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Resumo 

O desempenho das organizações pode ser monitorado, no escopo do processo de gestão, 

através do acompanhamento de indicadores de desempenho. Para enfoque e análise do 

presente trabalho os indicadores de desempenho tem como perspectiva os indicadores de 

produtividade. Estes possuem características como: (1) visam medir o esforço em realizar 

alguma coisa, (2) relação com o consumo dos recursos disponíveis e (3) utilizados como 

ferramenta de auxílio para tomada de decisão. No entanto, com uma série de indicadores 

técnico-econômicos possíveis, como avaliar todos os indicadores conjuntamente e definir 

quais os indicadores que mais influenciam no resultado? Como decidir os pesos para cada 

indicador? Uma forma de se encontrar a importância de cada indicador no resultado é 

através da técnica estatística denominada Análise Fatorial. Através dessa técnica serão 

definidos os principais indicadores que explicam grande parte da variabilidade dos dados e 

com isso quais indicadores serão identificados como principais. Como resultado da 

pesquisa, os fatores encontrados pela AF demonstram os principais indicadores que 

deverão preencher o pensamento dos produtores de leite e gestores públicos e que estão 

distribuídos em quatro fatores representando 94% da variabilidade total dos dados. 

Palavras-chaves: Análise Fatorial, Indicadores desempenho, avaliação do 

desempenho 

 

Abstract 

The organizational performance can be monitored within the scope of the management 

process by monitoring performance indicators. To focus and analysis of this work is the 

performance indicators as indicators of productivity perspective. They have features such 

as: (1) aim to measure the effort to accomplish something, (2) related to the consumption 

of available resources and (3) used as a tool to aid decision making. However, with a series 

of technical and economic potential, to assess all the indicators together and define those 

indicators that influence the outcome? How to decide the weights for each indicator? One 

way to find the importance of each indicator is the result through the statistical technique 

called factor analysis. Through this technique will define the key indicators that could 

explain most of the data variability and hence which are identified as key indicators. As a 

result of the research, the factors found by AF show the main indicators that should be 

filling up the thought of milk producers and public officials and are distributed in four 

factors accounting for 94% of the total variability of the data. 

Key Words: Factor analysis, performance indicators, performance assessment 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A indústria de alimentos, segundo Carvalho (2010), contribuiu em 2009 com 

quase 10% do Produto Interno Bruto do Brasil, sendo uma das mais tradicionais estruturas 

produtivas do País e, dentre os setores da indústria alimentícia, o setor de laticínios 

destaca-se entre os quatro principais. 

Segundo dados da Embrapa Gado de Leite (EGL, 2011), o aumento da produção 

de leite no Brasil (em bilhões de litros) foi de 82% no período de 1990 e 2007, passando de 

14,5 bilhões de litros em 1990 para 26,4 em 2007 (Estimativa Embrapa Gado de Leite). 

Ainda segundo dados da Embrapa Gado de Leite (EGL, 2011), Rondônia também 

apresenta um aumento na produção de leite (em bilhões de litros) alcançando 400% de 

crescimento no período de 1990 e 2007, aumentando de 0,158 em 1990 para 0,642 em 

2007 (Estimativa Embrapa Gado de Leite). 

Observa-se também o impacto do segmento lácteo quando se examina o aumento 

de aproximadamente 10 vezes em 9 anos da exportação de litros de leite do País, saltando 

de 9,41 milhões em 1997 para 98,75 milhões em 2006 (dados correspondentes aos meses 

de janeiro a agosto de 2006). Importância é notada também quando se observa a 

diminuição expressiva da importação brasileira de produtos lácteos, que em 1998 reunia 

387 mil quilos de produtos lácteos para 55 mil quilos em 2006 (dados correspondentes aos 

meses de janeiro a agosto de 2006). 

Em relação ao volume de produção de leite nos anos 2008, 2009 e 2010, 

Rondônia encontra-se em nono colocado, com produção de 772.060 em 2010 e 

produtividade de 2,5 litros/vaca. Em relação à produtividade, Minas Gerais com 27 

litros/vaca (a primeira colocada no ranking) é 10,8 vezes maior que Rondônia. Também 

segundo dados do IBGE/Pesquisa da Pecuária Municipal e compilado pela Embrapa Gado 

de Leite, Rondônia teve em 2008 um volume de produção de leite de 723.108 mil litros e 

em 2009 de 746.873 mil litros, uma aumento de 23.765 mil litros equivalente a 3,3%. 

Estes dados evidenciam a importância e o aumento do setor lácteo no Brasil e em 

Rondônia. Dos dados apresentados, um dos fatores que marcam a diferença do volume de 

produção entre Rondônia e Minas Gerais é sua produtividade. Enquanto Rondônia tem 

uma produtividade de 2.5 litros/vaca Minas Gerais possui produtividade de 27 litros/vaca, 

10,8 vezes maior. 
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No setor lácteo os segmentos de fornecedores de insumos, produtores, indústrias, 

processadoras e distribuidoras se relacionam, interagem e estabelecem uma força comum 

na qual há mutua influência de estratégia e tomada de decisão, caracterizando este 

ambiente de rede de atores em uma cadeia produtiva, mais especificamente em Cadeia 

Produtiva do Leite. 

De acordo com LimaFilho et al (2003), é necessário uma forma de coordenação 

adequada que gere uma competitividade dinâmica na cadeia produtiva, voltada a uma 

maior adaptação ao ambiente econômico. Essa dinâmica influencia a competitividade do 

indivíduo na rede, influenciando também a competitividade de toda a cadeia e, com isso, 

possibilitando a análise do desempenho competitivo da cadeia (LIMAFILHO et al, 2003). 

Segundo Humphrey e Schmitz (2000 apud PAES et al, 2006), existem vários 

mecanismo de coordenação ou governança que envolvem a coordenação de atividades 

econômicas a partir do relacionamento inter-empresa e intra-empresa. Um dos aspectos 

destacados por Bergamini (2005) é que os sistemas de governança podem ser eficientes, 

“desde que cumpram os critérios de eficiência que lhes sejam apropriados e sejam 

compatíveis com a cultura local”. E nesse ponto a característica dos produtores de leite de 

Rondônia, de acordo com PAES (2007), é que a mão-de-obra utilizada na produção de leite 

em Rondônia é tipicamente familiar. 

Bergamini (2007) destaca que em linhas gerais, a empresa familiar difere-se das 

demais por ter inserido em seu escopo uma área na qual se entrelaçam três dimensões: a 

empresa, a família e a propriedade. Outro elemento presente em qualquer empreendimento 

é a presença, segundo Crozatti (2002 apud HOLANDA e CAVALCANTE, 2008), de um 

processo de gestão. Este está direta ou indiretamente nas decisões estabelecidas para 

atingir os objetivos e metas. Decisões que visam contribuir para otimizar o desempenho da 

organização (Beuren, 1998 apud HOLANDA e CAVALCANTE, 2008).  

O desempenho das organizações pode ser monitorado, no escopo do processo de 

gestão, através do acompanhamento de indicadores de desempenho. Em um ambiente cada 

vez mais competitivo, estes indicadores disponibilizam informações para o processo de 

tomada de decisão e visam refletir a performance global da organização, direcionando as 

ações a realização de objetivos e metas (HOLANDA e CAVALCANTE, 2008). 
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De Acordo com Almeida et al (2004) as organizações necessitam medir seu 

desempenho para (a) identificar as atividades que agregam valor, (b) realizar comparações 

de desempenho com seus concorrentes e (c) rever estratégias organizacionais. Toledo e 

Oprime (1996 apud Mafra, 1999) afirmam que "Indicadores de produtividade é a relação 

entre os resultados (outputs) e os recursos utilizados (inputs)". Os mesmos autores 

classificam os indicadores em produtividade técnica e econômica, sendo sintetizados por 

Mafra (1999) como: 

 Produtividade técnica: medida de desempenho dos processos. Considera os 

fatores de produção, analisados inicialmente isolados, para, posteriormente, 

analisá-los em conjunto. 

 Produtividade econômica: medida global da organização. Relaciona lucro e 

capital investido (rentabilidade). 

No contexto da cadeia produtiva, a eficiência coletiva com a utilização de 

indicadores pode ser buscada pela Gestão de Desempenho (HOLANDA e 

CAVALCANTE, 2008). A melhoria gerada pela medição de desempenho precisa estar 

associada a todos, pois, no caso de uma cadeia produtiva, irá avaliar os pontos fortes e 

fracos da rede de atores e desenvolver políticas para as localidades e regiões 

(LOURENZANI e LAGO, 2004).  

Gomes e Leite (2001 apud Corrêa, Veloso e Barczsz, 2010) destacam que a 

maioria dos produtores no Brasil (80%) é responsável por apenas 20% da produção. Além 

disso, segundo Corrêa, Veloso e Barczsz (2010), os laticínios estão reduzindo o número de 

fornecedores ficando apenas com os de maior escala e qualidade, fazendo uma 

concentração de produtores de leite.  

Neste sentido, torna-se notória a relevância de pesquisas sobre produtividade de 

produtores de leite. Para enfoque e análise do presente trabalho os indicadores de 

desempenho tem como perspectiva os indicadores de produtividade. Estes possuem 

características como: (1) visam medir o esforço em realizar alguma coisa, (2) relação com 

o consumo dos recursos disponíveis e (3) utilizados como ferramenta de auxílio para 

tomada de decisão (MAFRA, 1999).  
No entanto, com uma série de indicadores técnico-econômicos possíveis, como 

avaliar todos os indicadores conjuntamente e definir quais os indicadores que mais 
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influenciam no resultado? Como decidir os pesos para cada indicador? Uma forma de se 

encontrar a importância de cada indicador no resultado é através da técnica estatística 

denominada Análise Fatorial (BEZERRA e CORRAR, 2006). Através dessa técnica serão 

definidos os principais indicadores que explicam grande parte da variabilidade dos dados e 

com isso quais indicadores serão identificados como principais. 

Por ser uma etapa de dissertação, o objetivo geral desta etapa da pesquisa é 

determinar as variáveis técnico-econômicas mais significativas, reveladas pela Análise 

Fatorial, que devem ser levadas em consideração na avaliação dos produtores de leite de 

Rondônia. Além do objetivo geral descrito, espera-se contribuir, que podem ser atingidos 

na sua totalidade ou parcialmente, da forma que segue: 

• Demonstrar que a utilização da análise fatorial diminui a subjetividade na 

avaliação dos produtores de leite; 

• Diminuição do número de indicadores necessários para avaliação dos 

produtores de leite; 

• Disponibilizar um instrumento para auxiliar na operacionalização as políticas 

de desenvolvimento local, na distribuição os recursos financeiros disponíveis 

e/ou priorização projetos que visam fortalecer os fatores competitivos dos 

produtores. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Na pesquisa é utilizada uma amostra não probabilística (não casual), pois os 

elementos escolhidos não são aleatórios e, segundo Carnevalli e Miguel (2001), pode-se 

utilizar a estatística descritiva. Além de não probabilística, a amostra é intencional, pois foi 

escolhida intencionalmente para a pesquisa. Possui as características de ser também (a) 

exploratória, pois pretende aumentar o conhecimento existente sobre a utilização de 

ferramentas de análise estatística multivariada na avaliação de desempenho dos produtores 

de leite; e (b) ser ex post facto, pois serão avaliadas as ocorrências após as variáveis terem 

interferido sobre o objeto de pesquisa, uma vez que não é possível a interferência do 

pesquisador sobre as variáveis analisadas.  
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A definição da amostragem é então: são dados referentes a produtores de leite do 

estado de Rondônia, do ano produtivo de 2008 e coletados em 2009 pelo Centro de 

Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-CEDSA, como 

parte do projeto de assessoria no acompanhamento das ações dos municípios. 

Os indicadores selecionados e que são utilizados para análise fatorial estão em 

escalas diferentes, portanto, com o objetivo de evitar a influência das unidades de medidas, 

será utilizado na análise fatorial variáveis normalizadas, caracterizadas por ter média igual 

a 0 e variância igual a 1. Então, substitui-se a variável original pela normalizada, definida 

por: , onde:   = Variável normalizada;   = Observação;  = Média 

da variável;  = Desvio padrão. 

Os indicadores mostrados na Tabela 1 foram empregados por Rodrigues (2010) em 

trabalho que analisa a eficiência dos produtores de leite e serão utilizadas nesta pesquisa. 

Nesta tabela é demostrada (1) a definição constitutiva da variável que tem como objetivo 

esclarecer de forma precisa definições muito gerais; e (2) a definição operacional, que tem 

por finalidade traduzir em conteúdos prático as variáveis teóricas. 

  

Tabela 1: Indicadores de Desempenho Técnico e Econômico utilizados na pesquisa. 

Fonte: Adaptado Rodrigues (2010).  

Indicador/Variável Definição Constitutiva Descrição Operacional 

Volume de produção 

anual (VPA) 

Quantidade total de leite 

produzido no período de um ano 

na propriedade rural;  

Quantidade anual de leite 

vendida ou auto-consumida na 

forma fluida ou na forma de 

derivados, somada às demais 

receitas da atividade leiteira 

convertidas em equivalente-

leite; 

Renda bruta (R$/ano) Valor em reais da receita da 

propriedade no ano; 

Composta por venda e 

autoconsumo de leite, 

derivados e animais, além da 

variação do inventário animal 

de um ano para o outro; 

Produtividade das 

vacas (PV) 

(litros/hectare/ano) 

Quantidade de produção anual 

de leite em litros por unidade de 

vaca na propriedade; 

Relação entre a produção leite 

anual e o número de vacas 

(litros/vaca); 

Produtividade da terra Quantidade da produção anual 

de leite em litros por unidade de 

terra utilizada para o gado; 

Relação entre a produção de 

leite por ano e hectares 

utilizados para o gado;  

Produtividade do Quantidade da produção anual Litros de leite por real (R$), e 
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capital investido 

(litros/R$) 

de leite em litros por unidade de 

capital investido na 

propriedade; 

imobilizado em benfeitorias, 

máquinas e animais; 

Produtividade da mão-

de-obra (litros/R$); 

Quantidade da produção de leite 

anual em litros por unidade de 

mão-de-obra; 

Litros de leite/mão-de-obra 

(R$), incluindo a mão-de-obra 

familiar e contratada; 

Produtividade do 

custo operacional total 

(litros/R$) 

Quantidade da produção anual 

de leite em litros por unidade do 

custo operacional; 

Relação entre produção anual 

total e o custo operacional; 

Participação da renda 

leite (%) 

O impacto da produção de leite 

na renda do produtor; 

Relação da renda proveniente 

da atividade leiteira e à receita 

total da propriedade; 

Custo operacional 

total (R$/ano) 

Valor em reais do custo 

operacional total do ano; 

Somatória do custo 

operacional efetivo mais a 

depreciação de máquinas e 

benfeitorias e a mão-de-obra 

familiar; 

Custo unitário de 

produção 

O custo operacional por unidade 

produzida. 

Relação entre custo 

operacional total e volume de 

produção anual; 

 

A análise fatorial é definida por Reis (1997 apud Artes, 1998) como "um conjunto 

de técnicas estatísticas cujo objetivo é “representar ou descrever um número de variáveis 

iniciais a partir de um menor número de variáveis hipotéticas". Portanto, a análise fatorial é 

utilizada quando há um grande número de variáveis, sendo essas, por exemplo, um 

conjunto de itens de uma escala. 

A aplicação da análise fatorial foi efetuada nas dez variáveis normalizadas 

definidas anteriormente em que se utiliza o método de análise de componentes principais, 

que tem como vantagem, segundo Arte (1998), a identificação do quanto cada variável está 

relacionada a cada fator. Para melhor interpretação dos fatores gerados pela análise, é feita 

a "rotação" dos fatores com o método Varimax, pois, de acordo com Artes (1998), é um 

dos métodos que “permite obter fatores com maior potencial de interpretabilidade”. 

Para os cálculos, a pesquisa utilizou o auxílio do software SPSS 17.0. Foi analisado 

o valor do Kaiser-Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy - MSA) em cada 

indicador. Este valor indica o grau de explicação dos dados a partir dos fatores encontrados 

e caso o MSA possua um grau de explicação menor do que 0.50, isto significa que os 

fatores encontrados na AF não conseguem descrever, satisfatoriamente, as variações dos 

dados originais. E, segundo Bezerra e Corrar (2006), valores abaixo de 0.50 são 
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considerados muito pequenos para análise e nesses casos indicam variáveis que podem ser 

retiradas da análise. 

A execução da análise fatorial seguiu as seguintes etapas: 

1. Calcular a Análise Fatorial; 

2. Verificar se todos os indicadores possuem valor acima de 0.50 

o Caso Sim: Indicadores encontrados; 

o Caso Não: próximo passo; 

3. Identificar o indicador com menor valor do MSA na matriz antiimagem. 

4. Remover o indicador selecionado; 

5. Retorna ao passo 1; 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise fatorial dos indicadores ocorreu da seguinte maneira: 

1. A execução da análise fatorial ocorreu inicialmente com todos os 

indicadores. Nesta primeira análise o indicador com o menor valor de MSA 

foi “Participação da renda leite (%)” com o valor de 0.365.  

2. Na segunda tentativa o indicador com o menor valor de MSA foi 

“Produtividade da mão-de-obra (litros/R$)” com o valor de 0.386.  

3. Na terceira tentativa o indicador com o menor valor de MSA foi “Volume 

de produção anual (VPA)” com o valor de 0.414.  

4. Na quarta tentativa o indicador com o menor valor de MSA foi “Renda 

bruta (R$/ano)” com o valor de 0.222.  

5. Na quinta tentativa o indicador com o menor valor de MSA foi 

“Produtividade da terra” com o valor de 0.168. 

6. Na sexta tentativa todos os valores de MAS dos indicadores possuem valor 

acima de 0.50. 

 

A tabela de antiimagem mostrada na Figura 01 exibe os cinco indicadores não 

removidos na análise fatorial e que representam a variabilidade dos dados. 
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Figura 1: Imagem da tabela de antiimagem final. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

Outra análise efetuada é referente ao valor do Determinante de 0,376 (calculado 

com a Matriz de Correlação e mostrado na Figura 02) que indica que não há variável 

dependente, possibilitando, com isso, o cálculo da análise e a inversão da matriz. 

 

Figura 02: Valores de Matriz de Correlação e Determinante. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 
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Outro ponto a ser avaliado é o valor de MAS (mostrado na Figura 03) de 0,605 e 

que demonstra que é possível a utilização da análise fatorial. Outra avaliação também 

realizada é sobre ao valor de significância igual a 0,000, que indica que os dados são 

apropriados para o cálculo. 

 

Figura 03: Valores de KMO e Bartlett’s Test. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

As explicações das variáveis a partir dos fatores apresentam-se de forma bastante 

razoável (todas comunalidades estão acima de 0.857). Isso pode ser observado na tabela de 

Communalities (comunalidades) na Figura 04. 

 

Figura 04: Comunalidades dos indicadores. 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

A tabela de explicação da variação total da análise fatorial, mostrada na Figura 05, 

demostra que quatro fatores explicam 94% da variação das variáveis. Indicando que essas 

quatro dimensões calculadas pela análise fatorial explicam quase a totalidade da variação 

dos dados. 
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Figura 05: Explicação de variação total da análise fatorial. 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

 

O próximo exame é relacionar os indicadores e os fatores calculados na análise 

fatorial. Para isso utiliza-se a matriz dos componentes após a rotação dos fatores (Rotated 

Component Matrix). A rotação permite uma classificação mais precisa dos indicadores em 

cada um dos fatores. O resultado da rotação efetuado no SPSS é mostrado na Figura 06. 

 

Figura 06: Matriz dos componentes  
Fonte: Resultado da pesquisa. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Os fatores encontrados pela AF demonstram os principais indicadores que deverão 

preencher o pensamento dos produtores de leite e gestores públicos. 

 

Fator 1: Custo 

O fator que sugere um maior controle dos custos é responsável por 34.22% da 

variância explicada. Esse fator é representado pelos indicadores: 
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Custo operacional total: Valor em reais do custo operacional total do ano; 

Somatória do custo operacional efetivo mais a depreciação de máquinas e benfeitorias e a 

mão-de-obra familiar; 

Custo unitário de produção: O custo operacional por unidade produzida; Relação 

entre custo operacional total e volume de produção anual. 

 

Fator 2: Animal 

O fator que sugere um maior controle dos animais é responsável por 20.12% da 

variância explicada. Esse fator é representado pelos indicador: 

Produtividade das vacas: Quantidade de produção anual de leite em litros por 

unidade de vaca na propriedade; Relação entre a produção leite anual e o número de vacas 

(litros/vaca); 

 

Fator 3: Investimento 

O fator que sugere um maior controle dos investimentos é responsável por 20.03% 

da variância explicada. Esse fator é representado pelo indicador: 

Produtividade do capital investido: Quantidade da produção anual de leite em 

litros por unidade de capital investido na propriedade; Litros de leite por real (R$), e 

imobilizado em benfeitorias, máquinas e animais; 

 

Fator 4: Produtividade do custo 

O fator que sugere um maior controle da produtividade dos custos é responsável 

por 19.98% da variância explicada. Esse fator é representado pelo indicador: 

Produtividade do custo operacional total (litros/R$): Quantidade da produção anual de 

leite em litros por unidade do custo operacional; Relação entre produção anual total e o 

custo operacional; 

 

Como resultado final da análise fatorial temos que dos dez indicadores iniciais, 

cinco indicadores representam 94% da variabilidade total dos dados e que esses 

indicadores são distribuidos em quatro fatores. Com base nos resultados da análise fatorial, 

a escolha dos indicadores foi feita de forma objetiva utilizando os critérios do método de 

análise multivariada. 
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A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TÍTULOS DE TERCEIROS 

PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
 

Josmar Almeida Flores
1
 

 

Resumo: A compensação tributária efetuada pela cessão de créditos provenientes de 

títulos de terceiros é uma faculdade prevista na legislação brasileira, porém, as suas 

particularidades e minúcias devem ser observadas para que não seja considerada má fé a 

pretensa compensação, observando os procedimentos de compensação junto a Receita 

Federal do Brasil, evitando-se arcar com custos e sanções impostas pela legislação por falta 

de procedimentos administrativos e judiciais para que se conclua o feito. 

Palavras-Chaves: Compensação. Cessão. Créditos. Terceiros. 

 

Abstract: Compensation made by the sale of tax credits from third parties is evidence of 

an option provided for in Brazilian law, but its features and details should be seen not to be 

considered bad faith to claim compensation, in compliance with the procedures for 

compensation from the Federal Revenue Brazil, so not having to bear costs and penalties 

imposed by law for lack of administrative and judicial procedures to be done to conclude. 

Keywords: Compensation. Assignment. Credits. Third. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo analisa a compensação tributária efetuada pela cessão de 

créditos provenientes de títulos de terceiros enfatizando a problemática no que se refere ao 

entendimento de crédito de terceiros. 

Serão interpretadas as leis tributárias que tratam do referido tema a luz do 

entendimento da Receita Federal do Brasil para que ao final possa ser vislumbrado o que 

de fato importa, qual seja, o relacionamento da teoria e prática do órgão supra citado. 

No desenvolvimento, também, é brevemente tratado a singularidade da 

interpretação do Código Tributário Nacional, quando da restrição da sua forma 

interpretativa, para que se fixe o correto sentido e alcance das normas em questão e assim 

da problemática levantada sobre em que momento um crédito passa a ser próprio. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Cabe inicialmente definir o termo compensação para então compreender a 

importância não apenas legal, mas, sobretudo prática, que o mesmo exerce sobre as 

relações entre contribuinte e Receita Federal do Brasil. 
A palavra "compensação" deriva do verbo compensar (pensare cum), e traz a 

idéia da balança com um peso em cada um dos lados. Se os dois pesos forem 

iguais, haverá um perfeito equilíbrio, anulando-se a obrigação. Se os pesos forem 

desiguais, o equilíbrio não ocorrerá até a concorrência do peso mais fraco 

(ARAÚJO JÚNIOR, 2008). 
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A matéria em questão esta disciplinada do Código Civil Brasileiro em seus artigos 

368 a 380. Cabe citar o texto do artigo 368 que traz claramente o conceito do termo em 

questão: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas 

obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. 

Diante destas definições do termo compensação, a princípio numa interpretação 

gramatical, e em seguida legal, pode-se embasar a modalidade de compensação de crédito 

tributário, para então adentrar no assunto proposto com a firmeza que a matéria necessita.  

O legislador tributário disciplinou a matéria no título III (crédito tributário), 

capítulo IV (extinção do crédito tributário) do Código Tributário Nacional, permitindo a 

compensação do crédito tributário no artigo 170, ao afirmar que a norma legal deverá 

estipular atribuição às autoridades administrativas para que autorizem as compensações 

com créditos líquidos e certos. 
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja 

estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a 

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos 

ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Parágrafo único. 

Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos 

deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução 

maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a 

decorrer entre a data da compensação e a do vencimento. (grifo nosso) 

O efeito dessa compensação, extinção do crédito tributário, encontra-se previsto 

no mesmo dispositivo legal, Código Tributário Nacional, em seu artigo 156, inciso II, que 

reza sobre a extinção do crédito tributário na modalidade de compensação: “Art. 156. 

Extinguem o crédito tributário... II – a compensação;”. 

A princípio vislumbra-se uma clareza gramatical das normas em questão, porém a 

necessidade de cumprir o preceito do artigo 111, inciso I do Código Tributário Nacional “ 

interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I- suspensão ou 

exclusão do crédito tributário”, faz necessário uma interpretação mais profunda, incluindo 

nesse ponto a interpretação teleológica (finalidade da norma), lógico-sistemática (análise 

das demais normas legais vigentes pertinentes ao assunto), legal (também chamada de lei 

interpretativa, ou seja, auxílio de uma norma legal na discriminação dos conceitos e 

definições de outra norma legal), dentre outras técnicas, para assim com segurança fixar-se 

o sentido e o alcance da norma em questão, qual seja o artigo 170 do Código Tributário 

Nacional. 
Assim, o conhecimento das normas jurídicas deve ser alvo de um sistema 

interpretativo integrado, capaz de permitir ao exegeta o verdadeiro alcance da 

norma, a partir de uma análise “heterodoxa”, que explore os sentidos literal, 

histórico, teleológico e sistemático do comando normativo (SABBAG, 2004, 

p.141). 

Na mesma toada, impende destacar o entendimento do ilustre jurista Celso 

Ribeiro Bastos, ad litteram: “(...) a interpretação literal tende a ser mais restritiva 

na medida em que exige do intérprete que se mantenha atrelado a expressões 

contidas nas palavras das leis. Mas aqui há a observar-se o seguinte: a 

interpretação jurídica não se detém na interpretação literal ou gramatical, embora 

deva por esta começar” [...] (SABBAG, 2004, p.149). 

Nessa busca interpretativa encontra-se a necessidade de delimitar com clareza a 

forma e os procedimentos a serem adotados para que ocorra a efetiva compensação dos 

créditos tributários. Diante dessa necessidade a lei 9.430 de 27 de dezembro do ano de 

1996 trouxe em seu capítulo V (disposições gerais) a seção VII, com apenas dois artigos, 

73 e 74, dispondo especificamente sobre a restituição e compensação de tributos e 
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contribuições, para melhor análise citamos o texto do artigo 74: 
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com 

trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela 

Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, 

poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer 

tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (grifo nosso) 

§ 1
o
 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo 

sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos 

créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.  

§ 2
o
 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito 

tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.  

§ 3
o
 Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou 

contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo 

sujeito passivo, da declaração referida no § 1
o
: 

I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de 

Renda da Pessoa Física;  

II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da 

Declaração de Importação. 

III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria 

da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; 

IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido 

pela Secretaria da Receita Federal - SRF; 

V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que 

a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera 

administrativa; e 

VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido 

pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o 

pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. 

VII - os débitos relativos a tributos e contribuições de valores originais inferiores 

a R$ 500,00 (quinhentos reais);  

VIII - os débitos relativos ao recolhimento mensal obrigatório da pessoa física 

apurados na forma do art. 8
o
 da Lei n

o
 7.713, de 1988; e 

IX - os débitos relativos ao pagamento mensal por estimativa do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido - CSLL apurados na forma do art. 2
o
. 

§ 4
o
 Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade 

administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu 

protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.  

§ 5
o
 O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo 

será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de 

compensação. 

§ 6
o
 A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento 

hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. 

§ 7
o
 Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá 

cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos 

indevidamente compensados.  

§ 8
o
 Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7

o
, o débito será 

encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em 

Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9
o
. 

§ 9
o
 É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7

o
, apresentar 

manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. 

§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade 

caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.  

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9
o
 e 10 
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obedecerão ao rito processual do Decreto n
o
 70.235, de 6 de março de 1972, e 

enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n
o
 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da 

compensação. 

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: 

I - previstas no § 3
o
 deste artigo; 

II - em que o crédito: 

a) seja de terceiros; 

b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1
o
 do Decreto-Lei n

o
 491, de 5 

de março de 1969; 

c) refira-se a título público; 

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou 

e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da 

Receita Federal - SRF. 

f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não 

tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação 

direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, 

nem tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal. 

§ 13. O disposto nos §§ 2
o
 e 5

o
 a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses 

previstas no § 12 deste artigo. 

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, 

inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos 

de restituição, de ressarcimento e de compensação. 

§ 15.  Aplica-se o disposto no § 6
o
 nos casos em que a compensação seja 

considerada não declarada.  

§ 16.  Nos casos previstos no § 12, o pedido será analisado em caráter definitivo 

pela autoridade administrativa.  

§ 17.  O valor de que trata o inciso VII do § 3
o
 poderá ser reduzido ou 

restabelecido por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (grifo nosso) 

Do texto legal citado ressalta-se a alínea “a”, do inciso II do § 12, devido a sua 

negativa a compensação de créditos oriundos de terceiros, qual não constava no texto 

inicial do Código Tributário Nacional, deixando assim os contribuintes, sujeito passivo, em 

situação delicada perante a cessão de créditos de terceiros com finalidade tributária. 

Quanto à definição dos sujeitos da obrigação tributária encontraremos no pólo 

ativo a pessoa jurídica de direito público, e no pólo passivo o contribuinte, personagem 

elencado no caput do artigo 74 da citada lei. Esta definição quanto aos sujeitos da 

obrigação tributária esta disciplinada nos artigos 119 e 121 do Código Tributário Nacional. 
Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular 

da competência para exigir o seu cumprimento. 

[...] 

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

No mesmo entendimento da negativa de compensação de créditos oriundos de 

terceiros a Instrução Normativa nº 900/2008 da Receita Federal do Brasil em seu artigo 34 

regulamenta os procedimentos e as condições para que as compensações sejam realizadas, 

explicitando no § 3º as restrições para fins de compensação, descrevendo no inciso I, 

alínea “a” a impossibilidade de utilização de crédito de terceiros, assunto em destaque no 

parágrafo anterior. 
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por 

decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, 

passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na 

compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos 

administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo 
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procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para 

outras entidades ou fundos. (grifo nosso) 

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo 

mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do 

programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a 

apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do 

Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito 

creditório. 

§ 2º A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição 

resolutória da ulterior homologação do procedimento. 

§ 3º Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito 

passivo, da declaração referida no § 1º: 

I - o crédito que: 

a) seja de terceiros; (grifo nosso) 

Ainda na mesma instrução normativa a Receita Federal do Brasil determinou que 

a compensação de créditos tributários com títulos de terceiros seja considerada não 

declarada de acordo com o artigo 39 caput, arcando o contribuinte com o ônus da não 

observância da legislação, § 3º, incisos I e II, § 6º, incisos I e II do referido artigo. 
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a 

compensação nas hipóteses previstas no § 3º do art. 34. 

[…] 

§ 3º A compensação não declarada: 

I - não extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior 

homologação do procedimento; e 

II - é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente 

compensados. 

[…] 

§ 6º Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação 

for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3º do art. 34, 

aplicando-se o percentual de: 

I - 75% (setenta e cinco por cento); ou 

II - 150% (cento e cinqüenta por cento), quando se comprove falsidade da 

declaração apresentada pelo sujeito passivo. 

Vislumbra-se que o centro da problemática encontra-se na definição do que é 

considerado como crédito de terceiros, por isso definiremos o tema à luz da legislação em 

vigor, evidenciando o momento que este, crédito de terceiros, passa a ser considerado 

como crédito próprio, e, logo, legitimo para a finalidade da compensação de crédito 

tributário. 

 

2.2 CESSÃO DE CRÉDITOS 

 

A permissão legal para a cessão de créditos tributários esta prevista no artigo 78 

dos Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Constituição Federal de 1988, que 

assim dispõe: 
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de 

natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 

respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes 

na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais 

ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em 

moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e 

sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. 

(grifo nosso) 
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Rosa (2011, p.163) define precatórios como: 
uma requisição de um juízo de 1º grau, mediante ofício, à autoridade 

administrativa, que é o presidente do Tribunal, de numerário para pagamento 

decorrente de decisão judicial de 1º ou 2º graus, transitada em julgado, e é 

expedido a requerimento da parte interessada, não podendo o juízo expedi-lo de 

ofício 

Nesse ponto não há o que alegar quanto a existência de autorização constitucional 

para transferência de créditos de terceiros, ou seja, tem-se aqui a licitude da compra de 

créditos líquidos e certos, precatórios, para realizar a compensação com créditos tributários 

vencidos ou vincendos do sujeito passivo. Logo se em nível constitucional ocorre à 

permissão para a referida cessão não há como lei ordinária não acatar o prescrito na norma 

fundamental. 

O que é necessário é a observância das determinações legais para a referida 

cessão, como o disciplinado na parte especial, livro I (do direito das obrigações), título II 

(da transmissão das obrigações), capítulo I (da cessão de crédito), artigos 286 e 288: 
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza 

da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da 

cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do 

instrumento da obrigação. (grifo nosso) 

[...] 

Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não 

celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido 

das solenidades do § 1
o
 do art. 654. (grifo nosso) 

Pactuando com essa determinação, da ineficácia de cessão de créditos a terceiros 

quando não registrada no Registro de Títulos e Documentos, a Lei 6.015 de 31 de 

dezembro de 1973 traz em seus artigos 127, inciso I, e 129 caput e 9º diploma legal 

assegurando a forma elencada no Código Civil: 
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: 

I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de 

qualquer valor; 

[...] 

Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para 

surtir efeitos em relação a terceiros: 

[...] 

9º) os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação 

em pagamento. 

Nesse momento fechamos o entendimento, da compensação tributária efetuada 

pela cessão de créditos proveniente de títulos de terceiros, ao identificarmos a real 

possibilidade de haver tal cessão de créditos, desde que essa transmissão ocorra, quando 

em relação a terceiros, através de instrumento público ou particular, respeitando no último 

caso o disposto no texto do § 1º, do artigo 654 do Código Civil: 

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a 

assinatura do outorgante. 

§ 1
o
 O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde 

foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o 

objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes 

conferidos. 

 

3 METODOLOGIA 
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Quanto a metodologia empregada a referida pesquisa é descritiva, possuindo 

abordagem qualitativa. Para Gil (1995), a pesquisa descritiva tem como fim principal 

apresentar as características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento 

de relações entre as variáveis. Segundo Leite (2008) a pesquisa bibliográfica é a espécie de 

pesquisa mais usada pelos pesquisadores, isso porque sua base fundamental são os livros, é 

ainda fundamental por que além de ser independente das outras também é considerada 

como base para outros tipos de pesquisas, como as pesquisas descritiva e experimental. 

Michel (2009, 44) afirma que “A pesquisa descritiva se propõe a verificar e 

explicar problemas, fatos ou fenômenos da vida real, com a precisão possível, observando 

e fazendo relações conexões, à luz da influência que o ambiente exerce sobre eles”, tal 

pesquisa relaciona-se com as pesquisas qualitativa (levanta, interpreta e discute fatos e 

situações). 

A pesquisa, quanto aos procedimentos utilizados, é na sua essencia bibliográfica. 

Nesse sentido, Cervo e Bervian (1983, p.55) dispoe que a "pesquisa bibliográfica explica 

um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos. Pode ser 

realizada independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental". 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra desta pesquisa foi estabelecida a partir de levantamento doutrinário e 

ainda dados verificados junto ao Conselho da Justiça Federal, que permitiu estudar a 

viabilidade da referida compensação tributária com títulos de terceiros perante a receita 

federal do brasil, conforme demostrado a seguir. 

Verificou-se que existem posicionamentos diversos sobre o tema. Freitas (2011) 

abordou o assunto afirmando que a compensação de tributos federais foi regulamentada 

pelo art. 74, da Lei 9.430/96, dispondo em seu § 12 que será considerada não declarada a 

compensação em que o crédito seja de terceiro e que não se refira a tributos e contribuições 

administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF. Nesse sentido o artigo 40 da 

Instrução Normativa nº 460/04 da Secretaria da Receita Federal veda a compensação de 

débitos mediante créditos de terceiros: 
Art. 40 - É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos 

tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros. 

Parágrafo único: A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito 

consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem como 

aos pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000. 

Positivamente à utilização te tal crédito, Sbrissa (2011) conclui que “uma boa 

alternativa para as empresas realizarem um Planejamento Tributário eficaz, reduzindo 

sobremaneira a carga tributária, é a compensação de tributos com precatórios.” Nesse 

sentido, Casquet (2006) afirma que: 
[...] o investimento naquilo que se convencionou chamar de "compra de 

precatórios" continua sendo um planejamento tributário viável para muitas 

empresas, lícito e de retorno financeiro bastante vantajoso, haja vista os grandes 

deságios praticados no mercado. 

Legalmente o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias permite 

a cessão dos créditos, portanto as empresas interessadas na compra de precatórios podem 

realizar a cessão dos créditos, através de petição informando ao juízo da cessão, que deverá 

ser instrumentalizada em escritura pública de compra e venda de direitos, da qual deve ser 
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cientificada a Fazenda (CASQUET, 2006): 
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de 

natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus 

respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes 

na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais 

ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em 

moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e 

sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. 

Freitas (2011) afirma que que a Receita Federal entende que a cessão de créditos 

tributários não pode ser realizada com a finalidade de compensação a ser levada a efeito 

pelo cessionário, baseado no entendimento, equivocado, onde a interpretação de que o 

crédito, em que pese a cessão havida, continuaria a ser um crédito de terceiro, cuja 

utilização seria vedada por lei, portanto nem a prévia habilitação do crédito que permitiria 

a sua compensação será deferida pela Receita Federal do Brasil. 

Para uma melhor compreensão da dimensão do assunto em tela apresenta-se na 

Tabela 1 os números das despesas realizadas com precatório na Justiça Federal de 1º Grau, 

conforme levantamento efetuado pelo Conselho da Justiça Federal até 2010, evidenciando 

assim o volume de precatórios que circulam  anualmente no Brasil. 
Tabela 1 - Despesa Realizada com Precatórios no Período: 2004 a 2010. 

