fortes) preferem manter uma
relação onde eles reduzem seu grau de incerteza, já que eliminam em

grande parte os riscos de fornecimento dos insumos e, na outra ponta, os

riscos de mercado para seus produtos, como são os preços, os volumes,
qualidade, tamanho, etc.

A empresa passou, além de utilizar o ambiente institucional (leis),

a utilizar o ambiente organizacional, para, desta forma, conseguir que as
pessoas que mantêm compromissos como satélites sejam mais eficientes

a ponto de se reduzir o comportamento oportunista,

inerente às

transações.

Por outro lado, elas percebem que a forma mais eficiente e de
menor custo, na aquisição de insumos é quando existe um mercado, fato

que a empresa paulista motiva e promove permitindo que os empresários
que

têm

compromissos

de contratos

fortes

de

quase-integração
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(satélites) mantenham uma parte do lote livre de compromisso, que pode
ser vendida à própria empresa ou a empresas concorrentes, numa ação

de mercado (governança de mercado).

Tabela 21
Avaliação da especificidade dos ativos, frequência das transações e

grau de incerteza de estágios selecionados da cadeia do frango, no
Brasil e no Panamá

Estágio

Frequência das
Transações (f)

Incerteza (p)

40 semanas

A

A

semanal

m+

Criação de frango

M-a M

60-63 dias

M+ a A

Fábrica de ração

M+

Semanal

A

Abate

M+

47 dias

A

Corte/industrial

B

diário

M+aA

Distribuição

B

diário

M+aA

Proc. Posterior

B

diário

M+ a A

Restaurante

M

diário

M+aA

Especificidade de
Ativos (k)
______

Matrizeiros
Incubação

B : Baixa
M-: Média-baixa
Fonte: Pesquisa das empresas.

M: Média M+: Média-Alta

A: Alta

4. ANÁLISES DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Utilizando o modelo proposto por Zylbersztajn (1995), passamos a

fazer uma análise das principais relações estudadas na cadeia do frango
nas duas áreas e realizando sua respectiva comparação, tendo em mente

que a análises das variáveis já foram comentadas.
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Fornecedor de Pé de Cria - Matrizeiros

Atualmente, esta relação é determinada pela capacidade de

produção do melhoramento genético dos avós e pais das aves que têm
especialização em carne ou ovos, ainda que a mesma empresa tenha os

dois tipos de produtos.

Antigamente, os matrizeiros eram exclusivos a um fornecedor

(contrato - governança híbrida); hoje, essa relação tende a ser mais de

tipo mercado.

O comportamento é similar nos dois países e praticamente pode-

se indicar que é uma tendência mundial, principalmente pela existência

de fornecedores que concorrem em pesquisa e desenvolvimento. Isto
demanda muitos recursos, tanto económicos como técnicos, ainda que
permita a diferenciação; portanto, não existe interesse dos matrizeiros em

buscar uma integração para trás.

O matrizeiro, tendo um bem altamente específico, seja em carne

ou

ovos,

trata

de

levar uma

integração

à frente.

Isso

ocorre,

principalmente, devido aos ovos férteis terem uma duração específica

para produzir o pinto.

O matrizeiro ainda tem outra especificidade de ativos, que é a

mão-de-obra, além do que os empresários matrizeiros não mudam de
atividade.
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Tz Matrizeiro - Incubação - Distribuição

Nesta transação, a empresa privada tem similar comportamento

nos dois países. A relação matrizeiro, incubação e distribuição apresenta
uma relação de integração vertical, considerando que o valor do produto
é a produção do pinto, senão fica um ovo comercial. A cooperativa,

devido a suas regras (ambiente institucional), apresenta uma relação de
contrato.

Estes estágios apresentam uma especificidade de ativo alta (k),
considerando que o investimento fica centrado na produção de pintos de

um dia; portanto, as incubadoras e os sexadores estão em função desta
produção.

Com respeito à sua incerteza (u), ela é média-alta, pois o
matrizeiro pode decidir entre fazer a incubação ou vender os ovos férteis,

neste caso podendo até exportar.

Deve-se indicar que a empresa média em São Paulo não participa,

já que existe uma produção de mercado, mas tem em seus planos de
expansão o investimento no estágio de incubação, considerando que

existe um risco alto de fornecimento dos pintos.