R
eg

iã
o
 

Descrição 

  PRECATÓRIOS   

  DESPESA REALIZADA Valor (R$) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1
ª 

R
eg

iã
o
 

Beneficiários 10.058 10.308 19.547 13.481  6.788 39.259 40.401 

Processos 2.143 3.167 4.368 5.430 15.918 12.332 24.802 

Valor (R$) 421.311.497 618.617.933 960.995.290 858.769.522 1.134.946.063 2.947.807.183 2.321.344.689 

2
ª 

R
eg

iã
o
 

Beneficiários 4.930 4.668 3.656 4.733 6.529 7.856  11.764 

Processos 4.310 4.609 3.613 4.702   6.507 7.835  11.702 

Valor (R$) 330.400.654 350.236.673 278.667.387 459.036.367 702.989.730 716.275.752  1.028.107.153 

3
ª 

R
eg

iã
o
 

Beneficiários 11.151 14.828 25.477 26.417 28.895 34.158  33.209 

Processos 7.873 11.690 20.775 19.834 26.666 30.958  30.022 

Valor (R$) 290.007.259 452.991.509 766.284.701 847.178.478 1.114.095.301 1.280.743.506  1.431.921.187 

4
ª 

R
eg

iã
o
 

Beneficiários 19.842 26.890 43.547 46.499 25.419 51.816  53.905 

Processos 9.967 13.914 23.379 26.167 46.901 25.303  40.752 

Valor (R$) 444.189.608 759.326.973 1.273.145.929 1.605.213.508 1.745.604.915 2.132.917.445  2.607.995.261 

5
ª 

R
eg

iã
o
 

Beneficiários 12.610 3.879 4.918  9.567 12.761 13.509  13.606 

Processos 1.989 1.884 2.601 4.103 5.263 5.879  5.872 

Valor (R$) 493.198.773 172.783.950 260.047.200 415.423.595 812.194.180 932.775.916  763.079.570 

Fonte: Adaptado de Conselho de Justiça Federal. 

A partir dessa análise bibliográfica vislumbra-se a problemática sobre o tema 

central deste trabalho, qual seja, se é possível a realização das compensações tributárias 

com créditos de terceiros? Ocorre que diante dos dados analisados constatou-se correntes 

doutrinarias e jurisprudenciais diferentes. Portanto, embora pareça, o tema ainda não esta 

pacificado no Brasil. 

“Muito embora a compensação de débitos com créditos de terceiros com decisão 

transitada em julgado em âmbito administrativo esteja proibida, a saída que deve ser 

encontrada pelas empresas deve ser tomada em âmbito judicial” (CASQUET, 2011). 

 

5 CONCLUSÃO 

Diante das considerações ora apontadas vislumbra-se que de fato existe 
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complicações interpretativas nos textos base deste estudo, qual seja, artigos 170 do Código 

Tributário Nacional e 74 caput, e alínea “a”, do inciso II do § 12 da Lei 9.430 de 27 de 

dezembro do ano de 1996, no que dispõe sobre a negativa da compensação de créditos 

oriundos de terceiros, qual não constava no texto inicial do Código Tributário Nacional. 

A frente da problemática observou-se a faculdade de realizar a transmissão de 

créditos líquidos e certos desde que a cessão dos mesmos cumpra os requisitos legais, 

apontados no texto deste artigo, e suas particularidades e minúcias, para que não seja 

considerada má fé a pretensa compensação, observando os procedimentos de compensação 

junto a Receita Federal do Brasil, evitando-se arcar com custos e sanções impostas pela 

legislação por falta de procedimentos administrativos e judiciais para que se conclua o 

feito. 

Observa-se que o Tribunal Superior de Justiça prevendo casos singulares 

disciplinou na Súmula 213 que: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a 

declaração do direito a compensação tributária”, amparando então o contribuinte que se 

sentir lesado em seu pretenso direito. 

Finaliza-se explicitando que o Código de Processo Civil traz instrumento hábil, 

qual seja ação declaratória, para declaração de existência de relação jurídica, no que tange 

a possibilidade de alegação pelo sujeito ativo da obrigação orçamentária de que o crédito, 

mesmo com cessão de crédito, é de terceiro e logo não é legitimo para compensação de 

crédito tributário, para embasar cita-se o artigo 4º do Código de Processo Civil caput e 

inciso I: “Art. 4º O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência ou da 

inexistência de relação jurídica;”. 
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“A solidão é a forma discreta do ressentimento” 

(TEZZA, In.: O fotógrafo) 

 

 

RESUMO: Este texto tem como objetivo estudar a expressividade do estilo literário na 

escrita contemporânea e o valor conotativo da palavra “máquina” em O filho eterno, de 

Cristovão Tezza. Este romance tem como pano de fundo a cidade de Curitiba, ilhada no 

seu conservadorismo provinciano, cercada pelo “maravilhoso mundo novo”, no qual 

palavras como máquina e coisificação são significativas. Para tanto, toma como corpus 

teórico os estudos de Maurice-Jean Lefebve e José Lemos Monteiro. O intuito é 

explorar na obra, como um todo, os recursos estilísticos que possuem relevância 

estilística e que expressam a realidade social do homem na relação com o meio e 

consigo mesmo, porém, num contexto simbólico, o espaço ficcional do arranjo 

narrativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Estilo. Expressividade. Realidade. Contemporâneo.  

 

 

1. Introdução 

 

 

O livro O filho eterno de Cristovão Tezza trata-se de uma narrativa peculiar e 

desafiadora, pois surpreende o leitor num percurso sem espaço para complacência, em 

torno de um discurso subjetivo, a despeito da relação de um pai que vive a experiência 

de ter um filho com Síndrome de Down. O processo de convivência com o filho é 

problematizado num reflexo do relacionamento social e religioso do sujeito, enfim, as 

relações sociais num todo, como afirma Lefebve (1980, p.193) “que toda narrativa 

nunca é senão um fragmento do mundo: justamente por esse facto, reenvia 
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implicitamente ao mundo no seu conjunto”, estando assim, a literatura ligada à realidade 

diacrônica ou sincrônica da sociedade.  

Não é novidade que a literatura e a história mantiveram e ainda mantém relações 

muito próximas e para os leitores da literatura é permitido compreender as 

transformações pelas quais a sociedade passou e passa, através da visão artística do 

escritor, no modo como ele vê o mundo e o descreve numa linguagem elaborada em que 

os elementos se articulam para formar novos sentidos. Através da construção literária o 

autor pode, por meio de suas escolhas, expressar um momento histórico, uma época, 

expressões culturais de um determinado povo etc., com o poder de abstrair da 

multiplicidade, o singular, e através de um trabalho quase arquitetônico com as palavras 

melhorar ou até mudar a forma do ser humano entender o meio em que vive, o Outro e a 

Si mesmo. Pensando nessas colocações é procurar-se-á demonstrar o que há de 

expressividade na escrita de Cristovão Tezza e o valor conotativo da palavra “máquina 

no romance em foco.  

 

2. O sujeito no espaço contemporâneo 

 

As situações de inadequação demonstradas em O filho eterno não são 

impossíveis fora da realidade literária. Entretanto, há a problematização que as tornam 

excepcionais e que gera novas significações. Exemplo disso é a reação negativa do pai, 

personagem que dá um ar de suspense e cria imagens num jogo finito de cenas que 

resulta no infinito de sensações, emoções que reproduz novas situações à imaginação do 

leitor atento. Obra esta que para alguns estudiosos é autobiográfica por tratar da relação 

entre pai e filho, este com síndrome de Down e o escritor, a pessoa física de Tezza, ter 

um filho de mesmo nome da personagem, Felipe, também com Síndrome de Down. Isso 

é explícito e é só o que um leitor relapso vê. No entanto, para um leitor mais atento, é 

nas figuras de linguagem e no modo como Cristovão Tezza combina elementos da 
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escrita, que poderá encontrar a crítica social, mas não de um ser, nem mesmo de um 

grupo e sim, mas de uma sociedade inteira.  

O que importa são os jogos internos dos signos. Embora Foucault não esteja 

falando diretamente da questão autobiográfica no texto O que é o autor? (2006), afirma: 

“a escrita de hoje se libertou do tema da expressão: só se refere a si própria”. O texto 

dialoga constantemente com a realidade, tratando-se da verossimilhança, ideia de que 

aquilo que é narrado se assemelha à realidade, como por exemplo, o teatro, que 

representa o real. 

Quanto a isso, observa-se a figura do pai portador do papel particular de renascer 

junto com o filho e reaprender com os impasses. Um indivíduo incumbido de expressar 

a condição humana e transformar as imagens sociais de Si e do coletivo. É através das 

situações vividas pelas personagens e a posição do narrador, onisciente, que o autor se 

afasta para cumprir seu objetivo não de culpar ou ensinar ninguém a respeito de como 

conviver com as diferenças. Mas, propor ao leitor, que diante das significações 

formadas a partir dos significados da obra, refletir quanto à sociedade que o rodeia e 

quanto a Si mesmo.  

É no ceticismo do ser que ri da própria desgraça, na vida como num teatro, na 

ironia diante das exigências impostas pelo sistema, no homem coisificado ou 

animalizado, enfim, resquícios do passado sólido em contato com estruturas movedoras 

no presente, que Cristovão Tezza discute vários assuntos em suas produções. Por meio 

da sua escrita vê-se a intencionalidade do autor em colocar em pauta questões tão 

presentes na sociedade atual e que muitos não têm sensibilidade suficiente para notá-las, 

embora haja também a noção do incompreendido e revolucionário jovem de período de 

ditadura militar e a tensão da vida no mundo atual. Que pode ser representada, entre 

outras, pela mudança brusca do tempo no discurso narrado em que a história de um 

momento, inicialmente, confunde com a do outro: 

O pai havia passado duas vezes por aquela quadra, ao longo, mas por 

algum bloqueio estúpido não se lembrou de entrar no pátio interno para 

conferir, talvez temendo (ele exagera) que algum conhecido, quem sabe um 

aluno, o reconhecesse, e ele tivesse de contar sua vida. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
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Contar sua vida: na delegacia de Vila Mariana, avançado sob escolta com a 

trupe até a sala do delegado, na verdade um salão extenso, um pátio de 

milagres de mendigos, meliantes, desocupados, guardas entediados, gritos 

aqui e ali, figuras de um e outro mundo dessa República paralela que ele 

jamais vira tão de perto – e o país ainda estava em 1972, (...) (p. 175-176) 

 

Ressalta-se que o primeiro parágrafo trata do momento em que a personagem, o 

pai, procura o filho que havia sumido. Já o segundo parágrafo começa com a frase de 

enceramento do primeiro, mas trata do momento ainda antes da personagem pai se casar 

e ter o filho, Felipe, tempo de envolvimento com o teatro. Esse tipo de mudança 

temporal ocorre por diversas vezes, o que desconstrói a linearidade do texto e provoca 

instabilidade no leitor. 

Quando o pai espera angustiado pelo nascimento do filho, ri e acha que há graça 

na espera, e afirma sê-la um papel que o sujeito representa, é como se não vivesse a 

própria vida, mas apenas representasse como manda as regras a que nossa sociedade 

está submetida, como pode ser observado neste recorte: “É um papel que representamos, 

o pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente (...)” (TEZZA, 

2007, p.9). Parece bastante real dentro da realidade ficcional, no entanto é apenas um 

papel, mais pessoas que no teatro imposto pelo sistema apenas representam seus papéis. 

É com ironia que o personagem fala da vida como se as ações não dependessem 

exatamente do ser, mas já estivessem prontas e preparadas como numa novela em que 

até as falas e gestos são preestabelecidos pelo diretor, como pode ser visto claramente 

neste outro recorte: “Há um cenário inteiro montado para o papel, e nele deve-se 

demonstrar felicidade. Orgulho, também” (p. 10). No entanto, as principais personagens 

da obra de Tezza, em suma, estão sempre em busca de uma saída, de mudar o cenário, 

de quebrar o que as engessam à vida de escolhas simuladas. É o que acontece, por 

exemplo, com o jovem da cicatriz no livro de contos A cidade inventada (1980); nos 

romances Aventuras provisórias (1989) com as personagens João e Pablo; em Trapo 

(1988) com a personagem de mesmo nome; em O Fotógrafo (2004) não só com o 

protagonista, mas também com as personagens secundárias e pode-se ver esses reflexos 

no pai, personagem de O filho eterno (2007), que tenta resistir a qualquer forma de 
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alienação que a mídia, o trabalho, a família, enfim, a sociedade possa oferecer. Sendo 

temas bastante expressivos no contexto da obra de Tezza. 

 

3. O estilo e o expressivo  

 

O tema relacionado à fuga da realidade é tratado por Tezza, desde seu primeiro 

livro, o de contos, visto como um projeto para os romances. Como por exemplo, o 

homem que junto com a revolução industrial sofreu um rápido processo de 

maquinização e é constantemente assim representado na escrita desse romancista, fato 

que pode ser exemplificado com o seguinte recorte: “Embora continuasse não estando 

onde estava – (era) essa a sensação permanente, por isso fumava tanto, a máquina 

inesgotável pedindo gás.” (p. 10, grifo meu) Como pode ser constatado acima, 

representado pelo verbo em gerúndio, de modo contínuo, a personagem não concentrava 

corpo físico e mental no mesmo espaço, como numa espécie de fuga da realidade a ele 

imposta e dela tenta abdicar-se, porém, não há êxito. Nesse mesmo recorte, há a elipse 

do verbo que causa uma quebra na estrutura normal e expressa uma forma de lacuna 

entre as duas construções, como se separasse o mundo ilusório de uma e o mundo real, 

onde o ser humano tem a sensação de ser como máquina, com gestos e decisões que 

parecem fugir ao próprio controle. O que pode resultar em ausência de sentimento, que 

faz do homem um ser incompleto num mundo (espaço) de múltiplas opções (simulações 

de opções) e informações que ainda o faz sentir-se mais inadequado.  

Quanto à elipse, para Lefebve (1980, p.223) é de regra no que concerne às ações, 

pois que a diegese nunca reproduz se não uma parte dos fatos, devendo os outros ser 

supridos pelo leitor ou para o espectador. Tendo em vista que os sentidos podem ser 

enriquecidos, é claro, de formas convergentes e não divergentes. Outro aspecto referente 

à ausência de termos com certa incidência na construção, ainda de acordo com Lefebve 

(1980, p. 225), diminui a impressão de lentidão, assim, pode-se dizer que as elipses 
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podem gerar a prevalência de um discurso com mais rapidez, fato esse que reflete a 

própria celeridade da vida pós revolução industrial. 

É neste sentido, que o sociólogo Zygmund Bauman (2001, p.8) faz referência à 

velocidade das mudanças na sociedade contemporânea aos líquidos, que não se fixam 

no espaço ou no tempo.  Essa mobilidade está expressa também na construção frasal da 

escrita literária contemporânea, mais inclinada à frase curta, que segundo José Lemos 

Monteiro (1991, p. 50) está em sintonia com a nossa existência dinâmica, nervosa e 

febril. Segue o exemplo: “– Acho que é hoje- ela disse, - Agora- completou, com a voz 

mais forte, tocando-lhe o braço, porque ele é um homem distraído” (p. 9). As 

construções de frases curtas expressam a ansiedade e movimentação do instante 

próximo ao parto, parecem fleches rápidos para cenas que se passam numa velocidade 

compatível com a vida tumultuosa, em contraponto com a paragrafação longa que 

estabelece uma espécie de espelhamento com a tensão da própria personagem, em 

aceitar, fugir ou como se comportar na situação em que se encontra. Que, 

consequentemente, vê-se na situação interior da personagem o reflexo do também 

conturbado momento presente. 

Em compatibilidade com a ideia discutida anteriormente, esse outro recorte de 

texto parece expressar imagens fotográficas ou cenas rápidas da vida: “É um papel que 

representamos, o pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente 

(...)” [grifo meu] (p. 9). O que já é uma espécie de marca do estilo do autor, podendo ser 

por influência do tempo de teatro, mas, que dá ainda mais fluidez às imagens 

representativas do movimento acelerado da vida nos centros urbanos: a correria, o 

descontentamento, a inadequação e ao mesmo tempo, o ser aprisionado à realidade da 

vida como as imagens ao papel. 

Há no romance em estudo a existência de diversos elementos expressivos, que 

vistos em partes parecem independentes, mas juntos formam um todo que reforça a 

mesma função conativa para criar novos significados. Observa-se isto no seguinte 

recorte: “E no entanto sente-se um otimista (...)” (p. 13). O valor da escolha do artigo 
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indefinido um, contribui na alteração do sentido da frase, pois a personagem não se 

sente otimista, o que é bem diferente de ele se sentir um otimista, que não é de fato uma 

pessoa otimista, mas apenas um estado passageiro de sentir-se como alguém realmente 

otimista. De modo geral, frases desse tipo enfatizariam o artigo definido, que assinalaria 

um caráter de singularidade à pessoa ou ser, o que não ocorre aqui. Nesse mesmo 

recorte, nota-se também um desvio relacionado à ausência de pontuação. Assim, quando 

intencionalmente se retira a vírgula e deixa a conjunção solta na frase, se estabelece 

uma quebra quanto à norma gramatical. Porém, é em favor do sentido estético que 

intenciona provocar, pois a ausência da vírgula estabelece um efeito de fluidez, que 

reforça a caracterização da velocidade social do homem desta época. 

Pode ser observado, agora, no mesmo recorte, mas com acréscimo: “E no 

entanto sente-se um otimista – ele sorri, vendo-se do alto, como no cartum imaginado 

(...)” (p. 13). Nesse trecho do texto a personagem sorri de si mesmo ao ver-se como num 

cartum. Desenho humorístico que critica tanto a personagem quanto a situação em que 

ela se encontra, todavia, não é um cartum qualquer, mas imaginado, ou seja, a palavra 

cartum sozinha está no plano concreto, mas quando acompanhada do adjetivo 

imaginado, passa para o plano abstrato, que não existe na realidade da obra, mas é real 

na imaginação do próprio ser que ri da própria desgraça.  

Os desvios que ocorrem no texto funcionam, de modo geral, como elementos 

indiciais da realidade representada. O objetivo é mostrar ao leitor outra forma de olhar 

para o espaço que o cerca, seja os problemas mais corriqueiros ou também as questões 

mais complexas que envolvem as transformações sociais. O texto é todo montado em 

cima de uma linguagem predominantemente figurativa. O narrador em terceira pessoa 

se distância de relações autobiográficas, porém há a premência de trilhar seu próprio 

caminho, questiona as regras sociais implícitas que confronta com as mais particulares e 

íntimas em choque com a razão.  O que sugere uma tensão expressa tanto na estrutura, 

como já demonstrado, como também pelo tema representado. 
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Logo que a leitura do romance é iniciada, algumas das principais características 

na escrita de Cristovão Tezza já podem ser percebidas, tais como tensão e reflexão 

diante de questões como: as transformações sociais que não só animalizou como quase 

robotizou o ser humano, o capitalismo na velocidade dos objetos relacionados à era da 

informática. Com uma linguagem objetiva, discorre sobre temas tão sensíveis, mas que 

com uma pitada de ironia, diminui o impacto agressivo de mostrar o mundo. 

A ironia é também uma figura recorrente e expressiva na produção de Cristovão 

Tezza. O estudioso José Lemos Monteiro (1991, p. 43) define-a como uma figura de 

pensamento, um metalogismo com o poder de romper com os aspectos lógicos do 

discurso de modo a estabelecer dois discursos e mais de uma compreensão. No caso do 

livro aqui estudado, tem-se o narrador onisciente, aquele que sabe tudo até mesmo o 

implícito, o autêntico ironista, como afirma Osvaldo Duarte (1999, p. 76). ”O ironista 

comporta-se como aquele que tudo sabe e tudo vê e que em seu discurso engendra 

culpabilidade daquilo que é visto e falado. O ironista é um Deus.” É através dela que o 

autor coloca à disposição de seu receptor questões de diversas ordens, entre elas a 

crítica, de modo geral, ao sistema, o texto que segue exemplifica esse tipo de questões:  

As coisas se encaixam. Um cromo publicitário, e ele ri do paradoxo: quase 

como se o simples fato de ter um filho significasse a definitiva imolação ao 

sistema, mas isso não é necessariamente mau, desde que estejamos „inteiros‟, 

sejamos „autênticos‟, „verdadeiros‟ ainda gostava das palavras altissonantes 

para uso próprio (p. 13). 

 

Esse recorte vai ao encontro do que diz o Professor Doutor da Universidade 

Federal de Rondônia, Osvaldo Duarte, em um artigo publicado na Revista Instrumento 

Crítico V.2 (1999, p. 82): “o narrador não quer que o leitor engula sua opinião, mas a 

pesque, (...) constitua por si mesmo de modo a envolvê-lo como compartilhador de seus 

ideais e sentimentos”. O que, de fato, acontece com o leitor de O filho eterno, como 

também de outros livros do autor. Por meio da ironia o narrador consegue envolver o 

leitor, de modo a introduzi-lo na realidade artificial da narrativa que chega a instaurar 

certa cumplicidade entre ambos. No entanto, é uma cumplicidade dentro de uma zona 

de associações surrealistas e que expressam também a tensão da escrita corroborando 
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com a tensão do próprio leitor numa sociedade libertadora e ao mesmo tempo 

repressiva. 

 

4.  A expressividade da palavra máquina em O filho eterno 

 

É na frieza com que se distancia dos fatos e com intencionalidade literária que o 

autor constitui, ao escapar da linguagem usual, uma linguagem particular que em 

estreita relação semântica contextualiza o singular. O que de acordo com Lefebve 

(1980, p. 48) se caracteriza pelo desligamento do discurso de uso prático para um novo 

estado da linguagem em que o processo de significação contaria mais que o sentido ou a 

coisa significada, com intencionalidade. Daí, pode-se pensar um pouco na frase “a 

máquina inesgotável pedindo gás.” (p. 10) O autor utiliza da máquina para referir-se ao 

ser humano que nervoso fuma sem parar, ou seja, é um escravo que por atos quase 

programados executa, no entanto, tende à fuga e como não consegue, se conforta no 

vício. 

Faz-se necessário ressaltar a recorrência com que a palavra máquina aparece na 

escrita do escritor Cristovão Tezza, pois é possível perceber que a palavra desempenha 

um papel significativo. A percepção pode variar, embora jamais possa contrastar-se. A 

expressividade desta palavra converge para a forma como autor vê a evolução industrial 

em estreito contato com as exigências de uma sociedade de inegável parceria com o 

capitalismo, pois desde suas primeiras produções o homem é comparado à máquina. 

Toma-se a cargo de exemplo a obra O fotógrafo, a qual poderia ser intitulada de “A 

máquina”, pois é ela a protagonista, de forma que o próprio ser é não só comparado a 

ela ou escravizado por ela, mas são as próprias máquinas. Já são seres desprovidos de 

pensar, agem mecanicamente. Ideia esta que encontra-se reforçada em O filho eterno, 

como pode-se observar nas seguintes passagens do texto: 

(...) alguma coisa exasperante falta no filho incompleto, que é uma máquina 

de se mover, a um tempo obtuso e gentil no seu contato com o mundo. (...) É 
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assim, ele mesmo pensa, que a máquina do isolamento começa a funcionar 

(pp. 143-144)  

A rotina é uma máquina extraordinária de estabilidade e a condição básica de 

maturidade emocional e social - ele dirá, anos depois, pensando não em si, 

mas no filho. (p. 149) 

No momento tudo é de uma banalidade absurda, em que a partir de um 

primeiro olhar mecânico de procura – cadê o menino? (p. 161) 

 

Por isso, a importância de uma leitura semântica da palavra máquina, para que se 

possa constituir novos significados do texto, através dos campos semânticos entre a 

máquina e o homem.  

Homem após a revolução industrial Máquina 

Ausência de sentimentos Ausência de sentimentos 

Ações programadas Ações programadas 

Automático Automático 

Engessado às suas funções Engessado às suas funções 

 

De acordo com as relações sêmicas formadas entre as características do homem 

e do objeto máquina, vê-se que o homem recebe características robóticas. Se a 

personagem filho é uma máquina de se mover como visto na citação acima, para o 

narrador significa que ele age automaticamente, não por fazer somente o que os 

outros/sociedade mandam. Sua robotização é pela falta de uma memória para guardar 

fatos de um dia anterior ou mesmo pensar no dia seguinte. A criança vive o presente e 

mesmo sendo portador de síndrome de Donw, ainda é menos maquinizado que grande 

parte da sociedade, o que é bem ilustrado no recorte em que as personagens não 

possuem nomes, apenas são distinguidas por suas funções, não chegando a serem 

máquinas, mas as fazem girar: “e lá estão mulheres - apenas mulheres – que fazem 

aquela máquina girar. Há mães, tias, avós, empregadas domésticas, ele calcula, 

percorrendo os rostos, que trazem seus lesados para as horas de fisioterapia” (p. 84). 

Elas como um conjunto de meios, órgãos e serviços que constituem determinada 
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estrutura ou organização, portanto, não deixam de ser também maquinizadas, pois 

parecem programadas para essa ação. Como também neste outro exemplo que se segue: 

“Uma enfermeira chega e se vai – não há muitos sorrisos, mas é assim mesmo que 

funciona a máquina, com a exata eficiência” (p. 23). Questões relacionadas à alienação 

do sujeito ao trabalho são recorrentes na escrita de Tezza.  O que, talvez, demonstre 

pontos que vão ao encontro da visão que o próprio escritor tem da sociedade. 

Para que o romance produza significados além da história da relação de um pai 

com um filho portador de síndrome de Down, é interessante que o leitor seja 

conhecedor, mesmo que superficial, das ideias de Nietzsche, e assim terá uma noção da 

ideologia em que o próprio escritor compartilha. Como, por exemplo, a visão de mundo 

que Tezza tem em relação à solidão, tema, inclusive, bastante recorrente em suas obras; 

à religião, em especial, o cristianismo; e a vontade de poder, “o dom nietzschiano” 

(p.105).  

Quanto à semelhança entre o homem da sociedade atual e Chaplin, o que retorna 

à expressividade da palavra máquina para representar o sujeito ou a sociedade como 

uma locomotiva. Toma-se como exemplo este recorte: 

a imagem chapliniana dos tempos modernos era irresistível. (...) a vida é 

dura, mas alegre; e tudo está sob controle, como nas gangues  de Chaplin (...) 

Na esteira, uma fila de Chaplins separava, cada um uma coisa: talheres, 

pratos, sobras e enfim a própria bandeja (p. 108) 

Há aí certa dose de ironia na expressão “a vida é dura, mas alegre”, espera-se 

que após a afirmação de que mesmo numa vida de trabalho duro, o homem é alegre, 

venha alguma espressão em torno de palavras como dignificante/recompensadora, mas 

não, apenas, “alegre”. A alegria é aqui comparada a mesma alegria de Chaplim, o que 

pode ser entendido como um desvio da coerência lógica esperada: “Tempos Modernos, 

ele lembra, estetizando a vida – Chaplin na linha de produção” (p. 98). No entanto, essa 

ironia diante da miséria humana é justificável em outra passagem da mesma narrativa 

como está claramente neste recorte: “Para manter a alegria, entretanto, é preciso 

desenvolver algumas técnicas de ocultação da realidade, ou morreríamos todos” (p. 

155). Alguns cantam, outros se tornam ainda mais escravos do trabalho, outros se 
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escondem na literatura, outros na religião, a forma não importa, o que importa realmente 

é que estão todos tentando de alguma forma disfarçar ou enganar a brutal realidade do 

“maravilhoso mundo novo”. De modo a ocultar seus sentimentos e desenvolverem uma 

espécie de máscara ou capa artificial o que reintera a imagem das pessoas na linha de 

produção como Claplin, as máquinas do progresso. 

Porém, a vontade que a personagem pai tem em se libertar ou não deixar 

prender-se nas amarras de regras fica óbvia. Observa-se isso no uso recorrente da 

palavra irredimível, sinônimo do desejo de livrar-se do perigo de ser condenado à vida 

medíocre e ao sistema. Alguns trechos demonstram a recorrência desta palavra na 

narrativa o que sugere desejo de liberdade: 

o tempo é irredimível (p. 106) 

não havia nenhum sentimento irredímivel de sofrimento ou tragédia (p. 108) 

a vida é um presente perpétuo irredimível (p. 149) 

 

5. Conclusão 

 

Dessa forma, vê-se que as combinações específicas como, por exemplo, o uso 

das palavras “máquina” e “irredimível”, a mudança abrupta de tempo, a ironia quase 

como uma pitada de eufemismo expressam tensão, dúvidas, instabilidade na 

personagem pai e que remete a toda uma sociedade. Há um presente, uma vida marcada 

pelo vazio como coloca Marcos Siscar num contexto um pouco diferente, mas, que 

contribui para a compreensão também do contexto da obra aqui estudada: “ao presente 

faltaria sempre um pouco mais de presente, o necessário encontro consigo mesmo. O 

presente é o momento da falta, do oco que o discurso vem complementar ou ocupar 

voluntariamente como manifestação de um desejo” (1999, p.58). As personagens de 

Tezza parecem estar sempre em busca de algo, o que sugere uma espécie de fuga do 

lugar, da vida e até de si mesmo, que representados na escrita literária assemelham-se à 

realidade consciente ou não da coletividade.   



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

13 

 

REFERÊNCIAS 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Ed. Jorge Zahar, 2001. 

DUARTE, Osvaldo. Do riso ou anatomia da dissimulação. In.: Instrumento crítico. 

Rev. De Estudos Linguísticos e Literários. Nº 2 (Nov. 1999) – Vilhena: UNIR. 

Departamento Acadêmico, pp. 68- 85. 

FOUCAULT, Michel. O Que É um Autor? In: MOTTA, Manoel Barros da (Org.). 

Estética: literatura e pintura, música e cinema. 2ºed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006. Coleção Ditos & Escritos, v.3. 

LEFEBVE, Maurice-Jean. Estrutura do discurso da poesia e da narrativa. Trad. José 

Carlos Seabra Pereira. Coimbra: Livraria Almedina, 1980. 

MONTEIRO, José Lemos. A estilística. São Paulo: Ática, 1991.  

SISCAR, Marcos. Figuras do presente: a relação entre o discurso crítico e sua 

contemporaneidade. In.: Instrumento crítico. Rev. De Estudos Linguísticos e 

Literários. Nº 2 (Nov. 1999) – Vilhena: UNIR. Departamento Acadêmico, pp. 49-59. 

TEZZA, Cristovão. O filho eterno. Rio de Janeiro: 2º. ed. Rio de Janeiro: Record, 

2007. 

_______________. O fotógrafo. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 

______________. A cidade inventada. Curitiba: Coo Editora, 1980. 



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

1 

O DISCURSO DO PROGRESSO E O CONTRA-DISCURSO EM MAD MARIA 

DE MARCIO SOUZA 

    Professor Miguel Nenevé - UNIR 
    Professora Márcia Letícia Gomes - IFRO 

RESUMO 

O pensador alemão, Walter Benjamin ataca a ideologia de progresso por causa 

de seu determinismo darwinista e o “otimismo cego”. Neste trabalho estudamos 

a obra de ficção de Marcio Souza, Mad Maria, como uma obra que convida o 

leitor a repensar a ideia de progresso e desenvolvimento na Amazônia. A 

pergunta que pode ser lida sub-repticiamente é: “progresso para quem?”. 

Palavras-chave:  Progresso. Amazônia. Marcio Souza. Ficção. 

ABSTRACT 

In this study we analyze  Márcio Souza‟s Mad Maria as a fiction which produces 

a counter-discourse to the idea of progress and development. We argue that 

the novel reflects Walter Benjamin‟s critique to the  ideology of progress as 

something inevitable. In this way the novel suggests a very good question: 

“Progress to whom?”. 

Keywords: Progress. Amazon. Márcio Souza. Fiction. 

 

Márcio Souza, além de romancista da Amazônia, reconhecido 

internacionalmente, tornou-se uma autoridade em assuntos sobre esta região 

brasileira e, sobretudo, sobre políticas voltadas para a Amazônia. Como 

intelectual da região ele tem criticado muitas políticas públicas que de certa 

forma não contemplam o povo da Amazônia, pois suas vozes são ignoradas e 

suas experiências e vivências nunca levadas em consideração nos projetos.  

Neste artigo discutimos o romance Mad Maria explorando, sobretudo, o contra-

discurso à ideologia do “desenvolvimento” proposto para a Amazônia. Márcio 

Souza critica com sátira e muito humor a construção de uma ferrovia no seio da 

selva Amazônica com o fim de “levar progresso” para os subdesenvolvidos. 

Antes de explorar o romance, apresentamos rapidamente algumas discussões 
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sobre “progresso” e ideologia apresentadas por alguns pensadores. Iniciamos 

com uma breve introdução ao tema por Martin Heidegger que apresenta 

questões sobre tecnologia. 

O filósofo Martin Heidegger, em seu texto The Question concerning 

Technology (1969), ao discutir a relação do homem com a tecnologia, já 

questionava o fim da tecnologia, ou melhor, a finalidade, os benefícios que ela 

poderia ou não trazer.  Se como ele questiona, a tecnologia é um 

“instrumentum”, é necessário saber em que mãos este “instrumentum” deve 

ficar para atuar em favor de quem. Ele argumenta que a concepção 

instrumental da tecnologia condiciona cada tentativa de trazer o homem em 

uma relação correta com a tecnologia: “everything depends on our manipulating 

technology in the proper manner as a means” (5). O homem adquire a 

tecnologia, ele precisa manuseá-la, precisa dominá-la e a vontade de dominá-

la “o mais urgente quanto mais a tecnologia ameaça fugir do controle do 

homem”.  Neste caso, “fugir do controle” podemos ler também no que se refere 

ao “telos”, ao fim ou finalidade da tecnologia. A tecnologia pode levar o 

progresso, o desenvolvimento para um local “primitivo”, por exemplo.  O 

progresso para o primitivo, para o “atrasado”, para aquele que vive à margem 

do desenvolvimento, pode, no entanto, ser apenas um discurso que não vai em 

nada melhorar a vida dos “atrasados.”    

Ainda no mesmo texto, o filósofo alemão nos lembra que a palavra 

“tecnologia” lembra-nos de “tecnhé” que está ligada com a palavra “episteme”. 

Ambas as palavras são substantivos relativos ao conhecimento no sentido 

amplo. Eles podem significar estar em casa, sentir-se bem, ter domínio, é 

também uma revelação.   Argumenta que Aristóteles distingue “tecnhé” de 

“episteme”, sendo que “techne” é uma forma de relevar a “aletheia”, ou seja, a 

verdade.  “Quem quer que projete a construção de uma casa, ou um navio ou 

um cálice revela o que deve surgir, o que deve vir de acordo com suas 

perspectivas” (13). Neste caso, a pergunta volta novamente: instrumento para 
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quem e para que finalidade? A quem vai beneficiar? Se a tecnologia é um 

modo de revelar, o seu emprego pode revelar a política, a ideologia e neste 

caso, para nossa discussão, a ideologia do progresso e do desenvolvimento. 

Neste aspecto autores como Walter Benjamin discutem o discurso do 

progresso.  

A revisão crítica que Walter Benjamin faz da teoria e prática do 

materialismo histórico começa com a crítica sobre o conceito de progresso em 

si mesmo (Ver Thesis XIII).  Benjamin critica o materialismo histórico vulgar que 

conhece somente o progresso como aquele que domina a natureza. Assim ele 

questiona a ideia de progresso. Como argumenta Michael Lowy (2002), 

Benjamin, diferente do marxismo evolucionista vulgar “não concebe a 

revolução como resultado „natural‟ ou „inevitável‟ do progresso econômico e 

técnico (ou da “contradição entre forças e relações de produção”), mas como a 

interrupção de uma evolução histórica que conduz à catástrofe”. Seria um erro 

entender, no entanto, que Benjamin é simplesmente contra o progresso. Creio 

que podemos dizer que ele é contra o que o homem internaliza como a ideia do 

progresso, simplesmente reproduzindo sem questionar. Quando o progresso se 

torna o único objetivo da humanidade e não a humanidade como um todo com 

objetivo do progresso, repete-se o conceito de história como uma sucessão 

contínua que não vai favorecer quem precisa ser favorecido.  Assim, ele é 

contra o homogêneo, o contínuo, linear. Ele escreve que “O conceito de 

progresso tinha que caminhar contra a teoria crítica da história” (13,1). O 

materialismo histórico carrega consigo uma imanente crítica do conceito de 

progresso, por isso deve liquidar com o conceito de história como “contínua”!  É 

assim que ele ataca a ideologia do progresso em todos os seus componentes. 

Ele critica, como diz Lowy, “o evolucionismo darwinista, o determinismo de tipo 

científico natural, o otimismo cego – dogma da vitória “inevitável” do partido – e 

a convicção de “nadar no sentido da corrente” (205). Neste aspecto, autores do 
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pós-colonialismo como Mary Louise Pratt também fazem uma crítica a uma 

ideia colonial do progresso. 

Em sua obra “Os olhos do império – relatos de viagem e transculturação” 

Mary Louise Pratt (1999, p. 24) salienta a necessidade de “[...] descolonizar o 

conhecimento” e é isso que a autora faz ao desconstruir as imagens pré-

concebidas pelo colonizador, por aqueles que se acham em superior posição 

para decidir os destinos dos primitivos”. Assim se vê a vanguarda capitalista 

nos futuros daqueles a quem procura explorar: como um tipo de inevitabilidade 

moral e histórica (262). Nesse sentido, a missão europeia é salvadora dos 

primitivos e incultos. Pratt (1999, p. 101-2) comenta como os europeus 

consideravam o trabalhador nos seguintes termos: 

 

Inteirados da atual crítica acadêmica ao discurso dos colonizadores, 
os leitores contemporâneos facilmente relacionam esta criação de um 
corpo sem discurso, desnudo, biologizado com a força de trabalho 
desenraizada, despojada e disponível, que os colonialistas europeus 
tão desumana e incansavelmente lutaram para criar em suas bases 
no exterior (p. 101-2). 

 

Nesse pensar, o trabalhador, o não-europeu não é considerado como 

indivíduo, mas como uma peça de trabalho que pode ser usada por tempo 

determinado e, em caso de diminuição da capacidade, é facilmente substituída 

por um similar. A crítica que nos interessa aqui nesta discussão sobre a obra 

de Márcio Souza é justamente a crítica na crença confortável do progresso 

automático fundado na acumulação de bens, no desenvolvimento das forças 

produtivas e no “domínio completo da natureza”. Isso que discutiremos mais 

tarde em Márcio Souza está presente também em estudiosos atuais que 

discutem o discurso de desenvolvimento, como é o caso de Arturo Escobar. 

Em sua obra The Making of the Third World (1995) o pensador Arturo 

Escobar escreve sobre desenvolvimento econômico, fazendo uma severa 

crítica ao discurso sobre progresso e desenvolvimento proposto pelos países 

“desenvolvidos”. Ele cita, por exemplo, o discurso inaugural do presidente dos 
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Estados Unidos Harry Truman em 1949 quando anunciou a ideia do “fair deal” 

para o mundo todo. Ele argumentava que os Estados Unidos tinham de ajudar 

a desenvolver as áreas menos desenvolvidas. Entre outras coisas, o presidente 

dizia: Maior produção é a chave para prosperidade e paz. “E a chave para a 

maior produção é uma aplicação do moderno conhecimento técnico mais 

amplo” (Truman, 1949). A ambição de Truman era mesmo grande: levar 

tecnologia e progresso para os menos desenvolvidos, provocar uma revolução 

ao promover o rápido crescimento dos bens materiais, da melhoria de vida. 

Este era um sonho americano que deveria ser expandido ao mundo, o sonho 

da abundância. Este sonho tinha obstáculos e um deles era a diversidade de 

culturas.  