Ta Incubação - Criador de Frango

Nesta relação contratual, apresenta-se em São Paulo e no
Panamá os três tipos de governança (mercado, híbrido e integrado). No

Panamá, a participação da governança de mercado representa menos de

2% (deve-se recordar que as empresas perderam participação de
mercado na criação de frango).
rv
r

173

I

Em São Paulo, o modelo predominante é a governança híbrida

(contratos fortes ou satélites) e no Panamá, a governança integrada.

No Panamá, o modelo até 1989 foi de integrado; só que, com o
choque da invasão, o país ficou sem recursos. A cadeia produtiva do
frango adaptou-se, sendo a saída procurar incrementar sua produção

através de contratos com criadores; deste modo, em menos de cinco
anos elevou-se a produção pelos satélites de quase zero a 40%. Esta
resposta foi a melhor, ainda que se tenha procurado outras alternativas,

como a criação chamada de ‘'hotef.

Os satélites têm intentado integrar-se para a frente, ainda que seja
muito difícil devido ao domínio dos grandes abatedouros, os quais

possuem um amplo conhecimento dos canais de distribuição, além de
que os investimentos são muito elevados.

O satélite aceita que sua especificidade dos ativos seja média pela

oportunidade que ele vê em mudar para outra empresa ou outra atividade

relacionada ( exemplo: a produção de ovos). O grau de incerteza para

eles é alto, desde o ponto de fornecimento da ração para os frangos
como do mercado de seu produto.

T<

Fábrica de Ração - Criador de Frango - Abatedouro

Esta relação [e trabalhada conjuntamente considerando-se que o
ponto dominante é a relação Criador - Abatedouro, só que todas as

empresas que têm abatedouro também participam da fabricação de
ração, sendo similar tanto no Panamá como no Brasil. Portanto, a relação
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Criador - Fábrica de Ração é uma consequência direta da relação
Criador - Abatedouro.

Para a Fábrica de Ração sua especificidade de ativos é alta,
considerando que o investimento para a indústria adquirir seus insumos é
grande, principalmente neste último item. Os insumos da fábrica de ração

são milho e soja, ambos produtos tem de ser comprados na safra.

É interessante uma análise desta transação, já que não existe uma

relação contratual de bens ou serviços, porque o produto de um estágio

não serve no outro.

I
A principal razão de realizar a integração destes estágios é o nível
de incerteza. O fato do abatedor integrar a fábrica de ração deve-se à

busca de qualidade dos produtos, de forma que assegura que a ração é
mais

eficiente

e

adequada

aos

animais,

seguindo

os

padrões

estabelecidos pelas empresas produtoras da linha. No entanto, a fábrica
de ração integra o abatedouro para reduzir o risco de que o criador

ii

venda seus produtos e não possa cobrar suas dívidas. Desta forma,

fecha-se um ciclo.

I

A incerteza, ligada ao risco, é determinante para tomar decisão,
ficando demostrada quando as avícolas têm um contrato forte no tempo e

realizam contrato de fornecimento com outras empresas criadoras, de

forma que asseguram a manutenção dos insumos.

Outro fator de incerteza, na relação Criação de
Abatedouro

-

Fábrica de

Ração,

foram

as

políticas

do

Frango Estado,

principalmente as que afetavam os preços dos produtos destes estágios,

bem como dos insumos que requeriam.
■v
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Nesta relação, a política desenvolvida pelo governo determina em

alto grau c tipo de governança; isto fica demostrado no caso do Panamá,
quando, com o choque da invasão, o Governo sem recurso reduz seu
apoio de crédito, enquanto os abatedouros permitem que se incremente a

criação de frango por contrato.

No Brasil, o modo de governança híbrido é dominante na relação
contratual de Criador de Frango - Abatedouro, ainda que existam

empresas com parte integrada e de mercado. No Panamá, o modo de
governança integrado é o “dominante”; no entanto, está ganhando

espaço a híbrida.

Te Abatedouro - Corte Industrial - Distribuição

Consideramos este nível de transação em conjunto, já que a maior

parte das empresas não apresenta uma separação real. O abatedouro
integra os dois estágios seguintes: o corte industrial e sua distribuição.

Destaca-se que a cooperativa é a única que trabalha de forma diferente,
e isto por ser obrigada pelo ambiente institucional.

Hoje, os abatedouros buscam incrementar a venda de produtos

mais elaborados de forma a elevar as margens pelo diferencial de preço

que se gera com partes do frango que têm maior demanda.

A especificidade dos ativos para corte industrial é baixa, enquanto

para o próprio abatedouro é alta. Com respeito à incerteza, ela passa a

ser média-alta, nas duas áreas, principalmente pela freguesia de seus
produtos e pelos supermercados, estes últimos interferindo nas decisões
com o poder de barganha que têm nas transações de compra e venda.
V
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Te

Abatedouro - Distribuição - Processamento Posterior

Inclui-se o abatedouro porque, na realidade, ele é que decide

nesta transação.

Neste estágio, a empresa privada é a única a participar. No
Panamá, o tipo de governança a dominar não está definido ainda; assim,

uma empresa está integrada e a outra trabalha com uma governança

híbrida. No caso de São Paulo, a empresa que trabalha neste estágio
tem uma integração vertical.

O processamento posterior tem uma especificidade de ativos baixa
quanto ao equipamento; na mão-de-obra é de média-alta a alta,

considerando o treinamento que deve receber o pessoal que fabrica os
produtos.

Deve-se considerar que o mercado ainda está iniciando e cada

empresa busca produzir o bem que a população deseja para, desta
forma, ganhar o mercado; então, realiza-se lançamento de novos
produtos. Na realidade, existe uma pesquisa não organizada que está
trabalhando com ensaios e erros.

Isto nos indica que o domínio será da integração vertical, devido a

que esta busca de melhores produtos tem alto custo, requerendo o apoio
de uma empresa consolidada.
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Tz Abatedouro - Distribuição - Restaurantes

Neste estágio, as empresas de São Paulo não participam. No

Panamá, o tipo de governança tampouco está definido; encontra-se o
modo integrado e o híbrido.

Uma empresa tem ensaiado a integração, de forma que maneja

dois tipos de restaurante com suas próprias marcas. A outra empresa tem

adquirido as franquias de empresas que trabalham com frango ou que

tèm como complemento de comida o frango.

!i
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CAPÍTULO IV

CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Ao iniciar este trabalho de pesquisa não tínhamos idéia sobre o
quão interessante seria, e realmente o foi, revisar a história do

desenvolvimento das empresas, tratando de entender os efeitos das

instituições, principalmente quando nossa busca era de leis e regras
(inclusive de incentivos fiscais, créditos, etc.), já que estes aspectos têm

mais uma visão de advogados.

Contudo, nossa análise optou por percorrer o caminho da

consequência e da ação que oferece a empresa para manter sua posição
no mercado.

Nesta perspectiva da análise, nos referenciamos no

instrumento analítico da Economia dos Custos de Transação e no método

i

i,

de Análise Institucional Discreta Comparada, desenvolvido por O.
Williamson (1991).

Deste modo, tornou-se possível visualizar o contexto dinâmico que

têm as instituições (principalmente as leis e os incentivos) e os
movimentos que realizam os agentes, tanto do ponto de vista das

organizações

(interpretação

de

paradigmas)

como

da

parte

do

comportamento humano (oportunismo e racionalidade limitada).

íii
Quando comparamos a eficiência de modos de governança

(hierárquico, híbridos ou mercado), vimos que estas variam de acordo
com o meio institucional e os atributos de comportamento dos agentes

económicos, influenciados diretamente pelo ambiente organizacional, o

5
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qual

determina

as

ações

dos

indivíduos,

principalmente

pela

interpretação dos paradigmas que sinalizam suas vidas. Então, podem

reagir na forma de realizar atos como os lobbys, a sonegação, etc., para
neutralizar os efeitos do ambiente institucional, formando toda uma nova

cultura.

Admitimos que a amostra, no caso do Brasil, possa ser restrita à
área de São Paulo e que, em outras regiões, se tenha condições

diferentes; mas, desde uma visão de cadeia e de relação contratual, é
fundamental a ajuda que presta ao modelo económico tradicional, ao

entender os desvios realizados na teoria, principalmente motivados por

não

considerar

o

ser

humano

como

pessoa

que

pode

atuar

oportunisticamente e detentor de uma racionalidade limitada.