Arturo Escobar explora como este sonho de progresso e de 

desenvolvimento a todos os povos foi assumido pela ONU de uma forma 

parecida como pensava Truman. Escobar cita um documento da ONU 

concebido por alguns peritos na área de “desenvolvimento econômico para os 

países subdesenvolvidos”. O documento que Escobar critica, entre outras 

coisas, sugere o seguinte: Existe um sentido no qual o crescimento econômico 

rápido é impossível sem um ajustamento doloroso. Antigas filosofias devem ser 

rasgadas, instituições sociais velhas devem ser desintegradas, laços de castas, 

credos e raças tem de explodir e um grande número de pessoas que não 

podem adequar-se ao progresso terão frustrada sua expectativa de uma vida 

confortável. Escobar revela que o “Terceiro Mundo” foi sendo construído ou 

inventado desta forma. As práticas e discursos sobre o desenvolvimento 

sugeriam que ter-se-ia de apagar as velhas culturas e práticas a fim de entrar 

no ritmo do progresso.  Assim foi feito o discurso sobre Ásia, sobre a América 

Latina e sobre a Amazônia.  O discurso sobre progresso e desenvolvimento 

acaba sendo o discurso sobre dominação, sobre superioridade.   

Aimé Cesaire, teórico do pós-colonialismo, em seu “Discurso sobre o 

Colonialismo” (1970) também critica explicitamente a ideia eurocêntrica de 
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progresso, de “civilização” e de ações tomadas pelos europeus para “proteger” 

os outros, os “subdesenvolvidos”. Segundo ele, a “europeização” imposta a 

outras nações mais prejudicou e desanimou o progresso das colônias do que 

trouxe bem estar e coragem para avançar (25). A critica Mohanty, em seu texto 

“Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonialist Discourses” 

acrescenta que as atitudes colonialistas do Ocidente revelam falsidades 

semelhantes àquelas propostas por Césaire. A ideia hegemônica do progresso 

exclusivamente dentro do contexto cultural europeu, desconsiderando as 

outras culturas, negando os outros só pode ser prejudicial àqueles que não são 

ouvidos. Para Mohanty o progresso não é um fait accompli , mas uma meta 

sobre a qual se pode trabalhar. Há uma necessidade de desconstruir a ideia de 

progresso que ouve somente a voz do “ocidental”, isto é, daquele que detém o 

poder de decidir, o colonizador. É nesse aspecto que Márcio Souza tem 

discutido muito a Amazônia. Em seu artigo “Amazônia e a modernidade”  

(2002) Márcio Souza argumenta que a Amazônia é uma região acostumada 

com a modernidade e recebeu, bem como sofreu, invasões europeias e 

métodos modernos de exploração. O autor argumenta que 

 

Afastando-se os entulhos promocionais, as falácias da publicidade e 
a manipulação dos noticiários de acordo com interesses econômicos, 
nota-se que a Amazônia vem sendo quase sempre vítima, 
repetidamente abatida pelas simplificações, pela esterilização de 
suas lutas e neutralização das vozes regionais. Sem a necessária 
serenidade, e visão crítica da questão a partir de um projeto de 
sociedade nacional, os brasileiros deixam-se levar pela perplexidade 
quando não sucumbem definitivamente à propaganda (31). 

 
Ademais, o autor critica os tecnocratas e os responsáveis pelo 

“desenvolvimento” da região que são muitas vezes incapazes de aceitar as 

experiências vividas pelo povo local e sentem-se com poder para impor 

métodos de desenvolvimento.  Isso tem levado a desastres, a catástrofes. O 

autor, que é amazonense, se como romancista muito celebrado e reconhecido 

internacionalmente também se utiliza da ficção para satirizar a ideia de 
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progresso e desenvolvimento, trazido à região por pessoas que não a 

conhecem e não estão abertas para ouvir as vozes locais. Esta sátira fica bem 

visível no romance Mad Maria, publicado em 1980.  

Ao apresentar a obra, o autor já estabelece uma relação com o leitor, 

convidando-o a repensar a história: “Quase tudo neste livro bem poderia ter 

acontecido como vai descrito. No que se refere à construção da ferrovia, há 

muito de verdadeiro. Quanto à política das altas esferas, também. E aquilo que 

o leitor julgar familiar, não estará enganado, o capitalismo não tem vergonha de 

se repetir” (p. 11). Neste aspecto é possível perceber que o que se verifica na 

Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é o que acontece nos demais projetos 

ambiciosos, que, sob a proteção do desenvolvimento, provocam perdas e 

danos aos envolvidos. 

As ideias de progresso apresentadas pelos teóricos são refletidas aqui. 

Alguém tem de ser sacrificado. Assim, o romance revela que “as condições de 

trabalho não eram o forte daquele projeto maluco” (p. 19). Mais uma vez o 

capitalismo, o desejo de progredir, de ir em frente sem se interessar pelo povo 

que ali vive. O fim é obter o máximo de lucro, por isso não são empregados os 

cuidados necessários à proteção dos trabalhadores. Esta descrição das 

condições de trabalho na selva revela aquilo que Benjamin discute como a 

idéia “cega” de progresso: 

 

Dentre as suas atribuições, ele chefiava os cento e cinqüenta 
trabalhadores: quarenta alemães turbulentos, vinte espanhóis 
cretinos, quarenta barbadianos idiotas, trinta chineses imbecis, além 
de portugueses, italianos e outras nacionalidades exóticas, mais 
alguns poucos brasileiros, todos estúpidos. Os mais graduados, 
embora minoritários, eram norte-americanos, e aquele era um projeto 
norte-americano. Mas Collier era cidadão inglês, um velho e 
obstinado engenheiro inglês. Todos os homens que se relacionavam 
diretamente com o engenheiro eram norte-americanos, como o jovem 
médico, o maquinista, o foguista, topógrafos, cozinheiros e 
enfermeiros. Collier era o responsável por todos eles, [...]. Todos 
estavam igualmente maltrapilhos, abatidos, esqueléticos, decrépitos 
como condenados de um campo de trabalhos forçados (p. 20).  
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A ideia de progresso a ser imposta nada mais é que a refletida visão do 

colonizador que não se preocupa com exploração do trabalho humano, uma 

vez que antevê “desenvolvimento.” O poderoso Farqhuar podia decidir qual o 

método que utilizaria para ver desenvolvimento numa região subdesenvolvida: 

“Naquela manhã de 1911, enquanto observava a vitrine da Confeitaria 

Colombo, Percival Farqhuar já era dos homens mais poderosos do Brasil” (p. 

23). 

Vindo de um país mais “avançado” ele teria facilidade para impor sua 

maneira de pensar “pois sabia que num país como o Brasil, repleto de vícios e 

não inteiramente democrático, a objetividade, ou seja lá que outro nome 

usasse, era uma virtude menor frente a dissimulação” (p. 24) .O contra-

discurso a esta ideia de progresso e “desenvolvimento” vai aparecer na voz do 

engenheiro Colier. Por ele, o autor Marcio Souza sugere que a ideia de 

progresso a ser imposta pelos civilizados é uma farsa: 

 

- Olhe para mim, rapaz, eu tenho cara de engenheiro? Eu tenho 
alguma coisa que ainda lembre que eu sou engenheiro? Ou que nasci 
em Londres e sou súdito do Rei George V? Olhe bem para mim e 
veja se ainda resta algum traço de civilização depois de um ano neste 
inferno. Que espécie de engenheiro sou eu que mando abrir fogo 
contra os trabalhadores? Virei uma espécie de carniceiro raivoso, 
virei um bárbaro. Aqui todos viram bárbaros, e eu estou farto das 
pílulas do Lovelace (p. 29)  

 

O otimismo exagerado criticado por Walter Benjamin é também 

satirizado por Marcio Souza quando uma personagem fala: “Acho que alguém 

que perdeu o miolo inventou esta ferrovia. - Nós é que não temos miolos, 

aceitando este trabalho” (p. 41).  

O interesse “pelas façanhas da tecnologia” também alertadas por Martin 

Heidegger vai aparecer na voz do narrador de Mad Maria: “Mas Ruy explicou 

que, conhecendo o interesse de Hermes pelas façanhas da tecnologia 

moderna, era bem possível que o marechal-presidente aceitasse uma visita às 
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frentes de trabalho no rio Madeira. Hermes admirava os alemães, era mesmo 

um germanófilo, [...]” (p. 69). 

Assumindo o conceito de progresso, de ir à frente sem questionar, a 

ideia de trazer tecnologia para a Amazônia parecia muito aceitável aos olhos 

do presidente do Brasil. Assim, ele não resistia à ideia da ferrovia: “A ferrovia 

era uma façanha que Hermes não poderia resistir, e assim Farqhuar ganharia a 

confiança do presidente” (p. 70). Como discutem Césaire, Escobar, entre 

outros, o discurso sobre progresso tem como finalidade lucro dos 

empreendedores do “Primeiro Mundo”. É o que se vê em Mad Maria. O 

narrador diz: “Farqhuar tinha a maior veneração pela instituição do lucro e 

chegava a acreditar que o lucro era a maior criação de Deus. Na natureza tudo 

era fonte de lucro, ele tinha certeza que um Deus esperto não teria agido assim 

por nada” (p. 91). Nesse sentido, o dinheiro manipula a mídia para que veicule 

apenas notícias que correspondam aos interesses dos investidores, dos 

colonizadores. A sátira do autor à idéia colonizadora de progresso e 

desenvolvimento é bem visível na seguinte passagem: 

 

- O que eu estava querendo dizer é que aqui estamos vivendo 
uma espécie de guerra. É uma civilização que está 
avançando, vencendo a barbárie. Numa guerra acontecem 
coisas ruins, em geral. Mas sempre o homem consegue fazer 
conquistas. No futuro, algumas descobertas médicas deverão 
ser computadas ao nosso sacrifício aqui (p. 191).  

 

Isso reflete claramente a questão discutida por Aimé Césaire em 

Discurso sobre o Colonialismo que apresentamos no início de nossa discussão. 

É preciso falar em Civilização e progresso para justificar a colonização.  O 

contra-discurso à ideia de progresso apresentada por Márcio Souza fica muito 

visível nesta passagem:  
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[...] Quer saber o que significa para mim o progresso? Uma política de 

ladrões enganando povos inteiros. Birmânia, Índia, África, Austrália, 

os nossos alvos. 

- Mas nós estamos deixando a nossa marca. 

- É claro que estamos deixando a nossa contribuição. Ao lado da 
cadeia de tijolos, está a escola para formar funcionários nativos 
subalternos. Nós não nos esquecemos nem de ensinar aos jovens 
nativos o futebol. E aprendem a beber uísque, principalmente a beber 
uísque. Enquanto isso, nos clubes de pukkasahibs, nós repetimos 
ano após ano a mesma conversa. E enchemos a cara enquanto 
enriquecemos, enquanto destruímos tudo, enquanto espalhamos os 
nossos próprios vícios (SOUZA, 2005, p. 341). 

 

Há uma visível crítica ao desenvolvimento e ao progresso que nada 

interessa ao povo local. Na realidade, o progresso neste caso é a destruição, é 

a catástrofe mencionada por Benjamin.  

A crítica canadense Mary Louise Pratt (1999, p. 120) já mencionada 

neste trabalho, assevera que “Apartados da paisagem em disputa, os povos 

indígenas são abstraídos da história que está sendo feita – uma história na 

qual os europeus tencionam reinseri-los como reservatório de trabalho 

explorado” (p. 120). A história e o fim dos trabalhadores não importam, uma 

vez que o progresso exige sacrifícios como anunciava o presidente Truman. 

Assim o narrador de Mad Maria nos revela: 

 

Os construtores da estrada de ferro chegaram, pois, à seguinte 
conclusão: seria necessário conseguir novos trabalhadores todos os 
meses. Estas levas que chegassem mensalmente substituiriam os 
mortos e inutilizados. Os homens chegariam, num certo mês, cheios 
de saúde e esperança. Dois ou três meses após, os que não 
tivessem morrido estariam inutilizados, em sua maioria. Os que não 
abandonassem o trabalho seriam despedidos, por inúteis. E nova 
leva de homens de boa saúde estaria chegando para substituí-los (p. 
211). 

 

Note-se que, ao realizar tal planejamento, a intenção dos construtores 

era a de explorar ao máximo a capacidade de cada trabalhador, que fora 

estimada por eles em aproximadamente três meses de efetivo de trabalho, 
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depois disso muitos morreriam, outros tantos ficariam doentes, isto é, aquele 

grupo seria descartado e chegaria outro grupo. Fica evidente, em tal evento, a 

exploração pura e simples do trabalho humano. 

Nesse mesmo pensar Albert Memmi, ao construir o retrato do 

colonizado, evidencia que: 

 

À agressão ideológica que tende a desumanizá-lo e, em seguida, a 
mistificá-lo, correspondem em suma situações concretas que visam 
ao mesmo resultado. Ser mistificado já é, mais ou menos, avalizar o 
mito e a ele conformar seu comportamento, isto é, ser regido por ele. 
Ora, além disso, esse mito se apóia solidamente em uma 
organização bastante real, uma administração e uma jurisdição; 
alimentado, renovado pelas exigências históricas, econômicas e 
culturais do colonizador (2007, p. 132). 

 

Nota-se que em Mad Maria, refletindo a teoria de Memi, o indígena é 

conformado a um modelo, sua imagem é mistificada e, com isso, torna-se 

possível, via sua desumanização, a retirada de seus valores, práticas e 

significados. 

Podemos concluir que em sua obra de ficção Mad Maria, Marcio Souza, 

de certa forma, reitera a sua visão de progresso sobre a Amazônia. Desta 

forma a sua ficção apresenta um contra-discurso ao satirizar aqueles que 

acreditam que podem trazer progresso sem ouvir a Amazônia e os 

amazônidas. Progresso pode ser catástrofe, pode ser desastre para os 

“primitivos” para os “nativos” para os locais se não for pensado, discutido, 

analisado partindo de vozes locais. É preciso que as experiências e vivências 

dos povos da Amazônia sejam levadas em conta quando se discute 

desenvolvimento e progresso para a região. Como o autor afirma em seu artigo 

“Amazônia e modernidade”, “se o modelo econômico brasileiro insiste em 

destruir riquezas que sequer foram computadas, movido por puro imediatismo 

econômico, não se deve agravar mais a região, impondo-se soluções 

aparentemente ditadas pelo espírito da solidariedade” (35).   
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Resumo: Considerando o campo das Ciências Biológicas em constante evolução tecnológica 

em todas as suas atividades, seja na Genética, Biotecnologia, Bioestatística entre outras, 

torna-se essencial e indispensável que exista a preocupação com a usabilidade de softwares 

educacionais. O presente trabalho tem como objetivo geral: analisar o uso de softwares 

educacionais por professores de um Departamento de Ciências Biológicas. Constituem-se 

como objetivos específicos: verificar as contribuições e dificuldades trazidas com o uso de 

softwares educacionais e determinar a frequência de utilização desses respectivos softwares. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva no qual os dados foram coletados através da aplicação de 

um questionário com perguntas abertas, semi-abertas e fechadas. Constatou-se que a 

utilização de softwares educacionais na área de Ciências Biológicas é uma realidade 

constatada no Departamento de Biologia da instituição, embora os professores em sua maioria 

o façam ocasionalmente. Os softwares educacionais apresentam contribuições para a tríade 

ensino, pesquisa e extensão, mas alguns professores apresentam dificuldades no uso dessa 

tecnologia. Espera-se que este estudo possa trazer significativas contribuições ao campo das 

Ciências Biológicas e suscite outras discussões sobre este tema. 

 

Palavras-chave: Software educacional. Usabilidade. Ciências Biológicas.  

 

 

Abstract: Considering the field of  Biological Sciences evolving technology in all 

its activities, whether in Genetics, Biotechnology, Biostatistics among others, is essential and 

crucial that there is concern about the usability of educational software. This work has 

the overall objective: to analyze the use of educational software by teachers of a 

Department of Biological Sciences. They are as specific objectives: to determine the 

contributions and difficulties brought about by the use of educational software and determine 

the frequency of use of their software. It is a descriptive research in which data were 

collected  by applying  a questionnaire with open, semi-open and closed. It was found that the 

use of educational software in the area of Biological Sciences is a reality found in the Biology 

Department of the institution, although teachers mostly do so occasionally. The educational 

software presents contributions to the triad teaching, research and extension, but 
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some teachers have difficulty in using this technology. It is hoped that this study will bring 

significant contributions to the field of Biological Sciences and raise other discussions on this 

topic. 

Keywords: Educational software. Usability. Biological Sciences. 

 

1 Introdução 

O mundo atual vive em constantes transformações, e estas últimas foram e são 

impulsionadas pelas tecnologias, mais especificamente as tecnologias de informação e 

comunicação (Tic's). Com as tecnologias de informação e comunicação os profissionais da 

área da educação se vêem diante de novos desafios e os professores não somente utilizam 

como também são agentes participativos na inserção desses recursos tecnológicos nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro do âmbito da universidade. 

Algumas universidades vêm desenvolvendo softwares educacionais no ensino de 

ciências biológicas, que segundo Eduardo Galembeck, professor doutor do Departamento de 

Bioquímica da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP: 

 

O professor que se utiliza desse programa de educação produz roteiros de 

aula, com determinados conteúdos. No plano devem estar inseridos a parte 

da aula que deve ser expositiva, a prática de laboratório ou de observação 

de campo ou uso de softwares.  E se discutir o reflexo de todo esse 

complexo sistema de informação e saber mais sobre seu papel e utilização 

para o processo de desenvolvimento das atividades educacionais. 

(GALEMBECK,1999, p.2) 

 

         Os softwares educacionais surgiram para facilitar o processo de ensino 

aprendizagem, proporcionando ao educador e ao aluno, uma melhor interação com esse 

sistema computacional, é uma ferramenta que muitas vezes tem o lúdico como forma de 

tornar mais interessante e prazeroso o entendimento de um assunto muitas vezes complexo e 

isso estimula a questão da usabilidade dos sujeitos envolvidos. 

Lucena (1992) afirma que o software educacional é todo aquele programa que possa 

ser usado para algum objetivo, pedagogicamente defensável, por professores e alunos 

qualquer que seja a natureza ou finalidade para o qual tenha sido criado. 
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Segundo Ponte & Varandas, (2001) os professores atuais precisam saber usar na sua 

prática as ferramentas das tecnologias da informação e comunicação (Tic’s), incluindo 

softwares educacionais próprios para sua disciplina e softwares de uso geral.  

 

Os autores ainda afirmam que: 

Parte importante do conhecimento profissional dos professores diz respeito 

ao uso das Tic’s como ferramenta cada vez mais presente na atividade dos 

professores, isso é, constituindo um meio educacional auxiliar para apoiar a 

aprendizagem dos alunos e como um instrumento de produtividade pessoal, 

para preparar materiais para as aulas, para realizar tarefas administrativas e 

para procurar informações e um meio interativo para interagir e colaborar 

com outros professores. (PONTE & VARANDAS, 2001, p.1).    

 

Sette et al (1999) afirmam que o uso de software na educação provoca uma situação 

de resgate do papel do educador. É verdade que na aula com apoio de software, o professor 

deixa de ser o centro das atenções da classe e passa a assumir a função de mediador nas 

atividades desenvolvidas. Esse modelo exige do professor um esforço além do habitual, pois 

ele deve preparar as atividades antecipadamente, prever situações diversificadas e promover 

trabalhos individuais ou em grupo.  

Nesse contexto a usabilidade de softwares educacionais é de grande importância 

para os paradigmas atuais de educação e os professores e alunos devem ser adeptos à essa 

ferramenta tecnológica (softwares educacionais) pois esta só vem a contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem. 

Na área de Ciências Biológicas podemos dar alguns exemplos da utilização de 

softwares educacionais. Na Genética, área do conhecimento que estuda a variabilidade dos 

genes e dos organismos e o estudo da hereditariedade o uso de softwares pode desempenhar 

as mais diversas funções. Avelino (2003) apresenta alguns exemplos do uso de softwares 

educacionais na área de Genética, dentre outras: “armazenar os dados do sequenciamento 

genético ou para simular relações em ecossistemas complexos, criar um modelo gráfico de 

uma proteína ou realizar combinações parcimônicas de sistemática filogenética ou ainda para 

analisar os componentes físicos das ondas sonoras do canto de um pássaro.” 

    Softwares educacionais que empregam o uso da estatística também são amplamente 

difundidos e usados no campo das Ciências Biológicas. 
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                Considerando o campo das Ciências Biológicas em constante evolução tecnológica 

em todas as suas atividades, seja na Genética, Biotecnologia, Bioestatística entre outras, 

torna-se essencial e indispensável que exista a preocupação com a usabilidade de softwares 

educacionais. 

     O presente trabalho tem como objetivo geral: analisar o uso de softwares 

educacionais por professores de um Departamento de Ciências Biológicas de uma 

Universidade da Região Norte. Constituem-se como objetivos específicos: verificar as 

contribuições e dificuldades trazidas com o uso de softwares educacionais e determinar a 

frequência de utilização desses respectivos softwares. 

 A pesquisa tem o intuito de responder as seguintes questões: Quais são as 

características inerentes à usabilidade de softwares educacionais por professores de um 

Departamento de Biologia? Quais são as contribuições e dificuldades trazidas com o uso de 

softwares educacionais? Com que freqüência os professores utilizam os softwares 

educacionais? 

 

2  Desenvolvimento 

 Esta pesquisa empregou a metodologia descritiva, pois o objetivo foi o de descrever as 

características de uma determinada população (amostra), no caso, os professores da área de 

Ciências Biológicas de uma Universidade da Região Norte, como usuários de softwares 

educacionais. 

Como instrumentos de coleta de dados, aplicamos um questionário com 10 questões, 

divididas em fechadas, semi-abertas e abertas. O questionário foi aplicado para os 19 

professores do curso, sendo que obtivemos o retorno de 16 questionários, equivalente a 80% 

de retorno.  

Os questionários e as entrevistas são instrumentos de coletas de dados muito utilizados 

para o levantamento de informações e devem ser organizados e sistematizados, tendo como 

meta alcançar os objetivos propostos. 

 

2.1  Análise e discussão dos resultados 
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Os itens abaixo têm por objetivo analisar a utilização de softwares educacionais pelos 

professores do Departamento de Ciências Biológicas analisado.  

Sobre a utilização de softwares educacionais na área de Ciência Biológicas, 

constatamos que 12 (75%) utilizam ou já utilizaram softwares educacionais na área apenas 4 

(25%) nunca utilizaram esta tecnologia. 

Gráfico 1 – Utilização de Softwares Educacionais 
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Desta forma constatamos que a utilização de softwares educacionais é ou foi feita pela 

maioria dos professores. E isso pode estar atrelado aos avanços científico-tecnológicos das 

áreas afins à Ciências Biológicas. 

Com relação à utilização de outros recursos tecnológicos que os respondentes utilizam 

como suporte ao trabalho que desenvolvem na instituição, temos os seguintes exemplos 

citados pelos respondentes: Plataforma educacional (E-Proinfo) como suporte para os cursos 

de educação à distância; Recursos multimídia (data show, computador, sistemas de áudio e 

vídeo); Internet/e-mail; Sites como o NCBI (National Center for Biotechnology Information)
1 

;Programas específicos como por exemplo os de análise genética; mesa digitalizadora; 

Webquest. 

Referente a participação em treinamento/orientação relacionados ao uso de softwares 

educacionais na área de Ciência Biológicas, dos 16 respondentes, 11 (65%) nunca 

participaram e 5 (35%). 

 

                                                           
1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov  - Site que apresenta os avanços da ciência e da saúde e proporciona o acesso a 

informações biomédicas e moleculares. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Gráfico 2 – Participação em Treinamentos/Orientação 
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Estes últimos ressaltaram como contribuições trazidas: busca de dissertações, teses e 

periódicos científicos no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES
2
); aperfeiçoamento do conhecimento na área de Bioinformática e 

Biotecnologia; aprofundamento do conhecimento das novas tecnologias utilizadas no 

processo de educação à distância e nos processos de pesquisa de campo usando o Bioestat; 

criação de plataformas para a inclusão de aulas e contato com os alunos; realização de 

pesquisas e organização de coleções; pesquisa na área de Evolução. 

 Diante da participação em treinamento/orientação relacionados ao uso de softwares 

educacionais na área de Ciência Biológicas, pressupõe-se que os professores que utilizam os 

mesmos, tem mais conhecimento/habilidade no uso dessa tecnologia. Sabe-se que no 

processo de aquisição e implantação de softwares educacionais, são oferecidos em alguns 

casos, treinamentos pelas empresas fornecedoras ou faz-se a leitura do manual ou tutorial do 

software adquirido pelo usuário.  

No que concerne às contribuições proporcionadas da utilização de softwares 

educacionais na área de Ciências Biológicas no âmbito da tríade “Ensino, Pesquisa e 

Extensão”, coletamos os seguintes comentários: 

 

                                                           
2
O Portal de Periódicos da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos selecionados de mais de 

15.475 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras, e 126 bases de dados com resumos de documentos em 

todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação acadêmica 

com acesso gratuito na Internet. Professores, pesquisadores, alunos e funcionários de 268 instituições de ensino 

superior e de pesquisa em todo o País têm acesso imediato à produção científica mundial atualizada através deste 

serviço. Para acessar o portal basta entrar na página: http://www.periódicos.capes.gov.br . 
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1) Ensino: a) “oferece oportunidade do graduando inserir as tecnologias de 

informação e comunicação no processo ensino-aprendizagem”; b) “permite 

interface entre diversas abordagens teóricas com aprendizado prático”; c) 

“visualização do conteúdo, manipulação prática pelos discentes”; d) “possibilita 

uma interação maior com os alunos, formar um banco de dados de fácil acesso e 

local de tirar dúvidas extra-classe.” e) “facilitação de treinamento de alunos para 

agilização da coleta e tratamento de dados”. f) “estar sempre atualizado 

proporcionando uma boa formação referente ao conteúdo do curso de graduação”; 

g) “treinamento no uso dos softwares para simulação”; h) “agilidade, clareza e 

otimização do tempo”; i) “utilização para “prática” relacionada à disciplinas 

“teóricas” ou mesmo no ensino médio.” j) “após o aluno compreender os cálculos 

genéticos, o uso de softwares da área de Genética facilita a fixação do 

aprendizado.”; k) “facilita o trabalho com o aluno na medida em que se pode fazer 

exercícios utilizando os softwares”; l) “facilita a compreensão pelo processo de 

visualização de estruturas anatômicas. Se esse recurso não existir, o aprendizado 

ficará restrito as “pranchas” tradicionais de livro-texto”. 

 

As contribuições dos softwares educacionais no ensino mencionadas pelos professores 

contemplam em sua maioria a aplicação prática, interação entre docente-discente, agilidade, 

clareza e otimização do tempo, bem como uma melhor compreensão de exercícios e fixação 

do que foi passado pelo professor em sala de aula pelo discente.  

 

2) Pesquisa: a) “análise de dados”; b) “produção de resultados relevantes para a 

pesquisa”; c) “as atividades de pesquisa contemporânea estão significativamente 

atreladas ao gerenciamento dos dados”; d) “contribuição do Blast para a sequência 

do DNA (fragmentos) e para identificação de mutações”; e) “facilidade de 

organização e acesso de dados online”; f) “análise de dados coletados durante 

experimentos e agilizada com o uso dos softwares estatísticos, por exemplo”; g) 

“busca de artigos específicos e atuais em diferentes áreas”; h) “análise estatística 

de dados, pois esta é de fundamental importância para a validação da pesquisa”; i) 
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“sistematização com confrontação dos dados coletados”; j) “utilização para a 

“prática” relacionada a disciplinas teóricos ou mesmo no ensino médio”; k) 

“facilita a caracterização do material de estudo, permitindo a realização de busca e 

comparações com vários bancos de dados”; l) “possibilita análise de dados e é 

especialmente indispensável quando se trata de extensas bases de dados”; m) 

“maior segurança nas análises estatísticas apresentadas na pesquisa e maior 

rapidez na análise”. 

 

As contribuições dos softwares educacionais na pesquisa são relevantes, na medida 

que estes auxiliam o pesquisador na busca de literatura sobre um determinado assunto, bem 

como contribuições atreladas a coleta, análise, caracterização, gerenciamento, comparação, 

segurança, rapidez no acesso e validação da pesquisa. 

 

3) Extensão: a) “divulgação dos dados das atividades de extensão desenvolvidas”; b) 

“atualmente por exemplo estamos envolvidos num curso de extensão de formação 

de professores para a utilização de aplicativos no Projeto UCA
4
”; c) “o domínio da 

uso destes softwares por professores e alunos permite que os mesmos possam 

propor e ministrar cursos de extensão para outros acadêmicos e para membros da 

comunidade em geral”; d) “contribuição na orientação de transferência dos 

conhecimentos, efetivando suas aplicações”; e) “utilização em sala de aula em 

cursos de extensão”; f) “é também uma ferramenta de aproximação com a 

comunidade que carece de informação em diversas áreas específicas do 

conhecimento”. 

 

A extensão universitária é um dos processos de aprendizagem de importância crucial a 

um profissional que deseja estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira, sendo 

esta última indissociável às atividades de ensino e pesquisa. No que concerne a contribuição 

dos softwares educacionais para as atividades de extensão, constatamos que estas estão 

ligadas as atividades de ensino, representando um suporte na aplicação de cursos de extensão 

                                                           
4
O Projeto Um Computador Por Aluno – UCA têm a finalidade de promover a inclusão digital. 



 
 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

9 
 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

e por conseguinte na transferência, produção e articulação do conhecimento a ser trabalhado e 

articulado junto à comunidade em geral. 

Sobre as dificuldades na utilização de softwares educacionais na área de Ciências 

Biológicas, 12 (75%) responderam que não apresentam dificuldades e 4 (25%) responderam 

que apresentam dificuldades, nos quais apresentamos: a) não familiarização com o mesmo; b) 

falta de compreensão dos procedimentos de utilização do software; c) dificuldades de 

obtenção de vídeos e softwares pela instituição; d) dificuldades com a utilização e 

configuração do equipamento. 

 

Gráfico 3 – Dificuldades na utilização de softwares educacionais 
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As dificuldades apresentadas anteriormente pelos 4 (25%) respondentes podem estar 

associados a não realização de treinamentos/orientação para a utilização dessa tecnologia, já 

que estes não o fizeram. 

Sobre a frequência de utilização de softwares educacionais na área de Ciências 

Biológicas constatamos que 9 (56%) o faz “ocasionalmente”; 3 (19%) frequentemente e 4 

(25%) Nunca. A opção Raramente não foi marcada por nenhum dos respondentes. 

Embora a maioria dos professores utilizam ou já utilizaram softwares educacionais, 

boa parte desses o faz ocasionalmente e poucos o utilizam com frequência. Os professores que 

responderam que nunca utilizam os softwares educacionais, podem tê-lo feito no passado ou 

então não são e nunca foram usuários desse recurso.  
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3  Conclusão 

 

A utilização de softwares educacionais na área de Ciências Biológicas é uma realidade 

constatada no Departamento de Ciências Biológicas da instituição pesquisada, embora os 

professores em sua maioria o façam ocasionalmente. 

A área de Ciências Biológicas apresenta grandes avanços científico-tecnológicos, tanto 

a nível nacional quanto internacional e a habilidade no uso de softwares, bem como outros 

recursos tecnológicos, de modo a suprir as dificuldades de utilização, tornam-se imperiosos 

nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Os softwares educacionais contribuem para o ensino-aprendizado e estes podem ser 

usados a qualquer hora e lugar, sendo facilitador nesse novo contexto educacional. Esse 

recurso oferece uma tecnologia que engloba vídeo, áudio, análises estatísticas, animações, 

sons, efeitos sonoros, análises de dados, sequenciamentos genéticos e etc.  

É necessário que o professor e o aluno estejam inseridos e utilizem os softwares 

educacionais em Ciências Biológicas, visando sua aplicação e “pensando sempre globalmente 

e agindo localmente.” 

Espera-se que este estudo possa trazer significativas contribuições ao campo das 

Ciências Biológicas e suscite outras discussões sobre este tema. 
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APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS NA OBRA DE MILTON HATOUM 

  

 Fátima do Nascimento Varela
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RESUMO 

Neste estudo, achamos por bem, realizar um percurso analítico, na obra de Milton Hatoum. A 

Partindo desse objetivo, faremos um esboço dos reflexos nos romances Relato de um certo 

Oriente, Dois irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado.  Dentre os aspectos recorrentes, 

a busca empreendida pela identidade, configurada numa viagem pelos labirintos da memória, 

será um dos pontos estudados nesta análise, já que em cada livro há sempre personagens 

suspensos, habitando um entrelugar. Aspecto que conota a busca por um lugar no mundo e a 

reconstrução de um passado que ruiu. A impossibilidade de reconstrução desse passado pelas 

veias da memória é configurada metaforicamente pelo fracasso que assola o sujeito, a casa, a 

cidade, o país; pelas fissuras da memória; pelas lacunas presentes no texto, bem ao estilo de 

Hatoum. Há uma singularidade que perpassa todas as narrativas de Milton Hatoum, uma 

interdiscursividade projetada num movimento ziguezagueante na medida em que existe um 

diálogo com romances que ainda não foram escritos ou publicados e com romances 

anteriores. As narrativas de Hatoum apresentam personagens que simbolizam as 

excentricidades e as singularidades da Amazônia, espaço em que a natureza, revestida de 

aspectos míticos e místicos, ganha o poder de interferir e modificar as ações da trama. O 

mistério em torno de personagens e acontecimentos e o desejo de rememorar um passado é 

algo marcante na obra desse escritor. Outro traço acentuado nas narrativas de Milton Hatoum 

é o diálogo com a tradição. Em Relato de um certo Oriente, cria uma estrutura narrativa que 

nos lembra As mil e uma noites. Em Órfãos do Eldorado, escolhe como fio condutor da trama 

um mito primitivo, a Cidade Encantada que estabelece, uma intertextualidade com o mito 

edênico e este remonta a origem da cultura humana. Para efetivação desse estudo que será 

realizado através de pesquisas bibliográficas, recorremos aos seguintes teóricos: Walter 

Benjamim, Stuart Hall, Carl Gustav Jung, Nízia Villaça e Anatol Rosenfeld. 
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BIBLIOTECA ALEM DO RIO 
Um estudo das diversidades culturais do Distrito de São Carlos para a 

implantação da biblioteca Distrital . 
 

ONEIDE LAIS SANTOS ANCHIETA 

 

Resumo 
O projeto: Alem do Rio  - Um estudo das diversidades culturais do Distrito de São 
Carlos para a implantação da biblioteca Distrital ,nasceu inicialmente pela  necessidade 
de se trabalhar os aspecto cultural, buscando conhecer  a cultura  local para viabilizar  a 
implantação de uma biblioteca que seja um  centro de convivência continua e comum a 
todos os moradores da comunidade ,observando a localização das comunidades 
ribeirinhas verificou-se que essa seria a mais centralizada para efetivação do projeto. 
Deste modo, a pesquisa busca adquirir informações para promover a implantação 
biblioteca comunitária(centro cultural). A comunidade escolhida para o projeto foi a o 
Distrito de São Carlos localizado no Baixo Madeira. 

 
Palavras-Chave: Comunidade;Informação:Biblioteca  
 

Introdução 

 Projeto orientado pela Dra. Maria das Graças Bernardes e Silva  membro do corpo 

docente e da Universidade Federal de Rondônia UNIR,como requisito para avaliação 

de encerramento de semestre. O projeto aplicado para a matéria de Ação Cultural 

busca com objetivos verificar que as atividades que estimulam o hábito da leitura, o 

conhecimento dos diferentes tipos de fontes informacionais (livros, revistas, dicionários, 

entre outras) e a utilização metódica para obtenção de material bibliográfico são fatores 

que influenciam o aprendizado nos seus diversos momentos da vida.   Os serviços 

bibliotecários de incentivo à leitura para uma comunidade, integrados ao processo de 

ensino aprendizagem, favorecem o desenvolvimento e consolidação do hábito de 

leitura, informação e cidadania para o individuo, então se observou  a necessidade de 
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trabalhar os aspectos culturais , buscando conhecer  a cultura  local , deste modo 

promover a implantação de uma Biblioteca Distrital . A comunidade escolhida para o 

projeto foi a o Distrito de São Carlos localizado no Baixo Madeira que possui 

aproximadamente 4000 habitantes. 

 

 COMUNIDADE RIBEIRINHA DE SÃO CARLOS:  

 

ASPECTOS HITÓRICOS 

 

A Vila de São Carlos do rio Madeira situada em sua margem esquerda, 

confrontando com a foz do rio Jamarí é a localidade mais antiga no espaço atual 

limitado pelo estado de Rondônia.  Foi fundada em 1723 pelo padre jesuíta João Sam 

Payo, com a denominação de Missão  de Santo Antônio do Alto Madeira, removendo-a 

em 1727 da margem do rio mais para o interior, nas proximidades do lago Cuniã, 

visando torná-la menos vulnerável aos ataques dos indígenas (Mura, Muduruku, 

Parintintin) e  dos predadores de índios. Em 1797 o governo português no local 

da missão transferida, instalou o povoado de São João do Crato, constituído de 

degredados e mulheres de vida errada, portugueses, ciganos e famílias indígenas 

trazidas do rio Negro.  O administrador do povoado era o Ouvidor Luiz Pinto de 

Cerqueira, substituído em 1801 pelo capitão Marcelino José Cordeiro, o qual devido às 

condições endêmicas do local e a permanente ameaça de ataque dos indígenas, o 

abandonou em 1802, localizando a sede do povoado num local um pouco abaixo deste, 
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a onde já havia alguns moradores, estabelecendo o posto fiscal e o registro de ouro 

para embarcações que desciam de Mato Grosso, construiu abrigo para o destacamento 

militar, barracas para os colonos e a capela dedicada a São João Batista.  

 

 O governador do Grão-Pará por decreto deu a essa nova fundação, o nome de Colônia 

Nova, porém prevaleceu mantido o de São João do Crato, o qual continuou a receber 

degredados, sendo construídos três barracões dormitórios, um para os homens, outro 

para as mulheres e outro para os escravos dormirem sob vigilância.  Em 1828, o 

povoado foi destruído por um incêndio, sendo acusado de ter sido seu autor, o sargento 

Manoel Batista de Carvalho, administrador do povoado e comandante do 

destacamento.  Seus habitantes se dispersaram e os soldados também se retiraram. 

 Frei Joaquim do Espírito Santo Dias e Silva, em 1858 chegou a São João do Crato 

encontrando-o habitados por 125 índios.  Tendo adoecido no início de 1859 retirou-se 

para Portugal. 

 Em 1860 no local foi instalado um posto militar chamado Santo Antônio e o povoado 

passou a se denominar São Carlos, ocorrendo grande movimentação de pessoas na 

extração de látex de seringueira e de vapores descarregando mercadorias e sendo 

carregados de pelas de borracha e de castanha-do-Brasil. 

Os franciscanos frei Jesualdo Mechetti, frei Samuel Mancini e frei Teodoro Portarraro de 

Massafra chegaram em São Carlos em 8 de janeiro de 1871, tendo por objetivo utilizá-

lo como ponto de apoio para a catequização e instalação de missões no rio jamari e 

seus afluentes e no alto rio Madeira.  Construíram uma capela provisória e casa para 
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suas residências, dedicando-se à assistência espiritual aos seus habitantes.  

 Foram construídos vários barracões pelos seringalistas para depósitos de mercadorias 

importadas e estogem de pelas de borracha para exportação, em torno destes grande 

quantidade de barracas expandindo-se o povoado, com o aumento de sua população. 

A desvalorização da cotação do preço da borracha no mercado internacional com a 

consequente crise econômica na Amazônia afetou São Carlos ocorrendo sua 

estagnação e o êxodo de seus habitantes, a situação não foi mais drástica graças ao 

tino empreendedor de um dos seringalistas Rodolfo Guimarães, maior proprietário 

dessa localidade, que passou a investir na produção agrícola e na agroindústria 

instalando a usina de São Carlos, produzindo mel, rapadura, cachaça e açúcar 

mascavo, empregando como mão-de-obra os seus ex-seringueiros. 