Estes dois últimos pontos são refletidos em relação à América

Latina, acreditando-se que o aparelho institucional (leis, regras, etc.)
pode acabar com os problemas; no entanto, o ambiente organizacional é

cada dia mais ágil, de forma que avalia e determina soluções muitas

vezes de índole contraproducente ao esperado.

O exemplo mais típico são os lobbys, que diariamente ganham

mais espaço dentro das esferas políticas. Então, é necessário que os
governos e os empresários, que dominam um estágio, olhem na cadeia
de seus produtos e avaliem os futuros resultados que podem esperar de

suas ações, muito mais se não buscarem uma coordenação de toda a

cadeia que beneficie a todos elos.

Nosso estudo confirma que a integração vertical (I.V.) pode ser
seletiva, segundo os lineamentos que têm a empresa, produto do

ambiente institucional e do ambiente organizacional onde está inserida,
V
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pelo que o modo de governança será uma consequência direta dos
custos de transação, da especificidade dos ativos e, principalmente, do

grau de incerteza que percebe o empresário, tanto do iadc oos

fornecedores como do lado do mercado de seus produtos.

Fortalecemos o conceito pronunciado por Spoleder (1992) de que
a especificidade dos ativos é elemento necessário, mas não é

condição suficiente para uma integração vertical. Na realidade, é uma

resultante da especificidade dos ativos, dos riscos percebidos pelos
agentes e dos lineamentos marcados ou percebidos pelos agentes e
pelas instituições.

O estudo também confirma que existe uma tendência a integrar-se

alguns estágios na cadeia do frango e que esta tendência aumenta no
tempo, principalmente nos estágios que são determinantes para o

negócio e onde podem existir ações oportunistas dos agentes em função
do risco percebido nas transações (tanto faz para venda como para os
insumos).

Na cadeia do frango, analisando sua revisão histórica, vemos que
nas duas áreas estudadas as

instituições desempenharam papel

importante para fortalecer um determinado modelo, principalmente as
instituições que protegiam o mercado nacional, as que definiam taxas e

impostos (incluindo os incentivos fiscais) e as que facilitaram créditos
subsidiados.

Na realidade,
Panamá,

o

domínio

estas políticas concentraram o
do

mercado ficou

nas

três

mercado.
empresas

No

que

aproveitaram todas as facilidades.
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Este fenômeno também foi repetido em outros países, assim

podemos exemplificar que na Jamaica, entre 1973 a 1981, as empresas
de frangos decresceram de seis a duas, principalmente pelo rígido
controle de preço, que foi o responsável pela eliminação dos produtores

menos eficientes e que não podiam fazer uso dos incentivos oferecidos

pelo Governo (Freivalds, 1981).

Isso fica também demostrado no Brasil quando Heitor José

Múller20, alto dirigente da Frangosul, declara:

A avicultura, de uma forma geral, foi muito obediente a tudo

que o governo queria. A Frangosul, por exemplo, decidiu
entrar para a avicultura porque tinha o incentivo de pagar

impostos relativamente baixos. E continua, O governo seguiu

estimulando a atividade, teve até épocas de juros zero.

No Panamá, foi similar com apoio do crédito subsidiado pelo FECI,
muito mais na época da crise petroleira, quando os interesses ficaram
próximos aos 20% anuais.

Então, por mais que a teoria neoliberal económica queira afastar o
Estado de seu papel de gerente dos conflitos da cadeia agroindustrial

(incluindo a coordenação), o Setor Público desempenha papel principal.
Muito mais quando, em todos países e regiões, a presença do Estado na

economia, de forma clara ou disfarçada continua a ser um dos
principais fatores de competitividade das empresas.

20 Entrevista a Heitor José Múller. Avicultura: Um Agribusiness que deu Certo. Revista
Agroanalysis. Pág. 3. Dezembro de 1994. FGV. São Paulo.
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Portanto, os governos devem apoiar as ações que permitam que a

coordenação de uma cadeia de produção seja melhor e com maior
facilidade, considerando que eia esteja encaminhada a estabelecer um

sistema de contato entre todos os agentes que trabalham na realização
de um plano, a fim de integrar o trabalho dos indivíduos para coincidir

num objetivo comum, pelo que ela consegue a sincronização e a
unificação das ações do grupo (Guerra, 1976: 46).