Em 1937, os padres salesianos Ângelo Cerri e Francisco  Pucci projetaram a 

construção de uma Igreja em São Carlos, e empreendimento apoiado pelos 

seringalistas Rodolfo Guimarães que doou a Prelazia um terreno de 100 x 100 e, 

Joaquim Gaspar de Carvalho Alfredo Barbosa, José Barrauna e Albino Henrique estes 

cederam suas embarcações para o transporte de pedra e areia tiradas na Cachoeira do 

Samuel no rio Jamari, tijolo, cimento e outros materiaís de Manaus e Porto Velho.  

Ainda em fase de construção foi celebrada a primeira missa pelo padre Adriano 

Tourinho, de Porto Velho.  A igreja foi inaugurada em 7 de setembro de 1942, com sua 

bênção e a entronização das imagens de sua padroeira, Nossa Senhora Aparecida, 
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doada pelo senhor Rodolfo Guimarães e de São Carlos doada por D. Pedro Massa 

Bispo da Prelazia do Amazonas. 

 

 Na década de 1940 no decorrer da segunda guerra mundial, o Brasil e os Estados 

Unidos da América do Norte assinaram o Acordo de Washington pelo qual a Amazônia 

passou a ser considerada zona de guerra, desenvolvendo-se a "batalha da borracha", 

visando a produção da borracha em  larga escala.  Os seringais foram revitalizados e 

São Carlos passa por um surto de desenvolvimento econômico, como ponto de 

concentração dos seringueiros recrutados (soldados da borracha) com destino aos 

seringais do rio Jamari e de seus afluentes, a instalação de barracões pelos 

seringalistas, armazéns, casas comerciais e residenciais 

 

Atualmente no espaço limitado pelo distrito de São Carlos encontram-se duas Estações 

Ecológicas e  uma Reserva Extrativista ,  a do lago Cuniã. 

 

                                                                                            Fonte: Abnael Machado de Lima 

 

 

Resultados e discussões  

 

O procedimento de trabalho, iniciou-se com leituras de vários artigos que possuíam 

como tema  central a religiosidade das comunidades ribeirinhas. Após as leituras 
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partimos para o Distrito de São Carlos ,onde decidimos ir de carro pela estrada  da 

penal, gastamos uma hora e vinte minutos até a chegada ao rio,onde pegamos uma 

rabeta pagamos R$ 4,00 por pessoa e demoramos dez minutos para chegar  do outro 

lado  no Distrito de São Carlos ,nosso objeto de pesquisa. Imediatamente visualizamos 

o local e aleatoriamente entramos em um mercadinho onde  conhecemos  a 

Sra.Valdineia que nasceu em São Carlos ,estudou na Escola Henrique Dias, do 1º ao 9º 

ano ,da localidade e hoje trabalha no local, sua família é proprietária do mercadinho,a 

mesma nos falou de dois festejos muito importantes para a comunidade  que são o 

Festejo de São Carlos que ocorre em meados do mês  de Junho e o de Nossa Senhora 

Aparecida  que normalmente se inicia no dia 04 de outubro e vai até o dia 12 de outubro 

.Ela também nos relatou sobre a deficiência que a biblioteca da escola publica que é 

municipal  e estadual, pelo fato de não haver um responsável com competência 

profissional para organizar e manter o acervo,pois o mesmo sofre pelo descaso e 

descontrole pois os livros somem ou são destruídos pelos alunos.Andando pelas ruas 

bem estreitas percebemos que os únicos veículos que transitam pelas vielas são 

bicicletas e motocicletas  

 Vimos um senhor já de idade sentado na varanda de uma casa e resolvemos ir até ele 

, fomos recebidos muito bem , e nos convidou a entrar , seu nome é Fernando Furtado 

Lacerda, trabalhou na estrada de ferro  ,proprietário de um dos três hotéis do local,ele 

reclamou muito do descaso  que ele observa com relação a biblioteca , e diz que existe 

uma grande necessidade de se investir  em uma biblioteca pois os livros são caros e 
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muitas vezes seus filhos sentiram necessidades de informação e não tinha onde buscar 

, fato que o levou a comprar coleções caras que hoje não possui utilidade em sua casa , 

e esclarece que se houvesse uma biblioteca estruturada esse tipo e coisas não 

aconteceria  e também diz  da dificuldade que eles encontram quando seus filhos 

terminam os estudos e não conseguem ingressar em um curso superior por que o mais 

próximo é Porto Velho e que muitas vezes os jovens que vão estudar fora se 

deslumbram com a Capital e fogem do foco inicial que é o estudo,causando grandes 

transtorno para seus familiares, e que seria muito bom se colocassem uma extensão da 

universidade  no Distrito. 

Saindo da casa do Sr Fernando  ,fomos até a casa do Pastor João Antonio Ferreira do 

Nascimento ,pastor da Igreja Assembléia de Deus ,perguntamos se existia algum 

choque com relação as outras religiões locais ,  ele nos respondeu que não , todos se 

respeitam , então nos contou que existem três denominações na comunidade , a 

Assembléia de Deus , A Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida e a Adventista do 

Sétimo Dia .Colocou a disposição a sua igreja para que possamos alem da biblioteca 

distrital  implantar outros projetos que beneficie a comunidade.         Fomos até a Igreja 

Católica mais o padre não estava , tinha  ido a Porto Velho. 

Procuramos os representantes do Prefeito no distrito mais nenhum estava lá , tinham 

viajado para Porto Velho, então continuando a nossa busca por informações 

,conhecemos o Cleilson, rapaz hiperativo e interativo , nos mostrou todos os pontos da 

comunidade.No Distrito de São Carlos encontramos, um posto da policia militar, posto 
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de saúde , posto do correio,para que os moradores recebam seus benefícios precisam 

vir até Porto Velho ,da mesma forma quando necessitam de tratamento especifico, a 

policia militar possui uma lancha que auxilia os moradores . 

Para nossa sorte encontramos a Andréia, esposa do substituto o representante do 

prefeito, para nossa surpresa ela é acadêmica do curso de extensão da Unir, faz 

Educação Física, e como estagio  trabalha na escola da comunidade,aplicando o que 

aprende na universidade , que mesmo com toda dificuldade ,usando internet discada 

,procura aplicar tudo que aprende para beneficiar os alunas da Escola Henrique Dias, e 

se coloca a disposição para implantação da biblioteca pois  ela sente na pele a 

necessidade de não  ter um material para estudar alem dos seus módulos .A mesma 

relata que a escola possui laboratório de informática e o mesmo não é utilizado,por que 

não tem um profissional que possa está orientando os alunos para a utilização dos 

equipamentos. 

 Escutando esses vários relatos, traçamos um estudo  das condições da biblioteca e da 

escola com relação as necessidades e aspirações desses membros da comunidade  , 

constatando-se que:  

 A biblioteca não possui uma estrutura; 

 Os usuários são alunos, que na maioria das vezes saem sem as informações 

que foram buscar;  

  O acervo  existente na biblioteca, na sua maioria são provenientes de aquisição 

doações do governo e prefeitura ,e foram  danificadas pelos próprios alunos ; 
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  Não foram evidenciadas obras que auxiliem os professores ou outro membro da 

comunidade; 

 Obras não estão catalogadas, portanto, não há um controle do acervo; 

 Os livros são retirados da biblioteca e normalmente não são devolvidos ; 

 

  As atividades que serão desenvolvidas no decorrer da realização do projeto serão as 

seguintes: 

 Reuniões sobre a estrutura da biblioteca;  

 Campanha de doação de livros para a biblioteca do Distrito ; 

 Trabalho de conscientização da importância do hábito de leitura ,pesquisa  e 

informatização da  biblioteca; atividades de incentivo a leitura e mobilização 

cultural ;  

 Durante o desenvolvimento das atividades na comunidade , espera-se obter uma 

mudança do tratamento dos professores e demais membros da comunidade sobre a 

biblioteca . Para que a biblioteca passe a ser vista como um local de aprendizagem e 

centro cultural , e que existe para se obter informação e conhecimento. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEORICA  
 
  O desenvolvimento das novas tecnologias, nas últimas décadas, vem afetando todos 

os setores da atividade humana, proporcionando maior agilidade de comunicação, 

reduzindo esforços nas rotinas diárias e ampliando as possibilidades de acesso à 
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informação em todo mundo.  Para que a comunidade tenha o desenvolvimento 

desejado é necessária a utilização de recursos que facilitem a integração e 

dinamização do processo informação  e entre os recursos existentes, destaca-se a 

biblioteca, instrumento indispensável como apoio cultural, e também elemento de 

ligação entre escola e comunidade. Segundo Ribeiro, biblioteca possibilita acesso à 

literatura e as informações para dar respostas e suscitar perguntas aos educando, 

configurando uma instituição cuja tarefa centra-se na formação não só do educando 

como também de apoio informacional a comunidade . Para atender essas premissas a 

biblioteca precisa ser entendida como um espaço democrático onde interajam escola 

,comunidade e informação. Sendo assim esse espaço democrático pode estar 

circunscrito a duas funções: a função educativa e a formação cultural do indivíduo. 

Castrillon (1991)  diz que a biblioteca é uma instituição do sistema social que organiza 

materiais bibliográficos, audiovisuais e outros meios e os coloca à disposição de uma 

comunidade educacional. Constitui parte integral do sistema educativo e participam de 

seus objetivos, metas e fins.Logo deve-se ter em mente que a biblioteca é um 

instrumento de desenvolvimento do currículo e permite o fomento da leitura e a 

formação de uma atividade científica; constitui um elemento que forma o indivíduo para 

a aprendizagem permanente, estimula a criatividade, a comunicação, facilita a 

recreação, apóia os docentes em sua capacitação e lhes oferece a informação 

necessária para a tomada de decisões.  Trabalha também com os pais de família e com 

outros agentes da comunidade. 
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   A biblioteca é um centro cultural ativo da aprendizagem. Deve ser vista como um 

núcleo ligado a cultura e não como um apêndice das escolas ou deposito de alunos 

indisciplinados.  Segundo Viana & Almeida (1993) o uso adequado do livro e da 

biblioteca são imprescindíveis para a realização de uma pesquisa satisfatória, cuja 

prática, incentivada, contribui para que o estudante busque, também, respostas para 

indagações pessoais, amplie  seus conhecimentos, forme sua própria opinião, 

garantindo seu espaço na sociedade.  

Sabendo que a  cultura é criada pela comunidade e transmitida por seus membros, 

sendo assim, Melo (1995 p. 29) define: “A cultura é tudo aquilo que o homem 

transforma superando o que é dado pela natureza”. Assim, todos nós fazemos parte de 

uma cultura, pois não se deve negar o fato da  própria existência. Deste modo, 

pensamos em nossa vida se num ambiente maior, ou seja, coletivo. O homem cria e é 

criado pela cultura e deve manter viva a essência dessa cultura,mesmo que ao passar 

dos anos outras vivencias sejam acrescentadas ,mais jamais excluindo a essência 

cultural. 

 Como bem retratou Silva (1995) a miséria da Biblioteca Escolar é lamentável, o que 

ocorre especialmente nas escolas publicas brasileiras. Sabe-se que cada contribuição 

por menor que seja, representa esforço para uma cidadania responsável. Faz-se 

necessário fazer um breve comentário a respeito das concepções de cultura e 

importância de uma biblioteca, hoje as comunidades afastadas possuem sede de 

conhecimento,portanto buscam por melhorias como diz uma frase de Victor Hugo -“ 
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Sede como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, 

sentem-nos ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas.”,- dessa forma a 

comunidade daquele Distrito,  mesmo com o toda dificuldade propõem-se a  apoiar 

projetos que beneficiem a  comunidade . 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 

Observa-se a grande necessidade da implantação desse espaço  no Distrito de São 

Carlos , pois não se pode privá-los do acesso a informação e  aquisição de 

conhecimentos  , como acadêmica em formação podemos e devemos colocar as 

nossas idéias em  pratica tornando objetivos, e como nossa profissão tem acima de 

tudo um cunho social , que é orientar e levar a informação a quem necessita , agora 
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cabe a nos os futuros Bibliotecários  tornar acessível informações e conhecimentos a 

todos os tipos de usuários independente  de localização geográfica 
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RESUMO 

O estudo tem como objetivo conhecer o papel dos atores da Cadeia-Rede Justa 

Trama com princípio de produção sustentável, na qual a Cooperativa Açaí está 

integrada, localiza-se no município de Porto Velho, utilizando com foco a descrição das 

atividades desenvolvidas e a interação com a rede justa trama. Desenvolveu-se a 

pesquisa através referencial teórico e entrevistas na qual procurou-se entender melhor a 

relação existente entre a Justa Trama e a Cooperativa Açaí, um dos elos existentes da 

cadeia rede. A Cooperativa Açaí é uma cooperativa localizada em Porto Velho, RO, que 

trabalha principalmente com o artesanato regional, utilizando sementes da área 

amazônica, o que traz consigo preservação e desenvolvimento sustentável regional. 

 

 Palavras-chave: Cadeia rede sustentável. Cooperativa Açaí. Artesanato.  

 

ABSTRACT 

The study aimed to understand the role of actors Chain-Cooperative Network 

Sustainable Acai,  located in the municipality of Porto Velho, using with focus on 

description of activities and interaction with the network just plot. Developed to through 

theoretical research and interviews in which sought to better understand the 

relationship Justa Trama between the Cooperative and acai, one of the links existing 

supply chain network. The Cooperative is an acai cooperative located in Porto Velho, 

RO, working primarily with regional craftsmanship, using seeds of the Amazon region, 

which brings preservation and sustainable regional development.  

 

 

Keywords:  Chain sustainable network. Acai Cooperative. Handicraft 
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INTRODUÇÃO 

As Cooperativas são associações as quais tem por objetivo prestar serviços a 

seus associados, ajudando assim na melhoria de sua situação econômica. 

Historicamente, as cooperativas são formas de auxílio-mútuo entre pessoas que somam 

seus esforços. Ou seja, não visam lucro, nem investimento para multiplicar o capital que 

reúnem. 

O cooperativismo é diferente de todos os outros modos de produção, pois se 

caracteriza como uma das opções mais apropriadas para a reorganização da sociedade, 

melhorando assim as relações econômicas, as de trabalho e criando dessa forma um 

novo conceito de economia, caracterizada como uma economia solidária. 

Identifica-se Economia Solidária como uma prática onde se desenvolve 

solidariamente um processo de novas forças produtivas, de interação e de novas 

relações de produção, de modo que se promova um processo sustentável de crescimento 

econômico, que se preserve o meio ambiente e redistribua os frutos do crescimento a 

favor dos que se encontram a margem do sistema produtivo e social. 

(BIALOSKORSKI, 2006). 

Considerando a utilização de novas tecnologias sociais sustentáveis, as 

parcerias de empreendimentos solidários e o trabalho em conjunto, o que torna possível 

o funcionamento da Rede Justa Trama no país e no mundo. Com essa pesquisa 

pretende-se responder a seguinte questão: Qual o papel dos atores da Cooperativa Açaí, 

localizada no município de Porto Velho, no atendimento aos outros elos da Rede Justa 

Trama? 

Observando essas questões as perspectivas dessa pesquisa são de se identificar 

os atores e elos presentes na Cooperativa Açaí caracterizando-a através do mais puro 

conceito de Economia Solidária e Cooperativismo, além de divulgar o comércio justo e 

solidário existente na Cooperativa, identificando o papel dos atores da Cadeia-Rede 

sustentável da Cooperativa Açaí, localizada no município de Porto Velho e utilizando 
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com foco a descrição das atividades desenvolvidas e a interação com a rede Justa 

Trama.  

Além desse objetivo geral, a pesquisa procura também: a) levantar 

informações sobre a Cooperativa Açaí; b) conhecer o perfil dos atores envolvidos e as 

atividades desenvolvidas na cooperativa e c) identificar a participação dos atores na 

cooperativa e avaliar a sua participação na Cadeia-Rede Justa Trama 

Para aprofundamento da pesquisa, efetuou-se estudos nas obras de atores com 

Paul Singer, João Eduardo Irion, Cleide Terezinha, Nilson Júnior Reis, Diva Benevides 

Pinho, Sigismundo Bialoskorski Neto entre outros, cujas referências sobre economia 

solidária e cooperativismo favoreceu de modo particular o entendimento e interpretação 

dos dados. Podendo enfocar as características do cooperativismo e descrever a 

economia solidária, pontos chaves de uma associação de caráter social e econômico. 

 

 REFERENCIAL TEORICO 

 

O cooperativismo é antigo na história da humanidade, à sua origem vem do 

latim opus, operis, que quer dizer trabalho, efeito de trabalho, ofício. Há registros sobre 

a cooperação e a associação solidária desde a Pré-História da civilização, entre tribos 

indígenas e em antigas civilizações Babilônicas. 

Segundo o autor Reis Júnior (2006), o movimento cooperativista teve início na 

Inglaterra, no século XIX, durante a manifestação cartista, em pleno regime de 

economia liberal, com a fundação da Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale, em 

1844, cujo objetivo seria encarar a crise industrial da época. 

No Brasil, o cooperativismo vem surgindo como alternativa ao desemprego 

ocasionado pela globalização da economia, aplicando-se a vários casos, com grande 

qualidade e produtividade. Manifesta-se como forma de organização de trabalho calcada 

em princípios democráticos a serem exercidos em uma sociedade justa, livre e fraterna, 

materializada por empreendimentos econômicos autônomos de propriedade coletiva. 

Os movimentos cooperativistas no Brasil datam de 1847, do início do século 

XIX, é considerada uma autentica e promissora realidade, constituindo-se uma ponte 

entre o mercado e o bem-estar das pessoas e, em segundo e importante plano a 
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experiência de organização cooperativa no Brasil, é oriunda somente da forma 

cooperativada de Rochdale, na qual o capital foi um fator de produção não 

determinante. 

  

RESULTADOS 

 

A Cooperativa está Localizada no município de Porto Velho, no Estado de 

Rondônia, e iniciou suas atividades em 2003. O grupo é formado por 60 cooperados, a 

Cooperativa Açaí produz corantes naturais, coletam e beneficiam sementes e outros 

elementos da Amazônia para a fabricação de biojóias que em partes são utilizadas nas 

roupas da Justa-Trama.   

Iniciou suas atividades com o objetivo de ter um local para a venda de seus 

produtos, expondo-os a seus principais compradores participando de feiras municipais, 

estaduais e nacionais. Os principais produtos fabricados pela Cooperativa são: biojóias 

feitas de sementes, quadros decorativos, bolsas, bonecas, bonés e semi jóias, onde se 

utiliza ouro ou prata juntamente com as sementes. 

A Cooperativa Açaí é considerada uma cooperativa de produção de artesanato, 

aonde os associados contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a 

produção em comum de um bem. Considerada uma associação de caráter social e 

econômico e sem objetivo de lucro. 

As organizações cooperativas têm sido usadas como referência para a 

importância do desenvolvimento econômico e social da região inserida, a qual esta 

aliada à geração de renda, à criação de empregos e na contribuição para a efetiva 

distribuição de renda entre seus associados. 

Nesse contexto, se estabelece a Economia Solidária que procura explicar o 

funcionamento das atividades econômicas que atendem às demandas sociais, isto é, 

como possibilitar a uma parcela social “excluída” o bem estar e o acesso aos benefícios 

sociais. Sendo assim o cooperativismo pode ser integrado na Economia Solidária, pois 

as organizações cooperativas, também procuram promover o desenvolvimento 

econômico e social. 
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Para melhor entendimento do tópico acima exposto, descreveremos o conceito 

de Economia Solidária que pode ser entendido como um movimento de organizações 

cooperativas que apresentam uma função social intensa, com laços de solidariedade. 

(BIALOSKORSKI, 2006) 

No conceito de Economia Solidária, não se prevalece à lógica de mercado, as 

organizações cooperativas tem um objetivo exclusivo de solidariedade e diferente de 

objetivos apenas econômicos, há a substituição da competição e do lucro pela 

cooperação, pelo preço justo e pela distribuição mais igualitária dos resultados. 

A melhor exemplificação da estrutura da produção comercial da Cooperativa 

Açaí será mais bem descrito na figura 4, aonde será abordada de forma clara e concisa 

os pontos envolvidos no processo da Cooperativa Açaí. 

          Figura 4. Estrutura da produção comercial da Cooperativa Açaí. 

 

A Cooperativa Açaí uma cooperativa de produção, busca através da sua 

participação na Cadeia-Rede Justa-Trama, a oportunidade de ser reconhecida, 

participando de um comércio justo, com sustentabilidade sem exploração, aonde 

“todos” ganham. 
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Segundo Maria Dalvani de Souza (Presidente da Cooperativa) (2010) o foco 

econômico da Cooperativa está estabelecido no empreendimento autogestionário, que 

busca o trabalho de valores, o preço justo, a sustentabilidade regional, o trabalho do 

cooperativismo, o trabalho em grupo, a solidariedade, a busca de mercado, de parcerias 

e de tecnologia social.  

Como foco social a Cooperativa Açaí em aliança com a Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária de Rondônia (SEAPEN) está oferecendo às apenadas da 

Penitenciária Feminina de Porto Velho a oportunidade de se profissionalizarem com um 

curso de capacitação em confecção de biojóias. 

 Essa parceria envolve apenadas e apenados do município de Porto Velho, aonde 

através do artesanato, a cooperativa busca o resgate da cultura desses indivíduos que 

estão aparte da sociedade, procurando integrá-lo como uma fonte de renda, relacionando 

o indivíduo com uma visão a qual consiste em auxiliar efetivamente a dar o primeiro 

passo para criar um mundo melhor, que resulta em um aumento da auto estima, além da 

sensação de fazer parte, de estar incluído em uma sociedade que se preocupa com as 

próximas gerações. 

O convênio entre a cooperativa e o presídio feminino, fortalecer o artesanato 

regional, gerar oportunidade de trabalho e renda familiar, trazendo consigo também uma 

chance muito maior de as presas voltarem recuperadas à sociedade, aprendendo assim 

uma profissão e poderão sair do presídio já empregadas. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A busca por alternativas para o desenvolvimento sustentável, através de um 

modo de produção diferenciado que une tanto os valores econômicos, sociais e 

ambientais de uma região tem ganhado grande importância perante o cenário 

internacional. 

 Vale-se destacar ainda que todas as biojóias fabricadas pelas apenadas têm seus 

espaços garantidos em feiras nacionais e internacionais, assim como tem acontecido 

com os produtos da Cooperativa Açaí. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo descrever os elos da cadeia rede do algodão agroecológico - 

Justa Trama – no estado de Rondônia. A produção de algodão agroecológico no Brasil foi 

iniciada para gerar uma menor agressão ao meio ambiente, visto a grande quantidade de 

agrotóxicos utilizados no seu cultivo convencional. A Justa Trama é uma rede de empresas 

solidárias que envolvem cinco estados do Brasil, que fabricam confecções a partir do  algodão 

agroecológico in natura produzido no Nordeste, o designe e confecção no Sul até a 

elaboração de vestimentas com o toque final de produtos da região Norte. Em Porto Velho-

RO, encontra-se associada a Cooperativa Açaí, responsável por alguns dos materiais para os 

adereços  da confecção, utilizando sementes e outros produtos da Amazônica.   Observou-se 

observada a atuação da Cooperativa Açaí, beneficiando produtos da Amazônia, acrescentando 

valor e aprimorando o design das peças que são vendidas no mercado nacional e 

internacional. A participação dos produtos da Cooperativa Açaí na rede Justa Trama ainda 

demonstra-se pequena, porém fortalece a Cooperativa. Entender o objetivo da atuação da 

cadeia do algodão agroecológico com a produção de sementes da Amazônia torna-se 

necessário para a evolução da rede, verificar os benefícios reais e potenciais, de um 

desenvolvimento sustentável, solidário e ambiental. 

 

Palavras-chave: Algodão Agroecológico; Cadeia Produtiva; Justa Trama;  

 

ABSTRACT 

 

This work aims to describe the links in the chain of cotton agroecológico network – Justa 

Trama - in the state of Rondônia. The production of cotton agroecological in Brazil began to 

generate a lower aggression to the environment, since the large quantity of pesticides used in 

their conventional tillage. The Justa Trama is a network of firms solidarity involving five 

Brazilian states, which produce a confection drawn up since the cotton agroecological in 

natura in the Northeast, until the elaboration of wearing with the final touch of products of  

the Northern region. In Porto Velho-RO, is associated with the Cooperative Açaí, responsible 

for some materials for the seam clothing, using seeds and other products of Amazon. It is 

observed the activity of Cooperative Açaí, benefiting products of the Amazon, adding value 

and upgrading the design of the parts that are sold in national and international market. The 

participation of the products of the cooperative Açaí in the network Justa Trama still 

demonstrate small, but strengthens the cooperative. Understand the objective of the action of 

the chain of cotton agroecological with the production of seed of the Amazon makes 
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necessary for the development of the network, to verify the real benefits and potential, 

sustainable development, solidarity and environmental. 

 

Key Words:  Agroecological cotton; Production Chain; Justa Trama; 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o Algodão é visto como um dos principais produtos comercializados pelo 

Brasil, sendo registrado por Santos (2001) que possui auto-suficiência produtiva desde a safra 

de 2000/01.   

Os dados do estudo do Algodão: Tecnologia e cidadania (2007) citado por Wanderley 

Júnior at all (2009, pg 1),  “o algodão veste 47% da humanidade e deverá ser bem mais 

significativo nos próximos  anos,  com  a  conscientização  global  de  preservação  do  

ambiente,  escassez  de petróleo [...] e  a  crescente  demanda  por  produtos  naturais”.  O 

Brasil é um dos maiores exportador de algodão. Nos estados do nordeste é onde estão 

localizados os pequenos produtores, onde estão presentes 45% dos estabelecimentos rurais da 

produção de algodão (IBGE, 2009).  

 Embora a região Nordeste tenha o maior número de estabelecimentos rurais, é a 

região do Centro-Oeste que possui a maior produção de algodão do Brasil. No nordeste 

brasileiro, observa-se a importância da cultura do algodão para essa região. Isso se 

fundamenta pela maior distribuição da renda por estabelecimentos, onde há a maior 

possibilidade de que mais pessoas sejam donos da terra. Wanderley Júnior at all (2009, p.1) 

relata que:      
“A cultura do algodão (Gossypium hirsutum L.) no Nordeste do Brasil foi durante 

muito tempo a principal fonte de renda. Com o  surgimento  do  bicudo  e  a  

introdução  dos pacotes  tecnológicos,  essa  cultura  obteve  um  declínio  na  

produção. Atualmente o  algodão vem sendo plantado no Nordeste como suporte 

financeiro [ ...] A cultura  do  algodão  é  ainda  muito  importante  para  a economia 

nordestina, pois pode gerar milhares de emprego e abastecer a indústria têxtil desta 

região.” 

 

Como o algodão não é um produto alimentício, sua cultura é voltada para o mercado, 

diferente de outras produções familiares que além de serem comercializadas são também 

consumidas. Esse suporte financeiro representa a renda da família, oriundo do plantio de 

algodão.  

Segundo Santos (2001 pg. 152), “o custo de produção é muito baixo para a região 

Nordeste, mas a produtividade também. O risco é alto em função da irregularidade climática”. 

É sobre essa ótica que surge a produção de algodão agroecológico no Brasil, planejando gerar 

uma menor agressão ao meio ambiente. Essa prática se dá na produção natural do algodão, 

sem a utilização de agrotóxicos ou outros produtos não naturais. Para evitar as pragas da 

produção, o algodão é plantado em conjunto com outras culturas que impedem a entrada de 

pragas como o bicudo. A utilização desse consórcio alimentar (unindo algodão e outras 

culturas) permite uma melhor condição ao pequeno produtor,  uma vez que apresenta o 

algodão como suporte financeiro e culturas para suporte alimentar. (WANDERLEY JÚNIOR, 

2009; PEREIRA, 2009). 
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A demanda do algodão orgânico (apresenta certificado) ou agroecológico (apresenta 

os requisitos para certificação, porém não possui recurso ou necessidade para tal) tem 

aumentado nos últimos anos (SOUZA, 2000). A demanda por produtos ecológicos tem 

crescido com as discussões sobre o meio ambiente em todo o mundo.  

É sobre esse histórico que encontra-se a Justa Trama, uma cadeia-rede de empresas 

envolvidas na confecção de produtos fabricados com o algodão agroecológico. Além da 

produção do algodão agroecológico no nordeste, envolve-se nessa rede empreendimentos 

solidários de fiação, tecelagem, confecção e elaboração de aviamentos, cada uma localizada 

em um estado diferente.  

Em Rondônia, localiza-se a Cooperativa Açaí, destinada a realização dos aviamentos 

da confecção da Justa Trama. Esses aviamentos são elaborados com sementes, cocos e cipós 

da floresta Amazônica.  

O enquadramento da preservação ambiental, utilização de novas tecnologias 

sustentáveis, parcerias de empreendimentos solidários e trabalho em conjunto torna possível a 

atuação da Justa Trama no país e no mundo. Torna-se importante então conhecer tal 

movimentação socioambiental. Para tanto, busca-se responder as seguintes questões: (1) quais 

são os elos motivador de algodão agroecológico com a Cooperativa Açaí, envolvida com 

sementes da Amazônia? (2) E como está estabelecida essa produção nesse elo da cadeia-rede? 

O presente trabalho tem portanto, o objetivo de identificar os elos da cadeia-rede Justa Trama 

na região de Rondônia, no envolvimento e atuação da Cooperativa Açaí.  

 

2. REVISÃO TEÓRICA  

 

2.1Cadeias Produtivas 

Com o aumento da competição de empresas, é notável o surgimento de novas formas 

de atuação estratégica. A competição entre as empresas passa de ser em nível de firma, para 

competição por sistemas de produção, redes ou cadeias. O conceito de cadeia produtiva 

apresenta sua origem nas décadas de 50 e 60, ganha força a partir da década de 80. O conceito 

de cadeia produtiva passa a ser ponto de observação de pesquisadores. Essas pesquisas 

contribuem para resultados tanto para políticas públicas e privadas no agronegócio brasileiro, 

quanto para o seu uso em gestão empresarial rural.  

O MAPA (Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) aponta na produção 

do seu relatório de atividades de 2007, a necessidade de obtenção de maior material sobre as 

cadeias, onde “o estudo das cadeias produtivas possibilitou o acompanhamento de cada 

produto desde „dentro da porteira‟, durante todo seu trânsito por meio da cadeia, até se 

converter em commodity de exportação ou produto de consumo final no mercado interno” 

(PINAZZA, 2007 p.6). Sendo assim, o estudo dos autores Batalha e Silva (2000, p.183) 

apresentam que “em um ambiente externo instável e dinâmico, a utilização de tecnologias de 

gestão adequadas está entre os principais recursos que as empresas podem utilizar para se 

manter competitivas e sobreviverem com sucesso”  

 Batalha e Silva (2000) relatam, com a nova configuração de mercado globalizado, é 

necessário que a empresas de uma mesma cadeia de produção possuam mais cooperação e 
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menos competição entre si. Para tal, não é preciso que as empresas envolvidas tenham o 

mesmo objetivo estratégico, mas esse objetivo deve complementar-se. Ampliando esse 

entendimento sobre cadeia produtiva, os autores compreende: 

 
“Uma cadeia agroindustrial pode ser vista como uma rede de empresas que se forma, 

fundamentalmente, a partir de alianças estratégicas internas a sua estrutura. As 

alianças estratégicas podem ser vistas como empreendimentos de risco ao longo de 

uma escala, que vai do processo de fusão e aquisição para o controle total de uma 

cadeia [...] até empreendimentos cooperativos informais.” (Batalha e Silva, 2000, 

pg. 186.)  

 

Santana (2005, p.84) aponta que a apresentação de uma cadeia produtiva 

agroindustrial “faz um recorte no conceito de agronegócio, direcionando o foco da análise 

para um produto específico. A compreensão mais difundida do conceito de cadeia produtiva, 

parte da identificação de uma matéria-prima”, seguindo, então, para operações de 

transformação do produto final. Em outras palavras, a cadeia envolve os insumos da 

produção, a produção do campo, industrial, empresas de atacado e/ou varejo até atingir o 

consumidor final.   

Frente à isso, e analisando essa atuação das cadeias produtivas na atuação de 

empreendimentos locais, observa-se que na década de 90, os temas acerca territorialidade 

foram novamente o foco nas organizações internacionais de desenvolvimento. Essa volta não 

se deu somente pela teoria da localização, onde a localização de uma indústria se dá pela 

aproximação da fonte da matéria-prima e do mercado consumidor. Essa retomada deveu-se as 

conseqüências positivas das aglomerações de indústrias de um mesmo tipo, tidas como 

distritos industriais, fato que já havia sido identificado por Alfred Marshall, no final do século 

XIX (BEDUSCHI FILHO E ABRAMOVAY, 2004).  

Segundo os pensamentos de Alfred Marshall, organizado no estudo da OCDE (2001a, p. 

17) citado por Beduschi Filho e Abramovay (2004, pg 37), a característica principal desses 

distritos industriais não era a simples aglomeração de setores correlatos economicamente, mas 

sim:  
(...) um fator intangível, certa “atmosfera” industrial que se materializava em três 

“economias externas”: a difusão dos conhecimentos, das técnicas e da tecnologia; o 

desenvolvimento de máquinas de produção especializadas; e a criação de um 

importante mercado local de empregos, (...) cada território dispõe de um capital 

específico, o „capital territorial‟, distinto daquele de outros territórios. 

 

Essa aglomeração traz vantagens competitivas para as empresas que a compõem. As 

mudanças e intensificação na competitividade entre as empresas fazem com que estas 

procurem formas de interação entre si para garantir sua subsistência no mercado.  Esse 

„capital territorial‟ que deriva dessa articulação é indispensável para as empresas, 

principalmente as pequenas.  Assim, como os distritos industriais, surgem os aglomerados, 

clusters, cadeias produtivas e arranjos produtivos locais (ANDRIGHI, 2007).  Utiliza-se para 

este estudo a compreensão de Batalha (2009), Paes-de-Souza (2007) e Santana (2003) para 

estudar a atuação de cadeias produtivas em Rondônia.  
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Assim, Batalha e Silva (2009, p.6) , na leitura de Morvan
1
 (1998) aponta definições de 

cadeia de produção que podem ajudar a entender esse relacionamento entre os atores:  

 
“1) A cadeia de produção é uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, 

capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico; 

2) A cadeia de produção é também um conjunto de relações comerciais e financeiras 

que estabelecem, entre todos os estados de transformação, um fluxo de troca, situado 

de montante a jusante, entre fornecedores e clientes; 

3) A cadeia de produção é um conjunto de ações econômicas que presidem a 

valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das operações.” 

 

 

Ainda de acordo com Batalha e Silva (2009, p. 7), as atividades desenvolvidas na 

cadeia são:  

 
“      Comercialização – representa as empresas que estão em contato com o cliente 

final da cadeia de produção e que viabilizam o consumo e o comércio dos produtos 

finais (supermercados, mercearias, restaurantes, cantinas, etc.). Podem ser incluídas 

neste macrossegmento as empresas responsáveis somente pela logística de 

distribuição.  

Industrialização – representa as firmas responsáveis pela transformação das 

matérias primas em produtos finais destinados ao consumidor. O consumidor pode 

ser uma unidade familiar ou outra agroindústria. 

Produção de matérias-primas – reúne as firmas que fornecem as matérias 

primas iniciais para que outras empresas avancem no processo de produção do 

produto final (agricultura, pecuária, pesca, piscicultura etc.).” 

 

 Essas três atividades citadas por Batalha e Silva (2009), demonstram como está 

desenhada a cadeia produtiva do agronegócio. Acrescenta-se também outras posições, não 

menos importantes, que completam essa cadeia, como as firmas que comercializam os 

insumos para a produção primária, e o consumidor final, que possibilita a existência da 

cadeia. Santana (2005, p. 2) sintetiza a descrição de cadeia produtiva como um “recorte feito 

dentro do agronegócio, focando apenas um produto específico”. 

Em conjunto com esses elos, tornam-se envolvidos também os atores do:  

 

 ambiente institucional - leis, políticas agrícolas, cultura, tradição;  

 ambiente organizacional -  empresas, associações, cooperativas, financeiro, 

mercado.  (PAES-DE-SOUZA, 2009).  

 

Sobre essa ótica, Paes-de-Souza (2009 p. 59-60) aponta que para entender a 

governança de cadeias produtivas, torna-se necessário o entendimento das relações entre os 

atores do grupo, “onde os melhores posicionados exercem o controle sobre as cadeias de 

produção. Eles não somente especificam o tipo de produto que desejam comprar, (...) mas 

também processos como os sistemas de qualidade (...) e processos decisórios”.   

Segundo Paes-de-Souza: 

                                                      
1
 MORVAN, Y. Fondements d‟économie industrielle. Paris: Economia, 1998 p.247. 
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“(...) A noção de governança compreende as estratégias que servem para executar as 

decisões tomadas em diversas organizações privadas e governamentais, sejam as 

resoluções internas, sejam aquelas orientadas a internas em problemas públicos e/ou 

solucionar demandas de terceiros e conflitos sociais.  

A governança representa o espírito, a alma, a parte pulsante da cadeia. Os fatores 

referentes à administração, custos, gestão, coordenação fazem parte da governança. 

Governança é entendida aqui como a capacidade de um ator se articular com 

empresas diferentes para desenvolver uma atividade de sua cadeia e provocar 

mudanças na estrutura empresarial de outro ator para ser atendido e isto possibilite 

um melhor ganho para todos na cadeia.” (PAES-DE-SOUZA, 2009 p. 60) 

 

Não se pode, portanto, entender a governança de uma cadeia produtiva, sem que se 

analisem todos os elos que a compõem, sem que se perceba a interdependência das partes e 

como elas modificam a cadeia e por ela são modificadas. Paes-de-Souza (2009) analisando a 

obra de Humphrey e Schimitz (2002) diz que governança envolve a coordenação de 

atividades econômicas a partir do relacionamento enter-empresa e inter-empresa e afirmam 

que existem vários modos de se estabelecer a governança ou mecanismos de coordenação, e 

destaca que esses autores trabalham com o conceito de governança a partir da análise do 

encadeamento entre empresas. 

Dentro da cadeia produtiva então, existem os produtores rurais, que muitas vezes, sem 

alternativas e sem deter condições para se inserir no mercado de modo competitivo, por vezes 

se unem em associações ou em cooperativas para aumentar o seu poder de produção, 

industrialização ou comercialização frente as empresas já estabelecidas.  

 

2.2. Governança em Associações e Cooperativas 

Fontes Filho et. al. (2009 p.63) apresenta que as cooperativas são “caracterizadas 

como sociedades de pessoas, e não de capital”. Aonde as singularidades da governança nas 

cooperativas apresentam-se “na união de indivíduos pela adesão voluntária e livre, na gestão 

democrática, na participação econômica dos membros, na autonomia e na independência, os 

princípios basilares de sua gestão”. 

Os autores, Fontes Filho et. al. (2009) apontam que a administração dessas 

cooperativas se apresenta pelos próprios associados, diferente das empresas privadas. Dessa 

forma, apresentam-se como características dessa sociedade: o direito individual de um voto 

nas assembléias (sendo o mesmo a todos); o trabalho sem fins de obter lucro; utilização de 

metas de longo prazo, com o propósito de atender as necessidades de seus associados, e não 

somente dos sócios gestores. 

  As características apresentadas, segundo os autores, apesar de envolver de maneira 

mais forte os proprietários, não eliminam os problemas com os gestores da cooperativa. 

Fontes Filho et. al discerne que de certa forma,  “a gestão pelos próprios associados eliminaria 

os problemas de agência no que se refere à relação entre proprietários e gestores”. Porém 

pode ocorrer que os associados não tenham os mesmos interesses ou visões sobre a 

organização, ocasionando dessa maneira o surgimento de problemas clássicos de governança.  

(FONTES FILHO, pg 63-64).  

É fundamental a participação dos associados, acompanhando a gestão e demonstrando 

interesse. No entanto, o que se vê é uma participação bastante tímida e o problema do “efeito 
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carona”. Esse efeito é manifestado quando cooperados percebem que seu trabalho representa 

pouco para o total, ou não lhe permite angariar benefícios particulares. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2008). Isso leva a um quadro corriqueiro no dia a dia das cooperativas, onde 

poucos participam e muitos reivindicam. 

Malo (2001 p.44) citado por Mance (2003) aponta que: 

 
 “O processo decisório se desenvolve na medida em que os atores em cada instância 

agem pautados por um conjunto de princípios pertinentes a um empreendimento de 

natureza cooperativa e coletiva. A estrutura de governança tem de ser animada pela 

visão do projeto associativo, bem como pela missão da organização e pelos valores 

dos membros da cooperativa.” 

 

Em relação à necessidade das escolhas em grupo, sem atritos entre os associados, faz 

com que ocorra a diferenciação das atividades de decisão estratégica com as atividades de 

execução do trabalho, evitando incertezas na organização.  Fontes Filho et al (2009 p. 64 - 65) 

entendem que:  
 (...) Os conselheiros que não ocupam cargos executivos podem ter dificuldade em 

acompanhar as propostas e as decisões dos demais, dado que os executivos têm mais 

fácil acesso à informação e mais conhecimentos das práticas e das operações da 

cooperativa. Reduzir o desequilíbrio na capacidade de decidir devido à assimetria de 

informações é questão fundamental de governança. Com o passar dos anos, esse 

desequilíbrio conduz a acúmulo de poder nos executivos e debilita o papel de 

monitoramento que o CA deve desempenhar em relação aos executores de suas 

políticas. 

 

De acordo com pesquisa desenvolvida junto às cooperativas de crédito do Brasil, 

Soares e Ventura (2008), apontam que o comum é ocorrer a não separação entre a diretoria 

executiva e o conselho administrativo. A pesquisa aponta que em 94% das cooperativas que 

possuem conselho administrativo, há sobreposição de funções, ou seja, um mesmo indivíduo 

ocupa os cargos de conselheiro e de diretor executivo. Soares e Ventura (2008, p. 15) seguem 

na análise, dizendo que: “Essa situação, somada ao fato de que o diretor-presidente na maioria 

das vezes é indicado já na eleição, sendo seu nome designado na chapa eleitoral, contribui 

fortemente para reduzir a importância do CA, ao fortalecer a figura do diretor-presidente.”  

Então, as palavras de Fonte e Filho (2009, p.55), expressam a preocupação recorrente 

ao se tratar de governança na cadeia produtiva e mais especificamente nas cooperativas, 

embora a discussão por eles travada diga respeito às cooperativas de crédito, não está longe da 

realidade das demais cooperativas. 

 
 (...) A estrutura de propriedade, de representação e de decisão, as condições de 

alavancagem financeira, as práticas e os modelos de competição no mercado e, 

certamente, a natureza dos objetivos das cooperativas de crédito tornam necessário 

compreender suas particularidades antes de se propor sistema de governança 

adequado.    

 

A necessidade de que todos os cooperados tenham a compreensão do sistema de 

governança da cooperativa é o primordial para sua existência. A decisão final de criar uma 

estrutura de governança no empreendimento coletivo deve partir (ou que tenham plena 



8 
 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 
 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

ciência) de todos os sócios. Isso porque apesar de alguns estarem atuando na gestão, todos os 

cooperados possuem o mesmo voto nas decisões estratégicas. 

Para Rodrigues e Malo (2006 p.36) A importância desse conceito está em fazer por 

onde “todos os membros estejam envolvidos e não negligenciem os princípios da organização 

de natureza cooperativa, dada a eterna tensão entre mobilizar membros para um objetivo 

comum” competindo igualitariamente com outras empresas. 

 

2.3 Redes de Cooperação  

A necessidade de interação entre as empresas é oriunda da alta competitividade do 

mercado. Segundo essa ótica surge cadeias-redes cooperação de organizações, onde não há a 

necessidade de atuarem em um mesmo território geográfico, contudo deve ser definidos onde 

estarão e quem serão as empresas dessa rede, a fim da mesma obter algum tipo de vantagem 

com esta cooperação. De acordo com Leon (1998), citação de Olave e Amato Neto (2001 

p.293) “as redes de empresas são formadas inicialmente com o objetivo de reduzir incertezas 

e riscos, organizando atividades econômicas a partir da coordenação e cooperação entre 

empresas”.   

Destaca-se que a escolha das empresas associadas não se dá somente em vista dos 

benefícios empresariais, mas também por interesses comuns, ideologias semelhantes e/ou em 

prol do desenvolvimento social, o que é comum entre cooperativas, associações e outros 

grupos.  

Outro conceito da cooperação de empresas é apresentado pelas redes solidárias, que está 

firmada principalmente pelo desenvolvimento social. A cooperação aqui se dá principalmente 

motivada pela produção solidária de excedentes, baseada boa parte do resultado da atividade 

seja reinvestido na própria rede para a criação de novas atividades.   

 
“Na lógica das redes solidárias desaparece a contradição básica entre o capital e o 

trabalho, pois os trabalhadores em geral são proprietários dos meios de produção e 

decidem democraticamente sobre todo o processo de produção e compartilhamento 

da riqueza produzida pelo trabalho, que assim se torna um meio para a satisfação de 

necessidades e justos desejos das pessoas, permitindo ampliar sua liberdade e 

refinar seu bem-viver. (...) Nas redes solidárias não há nem patrão nem empregado. 

Todas as pessoas buscam cooperar e colaborar umas com as outras. Quando surgem 

problemas, todos decidem juntos como resolve-los(MANCE, 2003, p. 70) 

 

 Segundo Mance (2003, p.71) visando a coletividade das organizações, “compartilhar 

os excedentes (...) é o principal objetivo das redes solidárias”, assim para igualar o trabalho, o 

resultado e a participação em decisões, “a forma de gestão das empresas e das redes que 

melhor corresponde a esses objetivos é a autogestão, garantindo-se democracia e a 

participação de todos”.Concluindo a posição do autor, Mance (2003, p.87) relata que:  
Nas redes de colaboração solidárias o trabalho é compreendido como uma forma de 

consumir para o bem-viver de todos e para a realização humana de cada um. Isso 

significa trabalhar responsavelmente, participando de todas as decisões sobre o que 

e como produzir, e também sobre o resultado do trabalho, sua repercussão na 

sociedade e no meio ambiente  

  



9 
 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 
 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

A necessidade de envolver-se no trabalho conjunto, surge também com a necessidade 

da preservação ambiental, para empreendimentos rurais e urbanos. Como é o caso da Justa 

Trama, a ser observada nesse trabalho.  

Na condição de unir o processo de uma cadeia produtiva à uma rede de empresas, 

Pereira (2009, p.44) aponta que:  

 
 “As redes de empresas surgem e redefinem papéis no processo produtivo. 

Nasce, junto com esse formato organizacional, a proposta de uma nova dinâmica. 

Quanto ao formato de uma rede, esta pode estar organizada de diferentes formas, e o 

grau de dependência entre elas é o que possivelmente determinará essa tipologia” 

 

 Pereira (2009) relata que com as mudanças globais, no cenário organizacional, a 

mudança no modelo de produção se torna necessário. A união ou colaboração entre empresas 

se torna mais flexível. A construção de alianças entre as empresas aponta a necessidade do 

enriquecimento das vantagens competitivas e atuação organizacional.  

 

3. METODOLOGIA 

Observando as discussões teóricas a cerca de cadeias produtivas e redes de 

cooperativas, ocorre a necessidade do conhecimento da produção de produtos da Amazônia 

utilizados na confecção de peças da Justa Trama. Para a realização do presente trabalho, 

foram pesquisados artigos e dissertações elaboradas sobre a rede Justa Trama. Desse material 

encontrado, foram somente utilizados aqueles que descrevem atividades e produtos da 

Cooperativa Açaí. Nessa visualização, foi encontrado pouco material sobre a produção da 

Cooperativa Açaí, o que aponta apresentou a necessidade de uma pesquisa mais relativa ao 

tema. Dessa forma, partiu-se para uma entrevista com os atores da Cooperativa, atualizando 

as suas atividades de produção para a Justa Trama, e apontando novas ações.  

Para essa visualização, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os 

envolvidos da Cooperativa Açaí, principalmente com os atores que coordenam a produção do 

material destinado à Justa Trama. Esses envolvidos são: os beneficiadores de sementes, 

artesões e a presidenta da cooperativa. Também foi observado a produção de sementes 

beneficiadas pela visita ao primeiro local de beneficiamento, situado na zona sul da cidade de 

Porto Velho, Rondônia.  

Foram visitados 6 (seis) empreendimentos que atuam na venda de artesanato, situadas 

no centra da cidade de Porto Velho, próximos aos monumentos e lugares culturais da cidade, 

onde também está situada o show room da Cooperativa Açaí. Nessa visita foram realizadas 

também entrevistas semi-estruturadas, com o intuito de identifica o tipo e fornecimento das 

sementes e outros materiais da Amazônia.  

 

4. RESULTADOS  

 

 4.1. Justa Trama e a Cooperativa Açaí.  

Entrando no cenário da Cadeira-Rede Justa Trama, observa-se a atuação da cadeia 

produtiva, rede de cooperação e da produção do algodão agroecológico. A Justa Trama surgiu 
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com o objetivo de desenvolver um produto todo fabricada por trabalhadores solidária, essa 

idéia foi criada em meados de 2003, só que com planos de ser desenvolvida mais tarde. 

Entretanto, o fortalecimento desse plano através de encontros como os das atividades da 

Economia Solidária - da UNISOL (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) - 

acarretou no ano de 2004 a prática da idéia, iniciando com a fabricação do produto ainda 

através do algodão convencional e posteriormente a substituição pelo algodão agroecológico. 

 A cadeia produtiva Justa Trama organiza-se envolvendo várias regiões e estados 

brasileiros:  

 Rondônia participa por meio da COOPERATIVA AÇAÍ (Cooperativa de Trabalho 

dos Artesãos do Estado de Rondônia);  

 Ceará participa a ADEC (Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural 

de Tauá);  

 Minas gerais, COOPERTEXTIL (Cooperativa de Produção Textil de Pará de 

Minas);  

 Santa Catarina, encontra-se a FIO NOBRE (Cooperativa Fio Nobre dos Tecelões da 

Região do Município de Itajaí);  

 Rio Grande do Sul, encontram-se a UNIVENS (Cooperativa de Costureiras Unidos 

Venceremos). 

Na ilustração a seguir estão apresentados esses empreendimentos da economia 

solidária que participam da Rede, e suas características.  

 

Etapa de Produção EES responsável Forma Jurídica Localização 

Plantio e beneficiamento 

do algodão 
ADEC Associação de 

Produtores Rurais 
Interior do Ceará  
(sede em Tauá) 

Fiação e Tecelagem  COOPERTEXTIL Cooperativa Pará de Minas-MG 

Confecção e crochê FIO NOBRE Microempresa 
Autogestionária Itajaí-SC 

Confecção UNIVENS Cooperativa Porto Alegre-RS 

Produção de aviamentos 
COOPERATIVA 

AÇAÍ Cooperativa Porto Velho-RO 

Ilustração  1   - Cadeia Solidária do Algodão Agroecológico – Justa Trama 
Fonte: Atualizado de METELLO, 2007 p.12. 

 

Em relação à atuação da Justa Trama, o processo para a obtenção dos produtos 

inicia-se com a Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá – ADEC, a 

qual se dá com pequenos produtores do município de Tauá, no Ceará que fazem parte do 

processo e a produção do Algodão Agroecológico. A segunda etapa trata da fiação e 

tecelagem do algodão, enviado do Ceará para a Cooperativa de Produção Textil de Pará de 

Minas – COOPERTEXTIL, localizada no município de Pará de Minas-MG.  



11 
 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 
 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

A próxima etapa se compõe a confecção das peças do vestuário e crochê, realizados 

pela FIONOBRE, de Itajaí-SC e pela cooperativa UNIVENS, de  Porto Alegre-RS. Destaca-

se a UNIVENS, onde está a presidência da Justa Trama. 

Para essas três empresas de confecção, são enviadas as sementes e cocos da 

Amazônia Rondoniense. Concluindo assim o processo com a COOPERATIVA AÇAÍ, 

localizada em Porto Velho-RO, destinando as sementes, biojóias, cipós, cocos e outras 

iguarias como acessórios para ornamentação das peças.  

A Cooperativa Açaí, há cerca de cinco anos iniciou o trabalho em conjunto com a 

Justa Trama, sendo introduzida em motivação aos diálogos ocorridos entre em encontros da 

economia solidária no Brasil. A sua entrada é viável não só pelo envolvimento na economia 

solidária, mas também pelo produção de artefatos da Amazônia. O entrosamento da 

sustentabilidade com os empreendimentos da Justa Trama faz da cooperativa um importante 

elo do trabalho. Maria Dalvani de Souza, a presidente da cooperativa, é a responsável pelo 

contato da empresa com a Justa Trama.  

A Cooperativa Açaí tem recebido apoio de instituições como o SEBRAE, 

colaborando com a gestão da cooperativa e principalmente, o acerto do design das peças e o 

marketing do produto. Essa interação é principalmente desenvolvida pela elaboração das 

biojóias dos artesões. A participação do governo do Estado, com o imóvel da loja da 

cooperativa, do governo Municipal com o apoio a feiras e eventos do empreendimento.   

 

4.2 Produção das Sementes da Cooperativa. 

O empreendimento envolve uma variedade de produtos artesanais comercializados. 

Isso se torna possível pela grande presença de associados. Os produtos confeccionados para a 

Justa Trama compreendem apenas uma pequena porção do volume de material elaborado pela 

cooperativa. No presente trabalho, poucos envolvidos tinham a compreensão do envolvimento 

da Cooperativa Açaí com a Justa Trama, e até mesmo o desconhecimento da existência da 

rede.   

Observando a pesquisa de Aguiar (2009 p.81) sobre as práticas cooperativas de 

empreendimentos da Justa Trama, a autora identifica que os artesãos da Cooperativa Açaí 

“demonstram uma conscientização elevada sobre as questões de preservação da 

natureza, mas desconhecem a dinâmica da rede Justa Trama. A considerável 

distância em relação à administração do empreendimento, situado em Porto Alegre, 

bem como a pouca demanda dos insumos contribuem para essa falta de integração”. 

Além da distância dos cooperados da Cooperativa Açaí com a presidência da Justa 

Trama em Porto Alegre, também há a distância com os outros empreendimentos. A 

identificação dos associados com os atores do algodão agroecológico é apresentada pela 

escolha do trabalho em comum, participação na economia solidária, a importância de atuar 

com a preservação do meio ambiente, a necessidade da geração de renda.  

Nos produtos vendidos pela cooperativa, além de alguns produtos elaborados pela 

Justa Trama, apresenta-se: colares, brincos, anéis, cintos, botões, artesanato de madeira para 

lembranças, artesanato indígenas e outros.  
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Descrevendo o ciclo de trabalho da Cooperativa Açaí, em relação aos produtos 

enviados à Justa Trama, observa-se os seguintes momentos: Coleta dos produtos; 

beneficiamento;  e elaboração do artesanato.  

A coleta dos produtos é realizada por muitos envolvidos, dependendo de cada tipo de 

produto. As sementes de açaí são as de melhor obtenção. Elas são enviadas principalmente 

por despolpadoras de açaí e produtores ribeirinhos, mas também ocorre a coleta nas ruas da 

cidade e em casas de moradores (onde possuem a arvore do açaí). Sementes como araçá, araçá 

boi, tucumã, babaçu, patuá entre outras, são coletadas principalmente por moradores de 

localidades ribeirinhas, dependendo da época do ano e/ou do acesso do material à 

Cooperativa.  

Esses produtos coletados eram enviados aos dois beneficiadores principais até o ano 

de 2009: Sr. Farias, trabalhando com sementes; e Sr. Nonato, beneficiando os cocos. Este 

último, no período da pesquisa estava de recesso das atividades, assim será descrito a 

produção das sementes, além de se apresenta de maneira mais forte na cooperativa.  No ano 

de 2010 Farias, o principal beneficiador, fechou suas atividades de produção em conjunto com 

a cooperativa. Assim, a maior parte das sementes passaram a ser beneficiadas pela cooperada 

Sr. Marina e por detentas do presídio feminino de Porto Velho, que já realizavam o 

beneficiamento de biojoias da Cooperativa Açaí.  A cooperada responsável por este trabalho é 

a Sr. Marina,  também participante da presidência da Cooperativa Açaí.  O primeiro 

beneficiamento é realizado pelas mulheres do presídio feminino e o restante do 

beneficiamento é realizando na própria casa da cooperada Marina.  

Esse beneficiamento é composto pela seguinte sequência: fermentação das sementes, 

se necessária, secagem, polimento, tintura (dependendo do destino da peça) e perfuração e/ou 

corte. No caso da coloração, não são utilizados ainda pigmentos naturais pela inexistência 

desses para a atividade em longa escala. Outro fato, é que os corantes naturais existentes ainda 

não se encontram com a composição ideal para uso – muitos pigmentos tem curta duração da 

sua coloração.  

Essas sementes beneficiadas são destinadas para a elaboração das peças de artesanato 

dos cooperados da Cooperativa Açaí, bem como essas sementes são vendidas para outros 

interessados, principalmente artesãos individuais da cidade de Porto Velho.  

Na entrevista com alguns artesãos da cidade de Porto Velho, foi citada a compra de 

sementes beneficiadas com o beneficiador Farias. Esses artesões não estão envolvidos com a 

Cooperativa Açaí. Localizam-se no centro da cidade - área cultural (próximo aos monumentos 

e estabelecimentos do início da criação da cidade), e no shopping popular. A Cooperativa 

Açaí só utiliza as sementes elaboradas pelos seus envolvidos, atualmente não recebe mais as 

sementes beneficiadas por Farias, uma vez que não é mais cooperado. Esse fato ocorre pela 

decisão da cooperativa em valorizar o trabalho dos seus cooperados, participantes das idéias 

da economia solidária,  

A seguir, na ilustração 2, demonstra-se a cadeia de produção das sementes da 

Amazônia elaboradas pela Cooperativa Açaí, demonstrando o caminho do produto.  
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Ilustração 2  -   Cadeia de produção das Sementes 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ressalta-se que apenas uma parte da produção da Cooperativa Açaí é a encaminhada 

para a Justa Trama. Os artesões da cooperativa também vendem individualmente seus 

produtos a outras empresas de artesanato da cidade, para outras localidades e/ou para os 

consumidores finais. Assim, também, os produtos da Cooperativa Açaí são vendidos para 

outras empresas.  

A cooperativa possui hoje um espaço para venda de seus produtos, localizado no 

centro - área cultural de Porto Velho – no prédio do governo do Estado de Rondônia, 

destinado a movimentos sociais, onde estão atuando a mais de três anos.  Neste lugar foi 

construído o show room da cooperativa.   

Os desafios da cooperativa sobre a questão da produção estão em obter um local 

permanente para elaborar o beneficiamento de suas peças. A Cooperativa Açaí busca agora 

parcerias do governo estadual e/ou municipal para obtenção do terreno para construção do 

barracão de produção.  

Para o crescimento da produção, a cooperativa estará desenvolvendo bonés, chapéus, 

sandálias e novas estilos de botões para composição das peças da Justa Trama. Com o desejo 

de fazer uma produção de peças exclusivas para a rede.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cultivo de algodão agroecológico no Brasil, tem resultado em volumes ainda 

insuficientes para atender à crescente demanda pela fibra orgânica. A utilização da cadeia 

rede Justa Trama como forma de trabalho, possibilita à aquisição de produtos de outros 

Estados apesar da dificuldade de acesso, como a utilização de sementes da Amazônia para 

aviamento da indústria têxtil do algodão agroecológico. A necessidade de obtenção de um 

mesmo objetivo estratégico dos empreendimentos da Justa Trama se fortalece, ao passo de 

estarem atuando na economia solidária Além de atores da cadeia produtiva da agroecologia, a 

atuação em rede da Justa Trama permite o envolvimento de outros atores no país, e não 

somente os produtores de algodão de Tauá-CE.  

A atuação de produtores rurais na produção de algodão orgânico ou agroecológico 

permite uma nova forma de cultivo. Nesse ponto, encontra-se a necessidade de capacitação 
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dos produtores.  O uso de consócio na produção apresenta, além da proteção de pragas do 

algodão, a cultura de alimentos e/ou outras produções rurais. Os pequenos produtores de 

algodão agroecológico, tiveram um aumento na renda familiar, além da qualidade de vida 

obtida por um trabalho mais saudável e a existência do consórcio do algodão com culturas de 

subsistência.   

É esse caminho que a Cooperativa Açaí busca alcançar. Apesar de estar presente em 

um ponto da rede que aparece lentamente no processo é a responsável pelo toque final das 

peças. Aqui, surge uma questão interessante: em que medida o desenvolvimento sustentável 

está inserido no beneficiamento das sementes? A um primeiro olhar, não há uma preocupação 

com o meio ambiente e a comunidade neste elo da cadeia, e sim uma lógica de ganhos que 

move a atividade. Entende-se que para alguns envolvidos da cooperativa é sobre o 

conhecimento dessa atividade produtiva que encontra-se com os caminhos da sustentabilidade 

no meio ambiente. Em outras palavras, os atores têm consciência da importância deste 

trabalho e percebe-se que essa produção é rentável, que os envolvidos dedicam-se à esse 

trabalho, de forma natural. A participação na preservação do meio ambiente ocorre a partir da 

união das pessoas na produção do algodão agroecológico e beneficiamento das sementes e 

produtos da floresta Amazônica, com o alcance de um trabalho rentável.  

Também é importante ressaltar que a rede ainda encontra-se em fase de 

desenvolvimento.  O que não é diferente para a Cooperativa Açaí, que ainda busca 

desenvolver novas tecnologias e novos designs para o confecção de adereços para a Justa 

Trama, assim também como outros empreendimentos da rede.  

Dessa forma, observa-se a importância da participação de todos no processo, 

trabalhadores de todos os empreendimentos envolvidos, e instituições de apoio e colaboração 

da Justa Trama. Melhorando a qualidade de vida dos pequenos produtores, praticando um 

desenvolvimento sustentável na Amazônia e apresentando e elaborando novas idéias de um 

consumo ecológico.  
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Resumo 
 
Dado o crescente número de publicações relacionadas as cadeias produtivas e a sua 

intima relação com o agronegócio, este estudo busca sistematizar as informações 

disponíveis sobre cadeias  produtivas   agroindustriais  a  partir  de  seus  conceitos  

iniciais,  apontando  suas principais características e exemplificando seu funcionamento. 

Ainda o estudo buscou focar em  alguns  pontos  positivos  dessa  forma  de  interpretação  

do  processo  produtivo  e  suas possíveis  implicações.  Para  tanto,  valeu-se  de  pesquisa  

bibliográfica  no  que  se  refere  à necessária  revisão  de  literatura  sobre  as  temáticas  

identificadas,  relacionadas  à  Cadeias Produtivas e seu processo 

 
Palavras-chave: Cadeia produtiva. 

 

 

Abstract 

 

Given the growing number of publications related supply chains and their intimate 

relationship with agribusiness, this study seeks to systematize the available information on 

agro-industrial production chains from their initial concepts, pointing out its key features 

and illustrating its operation. Although the study sought to focus on some positive aspects 

of this form of interpretation of the production process and its possible implications. To do 

so, relied on literature with regard to the necessary review of the literature on the issues 

identified related to the production chains and its process. 

 

Key words: Supply chain. 
 
 
 
1 Introdução 

 

Até os anos 50 o Brasil possuía dois modelos para a agricultura, a agricultura 

de plantation –  com  foco na exportação – e a agricultura de subsistência – voltada 

para o abastecimento da população  urbana – mas a partir dos anos 70, devido à 

modernização e mecanização da agricultura, os proprietários de terras passaram a ter uma 

visão diferente das operações comerciais e buscaram novas formas de escalas de  

produção formando arranjos mais complexos de funções em torno das fazendas, 

firmando-se assim a idéia  de que a agropecuária não podia ser vista separadamente do 
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sistema industrial e financeiro do Brasil. Hoje, podemos dizer que o agronegócio 

brasileiro passa por uma situação nova, baseada na alta  tecnologia,   informação,  

pesquisa  e  desenvolvimento,  planejamento  estratégico  e marketing, e esse novo 

padrão de  concorrência exige maior flexibilidade organizacional no setor  agroindustrial  

tendendo  à  formação  de   cadeias  produtivas,  onde  existe  maior cooperativismo  

nas  relações  essenciais  facilitando  o  fluxo  de  informações,  sugestões  e consultas, 

criando um ambiente direcionado à resolução de problemas e à  integração  entre 

pensamento e ação e que possuem estruturas que se podem se adaptar às dinâmicas 

da economia  de  mercado  nacional  e  transformações  profundas  nos  padrões  de  

comércio internacional, dessa forma, incrementando a economia nacional. 

Diante disso este estudo procura sistematizar as informações disponíveis sobre 

cadeias produtivas agroindustriais a partir de seus conceitos iniciais, apontando suas 

principais características e exemplificando seu funcionamento. 

 

 

1.1Justificativa 

 

Esta pesquisa  justifica-se  pelo  fato  de  que  ao  mesmo  tempo  em  que  ocorre  

o desenvolvimento  dos países o agronegócio se moderniza afirmando-se como um 

sistema interligado  ao   setor  industrial  e  econômico  de  grande  relevância  para  o  

crescimento econômico do país. Segundo o IBGE, em 2007 o PIB brasileiro cresceu 

5,4%, destes, 5,3% ocorreram no o setor agropecuário, valores que colocam o setor rural 

em evidência. Analisar o crescimento econômico do agronegócio nacional sem  relacioná-

lo com o desenvolvimento das cadeias produtivas agroindustriais é praticamente 

impossível, pois o Brasil é considerado grande exportador mundial em soja, carne, suco 

de laranja e café devido à reorganização das estruturas organizacionais rurais em busca 

de adaptação frente às mudanças e inovações do mercado. 

Pretende-se então, uma análise sobre o tema, abordando a organização e 

estruturação de conceitos a respeito de cadeias produtivas agroindústrias. 
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Metodologia 

 

Trata-se de pesquisa bibliográfica no que se refere à necessária revisão de 

literatura sobre as temáticas identificadas, relacionadas à Cadeias Produtivas e seu 

processo. Conforme corrobora SIENA (2011 p. 66) a pesquisa bibliográfica é “Elaborada 

ou desenvolvida a partir de material já publicado, em geral livros, artigos de periódicos e 

materiais disponibilizados na Internet”. 

Também de acordo com BASTOS e DESLANDES (2005 p.2) o presente 

trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como o ato de indagar 

e de buscar informações sobre determinado assunto, através de um levantamento 

realizado em base de dados nacionais e estrangeiros, com o objetivo de detectar o que 

existe de consenso ou de polêmico no estado da arte da literatura. 

 

 

2 Cadeias Produtivas 

 

Os estudos relativos ao sistema agroindustrial surgem a partir de duas vertentes 

que geram duas metodologias de análise distintas, entretanto com diversos pontos em 

comum. 

A primeira delas, chamada de escola americana, surge nos Estados Unidos, 

mais precisamente na Universidade de Havard, através dos trabalhos de Davis e Goldberg. 

Couberam a esses dois pesquisadores as primícias do conceito de agrobusiness e de 

commodity system approach (CSA). 

A segunda vertente  desenvolveu-se na  Europa,  mais  precisamente  na  França  

em meados dos  anos  60. O conceito inicial era chamado de filière, que trazendo para o 

nosso idioma, pode ser entendido como Cadeia de Produção Agroindustrial (CPA). 

Inicialmente usado para tratar das indústrias, o termo encontrou mais utilidade entre 

os pesquisadores de agronegócio onde após o aparo de algumas arestas serviu como base 
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para as idéias de cadeias produtivas. 

O conceito de agronegócio é muito amplo e nem sempre adequado a formulação de 

estratégias setoriais, principalmente quando se trata de promover a gestão tecnológica ou 

de P&D. Por isso, o conceito foi desenvolvido adicionalmente, para criar modelos de 

sistemas dedicados a produção, que incorporassem os atores antes e depois da porteira. 

Daí nasceu o conceito de cadeia produtiva, como subsistema (ou sistemas  dentro  de  

sistemas)  do  agronegócio.  Este é composto por muitas cadeias produtivas, ou 

subsistemas do negócio agrícola. As cadeias produtivas, por sua vez, possuem entre os 

seus componentes ou subsistemas os diversos sistemas produtivos agropecuários e 

agroflorestais,  nos  quais  ocorre a  produção  agrícola (Castro et al., 2000). 

No Brasil, os estudos acerca da Cadeia de Produção Agroindustrial intensificaram-

se a partir dos anos 80, tendo uma maior importância também no campo político e 

empresarial. 

O conceito de cadeia produtiva pode ser empregado, dentro de um contexto 

prático, como ferramenta de gestão em empresas agroindustriais, tendo em vista que 

grande parte dos agentes econômicos e sociais que compõem o agronegócio trabalha de 

forma sistêmica e interligada. Neste sentido é importante partir da analise conceitual de 

alguns elementos que interagem neste sistema. Segundo DAVIS e GOLDBERG 

(1957):“Agribusiness é a soma das operações  de  produção  e  distribuição  de  

suprimentos  agrícolas,  do   armazenamento, processamento e distribuição dos produtos 

agrícolas e itens produzidos a partir deles”. 

Desta forma a integração sistêmica torna-se imprescindível, tendo em vista que 

de acordo com este conceito, o processo se inicia na distribuição do que irá suprir as 

primeiras necessidades de produção, ou  seja,  os insumos básicos para a terra. Sendo 

esta produção abastecida de  todas  as  suas  necessidades  a   mesma  será  armazenada,  

processada  e/ou beneficiada para posteriormente ser distribuída aos seus mercados 

consumidores. 

 

3 Delineando a Cadeia Produtiva 

 

Como exposto, o Agronegócio pode ser entendido por duas partes as quais 
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são “dentro da porteira” e “após a porteira”. O setor “dentro da parteira” é a parte da 

produção agropecuária em si onde são feitas as plantações, a criação de animais, suas 

manutenções e entre outras  atividades,  já  o  setor  “após  a  porteira”  diz  respeito  ao  

armazenamento  da produção, industrialização dos produtos, embalagens, entre outros.   

 

Assim, as subdivisões mais comuns são: 

Comercialização que representa as empresas quem vendem os produtos diretamente 

para os consumidores finais, mantendo um contato direto com os mesmo, viabilizando 

assim o comércio, em geral são  mercearias, supermercados, restaurantes, cantinas e 

entre outros, podendo-se ainda considerar as empresas responsáveis pela parte de logística 

de distribuição. 

Industrialização que é a parte responsável pelo beneficiamento das matérias-primas, 

transformando-as em produtos prontos para o consumo, este por sua vez, podendo ocorrer 

em unidades familiares ou ainda em outras indústrias. 

Produção de Matérias-Prima, que por sua vez, são os atores responsáveis pelo 

abastecimento de matérias primas para os demais citados anteriormente, compostos por 

agricultores, pecuaristas, piscicultores dentre outros. (PADILHA, 2000) 

Todo produto gerado no inicio de uma cadeia produtiva tem um destino pré- 

configurado, são os chamados mercados. A existência destes mercados permite a 

articulação dos vários  elementos   envolvidos  nos  três  níveis  de  processos  citados  

anteriormente: comercialização,  industrialização  e  produção  de  matérias-primas.  

Dentro de uma cadeia agroindustrial podem ser visualizados no mínimo quatro mercados  

com   diferentes características: 

 Mercado entre os produtores de insumos e os produtores rurais;  

 Mercado entre os produtores rurais e a agroindústria; 

 Mercado entre a agroindústria e os distribuidores; e 

 Mercado entre os distribuidores e o consumidor final. 

Com as divisões expostas acima, começa-se a delinear o que se chama de 

Cadeias Produtivas, que no caso dos produtos vegetais, pode ser visualizada como a 

ligação e a interligação de vários elementos segundo uma lógica para ofertar ao mercado 

commodities agrícolas in natura ou processadas. (SHULTZ, 2001 apud SILVA). 
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4 Conceitualização 

 

Uma forma de explicar-se como funciona e o que vem a ser uma cadeia 

produtiva é imaginar-se um produto acabado e ater-se que a cadeia são as interações dos  

atores envolvidos na produção do produto final e sua comercialização e consumo final. 

Segundo BATALHA (1997) as Cadeias produtivas são: 

Sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e 

ligadas entre si por um encadeamento técnico e também um conjunto de 

relações comerciais e financeiras que estabelecem, entre os estados de 

transformação, um fluxo de troca, situado de montante à jusante, entre 

fornecedores e clientes” (BATALHA, 1997, p. 24). 

 

 

Para SILVA: 
Cadeia Produtiva, ou o mesmo que supply chain, pode ser definida como um 

conjunto   de   elementos   (“empresas”   ou   “sistemas”)   que   interagem   em   

um processo produtivo para oferta de produtos ou serviços ao mercado 

consumidor. Em razão da globalização, evolução dos mercados consumidores, e 

avanços tecnológicos de processos produtivos e dos ferramentais de 

gerenciamento; o conceito de cadeia produtiva tem aprimorado. 

Especificamente, para matérias primas agroalimentares e derivados, cadeia 

produtiva pode ser visualizada como a ligação e inter-relação de vários 

elementos segundo uma lógica para ofertar ao mercado commodities agrícolas in 

natura ou processadas 

 

Já de acordo com LIMA a Cadeia produtiva:  

Engloba todos os participantes envolvidos na produção, processamento e 

marketing de um produto específico. Inclui o suprimento das fazendas, as 

fazendas, operações de estocagens, processamento, atacado e varejo envolvidos 

em um fluxo desde os insumos até o consumidor final. Inclui as instituições que 

afetam e coordenam os estágios sucessivos do fluxo do produto, tais como 

Governo, associações e mercados futuros.  

 

MORVAN (1988, p.247) por sua vez, afirma: 

 
Cadeia de produção é a sucessão  de  operações  de  transformação  dissociáveis, 

capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico que 

geram um fluxo de troca, situado de Montante e Jusante, entre fornecedores e 

clientes. Portanto, gerando um conjunto de ações econômicas que presidem a 

valoração dos meios de produção e asseguram a articulação das operações. 

 

5  O Ambiente, Mudanças e Características das Cadeias Produtivas 

Para se entender uma cadeia produtiva é necessário também que se leve em 
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consideração os ambientes institucional, organizacional e empresarial.  

O ambiente institucional é composto pelas leis, culturas, etnias e tradições e podem 

influenciar o ambiente organizacional. O ambiente organizacional por sua vez é formado 

pelos centros de pesquisa, de fiscalização, associações, cooperativas, sindicatos e as 

próprias empresas. O ambiente empresarial é formado pelos departamentos das empresas 

e  seus  recursos  financeiros, humanos, tecnológicos e entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ambiente institucional, organizacional e empresarial da cadeia produtiva. 

 

Levando-se em consideração o exposto acima, as cadeias produtivas contribuem 

para a analise da produção em forma de um fluxo onde empresas se retroalimentam e 

interagem num ciclo produtivo onde cada parte é responsável por um processo na escala 

de beneficiamento da matéria-prima, até que se chegue ao produto final. Em linhas gerais 

as cadeias produtivas se apresentam dessa maneira, o que não signifique que se 

mantenham estáticas ao longo do tempo. As mudanças ocorrem de acordo com a 

demanda dos clientes, ou ainda por inovações inseridas pelas próprias empresas 
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envolvidas no processo; porém, quando as mudanças são feitas dessa última maneira só se 

sustentam quando ou se assimiladas pelos consumidores. Pode-se dizer que as principais 

características das cadeias produtivas são: 

 Refere-se ao conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo 

transformados e transferidos os diversos insumos, em ciclos de produção, 

distribuição e comercialização de bens e serviços; 

 Implica em divisão de trabalho, na qual cada agente ou conjunto de agentes 

realiza etapas diferentes do processo de produção; 

 Não se limita, precisamente, a uma mesma localização geográfica ou região; 

 Não envolve obrigatoriamente outros atores, além das empresas, tais como órgãos 

de ensino, pesquisa e desenvolvimento, apoio técnico, financiamento, promoção, 

entre outros (ALBAGLI et al., apud ARAÚJO) 

 

 

6 Implicações das Cadeias Produtivas 

 

Uma das vantagens do conceito de cadeias produtivas é o de que ele permite-nos 

um maior entendimento de todos os participantes  da cadeia de modo  que,  assim  fica  

mais  fácil compreender o que influencia os  participantes da cadeia direta e 

indiretamente e quais as possíveis conseqüências que uma mudança ocorrida em um 

dado ator (ou grupo) implicará aos outros componentes. 

A cadeia produtiva de acordo com CASTRO é proveniente da abordagem sistêmica: 

“O conceito de cadeia produtiva foi desenvolvido como instrumento de visão 

sistêmica. Parte da premissa que a produção de bens pode ser representada como 

um sistema, onde os diversos atores estão interconectados por fluxos de 

materiais, de capital e de informação, objetivando suprir um mercado 

consumidor final com os produtos do sistema.” 

 

Além da visão “panorâmica” que a Cadeia Produtiva nos permite, também é útil 

do ponto de vista que torna possível uma administração dos fornecedores, tal   

administração  de fornecedores  se  mostra  muito  vantajosa  principalmente  sob  olhar  

da  administração  da produção. De acordo com SLACK et al (1999 p.  307) a chamada 

“ Gestão da cadeia de Suprimentos” é um conceito já bem  avançado, com uma 

ênfase  holística, que leva  a administração  para  além  das  paredes  da  empresa.  
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Admite também que  esta  forma  de administração  é uma forma de dirigir 

estrategicamente uma organização e toda uma cadeia em direção à satisfação dos clientes 

finais. 

Para BROWN (2005 p. 226), no entanto, o processo de fornecimento “não é uma 

cadeia – é uma rede, talvez até mesmo uma confusão”, assim o termo “Cadeia de 

Suprimentos” deve ser usado como uma aproximação da real situação que na verdade 

diz respeito a administração dos relacionamentos com os fornecedores. 

Como exemplo de ferramentas que podem ser implantadas com base no 

melhoramento da administração das Cadeias Produtivas e consequentemente da Gestão da  

cadeia de suprimentos de  uma  organização  pode-se  citar  o  modelo  Just  in  time,  que 

consiste em “aprimorar a produtividade  global e eliminar desperdícios. O JIT é 

dependente do balanço entre a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário”. 

SLACK et al (1999 p. 355). O que se nota de tal ferramenta é que só se dá por meio de 

uma cadeia produtiva organizada e gerida com a participação efetiva de todos os atores 

envolvidos. 

 

 

7  Competitividade na cadeia produtiva 

 

Uma cadeia produtiva pode ser comparada a uma corrente, pois é um conjunto de 

atividades que se articulam progressivamente, desde os insumos básicos até o produto 

final, incluindo distribuição e comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente. O 

fabricante de insumo é um elo da cadeia. O produtor, o distribuidor e o varejista também 

são. Todos os elos são interligados, portanto a fragilidade de um deles torna frágil toda a 

corrente. Neste sentido, os diversos componentes que participam do processo, desde a 

montante até a jusante, são importantes e precisam estar consolidados para fortalecer a 

cadeia como um todo.  