Enquanto

alguns estágios da cadeia foram

integrados

por

empresas que buscavam solucionar problemas técnicos, o ambiente
organizacional, forçou estas atividades a buscarem qualidade para poder
manterem-se no mercado, obrigando a que a coordenação das atividades

anteriores e posteriores fossem melhores. Portanto, essa integração
passou a ser um mecanismo de sobrevivência do negócio (integram

esses estágios), assegurando um patamar mínimo de qualidade e volume
de matéria-prima do lado dos fornecedores; e, do lado do mercado,

assegurou que o produto ficasse com as características e exigências dos
compradores, ao apresentar uma qualidade constante, principalmente

assegurando a forma de entrega e os tempos requeridos. Exemplos na
cadeia avícola são os estágios da fábrica de ração, da produção de

pintos e outros.

Quando a empresa percebe que um estágio com controle pode ser

realizado por outras empresas - como é a criação de frango, o transporte
de frango para abate, etc. - e estas empresas são mais eficientes, não

existem motivos para buscar a integração.

Isto nos leva a pensar que os contratos fortes de quase-integração

(satélites) permitem maior eficiência, tanto do ponto de vista da

IV
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empresa, que busca produzir com satélites, como também dos próprios
satélites. Existe um benefício para a sociedade.

Portanto, o modelo é válido e devem ser bem analisadas as etapas

em que existe possibilidade de ser repetida; esta é uma medida que os

governos devem estimular para outras cadeias, apoiando com um
aparato institucional que permita fazer uso deste modelo, já que desde o
ponto de distribuição de riqueza ele é melhor e mais equitativo.

No entanto, as próprias empresas percebem que o melhor sistema
é o mercado, como no caso de São Paulo, onde existem empresas que

estimulam e permitem que um setor passe à venda de mercado.

A experiência existente na cadeia avícola, nas duas áreas, é um
exemplo interessante para ser estudado em outras cadeias, ainda que

não se deva esquecer que esta cadeia tem aspectos singulares e que
não pode ser recomendada identicamente, muito mais quando existe uma

globalização das economias que não pode ser parada.

Isso obriga a que as cadeias tenham de buscar a melhoria de sua

coordenação em presença de um choque, de forma a manter sua

eficiência

administrativa

internacionalmente.

Por outro

e

competitividade,

lado,

os governos

nacional
não

e

introduzem

obstáculos para o novo arranjo da cadeia.

Isto pode ser exemplificado quando Mior (1992: 370) indica que o

caminho próprio da avicultura em Santa Catarina (região sul do Brasil) é

a desconcentração (utilizada na criação dos contratos fortes).

n’
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Considerando que, de um lado, as agroindústrias resistem à
ampliação do número de aviários por um mesmo proprietário (atitude que

tem reiação com reduzir o poder de barganha e com ações oportunistas)
e, do outro lado, que existe uma inovação, ao permitir a constituição de

aviários menores (cada produtor influi menos nas decisões da empresa e,

portanto,

o aparecimento de ações oportunistas afeta

menos os

resultados económicos, sendo, então, um efeito da racionalidade limitada
dos empresários).

No Panamá, dá-se a mesma situação, devido às empresas
abatedoras, no momento de choque (invasão do país), terem formalizado
um novo arranjo ao permitir o crescimento de empresas criadoras de

frango através dos satélites. Então, elas fortaleceram mais sua atividade

comercializadora e especializaram a outros empresários de um elo da

cadeia.

Na realidade, o que o empresário abatedouro está buscando é

reduzir o grau de oportunismo do agente produtor (ou criador de frango,
pelo que reduz seu poder de barganha) e da racionalidade limitada que

ele tem de seu associado, ainda que possa ter experiências prévias. Esta
realidade pode ser estendida tanto para São Paulo como para o Panamá.

Com o ponto de vista empresarial, regressamos à pergunta gerada

por Coase (1937): Será que todas as etapas de um processo
produtivo precisam ser desenvolvidas integralmente pela empresa?
(modificado pelo autor).

Nossa resposta: É claro que nãol Podemos fazer empresas
especialistas numa determinada atividade produtiva ou operacional, de
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forma que elas passem a ser uma extensão da empresa e até com

exclusividade, como ocorre, muitas vezes, com a criação de frango.