Diante disto, a competitividade em cada um dos elos torna-se fundamental para o 

fortalecimento da cadeia produtiva. Supondo que em uma cadeia de produção fictícia, 

composta por produtor, distribuidor e varejista, haja grande competitividade entre os 

produtores, tendo em vista a grande quantidade de participantes neste elo da cadeia. O 
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mesmo ocorre no elo composto pelos varejistas. Todavia, o elo da cadeia de produção 

formado pelos distribuidores, ocorra um monopólio. Neste caso, não existirá 

competitividade, limitando a ação de poder de compra por parte dos varejistas. Esta 

situação demonstra a fragilidade de um dos elos da cadeia de produção, tendo em vista a 

falta de competitividade em uma das etapas do processo. A competitividade traz 

benefícios, não apenas financeiros, mas também relativos à melhoria de qualidade. A partir 

no momento em que a competitividade fica comprometida, ocorre a redução do poder de 

compra do elo à jusante. Desta forma, haverá um enfraquecimento da cadeia como um 

todo.  

 

9 Considerações finais 

 

O incremento na economia brasileira, proporcionada pelo agronegócio é um fator 

de suma importância a ser considerado. Da mesma forma, o fortalecimento das cadeias 

produtivas tem se firmado como condição primordial para o sucesso agronegócio no 

Brasil. Tal fortalecimento é proporcionado pela competitividade em todos os elos da 

cadeia de produção. Cada elo precisa dialogar com os vizinhos para conhecer as 

necessidades do elo a jusante (cliente ou distribuidor) e trabalhar em conjunto para o 

atendimento dessas necessidades. Da mesma forma, necessita informar ao elo a montante 

(fornecedor) suas próprias necessidades e trabalhar em conjunto, para que ele atenda suas 

necessidades. 

Cada elo deve induzir com seu poder de compra, a melhoria da competitividade do 

elo a montante ou a jusante mais próxima, desta forma, melhorando a competitividade da 

cadeia como  um  todo.  Encarando  a  gestão  da  cadeia  como  uma  forma  de  se  obter  

vantagem competitiva nas organizações, pode-se afirmar que as empresas que melhor 

administram sua cadeias ou redes de suprimentos têm mais chances de obter  sucesso no 

mercado, não mais simplesmente por características limitadas a administração interna, 

mas sim  numa gestão conjunta de seus fornecedores e clientes. 
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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a agricultura familiar no segmento de 

hortaliças da área urbana do município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia. O 

referencial teórico aborda o agronegócio no setor da agricultura familiar. Discute-se o 

segmento de hortaliças e as bases do associativismo encontrado nas agriculturas familiares, 

bem como a cultura associativista. Apresenta-se um histórico da evolução da agricultura 

familiar no Brasil e conceitua a agricultura urbana. Para a realização deste estudo, utilizou-

se como método de pesquisa a abordagem qualitativa com enfoque exploratório e 

descritivo, buscando através de estudo de campo caracterizar a agricultura familiar no 

segmento de hortaliças da área urbana, para tanto, foi realizado entrevistas e aplicado o 

formulário com 11 produtores de hortaliças de Guajará-Mirim. Constatou-se que 55% 

destes produtores localizam-se no Bairro Planalto e 82% são donos do terreno, a maioria 

utiliza para o plantio todo o terreno. Verificou-se que 64% dos entrevistados são de 

nacionalidade boliviana, produtores com baixo nível de escolaridade e 91% com renda per 

capita de até 3 salários mínimos mensal, apresentam uma diversidade de espécies 

cultivadas, mas com pouca infra-estrutura disponível. Assim constatou-se que a agricultura 

familiar no segmento de hortaliças no município é carente de políticas públicas que venha 

subsidiar o setor a fim de obter melhoramento nas condições de vidas dessas famílias. 

Palavras-chaves: Agronegócio, Agricultura Familiar, Hortaliças. 

 

Abstract 

This study aimed to characterize the family farming of vegetables in the segment of the 

urban area of Guajará-Mirim, Rondônia state. The theoretical approaches to agribusiness in 

the family farming sector. It discusses the segment of vegetables and the basis of 

associations found in family farms, as well as the associative culture. It presents a history 

of the evolution of family farming in Brazil and conceptualizes the urban agriculture. For 

this study, we used as a research method qualitative approach with exploratory and 

descriptive approach, searching through field study to characterize the family farming of 

vegetables in the segment of the urban area, to that end, we conducted interviews and 

applied form with 11 producers of vegetables Guajará-Mirim. It was found that 55% of 

these producers are located in the Plateau district and 82% are owners of the land, mostly 

used for planting throughout the grounds. It was found that 64% of respondents are of 

Bolivian nationality, producers with low education and 91% with per capita income of up 

to three minimum monthly wages, have a diversity of cultivated species, but with little 

infrastructure available. Thus it was found that family in the segment of greenery in the 

city is lacking in public policies that subsidize the industry to achieve improvements in the 

conditions of these families lives. 

Key Words: Agribusiness, Family Farming, Vegetables. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é a atividade humana que mais relaciona a sociedade com a natureza. 

Nessa nova era rotulada de pós-industrial, pós-moderna, ou pós-escassez, a humanidade 

não tem como dispensar o consumo de plantas na obtenção de energia necessária a vida, 

como acorre há milhões de anos. 

Entre os agentes responsáveis no cultivo de espécies para obtenção de energia ao 

ser humano, destacam-se os agricultores familiares. As unidades familiares atendem 

melhor aos interesses sociais, são mais produtivas e asseguram melhor a preservação 

ambiental. Por isso as formas de produção utilizadas pelos agricultores familiares têm 

possibilitado o atendimento das necessidades básicas de subsistência a todas as gerações. 

Dessa forma, a produção familiar apresenta-se como um segmento muito importante dentro 

da economia nacional, devido ao seu papel na produção de alimentos, geração e 

distribuição de renda e ocupação da terra. 

Segundo Guanziroli e Cardim (2000), os agricultores familiares são os que atendem 

às seguintes condições: a direção dos trabalhos no estabelecimento é exercida pelo 

produtor e família; a mão-de-obra familiar é superior ao trabalho contratado, a área da 

propriedade está dentro de um limite estabelecido para cada região do país. Sendo assim, a 

delimitação legal do conceito de agricultor familiar combina como critérios o tamanho da 

propriedade, predominância familiar da mão-de-obra e da renda, e gestão familiar da 

unidade produtiva.  

No decorrer da história da humanidade, o desenvolvimento da agricultura passou 

por diversas fases, determinadas pelas políticas governamentais. Diferentemente da 

agricultura moderna, cujo objetivo é a produção de grãos para exportação, o papel da 

agricultura familiar é a produção de alimentos básicos para suprir as necessidades 

familiares e produzir gêneros alimentícios com preços mais acessíveis à mesa do povo 

brasileiro, dentre esses alimentos cultivados destacam-se o agronegócio de hortaliças.  

O segmento de hortaliças no perímetro urbano do município de Guajará-Mirim 

tornou-se uma alternativa na obtenção de rendimento econômico no contexto atual, onde se 

dá a comercialização dos produtos. 

A agricultura familiar é constituída por pequenos e médios produtores que 

representam a maioria de produtores no Brasil. Segundo o IBGE estes produtores são cerca 

de 3,2 milhões e este segmento detêm 20% das terras e responde por 30% da produção 

global. Em alguns produtos básicos da dieta do brasileiro como o feijão, arroz, milho, 

hortaliças, mandioca e pequenos animais chegam a ser responsável por 60% da produção. 

Em geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade e diversificam os produtos 

cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as oportunidades de oferta 

ambiental e disponibilidade de mão-de-obra. 

O desafio da agricultura familiar é adaptar e organizar seu sistema de produção a 

partir das poucas tecnologias disponíveis para eles, que geralmente são de baixa renda.  

Este desafio é maior se for considerada a diversidade de situações. Quando se analisa o 

cenário em que se insere a agricultura familiar observa-se que os problemas são diferentes 

para cada região, estado ou município. Na região Norte há dificuldades de comercialização 

pela distância dos mercados consumidores e esgotamento da terra nas áreas de produção. 

No Norte destacam-se a exploração econômica do palmito de pupunha e de frutas 

típicas da região, a utilização de plantas nativas como a pimenta longa e hortaliças que são 
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comercializadas nas regiões urbanas em feiras-livres, supermercados e até mesmo de porta 

em porta.  

Com a importância do segmento no abastecimento do mercado, o debate sobre a 

agricultura familiar vem crescendo nos órgãos públicos e no meio acadêmico, porém ainda 

existem poucos dados concretos da caracterização desse segmento no município de 

Guajará-Mirim. 

Para que haja um melhoramento no direcionamento de políticas públicas, é, 

primordialmente, necessário traçar o perfil deste segmento. A delimitação do espaço 

ocupado por este setor dentro do amplo contexto da economia pode auxiliar a criação de 

alternativas que visem à manutenção, ou mesmo, a melhoria da feição familiar no 

município. Infelizmente os atores responsáveis pelo setor operam hoje com laços muito 

fracos de coordenação mútua, e sem tirar proveito das complementaridades que uma ação 

conjunta poderia produzir. Diante da falta de conhecimento dos órgãos responsáveis 

quanto à caracterização desse segmento no município, o problema de pesquisa que o 

presente trabalho procura responder é: Quais são os produtos e quais são as características 

dos produtores de hortaliças na área urbana do município de Guajará-Mirim/RO? 

Como objetivos da presente pesquisa tem-se a caracterização da agricultura 

familiar no segmento de hortaliças da área urbana do município de Guajará -

mirim/RO.  

Pesquisando-se preliminarmente junto a órgãos oficiais estadual de assistência 

técnica e extensão rural e a Secretaria de Agricultura do município de Guajará-Mirim/RO, 

não ficou evidenciada a existência de dados consistentes da Cadeia Produtiva de Hortaliças 

na área urbana no município de Guajará-Mirim/RO. Nem tão pouco as características das 

organizações produtoras, pois, além de ser esta uma cadeia pouco caracterizada, visto que 

não é reconhecida no município e não existe estudo acadêmico. 

Vale à pena ressaltar que todos os países desenvolvidos têm na agricultura familiar 

um sustentáculo do seu dinamismo econômico e de uma saudável distribuição da riqueza 

nacional. Todos eles, em algum momento da história, promoveram a reforma agrária e a 

valorização da agricultura familiar. O bom desempenho e o fortalecimento da agricultura 

familiar estão na dependência da capacidade de articulação dos diversos atores sociais 

envolvidos e comprometidos com a agricultura familiar, tais como: movimentos sociais, 

diversos ministérios, governos estaduais e municipais, agentes financeiros, ONGs e outros. 

Nos últimos anos ocorreu uma mudança significativa nos hábitos alimentares no 

país, isso levou as populações das cidades à busca de modos de vida mais saudáveis, à 

valorização por alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos, por produtos produzidos 

de forma artesanal, com matéria prima com menor processamento industrial, além de um 

crescente desejo de um maior contato com a natureza. 

Recentes pesquisas revelam as novas aplicações para as hortaliças, além das fontes 

de vitaminas, sais minerais e fibras têm também efeito benéfico de seu consumo no 

tratamento de inúmeras doenças. 

Segundo Vilela e Macedo (2000), a divulgação dessas pesquisas universitárias 

sobre o valor nutricional das hortaliças na longevidade da vida humana e a capacidade de 

que certas hortaliças têm para evitar doenças tem ajudado a destacar as hortaliças como um 

dos mais importantes grupos de produtos saudáveis. 

Diante da importância do segmento e do desconhecimento de dados concretos dos 

órgãos competentes para subsidiar esses pequenos produtores no intuito de alavancar a 

economia e contribuir para o crescimento da renda per capita desse grupo, este estudo 
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pretende exatamente contribuir para aumentar o conhecimento sobre a produção de 

hortaliças na área urbana de Guajará-Mirim, propiciando aos atores envolvidos subsídios 

para análise desses produtores e a necessidade de buscar alternativas que melhorem as 

condições desse setor. 

Neste contexto a Academia não poderia se furtar de participar e contribuir com 

pesquisas que tenham embasamento científico e que caracterizem o setor produtivo para 

que as entidades que elaboram e aplicam as políticas públicas voltadas para a agricultura 

tenham conhecimento da realidade dos produtores e da comercialização. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Agronegócios: O Setor de Agricultura Familiar  

 

A agricultura familiar, segundo ensina Portugal (2004) é formada a partir de 

micros e pequenos investidores rurais. Trata-se de um forte setor da economia 

brasileira, sobretudo nas regiões norte e nordeste, pois reúne o maior número de 

terras e estabelecimentos no país. O autor enumera as produções mais freqüentes: 

“feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais” (PORTUGAL, 

2004, p. 1). 

É um segmento importante na economia brasileira merecendo investimentos 

públicos e de órgãos governamentais competentes, já que responde por grande fatia 

do mercado. Tendo em vista os cenários de grandes competições, a tendência da 

agricultura familiar a cada dia se volta ao cooperativismo ou associativismo com 

vistas ao fortalecimento das negociações mercadológicas. Neste capítulo estão 

sendo consideradas as principais bases de entendimento de agronegócios a partir de 

investimentos da agricultura familiar, salientando o segmento de hortaliças em 

função do foco principal da pesquisa apresentada neste trabalho.  

De acordo com Castro et al (1999), ainda que em agricultura familiar deve-se 

pensar em agronegócio ou agribusiness, sendo este representado por cadeias de 

produção, cujos elementos de composição podem se referir a sistemas distintos, mas 

que se enquadra em atividade agrícola. 

Arruda (2007) explica que, na verdade, os negócios agrários sofreram grande 

influência de estudos norte-americanos, ainda desenvolvidos nas décadas iniciais do 

século XX. Entretanto, ao se analisar as bases do sistema agroindustrial sob a ótica 

da cadeia agro alimentar é possível constatar que as muitas e aparentes diversas 

definições sintetizam uma única linha de raciocínio, qual seja, uma fase da 

agricultura familiar que, por vezes se transforma em industrializada, sendo esta 

inserida como segmento da economia e abarcando funções rurais e agrárias. 
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No Brasil, conforme dados publicados pelo ministério da agricultura, 

pecuária e abastecimento (2008), a agricultura familiar apresenta grande potencial 

para resultados positivos, considerando, sobretudo, o espaço de aproximadamente 

400 milhões de hectares de terras férteis e produtivas com condições para a 

agricultura. neste total, pouco mais de 20% foi até então explorado. tais dados 

evidenciam a propensão brasileira à agropecuária, que atualmente responde por 33% 

do pib (produto interno bruto). mais de 40% das exportações no país são 

provenientes do agronegócio. também neste segmento são considerados mais de 

30% de taxa de ocupação na geração de empregos.  

De um modo geral, em relação à agricultura familiar, a partir da organização 

mundial é que os preços dos produtos são negociados e determinados. fonte et al. 

(1998), explicam que, atualmente, a união européia determina o price maker, ou 

seja, preços mundiais, enquanto os price takers ou tomadores de preço trabalham 

constroem uma cotação doméstica refletindo os valores internacionais. há ainda que 

se esclarecer que alguns países têm importante função da produção e exportação, 

mas não influenciam diretamente os preços. 

 

O Segmento de Hortaliças 

Faulin e Azevedo (2003) informam que a produção de hortaliças é a mais 

destacada na agricultura familiar, muitas vezes com foco em sustentabilidade. os 

autores lembram que por requerer pequeno espaço de terra oferece maior atração a 

esses investidores. 

Apesar de requerer um baixo nível de investimento para se iniciar essa 

atividade, a produção de hortaliças, tanto comercial como para a subsistência, 

possui um papel importante para a atividade agrícola, contribuindo para o seu 

fortalecimento e sustentabilidade. 

Segundo Amaro (2007), as hortaliças compreendem mais de 70 espécies e 

podem ser agrupadas de acordo com a parte comestível em:  

 Hortaliças-folhosas: alface, almeirão, agrião, espinafre, couve, cebolinha, salsa, 

rúcula; 

 Hortaliças-flores: couve-flor, couve brócolos; 

 Hortaliças-frutos: berinjela, jiló, abóbora, quiabo, chuchu, tomate, pimentão, 

pepino; 

 Hortaliças-tubérculos: batata, cará; 

 Hortaliças-raízes: cenoura, beterraba, rabanete, nabo, batata-doce; 

 Hortaliças-bulbos: cebola, alho; 

 Hortaliças-rizomas: inhame; 

 Hortaliças-hastes: aspargo, aipo ou salsão; 

 Hortaliças-condimentos: cebolinha, coentro, pimenta, salsa, manjericão, hortelã.  

 

Por se tratar de culturas temporárias, assim como qualquer outra, necessitam 

de um investimento inicial, dependendo da espécie, região e época de cultivo, os 

níveis de investimento podem variar de US$ 1 mil a US$ 5 mil por hectare 

(VILELA E HENZ, 2000). 

Ainda segundo Vilela e Henz (2000), o produtor de hortaliças pode obter um 

lucro razoavelmente elevado por hectare, dependendo do valor agregado do produto 

e da conjuntura de mercado. Apesar das variações cíclicas e sazonais das hortaliças, 
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os negócios com essas culturas são atrativos. Para o produtor, as atividades 

hortícolas têm permitido a uma família viver razoavelmente bem com uma pequena 

área plantada, ressaltando-se os atributos de qualidade e uma alta produtividade, 

fatores fundamentais e determinantes de melhor rentabilidade nessa atividade.  

No Brasil, os produtos hortícolas são tradicionalmente vendidos a granel em 

feiras-livres, quitandas, mercearias, “sacolões”, “varejões” e supermercados. Nos 

últimos anos, têm sido observadas grandes mudanças no mercado brasileiro de 

hortaliças, com uma maior participação dos supermercados na distribuição e venda e 

um aumento na demanda por produtos hortícolas já preparados ou semi-prontos, 

como hortaliças descascadas, fatiadas, cortadas, higienizadas ou pré-cozidas. As 

hortaliças são comercializadas sob diferentes apresentações e formas, dependendo 

do tipo de equipamento do varejo, local de venda e perfil dos consumidores. A 

forma mais tradicional é a venda de hortaliças a granel, situação na qual o 

consumidor manipula e seleciona a quantidade e a qualidade desejada (Vilela e 

Macedo, 2000; Junqueira e Luengo, 2000). 

 

Agricultura Familiar no Brasil 

A agricultura tem sido historicamente um setor de grande influência nos aspectos 

sociais, políticos e econômicos do Brasil. 

Os três conceitos, o campesinato, a pequena produção e a agricultura familiar, 

surgiram de forma cronológica em função de diferentes modelos de desenvolvimento. 

A expressão “agricultura familiar” é de uso recente no vocabulário científico, 

governamental e das políticas públicas, no Brasil. Os termos empregados até uns 10 anos 

atrás – campesinato, pequena produção, produção de baixa renda, de subsistência, 

agricultura não-comercial – revelavam o tratamento dado a esse segmento social e o seu 

destino presumível: era encarado como importante socialmente, mas de expressão 

econômica marginal, e seu futuro já estava selado pelo próprio rumo do desenvolvimento 

capitalista, que acabaria fatalmente por suprimir tais reminiscências do passado 

(ABRAMOVAY E PIKETTY, 2005). 

Apesar de recente, sua ampla penetração nos meios acadêmicos, nas políticas de 

governo e nos movimentos sociais, passa a adquirir novas significações. Quando o poder 

público implanta uma política federal voltada para este segmento, o Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF ou quando cria a Lei 11.326/2006, a 

primeira a fixar diretrizes para o setor (BRASIL, 2006), a opção adotada para delimitar o 

público foi o uso “operacional” do conceito, centrado na caracterização geral de um grupo 

social bastante heterogêneo. Conforme conceito de agricultor familiar, previsto na Lei 

11.326, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República em 

24 de julho de 2006. Esta lei considera: 
 “[...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 

atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 

módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada 

de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com 

sua família” (BRASIL, 2006).  
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Já Guanziroli e Cardim (2000), definem como agricultores familiares aqueles que 

atendem às seguintes condições: a direção dos trabalhos no estabelecimento é exercida 

pelo produtor e família; a mão-de-obra familiar é superior ao trabalho contratado, a área da 

propriedade está dentro de um limite estabelecido para cada região do país. 

Segundo Martins (1986), no Brasil, os agricultores familiares já receberam e ainda 

recebem diferentes nomes. Assim, no contexto de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e 

Paraná, o homem rural é conhecido como roceiro e caipira. No nordeste, denomina-se 

tabaréu. Em diferentes regiões do País encontra-se o caboclo. Para o autor, todas são 

palavras de duplo sentido. Fazem referência a agricultor, a quem vive no campo, mas 

também indicam uma pessoa rústica, atrasada e ingênua. São palavras depreciativas, 

ofensivas, muitas vezes relacionadas à preguiça, a pouca disposição para o trabalho. 
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Agricultura Urbana 

 Historicamente sabe-se que a primeira civilização urbana apareceu no sul da 

Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. Tão antiga quanto às cidades, a agricultura urbana 

não é reconhecida como uma atividade econômica. Os agricultores, em sua maioria 

pequenos produtores, não têm direito à Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), 

documento que reconhece a atividade e que dá direito ao crédito rural (Pronaf) ou a vender 

a produção para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal. 

(ALVAREZ, 2009). 

Segundo a FAO (1998), a Agricultura Urbana é uma atividade presente em todo o 

mundo e ocupa em muitos países um lugar de especial destaque e importância, 800 

milhões de pessoas dedicam-se à Agricultura Urbana, o que corresponde a 15% de toda a 

produção mundial de alimentos. Nos países da comunidade européia, 30% da agricultura é 

feita por agricultores a tempo parcial, que têm outras profissões.  

De acordo com Roese (2003), a agricultura urbana é realizada em pequenas áreas 

dentro de uma cidade (vila ou bairro), ou no seu entorno (peri-urbana), e destina-se 

sobretudo, à produção de cultivos para utilização e consumo próprio ou para a venda em 

pequena escala, em mercados locais.  Difere da agricultura tradicional (rural) em vários 

aspectos, entre as quais se destaca a pequena área disponível para o cultivo.  

As vantagens da existência da agricultura urbana conforme indica a undp (united 

nations development program), apontam para a sua importância na sustentabilidade 

ambiental, econômica e social da cidade. dessa forma a agricultura urbana contribui para a 

sustentabilidade urbana nos aspectos de: ambiente, planejamento urbano, conservação, 

segurança alimentar e estabilidade sócio-econômica. 

 

3 Metodologia da Pesquisa 

 

 Trabalhar-se-á, nesta pesquisa, a caracterização dos produtores de hortaliças da área 

urbana do município de Guajará-mirim/RO. 

A pesquisa tem como unidade de análise, caracterizar a agricultura familiar urbana 

no município de Guajará-Mirim no estado de Rondônia, para tanto, a matriz teórica 

utilizada baseia-se no modelo de agricultura familiar de GUANZIROLI e CARDIM 

(2000).  

Quanto à abordagem do problema, considera-se a pesquisa de cunho qualitativa, 

por considerar a existência de relação dinâmica entre a realidade pesquisada e a percepção 

do sujeito (VERGARA, 1998) e exploratória por ter sido realizada em área com pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA, 1998). E ainda, descritiva, por 

buscar desenvolver e esclarecer conceitos e idéias que proporciona uma visão geral de um 

determinado fato (GIL, 1999). 

 

4 Discussão e Análise dos Resultados 

 

Após analisados os dados primários e dados secundários, para identificar as 

características da agricultura familiar urbana na cidade de Guajará-Mirim, estado de 

Rondônia. 

 

4.1 Características das Propriedades 
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Quanto às características das propriedades produtoras urbanas de hortaliças que 

foram pesquisadas definiu-se 04 (quatro) variáveis a serem analisadas que é a localização 

(bairro), o tipo de domínio sobre a terra, a área total e a área cultivada. 

Analisando-se os dados pesquisados as características das propriedades pesquisadas 

são: 

Tabela 01 – Localização das Propriedades (bairro) 

BAIRRO Números 

absolutos 

Caetano 1 

Jardim das Esmeraldas 2 

Planalto 6 

10 de abril 1 

Liberdade 1 

                                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao local de produção dos pesquisados, conforme imagem anterior 

constatou-se, que 55% estão localizados no Bairro Planalto, seguido de 18% localizados no 

Bairro Jardim das Esmeraldas e 9% nos Bairros Caetano, 10 de Abril e Liberdade, o que 

evidencia que se posicionam distantes do centro, ou seja, procuram fixar-se em bairros em 

torno do perímetro urbano. 

 

82%

18%

Sim

Não

 
Gráfico 4.1 – Gráfico do tipo de posse da terra. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Perguntados sobre o tipo de posse da propriedade, 82% dos entrevistados 

afirmaram ser estabelecimento próprio e somente 18% dos entrevistados afirmaram não ser 

donos da propriedade, destes um afirmou que a propriedade é cedida e o outro afirmou ser 

alugada. 
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Gráfico 4.2 – Gráfico da área total x área de cultivo 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Conforme o Gráfico 4.3, no que se refere à área total, 82% dos produtores apresenta 

propriedade de até 200m², 9% entre 601 a 1000m² e 9% maior de 1001m². Em se tratando 

da área cultivada 82% das propriedades enquadra-se no intervalo entre 1 a 200m² sendo 

apenas 2 (duas) propriedades com uma área de 601 a 1000m², o que representa 18% do 

total, verifica-se, então, que há maior concentração de áreas entre pequenos proprietários. 

 

4.2 Características dos Produtores 

 

Dentre os dados referentes ao produtor, buscou-se efetuar o levantamento quanto ao 

tempo em anos que o produtor trabalha no cultivo de horta no município. Verificou-se que, 

37% trabalham a menos de 5 anos, 27% trabalham há 10 anos, 18% trabalham há 15 anos e 

18% trabalham acima de 20 anos, ou seja, apresentam estabilidade no setor. 

Quanto aos integrantes da família, a soma deles apresenta um total de 60 (sessenta) 

pessoas, distribuídos em 11 (onze) famílias, correspondente a uma média de 5,45 pessoas 

por família. 

Pesquisou-se ainda a nacionalidade dos produtores pesquisados, tendo em vista que 

em observações empíricas observa-se que os produtores são bolivianos e não brasileiros. 

Isso se deve ao fato de Guajará-Mirim estar localizada na fronteira com a Bolívia. Para 

tanto foi perguntado aos mesmos qual a nacionalidade de origem e se estrangeiros a 

situação de regularização no Brasil. 
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Gráfico 4.3 – Gráfico da nacionalidade de origem dos produtores. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto à nacionalidade dos produtores, entre os pesquisados 7 (sete) se declararam 

sendo de nacionalidade boliviana, o que corresponde a 64% do total de produtores 

pesquisados, 3 (três) se declararam ser de nacionalidade brasileira, o que corresponde a 

27% dos produtores e apenas 1 (hum) se declarou como sendo de nacionalidade japonesa o 

correspondente a 9% dos produtores pesquisados. Vale ressaltar que embora a maioria 

sejam bolivianos, os mesmos informaram que encontram-se legalizados no Brasil, com 

exceção de um que ainda não possui a nacionalidade brasileira pois está em processo de 

regularização, o produtor que se declarou de nacionalidade japonesa informou que já é 

naturalizado brasileiro. 

Em se tratando de faixa etária dos produtores, 37% informaram ter entre 31 e 40 

anos, 27% informaram ter entre 41 e 50 anos, 18% informaram ter entre 20 e 30 anos e 

18% informaram ter acima de 51 anos, ou seja, os produtores estão em idade produtiva. 

Quanto ao grau de escolaridade dos produtores, 4 (quatro) informaram que 

concluíram o ensino médio, 2 (dois) informaram que estudaram até a 6ª série, 2 (dois) 

informaram que estudaram até a 5ª série, 1 (hum) informou que estudou até a 9ª série, 1 

(hum) informou que estudou até a 7ª série, 1 (hum) informou que estudou até a 4ª série e 1 

(hum) informou que estudou até a 3ª série.  Observa-se que a maioria dos produtores não 

concluíram o ensino fundamental e apenas 27% dos produtores concluíram o ensino 

médio, é importante ressaltar que 1 (hum) produtor voltou a estudar. 

Quanto à escolaridade dos filhos, constatou-se que: 23 (vinte e três) estão 

freqüentando a escola, o que corresponde a 77% dos filhos, 3 (três) não se encontram em 

idade escolar, 2 (dois) estão parados e 2 (dois) concluíram o ensino médio. Dos que estão 

estudando, 44% estão cursando entre a 1ª e 5ª série, 30% estão cursando o ensino médio e 

26% estão cursando entre a 6ª e 9ª série. 

Uma característica que desponta muito interessante é com relação a principal 

ocupação dos membros da família produtora de hortaliças no município de Guajará-Mirim 

onde buscou-se identificar o nível de dependência econômica dos produtores e seus 

familiares pesquisados com relação a propriedade. 
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Gráfico 4.4 – Gráfico da ocupação dos produtores 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto à ocupação principal dos membros da família, 72% declararam que 

trabalham na produção, 22% declararam que não trabalham na produção, 6% declararam 

que estão entre os desempregados ou empregados de outra profissão. Foram enquadrados 

como indivíduos que não trabalham na produção as crianças menores de 5 (cinco) anos, 

deficientes e idosos. 

Quanto à obtenção de financiamento para investimento na propriedade, todos os 

entrevistados declararam nunca haver efetuado essa transação por não possuírem o título 

definitivo da terra e por desconhecimento das linhas de financiamento destinadas a 

agricultura familiar (PRONAF). 

Ao ser questionado quanto ao recebimento de apoio da EMATER e da Secretaria 

Municipal de Agricultura todos os produtores afirmaram não receber nenhum tipo de 

apoio, apenas um produtor declarou que recebeu duas visitas informais do técnico da 

EMATER. 

 

4.3 Produção Encontrada  

 Quanto ao sistema de irrigação no segmento analisado, 91% dos produtores não 

possuem canalização em suas propriedades, dessa forma, apenas 1(hum) produtor têm sua 

plantação irrigada e canalizada. A fonte de água utilizada para a irrigação é proveniente de 

poço, sendo que apenas um produtor utiliza a água de um rio/igarapé. 

No que se referem a espécies cultivadas, os dados mostraram que existe uma 

diversidade de produtos cultivados, sendo 23 (vinte e três) tipos de hortaliças cultivadas na 

região, conforme a quadro 02. Importante mencionar que de tudo que eles plantam para 

venda eles também em menor quantidade utilizam para o consumo próprio da família. 
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Tabela 02 – Produtos cultivados pelos produtores pesquisados 

Produto Famílias 

Cebolinha 100% 

Couve 100% 

Coentro 91% 

Pepino 91% 

Alface 82% 

Pimenta de cheiro 82% 

Quiabo 73% 

Feijãozinho 64% 

Rúcula 64% 

Salsa 64% 

Jiló 55% 

Pimentão 55% 

Repolho 45% 

Mandioca 36% 

Almeirão  27% 

Pimenta em grão 18% 

Abobrinha 9% 

Agrião 9% 

Berinjela 9% 

Espinafre 9% 

Hortelã 9% 

Jambu 9% 

Rabanete 9% 

                                        Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Quanto ao tipo de adubo utilizado no cultivo, 55% declararam utilizar apenas o 

adubo orgânico e 45% declararam utilizar adubo orgânico e inorgânico, dos produtores que 

declararam utilizar ambos os adubos, informaram que isso ocorre porem é pouco 

expressivo. 
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Gráfico 4.7 – Gráfico da mão-de-obra utilizada na produção 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 Quanto à mão-de-obra utilizada na produção, 46% afirmaram utilizar mão-de-obra 

familiar e diaristas quando necessário, 27% afirmaram utilizar apenas mão-de-obra 

familiar, 18% afirmaram utilizar mão-de-obra familiar e contratada mensal e 9% 

afirmaram utilizar mão-de-obra familiar, contratada mensal e diaristas quando necessário. 

Nota-se com esses dados a predominância da mão-de-obra familiar, pois o grupo de 

produtores que utilizam a mão-de-obra familiar e diárias declararam que as diárias ocorrem 

somente eventualmente, ou seja, não acontece com freqüência, sendo assim  73% das 

propriedades apresentam a predominância do trabalho familiar.  

 Quando questionados sobre as perdas que sofrem na produção, 82% declararam que 

isso ocorre raramente, 9% declararam ocorrer com freqüência e 9% declararam que isso 

nunca ocorreu em sua propriedade. 

 

4.4 Comercialização  

 

Como informado anteriormente os produtos cultivados são principalmente para fins 

de comercialização o que nos leva a investigar na pesquisa o local de comercialização e as 

vantagens que os produtores estão tendo com os seus respectivos métodos de 

comercialização. Para tanto na pesquisa foram definidas duas variáveis básicas de 

investigação que é o local de comercialização e quanto ao recebimento dos valores 

apurados na comercialização. 
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Gráfico 4.8 – Gráfico do local de comercialização das hortaliças cultivadas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Quanto ao local de comercialização dos produtos, 82% dos entrevistados afirmaram 

comercializar no próprio estabelecimento, 36% dos entrevistados afirmaram comercializar 

na feira, 27% dos entrevistados afirmaram comercializar por meio de atravessadores, 27% 

dos entrevistados afirmaram comercializar em supermercados, 27% dos entrevistados 

afirmaram comercializar porta a porta e 9% dos entrevistados afirmaram comercializar em 

restaurantes. 
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Gráfico 4.9 – Gráfico do recebimento dos valores apurados com a comercialização 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Quanto à forma de recebimento dos valores apurados com a comercialização dos 

produtos 91% dos produtores afirmaram efetuar a transação somente à vista e 9% dos 

produtores afirmaram efetuar a transação à vista e a prazo. Porém, a transação a prazo 

somente ocorre com as hortaliças-frutos. 

 

4.5 Renda Familiar 

 

Após a análise das características dos produtores e da comercialização fez-se a 

análise da renda das famílias produtores de hortaliças na cidade de Guajará-Mirim tendo 

em vista que pretende-se com isso buscar a sustentabilidade das propriedades produtoras. 

Quanto à renda dos produtores, 37% afirmaram ter rendimento entre 1,1 e 2 

salários, 36% afirmaram ter rendimento entre 2,1 e 3 salários, 18% afirmaram ter 

rendimento de até 1(hum) salário e 9% afirmaram ter rendimento acima de 3 salários 

mínimos.  
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Gráfico 4.10 – Gráfico da renda dos produtores com o cultivo de hortaliças 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Dos produtores entrevistados constatamos que apenas 36% dos produtores possuem 

um complemento com outras espécies de renda, sendo funcionário público, funcionário de 

empresa terceirizada, comerciantes e outros respectivamente, dessa forma, 64% dos 

produtores entrevistados vivem somente das rendas proveniente da produção de hortaliças. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

 Tendo aplicado o instrumento de coleta de dados, processados os mesmos e obtido 

a informação que disso se gerou conjuntamente com as respectivas análises, obtiveram-se 

resultados que permitem apresentar o seguinte conjunto de conclusões: 

 No que tange ao perfil dos produtores de hortaliças da área urbana de Guajará-

Mirim/RO, pode-se afirmar que são famílias com em média 5 pessoas, sendo a maioria dos 

produtores de nacionalidade boliviana. Os chefes da família estão em faixa etária 

produtiva, uma vez que 64% possuem entre 31 e 50 anos, identificou-se que os mesmos 

possuem baixo nível de escolaridade. 

Apesar de ser um segmento pouco estudado, mas de grande importância para a 

economia municipal, em função de sua contribuição para o abastecimento de alimentos, 

ocupação de mão-de-obra e, sobretudo, geração de renda para essas famílias. Constatou-se 

que o cultivo é desenvolvido em pequenas áreas, sendo muito freqüente nos quintais das 

residências.  

As propriedades pesquisadas estão localizadas nos bairros mais distantes do 

centro. Dos produtores da amostra 63% trabalham no segmento em Guajará-Mirim há mais 

de 10 anos, apresentando relativa tradição na atividade, sendo que 72% se envolvem 

apenas com essa atividade como fonte de renda, o que reforça a importância deste setor, na 

geração de emprego.  

Com relação ao levantamento dos produtos cultivados na região, observa-se que o 

sistema de produção é diversificado, envolvendo o cultivo de várias espécies sendo 

cultivado 23 tipos diferentes de hortaliças, havendo predominância das hortaliças folhosas, 

hortaliças condimentos e hortaliças frutos.  

Para o cultivo, o sistema de irrigação é basicamente manual, apesar da proximidade 

do centro urbano, nota-se que a disponibilidade de infra-estruturas básicas ainda é precária 

onde por fim acaba sendo uma dificuldade de produção, pois com a irrigação manual o 

trabalho torna-se mais trabalhoso e demorado. 

A mão-de-obra predominante é a familiar, pois apenas 6% dos membros das 

famílias declararam não trabalhar na produção, dessa forma pode-se afirmar que o cultivo 

de hortaliças em Guajará-Mirim é de caráter eminentemente urbano e familiar, dada a 

localização em bairros no entorno da cidade e a pequena dimensão das propriedades. 

Nota-se que esses produtores plantam de acordo com a demanda, não conseguindo 

às vezes atender completamente o mercado local, sendo este um dos fatores que as perdas 

ocorrem ocasionalmente. 

 Em se tratando de verificar a área cultivada comparando-a com a área total da 

propriedade notou-se que 82% dos produtores possuem propriedades de até 200m² e que as 

mesmas são quase que em sua totalidade aproveitadas por esses produtores. 

 Na avaliação dos canais de distribuição utilizados pelos produtores foram 

identificados seis canais alternativos, sendo: comercialização em estabelecimento próprio, 
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feiras-livres, através de atravessador, venda para os supermercados, e comercialização de 

porta-em-porta e restaurantes. Dentre eles o mais relevante é o estabelecimento próprio 

com 82% de utilização pelos entrevistados. Através disso pode-se concluir que por dar 

prioridade às vendas diretas esses produtores obtêm maior lucratividade e que perdas 

referentes à transação de comercialização dos produtos não existe, uma vez que 

praticamente são efetuadas vendas à vista. 

  Com relação à renda ficou constatado que aproximadamente 64% das famílias não 

obtêm nenhum tipo de rendimento complementar ao cultivo de hortaliças. Em termos de 

distribuição por faixa de renda observou-se que 91% dos produtores conseguem até 3 (três) 

salários mínimos mensais, ficando bem aquém da renda per capita do município.  

Nesta pesquisa, foi constatado que apesar da proximidade do centro urbano estes 

agricultores se defrontam com problemas muito semelhantes aos vividos por pequenos 

produtores do interior tais como: a) falta de acesso aos serviços de assistência técnica e 

gerencial; b) dificuldade de acesso a financiamentos e c) carência de infra-estruturas. Estes 

resultados indicam que os instrumentos de política pública, ainda não estão atendendo 

devidamente os agricultores urbanos.  

Podemos observar que o segmento de hortaliças com produção urbana está num 

início de consolidação, em que o principal fator de crise é a comercialização, que devido a 

desorganização do segmento, só consegue vender os produtos localmente. A modernização 

da gestão das propriedades se faz necessária, tanto a nível de melhorias na produção 

quanto administrativo. 

Como principais contribuições, esta pesquisa proporcionará para os produtores e 

órgãos governamentais e privados, um portfólio da situação atual, possibilitando, a partir 

daí um melhor direcionamento dos atores desta cadeia produtiva. Para a academia 

proporcionou uma análise mais detalhada da produção e comercialização de hortaliças no 

município de Guajará-Mirim, que não se encontrava disponível na literatura, contribuindo, 

assim, para o aumento do acervo. 

Sugere-se que futuros trabalhos nesta área que se utilize dos modelos existentes na 

literatura, pertencentes a diversas escolas da estratégia empresarial, produção e 

comercialização, utilizando-se dos melhores aspectos de cada uma das escolas da 

Administração para analisar este tipo de cadeia produtiva e de acordo com as suas 

especificidades visando realizar novos estudos sobre o tema. 

Neste contexto, estudos que analisem com profundidade as características deste 

segmento em Guajará-Mirim, são de grande importância, para a tomada de decisões 

públicas sobre a adoção de projetos de hortas urbanas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo, 

Hucitec: Edunicamp : Anpocs, 1992 et 1998. 

ABRAMOVAY, R.; PIKETTY, M. G. Política de crédito do programa nacional de 

fortalecimento da agricultura familiar (PRONAF): Resultados e limites da 

experiência brasileira nos anos 90. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 22, n. 

1, p. 53-66, jan./abr. 2005. 

ALVIM, M. Mercado e Comercialização: Mercado de leite e derivados. Minas 

Gerais: EMPRAPA, 2005. 

ARRUDA, Z. A. Onde está o agro desse negócio? Campinas: (Tese de Doutorado) 

UNICAMP, 2007. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

18 

BUAINAIM, A. M.; ROMEIRO, A; A agricultura familiar no Brasil: agricultura 

familiar e sistemas de produção. Projeto: UTF/BRA/051/BRA. Março de 2000. 62p. 

Disponível em: http://www.incra.gov.br/fao. Acesso em 01 set 2009. 

 

CASTRO, A. M. G.; LIMA, S. M. V.; FREITAS FILHO, A. Estratégias para a 

institucionalização de prospecção de demandas tecnológicas na Embrapa.  
Revista de Administração. UFLA, v. 1, nº 2, 1999. 

CHEVITARESE, André Leonardo. O Campesinato na História. Rio de Janeiro, Relume 

Dumará, 2002. 

CROUZET, Maurice. História Geral das Civilizações. Vol. VIII. Idade Média: tempos 

difíceis. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo - como ser 

empreendedor, inovar se diferenciar na sua empresa. 4ºed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

ESPÍRITO SANTO, Benedito Rosa do. Os Caminhos da Agricultura Brasileira. São 

Paulo: Evoluir, 2001. 

FONTE, L. A. M. et al. Cadeias Produtivas: estudo da cadeia produtiva do leite no 

Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FEPAGRO, 1998. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2002. 

GUANZIROLI, C.; CARDIM, S. E. (Coord.). Novo Retrato da Agricultura Familiar: O 

Brasil redescoberto. Brasília: Projeto de Cooperação Técnica FAO/INCRA, fev/2000. 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Produção brasileira – 2005. 

Brasília: IBGE, 2006. 

JUNQUEIRA, A.H.; LUENGO, R.F.A. Mercados diferenciados de hortaliças. 

Horticultura Brasileira, Brasília, v.18, n.2, p.95-99, 2000. 

LAKATOS, E.M., Marconi, M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 

4.ed, 1992. 

PORTUGAL, A. D. O desafio da agricultura familiar. Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, 2004. Disponível em: 

http://www.embrapa.br/imprensa/artigos/2002/artigo.2004-12-07.2590963189/. 

Acesso em 05 set 2009. 

ROESE,A.D.AgriculturaUrbana.Embrapa/CPAP:2003.Disponível 

em:http//www.agronline.com.br/artigos/artigo.php?id=112. Acesso em 05 set 2009. 

SCHEIDT-JUNIOR, Ademar Silva. A Força Competitiva dos Supermercados como 

Compradores de Produtos Lácteos da Indústria Laticinista de Rondônia. Dissertação 

de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da 

Universidade Federal de Rondônia. 2008. 

SEAPES, Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e do Desenvolvimento e Social. 

Relatório de Gestão anual: 2006. Porto Velho: SEAPES, 2006. 

SIENA, Osmar. Metodologia da Pesquisa Científica: Elementos para Elaboração e 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. Porto Velho, 2007. Atualizado em fevereiro de 

2009. 

VERGARA, Sylvia Constant, Métodos de Pesquisa em Administração. São Paulo: Ed. 

Atlas, 2005. 

VIEIRA, Ramiro da Silva. Cadeia Produtiva de Hidropônicos: um estudo da eficiência 

do elo denominado sistemas produtivos no município de Porto Velho/RO, utilizando o 

Índice de Malmquist. Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-

Graduação Mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia. 2008. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

1 

Compromisso dos Restaurantes de Porto Velho-Ro com a 

Responsabilidade Social 
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RESUMO 

 

A finalidade deste estudo consiste em avaliar o compromisso dos micro e 

pequenos restaurantes na Cidade de Porto Velho, Rondônia, com a prática da 

Responsabilidade Social Empresarial em suas relações. O compromisso com a 

RSE exige uma postura de transparência e comprometimento da empresa com 

seus stakeholders, e resulta na contribuição para o desenvolvimento econômico e 

social da organização para comunidade a qual faz parte. A discussão está 

fundamentada nos indicadores de RSE definidos pelo Instituto Ethos, trazendo 

como escopo teórico a evolução do conceito de RSE e seus atuais indicadores. A 

avaliação proposta pelo Instituto Ethos adota como indicadores de RSE o público 

interno, meio ambiente, fornecedores, valores e transparência, consumidores, 

comunidade e governo, entretanto neste estudo considerou-se apenas os quatro 

últimos indicadores. Pelo estudo pode-se concluir que os gestores possuem uma 

postura ética pautada pela transparência, contudo se faz necessário desenvolver 

atitudes socialmente responsáveis voltadas para os indicadores clientes, 

comunidade e governo/sociedade.  

Palavras-chave: responsabilidade social. Empresa. indicadores. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate the commitment of micro and small restaurants 

in Porto Velho city, State of Rondônia, with the practice of business corporate 

social responsibility in their relations. Corporate Social Responsibility (CSR) 

requires transparency attitude as well as company commitment to its stakeholders 

owing to contribute to economical development and social organization to the 

community in which is inserted. The debate is based on CSR indicators defined by 

Instituto Ethos, bringing theoretical scope and the evolution of the concept of CSR 

and its current indicators. The assessment proposed by Instituto Ethos adopts as 

criteria CSR internal public, environment, suppliers, and transparency values, 

consumers, community and government, but this study considered only the last 

four indicators. Through the study, it was concluded that managers have an ethical 

stance based on transparency; however it is necessary to develop socially 
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responsible attitudes toward clients, community and government /society 

indicators. 

Keywords: Corporate Social Responsibility. Company. Indicators. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A visão do liberalismo, presente nos primórdios da industrialização, era de 

que a única responsabilidade da empresa era seguir as leis e pagar seus 

impostos e que a liberdade estava no oferecer e comprar produtos não 

importando a procedência, e sim o preço para o consumidor. Em relação às ações 

sociais, estas cabiam principalmente ao governo, igrejas e instituições 

filantrópicas.  

Contudo este quadro começa a mudar com a globalização facilitando os 

meios de comunicação, pois a sociedade passou a cobrar das organizações um 

comportamento ético e transparente, o consumidor, destinatário do produto final, 

passou a exigir seus direitos, como também a forma de produção, a mão de obra 

utilizada e os impactos que o produto causa ao meio ambiente.  

Essa cobrança da sociedade demanda das organizações uma nova 

postura, que vai além de somente gerar lucro para seus acionistas, mas que 

contribua de forma positiva no meio social onde está inserida e com o meio 

ambiente, promovendo um desenvolvimento sustentável, garanta a capacidade de 

atender as necessidades das gerações futuras. 

Dessa forma, percebe-se que as organizações estão adotando novas 

políticas e princípios de comportamento e a se conscientizarem de sua 

importância como agente de promoção do desenvolvimento econômico e avanço 

tecnológico que promovem na sociedade, fundamentadas pela Responsabilidade 

Social Empresarial.  

 

OBJETIVOS 

 

A Responsabilidade Social é o comprometimento da empresa com a 

adoção de um padrão ético que contribua para o desenvolvimento da comunidade 

na qual está inserida, e envolve todos os seus stakeholders, significando 

mudança de atitude, numa perspectiva de gestão empresarial e fazendo parte da 

cultura e dos valores da organização. 

Assim, em virtude destas considerações este estudo tem o seguinte 

problema de pesquisa: os restaurantes de micro e de pequeno porte do município 

de Porto Velho – RO demonstram compromissos com a Responsabilidade Social 

empresarial? 
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Portanto o objetivo geral desta pesquisa consiste em identificar a existência 

de ações voltadas para a responsabilidade social empresarial nos micros e 

pequenos restaurantes do município de Porto Velho, bem como analisar em que 

estágios estão inseridos, juntamente com os objetivos específicos são os 

seguintes: 

 Realizar levantamento dos micros e pequenos restaurantes, 

escolhidos aleatoriamente nos bairros de Porto Velho. 

 Analisar o estágio de responsabilidade social empresarial em que se 

encontram os restaurantes do município de Porto Velho. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo possui um caráter exploratório descritivo, uma vez que 

apresenta critérios, métodos e técnicas para a elaboração desta pesquisa. Para 

tal, utilizou-se da pesquisa de campo com o objetivando de conseguir informações 

e conhecimentos acerca do problema para o qual buscou uma resposta. (CRUZ; 

RIBEIRO, 2004, MARCONI e LAKATOS, 2006). 

Para a realização da coleta de dados, foi utilizado o questionário por 

atingir maior número de pessoas, área demográfica, dados, além de possibilitar 

liberdade, segurança para o respondente e menos risco de distorção e influência 

do pesquisador. (conforme posicionamento de Marconi e Lakatos (2006, p.98). A 

elaboração do questionário foi fundamentada em indicadores definidos pelo 

Instituto Ethos/ABRASEL (2002), entretanto foi necessário adaptá-lo para 

realidade dos micros e pequenos restaurantes de Porto Velho, cuja aplicação 

ocorreu no primeiro semestre de 2011. 

Os indicadores estão divididos em quatro níveis, representando o estágio 

em que se encontra a empresa que participou da pesquisa. Esses níveis podem 

ser compreendidos conforme a visão de Tachizawa (2004, p.62) para o PNQ de 

2002, conforme quadro 1. 

QUADRO 01 – ESTÁGIO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Estágio 

Preliminar 

 Quando a empresa não se encontra em nenhum dos estágios de determinado 

indicador, deve o gerente indicar a inexistência no estabelecimento do fato 

retratado pelo indicador e como o este analisa esse primeiro contato, marcando 

uma das três opções disponíveis: 

(a) não havia pensado antes neste assunto;  

(b) não me preocupo com este assunto; 

(c) não vejo aplicação ao meu negócio. 

Estágio 1 

 Quando a organização reconhece os impactos que provoca no meio ambiente e 

na sociedade com seus processos de fabricação, produtos ou instalação, 

apresentando ações no sentindo de minimizá-los, porém ainda isoladas. 
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Estágio 2 

A organização começa a iniciar um sistema de processo de avaliação dos 

impactos de seus produtos, processos e instalações, exercendo alguma liderança 

em questões de interesse da comunidade, existindo interesses das pessoas para 

a prática social. 

Estágio 3 

Existe o processo de avaliação dos impactos dos produtos, processos e 

instalações em fase de sistematização. A organização exerce uma liderança nas 

questões de interesse da comunidade de diversas formas. Havendo maior 

envolvimento das pessoas por um desenvolvimento social e comportamento 

ético. 

Estágio 4 

O processo de avaliação dos impactos dos produtos, processos e instalações 

está de fato sistematizado, buscando a antecipação das questões públicas. 

Neste último nível, a organização lidera questões de interesse da comunidade e 

do setor. O estímulo à participação das pessoas em esforços de desenvolvimento 

social é sistemático e já existem formas implementadas de avaliação e melhoria 

da atuação da organização no exercício da cidadania e no tratamento de suas 

responsabilidades públicas. 

FONTE: Tachizawa (2004, p.62) 

A amostra para pesquisa foi de 22% dos micro e pequenos restaurantes 

localizados nos 69 bairros de Porto Velho – RO (SEPLAM 2011). Para a análise, 

foram selecionados aleatoriamente os estabelecimentos localizados nos 

seguintes bairros: Arigolândia, Caiarí, Centro, Clodoaldo Pontes Pinto, Cohab, 

Embratel, Mocambo, Nossa Senhora das Graças, Nova Floresta, Nova Porto 

Velho, Olária, Panair, Pedrinhas, Santa Bárbara e São Cristóvão. 

1. REFERENCIAL 

 

1.1. EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

A preocupação das empresas em assumir uma postura de 

responsabilidade social é bastante recente, e de acordo com Tenório (2006, p.14), 

este pensamento vem se formando ao decorrer do tempo, sobretudo com a saída 

do homem do campo para a produção em massa. Se considerarmos a visão de 

Freeman (1985 apud TENÓRIO, 2006, p. 15), a responsabilidade social é 

suficientemente atendida quando a organização “usar seus recursos e dedicar-se 

a atividades destinadas a aumentar seus lucros até onde permaneça dentro das 

regras do jogo”, o que significa participar de uma competição livre e aberta, sem 

enganos ou fraude.  

Conceituações recentes sobre a RSE, como a de Meinert (2008, p. 23), 

divergem da definição fredmaniana, ao afirmar que não é possível a empresa 
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existir sem envolver-se com as questões políticas e sociais como um ser 

autônomo e independente desses fatores, pois neste caso, seria viver fora da 

realidade da qual a constitui. As organizações têm um aspecto preponderante na 

sociedade em que atuam, sendo impossível negar a influência das organizações 

nas criações de políticas públicas nas perspectivas econômicas e sociais para 

proteger seus interesses no mercado. 

O conceito responsabilidade social empresarial, segundo Passos (2009), 

ganhou força e conotação normativa na década de 70, quando a sociedade 

passou a questionar a postura das empresas e os impactos que estas causavam 

no meio ambiente e na coletividade. Isso torna evidente em sua obra na seguinte 

afirmativa: 
 

Agora as organizações produtivas começam a pensar sobre suas 
obrigações sociais, conscientes de que são uma rede que envolve seres 
humanos, indo desde seus acionistas, empregados, clientes, 
fornecedores até a comunidade. (PASSOS, 2009, p. 166). 

 

Mas a normatização não significou a sua efetividade, que na prática, só 

mais tarde, na década de 90 é que passa a ser refletida pelas organizações e 

colocada em prática, pois até então estava somente no diálogo filosófico. 

(PASSOS, 2009). 

 

1.2.  RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 

A Responsabilidade Social Empresarial (RSE), segundo o Ethos (2011), é 

uma forma de gestão estabelecida pela ética e transparência, com todos aqueles 

que fazem parte dos stakeholders da empresa, e pelo estabelecimento de metas 

que impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando os 

recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, juntamente com o 

respeito pelas diversidades e a promoção da redução das desigualdades sociais.  

Para Bateman e Snell (1998, p. 147), a responsabilidade social da empresa 

é extensão do papel empresarial além de seus objetivos econômicos e “como 

membro da sociedade, as organizações deveriam participar ativa e 

responsavelmente da comunidade.” Para Barbosa e Rabaça (2001 apud 

TENÓRIO, 2006, p. 25) é por meio da preservação do meio ambiente e pelo 

respeito aos desejos dos diferentes grupos sociais, contribuindo dessa forma para 

a melhoria da qualidade de vida da sociedade que as organizações conquistaram 

o respeito e admiração dos seus stakeholders, conforme a seguinte definição de 

Responsabilidade Social: 

 
A responsabilidade social nasce de um compromisso da organização 
com a sociedade, em que sua participação vai mais além do que apenas 
gerar, impostos e lucro. O equilíbrio da empresa dentro ecossistema 
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social depende basicamente de uma atuação responsável e ética em 
todas as frentes, em harmonia com o equilíbrio ecológico, com o 
crescimento econômico e com o desenvolvimento social. (BARBOSA & 
RABAÇA 2001 apud TENÓRIO, 2006, p. 25) 

 

Segundo Carroll, citado pelos autores Pretto, Nara e Storch (2007, p. 4), a 

responsabilidade social pode ser dividida em quatro categorias: econômica, legal, 

ética e discricionária, destacando que essas “categorias não são exclusivas entre 

si, mas um contínuo que perpassa cada uma”, conforme ilustrado na figura 1. 

Mais recentemente Pombal (2010) afirmou que, ao aplicar estes quatro 

aspectos, as organizações estarão cumprindo com sua função social, conduzindo 

seus negócios com lucros e colaborando com a comunidade, conforme se 

percebe a seguir:  

 
Responsabilidade econômica significa que a empresa deve ter lucro 
produzindo bens e/ou serviços de que o mercado necessita para garantir 
sua própria sobrevivência. Para atender à responsabilidade legal, a 
legislação vigente deve ser cumprida pela empresa no que diz respeito 
[…] à tributação, meio ambiente, direitos trabalhistas e do consumidor. 
As empresas que pautam a condução dos negócios pela transparência, 
honestidade e justiça, ou seja, vão além daquilo que está estabelecido 
em lei. Exercem a responsabilidade ética. Já a responsabilidade 
filantrópica consiste no voluntariado, nas doações e contribuições para 
entidades assistenciais ou a criação de institutos próprios de assistência 
social.  (POMBAL, 2010, p. 22). 

 
FIGURA 01 - PIRÂMIDE DAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS EMPRESARIAIS 

 
FONTE: Carrol (1991 apud Pretto et al., 2007, p.4) 

 

Para os autores Melo Neto e Brennand (2004, p. 9), a empresa que se 

define como socialmente responsável deve ter três fatores definidos:  
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1. “Princípios éticos” colocados em prática pela organização, os quais 

podem ser definidos como código de ética; 

2. “Explicitação dos compromissos”, em que a empresa define o foco, 

explicita e delimita a área de atuação social da organização. 

3. “Objetivos de Responsabilidade Social” no qual estabelece os 

resultados a serem alcançados pela empresa. 

Após a definição desses três aspectos, é que a organização pode atuar no 

campo de Políticas de Responsabilidade Social ou Ações Sociais. Com este 

conceito, Passos (2009, p. 166) concorda com a afirmação de que 

responsabilidade social é compromisso, mas também acrescenta que é 

conscientização das organizações para com a sociedade onde estão inseridas, 

chamando o administrador para uma mudança de conduta e uma postura mais 

honesta com valores éticos e morais, em que busca uma sociedade melhor para 

todos, na qual as empresas passem a respeitar os seres humanos que habitam 

também naquele ambiente, respeitando suas culturas e valores, promovendo um 

crescimento social para todos que estão envolvidos, tornando-se assim uma 

sociedade melhor e mais justa, assertiva que é ratificada por Passos (2009, 

p.166): 

 
A responsabilidade social pressupõe consciência e compromisso das 
empresas com mudanças sociais. Impõe que elas reconheçam sua 
obrigação não só com acionistas e cliente, mas também com os seres 
humanos, com a construção de uma sociedade mais justa, honesta e 
solidária, uma sociedade melhor para todos, assim, ela é uma prática 
moral. É uma prática orientada pela ética, que vai além das obrigações 
legais e econômicas, rumo às sociais, respeitando-se a cultura e as 
necessidades e desejos das pessoas.  
 

Por fim, Silva Filha (2006, p. 63) afirma que o conceito sobre 

responsabilidade social empresarial “ainda não está consolidado, recebendo 

diferentes conotações e visões, dependendo do autor”, 

 

1.3. NORMAS E INDICADORES LIGADOS À RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Segundo Karkotli (2006, p.133), as pressões sociais em relação às atitudes 

sociamente responsáveis “resultaram em iniciativas referentes à normatização 

dos modos de gestão”, que estão relacionados intrinsecamente com a 

responsabilidade social. Para Borges (2001), nem sempre implantar norma 

significa ter uma postura de atuação totalmente voltada para prática da 

responsabilidade social empresarial, defendendo ser uma questão de avaliação 

no qual é necessário estabelecer os métodos, verificando e demonstrando que 

aplicam os requisitos na empresa e divulgam para seus stakeholders 
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determinando meios de avaliar o desempenho e os indicadores capazes de 

mensurá-los. 

Entre as normas referentes à Responsabilidade Social estão a SA 8000, a 

ISO 26000 e a NBR 16001, que procuram orientar a prática da responsabilidade 

social nas organizações, as empresas, ao serem reconhecidas como detentoras 

desses títulos, possuem uma vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes e, ademais, poderão obter privilégios em concorrências públicas e 

créditos mais baratos e vantajosos, é o que afirma Gomes e Moretti (2007).  

Em 2009, o instituto Ethos lançou O Manual de Incorporação dos Critérios 

Essenciais de Responsabilidade Social Empresarial, cujo objetivo é orientar o 

planejamento e inseri os referidos critérios de RSE dentro do contexto da gestão 

administrativa da empresa que tiver interesse em estabelecer relações comerciais 

sustentáveis e socialmente responsáveis. Esses critérios essenciais de 

responsabilidade social fundamentam vários indicadores de diversas áreas de 

atuação, estão organizados em sete temas de atuação conforme define o Ethos 

(2011) da seguinte forma:  

 

 Valores e Transparência - forma a base da cultura de uma empresa, 

orientando sua conduta e fundamentando sua missão social. A noção de 

responsabilidade social empresarial decorre da compreensão de que a 

ação das empresas deve, necessariamente, buscar trazer benefícios para 

a sociedade, propiciar a realização profissional dos empregados, promove 

benefícios para os parceiros e para o meio ambiente e trazer retorno para 

os investidores. A adoção de uma postura clara e transparente no que diz 

respeito aos objetivos e compromissos éticos da empresa fortalecem a 

legitimidade social de suas atividades, refletindo-se positivamente no 

conjunto de suas relações 

 Público Interno - A empresa deve ir além e investir no desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus empregados, bem como na melhoria das 

condições de trabalho e no estreitamento de suas relações com os 

empregados. Também deve estar atenta para o respeito às culturas locais, 

revelado por um relacionamento ético e responsável com as minorias e 

instituições que representam seus interesses. 

 Meio Ambiente - Como decorrência da conscientização ambiental, a 

empresa deve buscar desenvolver projetos e investimentos visando a 

compensação ambiental pelo uso de recursos naturais e pelo impacto 

causado por suas atividades. Deve organizar sua estrutura interna de 

maneira que o meio ambiente não seja um tema isolado, mas que permeie 

todas as áreas da empresa, sendo considerado a cada produto, processo 

ou serviço que a empresa desenvolve ou planeja desenvolver. Isto evita 

riscos futuros e permite à empresa, além de reduzir custos, aprimorar 
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processos e explorar novos negócios voltados para a sustentabilidade 

ambiental, melhorando sua inserção no mercado 

 Fornecedores - A empresa socialmente responsável envolve-se com seus 

fornecedores e parceiros, cumprindo os contratos estabelecidos e 

trabalhando pelo aprimoramento de suas relações de parceria. Cabe à 

empresa transmitir os valores de seu código de conduta a todos os 

participantes de sua cadeia de fornecedores, tomando-o como orientador 

em casos de conflitos de interesse. A empresa deve conscientizar-se de 

seu papel no fortalecimento da cadeia de fornecedores, atuando no 

desenvolvimento dos elos mais fracos e na valorização da livre 

concorrência 

 Consumidores - A responsabilidade social em relação aos clientes e 

consumidores exige da empresa o investimento permanente no 

desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que minimizem os 

riscos de danos à saúde dos usuários e das pessoas em geral. A 

publicidade de produtos e serviços deve garantir seu uso adequado. 

Informações detalhadas devem estar incluídas nas embalagens e deve ser 

assegurado suporte para o cliente antes, durante e após o consumo. A 

empresa deve alinhar-se aos interesses do cliente e buscar satisfazer suas 

necessidades. 

 Comunidade - A comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe 

infra-estrutura e o capital social representado por seus empregados e 

parceiros, contribuindo decisivamente para a viabilização de seus 

negócios. O investimento pela empresa em ações que tragam benefícios 

para a comunidade é uma contrapartida justa, além de reverter em ganhos 

para o ambiente interno e na percepção que os clientes têm da própria 

empresa. O respeito aos costumes e culturas locais e o empenho na 

educação e na disseminação de valores sociais devem fazer parte de uma 

política de envolvimento comunitário da empresa, resultado da 

compreensão de seu papel de agente de melhorias sociais.  

 Governo e Sociedade - Construção da Cidadania pelas Empresas. É 

importante que a empresa procure assumir o seu papel natural de 

formadora de cidadãos. Programas de conscientização para a cidadania e 

importância do voto para seu público interno e comunidade de entorno são 

um grande passo para que a empresa possa alcançar um papel de 

liderança na discussão de temas como participação popular e corrupção. 

 

2. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

2.1. AVALIAÇÃO DOS INDICADORES 
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As micros e pequenas empresas foram classificadas de acordo com os 

critérios de classificação utilizado pelo SEBRAE-SP(2011). Dentre os 22% que 

participaram da pesquisa 64% classificam-se como empresas de pequeno porte e 

36% são microempresas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA02 - CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2011) 

 

O estudo identificou o estágio da RSE em que tais organizações 

encontram-se, sendo mensurado pela média de cada um dos indicadores: (a) 

valores e transparência; (b) público interno; (c) meio ambiente; (d) fornecedores; 

(e) clientes; (f) comunidade; e (g) governo e sociedade. Na tabela 01, é 

apresentado o resultado da pesquisa em que 37%, das organizações encontram-

se no estágio preliminar da RSE, indicando a inexistência das práticas 

socialmente responsáveis, seja por não haverem pensado antes neste assunto, 

não se preocuparem com este assunto ou por não verem aplicação em seus 

negócios. 

 
TABELA 01 – DESEMPENHO DE RESTAURANTES DE PORTO VELHO NOS INDICADORES DE RSE 

Indicadores Estágio 

Preliminar 

Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Valores e transparência 24% 24% 26% 14% 12% 

Público Interno 25% 41% 18% 10% 6% 
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Meio Ambiente 27% 36% 24% 11% 2% 

Fornecedores 44% 36% 11% 8% 2% 

Clientes 32% 21% 9% 21% 17% 

Comunidade 56% 23% 9% 9% 3% 

Governo/ Sociedade 54% 26% 15% 3% 2% 

Indicador de RSE 

(média) 

37% 30% 16% 11% 6% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. 

 

Dentre os entrevistados, 30% estão no estágio 1, reconhecendo os 

impactos provocados pela empresa no meio ambiente e nas sociedades onde 

estão inseridos com seus serviços e produtos, manifestando algumas ações 

isoladas que visam minimizá-los. No estágio seguinte, 16% estão iniciando um 

sistema de avaliação dos impactos que provocam no meio ambiente, além de 

começar a exercer alguma liderança em questão de interesse da comunidade 

local. 

E por fim nos estágios 3 e 4 encontram-se apenas 17% das organizações 

entrevistadas, as quais possuem um processo constante de avaliação dos seus 

impactos, havendo um maior envolvimento da organização com o 

desenvolvimento social e incentivo da participação de seus stakeholders em 

assumir responsabilidades sociais. 

 

2.1.1. Valores e Transparência 

Referente ao indicador valores e transparecia, foram consideradas as 

ações voltadas ao posicionamento das empresas em relação aos compromissos 

éticos, diálogo com as partes e a sua relação com a concorrência.  

Entre os aspectos avaliados, conforme tabela 02 verificou-se melhor 

desempenho no quesito diálogo com as partes interessadas, no qual houve 

apenas 9% que afirmaram estarem no estágio preliminar, por acreditarem que 

este indicador não se aplicam em seu negócio. E 36% afirmaram estarem no 

estágio 2 no qual estendem aos funcionários os planos e diretrizes da empresa 

quando consideram conveniente. Outros 32% encontram-se nos estágios 3 e 4. O 

que significa que em tais empresas há o incentivo à participação de todos 

envolvidos no negócio da empresa, prezando por uma administração ética e 

transparente.  

TABELA 02 – DESEMPENHO NOS INDICADORES DE VALORES E TRANSPARÊNCIA 

Valores e transparência 

Estágio 

Preliminar 

Estágio 

1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 

Compromissos Éticos 27% 27% 18% 14% 14% 

Diálogo c/ as Partes 

Interessadas 9% 23% 36% 14% 18% 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

12 

Relação c/ a Concorrência. 36% 23% 23% 14% 5% 

Média 24% 24% 26% 14% 12% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. 

No que diz respeito aos compromissos éticos, verificou-se pela pesquisa 

que 27% dos gestores estão estágio preliminar, não praticando nenhum aspecto 

da RSE. No entanto outros 27% se consideram no estágio 1, indicando que nos 

estabelecimentos existem crença e valores, porém não é algo formal. No estágio 

seguinte, somente 18% dos gestores trabalham seus valores e crenças num 

aspecto formal, fazendo com que todos da organização conheçam os princípios 

trabalhados adotados pelo estabelecimento. O estágio 3 e 4 demonstram uma 

equivalência de porcentagem de 14%, tendo como diferença a extensão dos 

valores e crenças da organização. No estágio 3, a carta de princípios formal está 

em constante mudança, havendo periodicamente revisões, o que ocorre também 

no estágio 4, porém, com participação dos funcionários e parceiros, não estando 

preso somente ao público interno da empresa, mas também ao externo. 

No que se refere as relações com a concorrência, 36% das empresas 

estão no estágio preliminar e 23% afirmaram seguir as práticas de preços e 

concorrência comuns ao mercado, porém apenas restringindo-se ao cumprimento 

da legislação. Diferente do estágio 2, de igual porcentagem, mas que discute 

internamente a postura da empresa frente aos concorrentes e busca um 

posicionamento leal no mercado, apresentando um comportamento ético e 

transparente. 

2.1.2. 2.1.2 Clientes 

O indicador Clientes considera os seguintes atributos: políticas de 

comunidade comercial, excelência de atendimento e danos potenciais de 

produtos e serviços. Conforme resultados na tabela 03, em relação a “Política de 

comunicação comercial”, 27% dos estabelecimentos não possuem ações de 

comunicação com o cliente (estágio preliminar) e 27% direcionam sua 

comunicação com os clientes apenas com objetivos de lucro, dando preferência a 

resultados econômicos de curto prazo, se preocupar com a qualidade, saúde e 

segurança aos seus clientes (estágio 1). É importante destacar que 27% dos 

gestores afirmaram procurar estimular a comunicação dos clientes com a 

empresa e esclarecer aspectos inovadores dos seus produtos e serviços, assim 

como os cuidados necessários ao seu uso (estágio 3). 

TABELA 03 – DESEMPENHO NO INDICADOR CLIENTE/CONSUMIDOR 

Clientes 

Estágio 

Preliminar 

Estágio 

1 

Estágio 

2 Estágio 3 Estágio 4 

Política Comunicação 27% 27% 18% 27% 0% 
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Comercial 

Excelência do Atendimento 18% 32% 0% 36% 14% 

Danos Potenciais Prod. 

Serviços 50% 5% 9% 0% 36% 

Média 32% 21% 9% 21% 17% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. 

No quesito excelência do atendimento 18% das organizações não 

desenvolvem postura socialmente responsável. Todavia, 32%, afirmaram 

possuírem o atendimento básico do tipo receptivo, dando resposta apenas a 

questões levantadas e focadas na solução de demanda individuais. E 50% 

declararam estar nos estágios 3 e 4, as quais além de registrarem as 

manifestações, procuram as causas dos problemas e utilizando as informações 

para implementarem melhorias da qualidade dos produtos e serviços. 

Referente ao conhecimento dos danos potenciais de seus produtos e 

serviços, 50% afirmam estar no estágio preliminar, tendo em vista que o 

conhecimento dos danos potenciais dos produtos e serviços visam analisar as 

medidas adotadas pelos gestores para garantir a saúde e segurança dos 

consumidores e clientes, no entanto 36% dos gestores trabalham com 

fornecedores e parceiros visando a um contínuo aperfeiçoamento dos produtos e 

serviços para eliminar riscos, buscando substitutos mais seguros para a saúde 

dos clientes, demonstrando conhecer os danos potenciais dos seus serviços. 

 

2.1.3. Comunidade 

Ao analisar o indicador comunidade, foram observados os impactos na 

comunidade vizinha, a gestão de ação social e o estímulo ao voluntariado. 

Conforme é apresentado na tabela 4, as organizações pesquisadas se 

concentram basicamente nos estágios preliminares ao estágio 2. Isso significa 

que as organizações ainda não possuem práticas sistematizadas de atuação na 

comunidade com objetivo de oferecer a sua contribuição social. 

Em relação ao impacto na comunidade vizinha, 32% dos gestores 

afirmaram que procuram tomar medidas corretivas e reparadoras em resposta às 

reclamações da comunidade somente depois que a comunidade passa a ser 

atingida negativamente pelo seu negócio. Por outro lado, 14% dos gestores 

conhecem os impactos da empresa na comunidade e costumam registrar queixas 

e reclamações por perturbações causadas, informando sobre providências a 

serem tomadas. 

 

TABELA 04 – DESEMPENHO NO INDICADOR COMUNIDADE 

Comunidade 

Estágio 

Preliminar 

Estágio 

1 

Estágio 

2 Estágio 3 Estágio 4 
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Impacto na Comunidade 

Vizinha 45% 32% 14% 5% 5% 

Gestão da Ação Social 68% 5% 5% 23% 0% 

Estímulo ao Voluntariado 55% 32% 9% 0% 5% 

Média 56% 23% 9% 9% 3% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. 

 

No aspecto da gestão da ação social, 10% das organizações estão nos 

estágio 1 e 2, em que o primeiro destina verba para ações sociais caso a caso, 

contudo o segundo destina verbas definidas, geridas com transparência por 

grupos de trabalho com base em critérios de aplicação previamente 

estabelecidos. Enquanto que 23% dos gestores declararam patrocinar programas 

sociais, com dotação orçamentária estável e gerenciada por equipe profissional, 

instituto ou fundação.  

No indicador estímulo ao voluntariado, 55% dos gestores afirmaram estar 

no estágio preliminar e 32% declararam desconhecer ou conhecer 

superficialmente as iniciativas de voluntariado de seus funcionários.  

 

 

 

 

 

2.1.4. Governo/Sociedade 

Na avaliação da dimensão governo e sociedade considerou, considerou-

se como indicadores as práticas anticorrupção, a liderança e influência social e 

participação em projeto social governamental. 

A prática de corrupção e propina não cabe a uma empresa socialmente 

responsável. Contudo 36% dos gestores estão no estágio preliminar e no estágio 

seguinte 23% afirmaram não possuírem procedimentos específicos para definir 

seu comportamento em face das solicitações ilícitas de agente do poder público. 

O aspecto positivo deste estágio é que os gestores têm consciência da falta desta 

postura e a tendência é virem a suprir esta deficiência. E somente 27% dos 

gestores mantêm a postura de proibição de favorecimento, direto ou indireto, de 

agentes do poder público, e esta postura é de conhecimento do seu público 

interno. 

 
TABELA 05 – DESEMPENHO NO INDICADOR GOVERNO/SOCIEDADE 

Governo/ Sociedade 

Estágio 

Preliminar 

Estágio 

1 

Estágio 

2 Estágio 3 Estágio 4 

Praticas Anticorrupção  36% 23% 27% 9% 5% 

Liderança e Influência Social 77% 14% 9% 0% 0% 
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Participação em Projeto 

Social Governamental 50% 41% 9% 0% 0% 

Média 54% 26% 15% 3% 2% 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa. 

 

Ao avaliar o indicador liderança e influência social, verificou-se que 77% 

dos gestores estão no estágio preliminar, e 14% estão no estagio seguinte em 

que participam de comissões e grupos de trabalho relacionados à defesa e 

promoção dos interesses específicos do seu setor de negócio. Quanto à 

participação em projeto social e governamental, 50% afirmaram estar no estágio 

preliminar, e 41% declararam estar no estágio 1, no qual consideram cumprir sua 

obrigação com o pagamento de impostos e, por esse motivo, não participam de 

atividades sociais ou de interesse público realizadas por entes governamentais. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Responsabilidade Social envolve todos os stakeholders da organização, 

exigindo comprometimento das empresas com o ambiente, comunidade e com a 

ética em suas relações. Pelo estudo, conclui-se que os gestores de pequenas e 

micro empresas que suas responsabilidades sociais consistem em gerar maior 

capital, contribuir para o crescimento da economia e pagar seus impostos, agindo 

somente de acordo com as imposições legais. Entretanto não há efetivo 

comprometimento com as ações sociais para melhoria da comunidade. 

Conclui-se também que nos indicadores referentes a Clientes, os 

gestores estão atuando por meio de uma política de comunicação comercial e 

trabalhando a excelência em seus atendimentos. Todavia, ainda se faz 

necessário um maior conhecimento dos danos que seus produtos podem causar 

ao consumidor, pois faz parte da RSE preservar pela saúde de seus clientes, 

oferecendo produtos saudáveis e em condições de consumo.  

Diante do exposto, conclui-se que os gestores demonstram 

comprometimento com determinados aspectos da responsabilidade social, 

principalmente no que se refere aos valores e transparência. No entanto, é 

preciso maior compromisso com o meio em que estão inseridos, tendo em vista 

que a Responsabilidade Social Empresarial deve ser inicialmente exercida no seu 

ambiente interno, e mesmo assim, uma pequena porcentagem está colocando em 

prática este princípio. É importante salientar também que os gestores estão 

procurando definir seus compromissos e princípios éticos, os quais formam a 

base da cultura de uma empresa que tem como meta responsabilidade social.  
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CONHECIMENTO DOS PECUARISTAS DE RONDÔNIA COM RELAÇÃO AS 

LEIS E NORMAS SANITÁRIAS. 

 

Marcos César dos Santos, M
e 

Moacyr Boris Rodrigues Maia, M
e 

Resumo 

 

Considerando o promissor potencial econômico do agronegócio carne no Brasil e em 

especial em Rondônia, e tendo em vista que a responsabilidade da execução das políticas 

públicas ligadas à sanidade dos rebanhos é inteiramente dos criadores de bovinos, este 

estudo buscou identificar o nível de conhecimento dos mesmos em relação às leis e normas 

sanitárias que regem a atividade. Para tanto foi desenvolvida pesquisa exploratória nos 

cinco maiores municípios do Estado de Rondônia, em número de pecuaristas. Foram 

aplicados de forma aleatória 377 questionários contendo 29 questões fechadas e tabuladas 

estatisticamente utilizando o Microsoft Excel. Os resultados indicam que o nível de 

conhecimento dos pecuaristas, não atingiu 25% das leis e normas que regem a atividade. 

Aponta também que uma das maiores deficiências está na pouca comunicação entre o 

pecuarista e os órgãos oficiais responsável pela elaboração e aplicação das leis e normas 

sanitárias, como também o baixo nível de escolaridade dos pesquisados.  

 

Palavras-chaves: Leis Sanitárias. Normas não tarifárias. Rastreabilidade. Certificação.   

 

Abstract 

 

Considering the promising economic potential of the beef agribusiness in Brazil and 

especially in Rondonia, and in order that the responsibility for implementation of public 

policies related to the health of livestock is entirely of cattle, this study sought to identify 

the level of knowledge of them regarding laws and health regulations governing the 

activity. For this exploratory study was developed in the five largest municipalities in the 

state of Rondonia, in number of cattle ranchers. Were applied at random 377 

questionnaires with 29 closed questions and statistically tabulated using Microsoft Excel. 

The results indicate that the level of knowledge of farmers, did not reach 25% of the laws 

and regulations governing the activity. They also note that one of the major shortcomings 

is the lack of communication between the farmer and the official bodies responsible for 

drafting and implementing laws and health standards, as well as the low level of education 

of respondents.  