Esta análise deve ser desenvolvida em cada cadeia no sentido de

acelerar os processos produtivos com mais qualidade, agilidade e com
mais eficiência, podendo ser uma parceria saudável para ambas partes e,
na maioria das situações, com redução de custos, altamente significativa

para as empresas contratantes.

Este modelo será possível sempre que exista uma avaliação

consciente pelos satélites de que o grau de incerteza é reduzido, e não

quando o governo falar ou explicar que se reduzirá o risco.

A avaliação realizada pela empresa, ou tomador de decisão, é

uma conjugação dos riscos a serem diminuídos, tanto do ponto de
fornecimento como do mercado, como também sobre uma remuneração
adequada a essa situação.

Outra realidade encontrada é que, nas duas décadas passadas, o

controle da cadeia radicava principalmente num estágio de sua produção.
Hoje, este controle muda a uma atividade de comercialização, que muito

pouco

conhece

do

processo

produtivo.

Este

é

realizado

pelos

supermercados.

No Panamá, as maiores cadeias de supermercados dominam mais
de 65% das compras ao varejo. Em 1994, a cadeia de "Supermercado
99" adquiriu o controle acionário (60%) da Cadeia Gago, terceira na

liderança. Isto indica que fica dando-se uma concentração, neste tipo de

negócio,

afetando

ainda

mais

a

relação

com

os

produtores

agropecuários, incluindo neste a cadeia do frango e todo o setor avícola.
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No Brasil, Mior (1992: 168) afirma que, em 1989, as cinco maiores
empresas com receita operacional bruta eram cadeias oe supermercados
e tinham mais de 56% do mercado ao varejo. Mostrando com estes
dados, o controle e o poder de negociação que têm na venda ao varejo.

Este fenômeno (o controle pelos supermercados) parece ser

similar em

considerando

outras
que

cadeias,

têm

devido

poder

de

a

que

eles

barganha

podem

quanto

negociar

ao

volume

comercializado (compra e venda), que leva a facilidade de controle
administrativo, contábil e reduz os custos de transporte e entrega.

Eles impõem condições de pagamento, qualidade e forma de
entrega, em alguns casos, a forma de resposta dos abatedouros é buscar

uma parceria, que permita ter acesso da informação que têm os
supermercados, com respeito a gostos e preferências dos consumidores

finais.

Isto indica que o controle de uma cadeia fica mais na informação
das exigências dos consumidores do que na produtividade do bem, como

se considerava anteriormente.

Esta condição é aproveitada em outros países, onde o produtor
incorpora sistemas computadorizados para avaliar as mudanças dos
consumidores e, com esta informação, adequar o produto. Portanto, a

produção agropecuária deve ter em consideração, cada dia mais, o

conceito de agribusiness, tanto do ponto de vista da pesquisa como da
produção.
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Como último ponto, deve-se destacar que as empresas avícolas,

!

no Panamá, motivadas pela concorrência e por sua área de influência (o

país só tem 77.000 Km2), desenvolvem novos mecanismos para colocar
seus produtos no mercado; isto levou a que integrassem um novo estágio

de processamento, que é o restaurante.

Concluindo, os países da América Latina e do Caribe, nas quatro

últimas décadas, têm intentado, com mais fracasso que com êxito,

tecnificar a agricultura. Esta modernização e tecnificação partiu da
ênfase na utilização das instituições de crédito via subsídio; na garantia
oficial dos preços tanto de insumos como dos produtos (também teve um

componente de subsídio) e do controle da comercialização com o

protecionismo. Só que sempre se manteve a visão segmentada e não de
cadeia de produção; portanto, os efeitos esperados nunca chegaram.

No entanto, a cadeia do frango foi uma que soube aproveitar
plenamente todas as vantagens oferecidas, consolidando seu lugar no
mercado interno, tanto no Panamá como no Brasil, e ainda, no caso

deste último país, chega a ser o segundo produtor mundial de frango.

Por outro lado, as instituições desempenharam papel importante
para determinar a integração de muitos estágios da cadeia de produção

do frango, ao ter uma sinalização aos grupos industriais e motivá-lo a um

tipo de governança determinado, com as políticas definidas pelos

governos.
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