 

Keywords: health laws. non-tariff standards. Traceability. Certification. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Recentemente o cenário do consumo mundial foi alterado devido à crise financeira 

em 2008, que se iniciou nos Estados Unidos da América e rapidamente impactou outros 

países do mundo. Analistas do MAPA afirmam que o crescimento das exportações até 

setembro, o mês de agravamento da crise, compensou a redução das exportações no último 

trimestre do ano (MAPA, 2008).  

Para manter e conquistar cada vez mais mercados, ainda são necessários muitos 
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avanços na questão da sanidade dos rebanhos bovinos brasileiros. A sanidade dos 

rebanhos deve ser abordada de maneira ampla uma vez que vários agentes devem ter 

responsabilidade sobre ela. Nesse sentido, Holden (1999) divide as doenças animais em 

dois tipos com relação à responsabilidade de controle e prevenção: as epidêmicas e as 

endêmicas. 

Doenças epidêmicas e zoonóticas devem ser tratadas pelo Estado, pois têm 

capacidade de provocar externalidades negativas e os benefícios de seu controle são 

apropriados por toda a sociedade. Já as doenças endêmicas são consideradas bens privados 

porque os produtores que escolhem controlá-las, têm capacidade de lucrar com sua 

redução, sem afetar os rebanhos vizinhos (HOLDEN, 1999).  

No Brasil, um dos programas de sanidade animal mais consolidados é o Programa 

Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA). Esse programa prevê 

responsabilidades compartilhadas entre os governos federal e estadual e o setor privado, 

tendo bem definidas as atribuições de cada uma das partes. 

A partir dos conceitos macroeconômicos de razões de consumo e investimento, os 

investimentos privados em sanidade animal podem ser realizados por duas razões básicas: 

por razões psicossociais, isto é de conscientização os produtores sobre a importância da 

prevenção das doenças e adesão aos programas; e pelo retorno esperado do investimento, 

quando o produtor espera reduzir gastos no futuro pelos investimentos em sanidade no 

presente. Além disso, o investimento dos agentes privados pode ser influenciado por 

obrigatoriedade imposta pelo poder público (enforcement), ou por incentivos concedidos 

no preço dos produtos (no Brasil, este último é raramente observado). (CALLADO, 2006).  

Segundo dados da FIERO (2009), na década de 1990 a pecuária tornou-se a 

atividade que atraiu maior número de empreendedores das diversas regiões do país, em 

busca das terras de Rondônia, consideradas férteis e baratas, aliadas ao clima, regime de 

chuvas, condições topográficas e de incidência de luz solar propícias ao desenvolvimento 

de capim, impulsionaram a demanda por serviços ligados ao setor. No período de 1998 a 

2001 os produtores passaram a realizar o ciclo completo de produção e o abate dos animais 

passou a ser realizado em frigoríficos instalados por todo o Estado. 

Atualmente Rondônia conta com quatorze unidades frigoríficas com Serviço de 

Inspeção Sanitária Federal (SIF) e cinco com Serviço de Inspeção Sanitária Estadual (SIE), 

e um rebanho de aproximadamente 8 milhões de animais para abate e outros 3,2 milhões 

para produção de Leite (SEGARI, 2008).  

Tendo em vista a importância da interação entre as instituições e interessados 

privados na sanidade animal e as perspectivas positivas para o setor em Rondônia,  este 

estudo buscou identificar o nível de conhecimento dos pecuaristas a respeito das leis e 

normas sanitárias que regem suas atividade, pois são os principais operadores das medidas 

preventivas e padecem seus consequentes resultados nos ciclos produtivos que buscam 

desenvolver. 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo Geral deste trabalho é identificar o nível de conhecimento dos 

pecuaristas de Rondônia sobre as Leis e normas que regem a sanidade animal e em 

especial em Rondônia. Os objetivos específicos podem ser enumerados da seguinte forma: 

 Estratificar os pecuaristas de Rondônia;  

 Conhecer o perfil profissional destes pecuaristas; 

 Aferir do nível de entendimento dos mesmos com respeito à Leis e normas que 
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regem a atividade; 

 Conhecer o sistema de comunicação que atua na atividade pecuária. 

 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

Esta revisão de literatura pretende discutir os principais conceitos referentes ao 

agronegócio em especial a pecuária, bem como apresentar o cenário atual dessa atividade 

no Estado de Rondônia. 

3.1 DEFINIÇÃO E CONCEITOS DE AGRONEGÓCIO 

Agronegócio também chamado de agribusiness, segundo (BATALHA, 2001), é o 

conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico.  

Davis & Goldberg (1957) introduziram uma nova forma de abordagem conceitual à 

agricultura, considerando não ser possível sua análise sem levar em conta sua relação de 

dependência com outros setores e agentes responsáveis por todas as atividades ligadas aos 

processos de produção, processamento, armazenagem, distribuição e consumo surgindo daí 

o termo agribusiness. 

O conjunto de fatores que leva à eficiência do sistema produtivo do agronegócio 

está relacionado às diversas ações gerenciais de intervenção nas transações que ocorrem 

entre seus agentes, o que irá depender da coordenação adequada dos agentes produtivos 

(BATALHA, 1997).  

Entre outros autores que estudam o conceito de agribusiness, Flores & Silva (1992), 

afirmam que este sobrepõe-se ao de agricultura, uma vez que abrange as diversas etapas do 

processo de produção, permitindo a associação dos diversos atores envolvidos e dando 

uma nova dimensão no aproveitamento das oportunidades de mercado. 

 

3.2  OS AGENTES QUE COMPÕE O SISTEMA DO AGRONEGÓCIO 

 

3.2.1 Fornecedores de Insumos 

São os insumos requeridos para a produção, tais como sementes, mudas, calcário, 

defensivos, fertilizantes, tratores, implementos, equipamentos, máquinas, motores, etc. 

Quanto mais tecnificado for o setor de produção, mais demandada será a cadeia 

fornecedora de insumos para o processo produtivo, fazendo com que esta relação se 

constitua em elemento propulsor para o desenvolvimento do agronegócio. Com as novas 

demandas ambientais e a pressão por novas formas de produção sustentável, cresce a 

importância deste setor, no sentido de desenvolver produtos que sejam compatíveis com 

esta nova ordem. (NETO; ALMEIDA, 2006) 

 

3.2.2 A Produção Primária 

A evolução tecnológica e gerencial aplicada no agronegócio nos últimos anos, tem 

proporcionado ao setor aumentos constantes de produtividade, ainda que este avanço não 

seja linear, mas devidamente apropriado pelos produtores com maior acesso aos meios de 

produção. Conforme observado por Pinazza & Alimandro (1999), a gestão da propriedade 

rural carece de forte intuição e espírito empreendedor, principalmente considerando-se que 

a tomada de decisão sobre o quê, quanto e como produzir pode ser afetada por fatores não 

previstos, como por exemplo, variações climáticas, mudanças nas tendências de mercado e 

outros fatores afins. Como consequência disso, ocorrem surtos espasmódicos na produção 

e nos preços de seus bens, impactando na formação da renda setorial.  
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3.2.3 A Agroindústria 

São os agentes atuantes na fase de transformação do produto primário, podendo ser 

de primeira transformação, que adiciona atributos ao produto, sem modificá-lo, ou de 

segunda, quando o produto de origem primária sofre transformação física. 

Por ter que lidar com agentes tanto a montante como a jusante da cadeia, não raro 

surgem conflitos no relacionamento com fornecedores e clientes, pois se de um lado tem 

que satisfazer a demanda de atacadistas e varejistas, por outro precisa adquirir a matéria 

prima do produtor, com quem tem que dividir margens da venda do produto. Além disso, 

aspectos de regularidade de fornecimento, quantidade, qualidade e sanidade apresentam-se 

como atributos importantes, que irão influenciar na maior ou menor competitividade das 

empresas no mercado. 

 

3.2.4 O Atacado 

A distribuição de produtos alimentares, como é o caso da produção agropecuária,  

utiliza-se de uma complexa rede baseada na atuação de atacadistas, que possuem estruturas 

de recepção, transito e distribuição de produtos. Nestas bases atuam grandes empresas 

industriais, de prestação de serviços logísticos e grandes empresas comerciais de vendas de 

alimentos a varejistas, compradores industriais, institucionais e comerciais. (NEVES; 

LOPES; CÔNSOLI, 2003) 

 

3.2.5  O Varejo 

Representa o elo intermediário entre os consumidores e os demais componentes da 

cadeia (atacado, indústria agroalimentar e produtores), o que lhe confere um papel dos 

mais relevantes no interior dos sistemas produtivos. Sua forte influência sobre as 

preferências dos consumidores faz do setor uma atividade fundamental das cadeias 

agroindustriais. Tem-se observado, ao longo dos anos uma evolução expressiva no 

segmento de distribuição de alimentos, fruto do desenvolvimento tecnológico, 

notadamente da informática, possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas de gestão, 

de logística e de controle de qualidade, cujo objetivo principal é satisfazer os desejos e 

necessidades dos consumidores. (SPROESSER, 1997). 

 

3.3  CONSUMIDOR 

Nos estudos de Neves & Castro (2003), o consumidor é apontado como o ponto de 

partida para a análise de um sistema agroindustrial, haja vista ser a demanda de todos os 

outros elos ora analisados originária da demanda do consumidor. Entender seu 

comportamento, observando como altera seu hábito alimentar é fundamental para 

compreender como as empresas ao longo das cadeias agroalimentares devem trabalhar para 

ter sucesso. 

A busca por uma alimentação mais saudável por parte dos consumidores 

certamente irá demandar novas formas de relacionamento entre os agentes produtivos. Os 

consumidores podem estar distantes da etapa da produção, uma vez que boa parte das 

grandes redes de supermercados se abastece globalmente. Isto significa que a informação 

deve estar plenamente coordenada, caso seja demandada pelo consumidor final, o que pode 

exigir relações muito complexas entre os agentes produtivos, que extrapolam aquelas 

transações típicas de mercado, onde apenas preços e quantidades são as variáveis de 

decisão. (ZYLBERSZTAJN, 2000) 
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3.4  OS AMBIENTES INSTITUCIONAL E ORGANIZACIONAL 

Um sistema agroindustrial pode ser visto como um fluxo, suportado de um lado 

pelo ambiente institucional e de outro, pelo ambiente organizacional. De acordo com 

Zylbersztajn (2000), as instituições são as regras do jogo da sociedade e são representadas 

pelas leis, tradições e costumes que caracterizam as diferentes sociedades. Já as 

organizações estão representadas pelas estruturas que dão apoio ao funcionamento dos 

sistemas agroindustriais, tais como: as empresas, instituições de pesquisa, universidades, 

órgãos de extensão rural, cooperativas e associações de produtores, entre outros. São os 

principais agentes que fazem os sistemas funcionarem. 

As regras podem ser formais ou informais, conforme Saes (2000), onde entende-se 

por formais aquelas que são explicitadas por algum poder legítimo e tornadas obrigatórias 

para manter a ordem e o desenvolvimento de uma sociedade, como por exemplo a 

Constituição de um país. De outra forma, as regras informais são caracterizadas pelos 

valores, costumes, tradições e atitudes de uma dada sociedade. 

No espaço dos ambientes institucional e organizacional, o Estado cumpre papel 

fundamental no provimento de incentivos para os agentes atuarem, sendo os incentivos 

mais importantes aqueles que asseguram bens públicos redutores dos custos de transação, 

tais como a definição de direitos de propriedade, a capacidade de resolver disputas 

judiciais em tempo hábil, a capacidade de fazer valer a lei e a estabilidade institucional 

(ZYLBERSZTAJN, 2005). 

 

3.5  RELAÇÕES CONTRATUAIS NO CONTEXTO DO AGRONEGÓCIO 

As relações dentro de um sistema agroindustrial são caracterizadas tanto por meio 

de relações contratuais formais como por acordos informais, que se estabelecem entre os 

produtores, os fornecedores de insumos, a agroindústria e os distribuidores, além dos 

contratos que são firmados no âmbito dos ambientes institucional e organizacional. 

Zylbersztajn (2005) apresenta estudos recentes sobre o funcionamento dos 

mercados competitivos que são unânimes em afirmar que somente o sistema de preços não 

é suficiente para explicar a alocação de recursos por parte das organizações, corroborando 

com os achados de Coase (1937) sobre a firma, demonstra que o mecanismo de preços não 

funciona como coordenador perfeito da produção, ou pelo menos não o faz em todas as 

situações. Exemplos advindos da agricultura mostram a existência de contratos envolvendo 

agricultores e ofertantes de insumos, canais de distribuição, bem como de coordenação 

horizontal. 

A forma como o produtor se relaciona com os canais de distribuição, segundo 

Zylbersztajn (2005), tem sofrido mudanças, observa que características do produto levam a 

indústria a relacionar-se com os produtores caso exista interesse específico, como a 

localização privilegiada ou alguma característica especial do produtor (como ausência de 

transgênicos). 

Através deste estudo propõe-se analisar a realidade do pecuarista, partindo de seu 

ponto de vista, buscando enxergar o todo, valorizando as abordagens que privilegiam uma 

visão sistêmica, onde o criador de bovinos é o elemento chave, o principal foco de estudo 

como partícipe nas cadeias produtivas, sistemas agroindustriais, supply chain management, 
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filière e commodity systems approach, cada qual com o seu respectivo papel
1
.  

 

3.6  LEIS E NORMAS QUE REGEM A SANIDADE ANIMAL  

 O Decreto presidencial n
o
 24.548 de 03 de julho de 1934, regulamentou no Brasil 

Serviço de Defesa Sanitária Animal traduzindo as normas e condições para a execução 

desta atividade visando desenvolvimento da pecuária nacional. 

 Segue a parte introdutória do texto que aprova Regulamento do Serviço de Defesa 

Sanitária Animal, o qual determina que o Serviço de Defesa Sanitária Animal executará as 

medidas de profilaxia previstas neste regulamento, para preservar o país de zoonoses 

exóticas e combater as moléstias infectocontagiosas e parasitárias existentes no seu 

território e define medidas e meios para que isso ocorra.  

 

3.6.1 Leis da Sanidade Animal em Rondônia e sua Fiscalização 

 A lei que rege a Defesa Sanitária Animal no Estado de Rondônia foi publicada em 

15 de junho de 2001, sob o n
o
 982, após a sanção do governador e abaixo transcrevemos a 

parte introdutória da Lei, onde contempla as condições gerais a serem adotadas e seguidas 

pelos criadores de animais de Rondônia bem como define a competência da Agência de 

Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, como sendo 

planejar, executar, coordenar, articular com outros setores, avaliar e supervisionar as 

Políticas de Defesa Sanitária Animal, por meio de programas gerais e especiais, 

fiscalização da comercialização de produtos de uso veterinário e insumos pecuários e 

outras atividades que lhe forem conferidas, no Estado de Rondônia, visando a preservação 

e a proteção da saúde animal, bem como a proteção ambiental objetivando a valorização da 

produção e da saúde pública. Apresentam dispositivos que possibilitam esta atuação. 

Destacam-se na citada Lei, os artigos 3
o
 e 16

o
 (modificado pela Lei n

o
 1367 de 26 

de julho de 2004) e seus parágrafos, os quais discorrem sobre as obrigações dos 

proprietários possuidores, detentores ou transportadores de animais suscetíveis a zoonoses
2
 

conforme a lei. 

A previsão legal determina ações que visem garantir a sanidade animal em todo o 

território do Estado, e para tanto a Agência IDARON utiliza-se de infraestrutura de 

unidades de fiscalização móvel, bem como postos fixos de fiscalização que atuam no 

acompanhamento da movimentação dos bovinos dentro do Estado e fiscalizam a entrada e 

saída dos mesmos nas fronteiras com os demais Estados da Federação. Cumpri destacar a 

proibição de trânsito de animais, no Estado de Rondônia, originários de áreas consideradas 

de risco para a transmissão de febre aftosa, como á o caso do Estado do Amazonas e do 

país vizinho Bolívia.l 

 

3.6.2 Leis de Segurança Alimentar Brasileira 

Seguindo as exigências internacionais ligadas à garantia de procedência e segurança 

                                                 
1
 A abordagem adotada neste estudo é a de cadeia produtiva, considerando a cadeia produtiva no seu sentido 

mais amplo, ou seja, visualizando todas as transações que ocorrem de montante à jusante e com todas as suas 

implicações, conforme definido em MORVAN (1985). 
2
 São consideradas zoonoses, doenças de animais transmissíveis ao homem, bem como aquelas transmitidas do 

homem para os animais. Os agentes que desencadeiam essas afecções podem ser microorganismos diversos, como 

bactérias, fungos, vírus, helmintos e rickéttsias. 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

7 

do alimento a ser disponibilizado à população, o Brasil implantou a partir do final da 

década de 1990, leis e regulamentos que regem a produção, processamento, manipulação, 

transporte, embalagem, armazenagem e distribuição de alimentos, visando a segurança do 

alimento em consonância às exigências propaladas pela CE 1760/2000 dos países da União 

Européia, que prescrevem sistemas de rastreabilidade a serem implantados nas cadeias 

produtivas de modo a determinar ponto a ponto o trajeto percorrido pelo alimento, do 

ponto de produção ao prato do consumidor final. (BATALHA, 2001)  

Para tanto, a rastreabilidade pode ser considerada segundo Zylberztajn (2003) 

como um processo dinâmico, pela documentação gerada em todos os estágios pelos quais 

os produtos e gêneros alimentícios passam desde a produção, passando pela distribuição e 

comércio até ao consumo, permitindo conhecer a história do produto. 

 

3.6.3 Ações de Normalização 

Dentre as ações de normatização impostas pelo Ministério da Agricultura e 

Produção e abastecimento, destaca-se a Instrução Normativa 51 (IN51) de 18/09/2002, a 

qual determina parâmetros para as condições de produção, manuseio, processamento e 

transporte de Leite bovino, caprino ou bubalino. Transcrevemos os pontos que mais afetam 

os pecuaristas, em especial os rondonianos, como elementos de análise neste trabalho: A 

IN51, aprovou os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite 

tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e do Leite Cru Refrigerado e 

o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, e 

normatizou as ações a cada passo do processo extrativo, manipulador, armazenador, 

transportador, processador e distribuidor dos produtos oriundos do Leite. 

 

3.6.4 Certificação e Rastreabilidade 

Os processos de certificação tornaram-se os olhos dos compradores a partir de 

necessidades de mercados de bens complexos onde os adquirentes não tem meios de 

verificar por si próprios o atendimento à padrões de qualidade desejada, o qual deve ser 

exercido por uma entidade certificadora independente, pública ou privada. 

Portanto o poder do Estado deve ser utilizado para aplicação compulsória de 

padrões em mercados fragmentados, a fim de regulá-los e impor regulamentos através de 

legislação competente.  

A certificação da Internacional Standartizacion Organizacion (ISO) também é 

aplicada em processos agroindustriais especialmente em indústrias de alimentos. A ISO 

9000 é a mais difundida e trata de padrões de qualidade em processos. A ISO 22000 é uma 

norma específica aplicada a gestão da qualidade e segurança de alimentos, processo que 

implica no controle da produção, manuseio (movimentação), transformação, distribuição e 

demais passos até a mesa do consumidor dos alimentos.  (ZYLBERSZTAJN; SCARE, 

2003).  

 

3.7 BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS À EXPORTAÇÃO  

 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil 

(MDIC, 2010), informa que no atual cenário do comércio internacional é de fundamental 

importância que esforços sejam desenvolvidos no sentido de aumentar significativamente a 

reduzida participação das exportações brasileiras no mercado mundial, cuja fatia situa-se 

atualmente em menos de 1%, cifra esta que não corresponde às dimensões da economia do 
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país e muito menos às suas potencialidades.  

 

Para atingir esse objetivo faz-se necessário, inicialmente, a identificação das 

barreiras existentes às nossas exportações, de forma sistemática e atualizada, para 

posterior análise de seu impacto econômico, visando, simultaneamente, informar e 

melhorar a performance do setor exportador, bem como servir de subsídios às negociações 

internacionais que visem à eliminação dos obstáculos comerciais. 

Na literatura e trabalhos internacionais, normalmente são consideradas barreiras 

não-tarifárias as medidas e os instrumentos de política econômica que afetam o comércio 

entre dois ou mais países e que dispensam o uso de mecanismos tarifários (tarifas ad-

valorem ou específicas). 

 

3.7.1 Tipos de Barreiras Externas 

 

As quotas são exemplos de barreiras não tarifárias, causando limitação de 

importações pela fixação de quotas para produtos; as salvaguardas a exemplos da aplicação 

de quotas de importação ou elevação de tarifas por questões de medidas de salvaguarda, 

exceto salvaguardas preferenciais previstas em acordos firmados; impostos e gravames 

adicionais a exemplo dos adicionais de tarifas portuárias ou de marinha mercante, taxa de 

estatística, etc. 

Outras formas de barreiras são impostos e gravames internos que discriminem 

entre o produto nacional e o importado, por exemplo, o imposto do tipo do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias) que onere o produto importado em nível superior ao 

produto nacional; preços mínimos de importação/preços de referência, como o 

estabelecimento prévio de preços mínimos como referência para a cobrança das tarifas de 

importação, sem considerar a valoração aduaneira do produto; direitos antidumping 

aplicados, provisórios ou definitivos; subsídios às exportações praticados por terceiros 

países e as medidas financeiras como a criação de sobretaxa para as importações do 

empalme argentino. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

4.1 A PECUÁRIA DE CORTE  

A demanda mundial de carne bovina manteve-se estável nos últimos 10 anos e a 

recessão que assolou os países ricos em 2008, determinou uma revisão conceitual dos 

mercados consumidores por todo o mundo. Com isso a reação da demanda retraída pelas 

oscilações financeiras aponta com indicativos de crescimento, a ser alavancado pela 

retomada da economia dos países desenvolvidos a partir do ano de 2011, desenhando-se 

assim um mercado promissor (ANUALPEC, 2009). 

Em termos de participação no mercado mundial de carne bovina, o Brasil 

encontra-se em primeiro lugar dos países exportadores, respondendo por 1,829 milhões de 

toneladas (23,9%) de todas as vendas de produtos cárneos realizadas no planeta em 2008, 

num total de 7,629 milhões de toneladas, seguido pela Austrália (18,2%), Estados Unidos 

(11,1%), da Índia (10,6%), Nova Zelândia (6,8%), Canadá (6,0%) e Argentina (5,2%) entre 

outros (ANUALPEC, 2009). 

 

4.2. O Estado de Rondônia e a Pecuária de Corte 

Rondônia foi o estado da região norte do Brasil que obteve o maior crescimento 
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relativo no rebanho bovino nos últimos 10 anos, perdendo em números absolutos nesta 

região, apenas para o estado do Pará e em relação aos demais estados brasileiros foi o que 

mais cresceu, em média de 6,85% nos anos de 1997 a 2006 conforme o ANUALPEC 

(2009). O Estado atingiu, em 2008, aproximadamente 11,2 milhões de cabeças de gado 

(leite e corte), representando a relação nominal de 7,5 animais por habitante, dos quais 7,7 

milhões (67,9%) são destinados ao abate e os demais 3,5 milhões à produção leiteira 

(IDARON, 2010). 

As atividades ligadas aos agronegócios representam atualmente 48,6% do PIB do 

Estado de Rondônia, confirmando assim a vocação natural do Estado para esta atividade 

(FIERO, 2009). O setor agropecuário emprega cerca de 193 mil trabalhadores no Estado, 

dispersos em mais de 90 mil propriedades rurais que desenvolvem atividade pecuária, 

representando a ocupação média de 2,2 funcionários por propriedade, desses, 1/3 dedicam-

se à pecuária leiteira (FIERO, 2009). A pesquisa trimestral de abate de animais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, informa que o abate de bovinos no país 

atingiu 29,665 milhões de cabeça em 2010 indicando o crescimento de 4.3% em relação a 

2009. 

 A produção de carne e seus sub-produtos inspecionados pelo Ministério da 

Agricultura Produção e Abastecimento em Rondônia - MAPA (2010), foi de 356.635 

toneladas no ano de 2009, das quais 258.752 toneladas foram destinadas ao mercado 

nacional, cujos principais compradores foram os Estados de Santa Catarina (31,6%), São 

Paulo (22,2%), Amazonas (6%) e outros em menor volume, somados ao consumo 

doméstico na ordem de 100 mil toneladas, determinando um abate anual superior a 1,6 

milhões de cabeças no Estado. 

 

5. MÉTODOS 

 

5.1 VARIÁVEIS 

Com o objetivo de facilitar o entendimento da análise da relação entre variáveis, 

torna-se necessária a apresentação de pressupostos formulados estatisticamente, ou seja, 

sugere-se que os dados apurados na estratificação dos pecuaristas, o tempo nesta atividade 

profissional e o acesso às informações legais e normalizadoras, corroborem para a variação 

do grau de “conhecimento das normas sanitárias legais”.  

Tais pressupostos são construídos sobre dados fragmentados e, assim, devem ser 

considerados mais como regras orientadoras da pesquisa do que qualquer outra coisa. 

Todos fluem para uma preposição geral. 

Considerou-se como o sujeito desta pesquisa o pecuarista, um ser racional na 

concepção aristotélica e assim concebido como virtuoso, cujas ações buscam a sua auto-

realização e em sendo o objeto de estudo buscou-se potencializar o resultado em sua 

plenitude natural, pois como tal é detentor de racionalidade limitada e acometido do 

sentimento de incerteza nos moldes descritos por Williamson (1989), Simon (1965) e 

North (1990).  

 

5.1.1 A OPERACIONALIZAÇÃO DA VARIÁVEL  

 

A variável “conhecimento das normas sanitárias legais -“C”, será operacionalizada 

através dos seguintes indicadores:  

• Estratificação dos pecuaristas quanto ao nível de escolaridade e sua classificação 
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quanto ao tipo de atividade pecuária que desenvolve;  

• Tempo de atividade profissional na pecuária e as atividades de aprendizagem 

realizadas nos últimos dez anos;  

• Conhecimento das leis e normas específicas da sanidade na pecuária;  

• Nível de acesso a informações e conhecimento das normas e leis que regem a 

sanidade dos animais. 

 

A variável “conhecimento das normas sanitárias vigentes pelos pecuaristas de 

Rondônia” será mensurada pela correlação dos indicadores e dos achados referentes a 

percepção dos sujeitos da pesquisa sobre seu nível de satisfação quanto a relação entre sua 

atividade na pecuária e as normas legais e sociais que a regem, considerando sua origem e 

seu grupo social. Portanto o Conhecimento das normas legais é considerado neste estudo 

como um fator que delimita o nível real de conhecimento dos pecuaristas de Rondônia 

sobre a normalização vigente que regula a sanidade animal no Estado. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Dentre as classificações de pesquisas descritas por diversos autores adotou-se a 

proposta por Gil (2002), em que as pesquisas podem ser classificadas quanto à natureza, a 

forma de abordagem do problema, objetivos e procedimentos e técnicas utilizados. 

Quanto à natureza, de acordo com Gil (2002) apud Siena (2007) esta pesquisa 

classifica-se como aplicada, uma vez que pretende “gerar conhecimentos visando aplicação 

prática, direcionados para a solução de problemas específicos”, nesse caso, identificar a 

percepção dos bovinocultores de Rondônia acerca do agronegócio da pecuária e da 

sanidade animal nesse contexto. 

Quanto à forma de abordagem do problema é qualitativa, uma vez que buscou a 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, pois considera que há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. Embora utilize-se também da estatística 

descritiva para determinação da amostra a ser estudada, a pesquisa não pode ser 

classificada como quantitativa uma vez que, segundo Gil (2002) apud Siena (2007) 

“apenas o fato do pesquisador utilizar estatística descritiva, não caracteriza uma pesquisa 

como quantitativa”.  

Com relação aos objetivos, o estudo é exploratório. Para Vergara (2006), a 

investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado De acordo com Gil (2002) este tipo de pesquisa “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou 

a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou as descobertas de intuições”.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Inicialmente procurou-se definir a amostra a ser estudada, visando a atender ao 

objetivo proposto para o estudo, que prevê a identificação e análise do nível de 

conhecimento da legislação sanitária e suas determinações pelos criadores de bovinos de 

Rondônia, em relação às exigências legais e institucionais que regem a sanidade animal no 

país. 

Assim, para identificar a população de onde seria extraída a amostra para o 

levantamento (survey), de forma estratificada utilizou-se o Relatório Final de Proprietários 

por Municípios - Rondônia 2008, que apresenta o número de proprietários de bovinos no 
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Estado distribuídos por Municípios, bem como o número de animais disponíveis nas 

propriedades em 31/12/2008. Em um survey amostral, informações são coletadas de uma 

pequena parte (amostra) de um conjunto de elementos (população), sobre o qual se deseja 

observar alguma característica (GIL, 2002).De posse desse relatório, foi identificado o 

universo de criadores de bovinos no Estado de Rondônia onde foi observado que o número 

de criadouros de bovinos no estado perfaz o total de 83.396 e que a população bovídea que 

encontram-se nestas propriedades totaliza 11.182.287 de cabeças (IDARON, 2008) 

A partir daí foram identificados e selecionado como elementos de pesquisa os cinco 

maiores municípios de Rondônia em número de pecuaristas, cujo resultado encontra-se 

expresso na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1:  Maiores municípios de Rondônia em número de pecuaristas  

Fonte:  Elaborada pelo autor da pesquisa com base nos dados da IDARON, 2008. 

 

Observou-se que a quantidade de produtores concentrados nesses cinco municípios 

totaliza o percentual de aproximadamente 18% dos pecuaristas do Estado, possuindo os 

mesmos cerca de 20% do total de bovinos de Rondônia. Assim, buscando racionalidade e 

atendendo às limitações naturais de distância, de pessoal para trabalho de campo, 

dificuldades de cunho financeiro e do exíguo tempo para levar a cabo a pesquisa, 

determinou-se como população de pesquisa os cinco maiores municípios do Estado em 

número de proprietários, pois são estes o foco das análises propostas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2:  Fórmula para cálculo da amostra                                                                                                                                                                     

Fonte:  GARBER, 2001 

 

Nas cinco cidades, quais sejam Porto Velho, Jaru, Cacoal, Buritis e São Miguel do 

Guaporé, identificou-se o número de pecuaristas produtores de gado existentes para 
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definição da amostra a ser considerada em cada município. 

Para definição da amostra, utilizou-se a fórmula apresentada por Garber (2001), 

ilustrada na Figura 2: 

Considerando-se um nível de confiança de 95% e erro de 5%, constatou-se a 

necessidade da pesquisa com uma amostra de 377 pecuaristas, o que equivale a 

aproximadamente 2,39% do universo. Para estratificação da amostra multiplicou-se o total 

de pecuaristas de cada município pela porcentagem que a amostra representa do total da 

população (2,39%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3:  Seleção da amostra por municipio                                                        

Fonte: Elaborada pelo autor da pesquisa, 2010 

 

Para fins de equalizar os dados obtidos através da pesquisa, foram aplicados na 

análise das questões de número 19, 20, 21 e 26 as regras definidas pela escala de valores 

Lickert, pois conforme as escalas de Likert, ou escalas somadas, requerem que os 

entrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações 

relativas à atitude que está sendo medida. Atribui-se valores numéricos e/ou sinais às 

respostas para refletir a força e a direção da reação do entrevistado à declaração. As 

declarações de concordância devem receber valores positivos ou altos enquanto as 

declarações das quais discordam devem receber valores negativos ou baixos. (BACKER, 

1995) 

Nas questões de número 6, 7, 15, 16, 18, 24 e 28 foram aplicadas análises 

dicotômicas considerando a estrutura das perguntas. Na questão número 24 foram 

apresentadas sete afirmativas sobre assuntos ligados à atividade pecuária, para as quais 

foram apresentadas três alternativas fechadas (verdadeiro, falso, não sei responder), sendo 

os dados resultantes compilados estatisticamente. As demais questões ofereciam respostas 

fechadas multiopcionais, com intervalos definidos em números absolutos e/ou índices 

percentuais.  

Vale ressaltar que, para fins de análise dos resultados obtidos, definiu-se para esse 

estudo uma tipificação dos criadores de bovinos, onde foram consideradas pecuaristas 

todas as pessoas físicas ou jurídicas, criadoras de animais bovinos, independentemente da 

finalidade da atividade que desempenham (leite ou corte), classificadas pelo número médio 

de animais mantidos no rebanho para dar fluidez às análises propostas. A tipificação 

adotada apresenta-se da seguinte forma: 

• Grupo A - Micro-pecuarista - criador de até 100 animais;  

• Grupo B - Pequeno pecuarista - criador de 101 a 500 animais;  

• Grupo C - Médio pecuarista - criador de 501 a 1000 animais;  

• Grupo D - Grande pecuarista - criador de mais de 1001 animais.  

 

 Conhecimento das normas sanitárias (Indicador “C”): Este indicador mede o nível de 
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conhecimento dos pecuaristas com relação às normas e exigências legais da sanidade 

animal do Estado. A formatação do indicador de conhecimento, por tratar-se exatamente 

do foco proposto no objetivo geral do estudo, e sua correlação estatística com os demais 

indicadores ter sido considerada determinante no resultado pretendido.  

  

Cálculo do indicador C - Conhecimento das normas sanitárias: Este indicador é o 

resultado da somatória dos valores apontados e considerados relevantes dentre os dados 

apurados nas questões (Q6; Q7; Q13; Q14; Q15; Q28) subtraídos do valor apontado na 

Q16, todas do instrumento de pesquisa, e seu resultado dividido por 6, resultando assim 

numa média ponderada. O resultado da questão, Q16, foi considerado como fator redutor 

do indicador “C”. 

Apresenta-se a seguir a descrição sumarizada das questões (Q) que compõem o 

indicador “C”: 

• Q6 - Conhece o teor da Instrução Normativa 51 (IN51) do Ministério da Agricultura 

- MAPA?  

• Q7 - Conhece as técnicas de BPF - boas práticas de fabricação?  

• Q13 - Tem participado de algum tipo de atividade de aprendizagem formal 

relacionada à atividade de pecuária nos últimos 10 anos? 

• Q14 - Qual o seu conhecimento sobre as Leis sanitárias relacionadas à atividade 

pecuária?  

• Q15 - Conhece as Leis 982 e 1367, sobre a sanidade animal do Estado de Rondônia?  

• Q16 - Já foi autuado por desrespeito a Legislação Sanitária Estadual? (Fator redutor) 

• Q28 - Você tem noção das práticas de bem-estar animal? 

 

6  ANÁLISE DESCRITIVA 
Além do estudo das relações entre as variáveis utilizadas como o conhecimento 

acerca das normas sanitárias legais pelos pecuaristas e seu indicadores e da eficiência do 

sistema de comunicação das Instituições que atuam na sanidade animal, estudou-se 

também a relação entre o nível de conhecimento das normas sanitárias vigentes pelos 

pecuaristas e dos resultados socioeconômicos obtidos pelos pecuaristas diante da 

aplicação das normas sanitárias legais.  

Além disso, foram também coletados junto aos pecuaristas, dados referentes às 

variáveis gênero, faixa etária, nível de escolaridade e tempo de experiência na atividade 

pecuária. 

 

6.1  TABULAÇÃO SIMPLES DOS DADOS  

 

A seguir são analisados os dados apurados através da tabulação simples dos dados, 

realizada com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007. Após a tabulação procedeu-se à 

análise individual dos dados levantados na pesquisa através da aplicação dos questionários 

e a correlação estabelecida para análise e interpretação das variáveis a fim de atender os 

objetivos do estudo.  

 

6.2 DADOS RELACIONADOS AO “CONHECIMENTO  DAS  NORMAS 

SANITÁRIAS” 

 

6.2.1  Estratificação dos Pecuaristas 
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Quanto ao gênero, é evidente a maioria absoluta dos homens na atividade pecuária, 

representando em São Miguel do Guaporé 96% dos pesquisados, em Porto Velho e Cacoal 

94% dos pecuaristas, em Buritis foram 93% e em Jaru 91% do gênero masculino. 

Na análise do nível de escolaridade dos pecuaristas, observou-se que pouco mais 

da metade dos respondentes de Porto Velho (51%) afirmou possuir o nível de escolaridade 

médio, seguidos por 48% dos respondentes em Jaru, 47% em Buritis, 42% em Cacoal e 

41% em São Miguel do Guaporé. Observou-se que está em Cacoal a maioria dos 

respondentes que possuem curso superior (19%), acompanhados pelos pesquisados de 

Porto Velho e Buritis com (15%) cada e seguidos pelos pecuaristas de São Miguel do 

Guaporé (12%) e Jaru com 11%. 

Em Jaru 16% dos respondentes afirmaram ser analfabetos. Em Cacoal 9% de 

analfabetos e São Miguel do Guaporé. Em Porto Velho e Buritis, 8% e 7% 

respectivamente. Em São Miguel do Guaporé 33% dos respondentes que cursou o nível 

fundamental, enquanto que em Cacoal e Buritis este número era de 27% dos mesmos, 

seguidos por Porto Velho com 26% dos pesquisados e Jaru com 22%. Observou-se que 

quanto maior a idade do respondente, menor o nível de escolaridade do mesmo. 

Em Porto Velho, 79% dos respondentes encontravam-se nas faixas etárias 

superiores a 41 anos, enquanto em Cacoal e Buritis a faixa etária entre 31 a 40 anos 

correspondia a 26% dos pesquisados, de 41 a 50 anos eram 32% em Buritis e 26% em 

Cacoal e Jaru. Na faixa de 51 a 60 anos eram 29% os pecuaristas de São Miguel do 

Guaporé, destes,  mais de 45% dos respondentes afirmaram estar na atividade pecuária há 

mais de 25 anos. 

Outro grupo significativo de respondentes com 33% de indicações em Porto Velho, 

27% em Buritis, 26% em Cacoal, 23% em Jaru e 19% em São Miguel do Guaporé afirmam 

estarem na atividade pecuária há não mais que 15 anos. 

 

6.2.2  Classificação do Pecuarista Quanto ao Plantel 

De acordo com a classificação definida na metodologia o Grupo A (micro-

pecuarista) composto de proprietários com até 100 bovinos; o grupo B (pequeno 

pecuarista) aqueles que possuem de 101 a 500 animais; o grupo C (médio pecuarista) 

possuidores de 501 a 1000 bovinos e o grupo D (grande pecuarista) cujos plantéis são 

formandos com mais de 1001 cabeças. 

A Figura 4 representa valores absolutos (v.a.) e percentuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Classificação dos pecuaristas quanto ao número de animais  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do levantamento da pesquisa, 2010. 
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A classificação apresentada na Figura 4 denota o perfil dos pecuaristas 

respondentes da presente pesquisa, distribuídos pelos municípios em estudo, podendo ser 

observado que os pesquisados em Jaru (61%), Porto Velho (58%) e São Miguel do 

Guaporé (53%) afirmaram manter em seu poder número de bovinos inferior a 100 cabeças, 

sendo os mesmos classificados como micro-pecuaristas, em consonância com as 

observações iniciais deste estudo quando menciona o perfil pulverizado das áreas 

produtivas do Estado e do grande número de novos empreendedores que investiram em 

Rondônia nas últimas décadas. 

É notável a representatividade dos pequenos pecuaristas, aqueles que possuem de 

101 a 500 bovinos, nos municípios de Buritis com 40% e Cacoal com 37% dos 

respondentes. Já os pecuaristas que trabalham com plantéis superiores a 501 cabeças de 

bovinos, classificados como médios e grandes pecuaristas, representam em média menos 

de 10% dos pesquisados, ratificando a análise anterior sobre o perfil dos bovinocultores 

rondonienses.  

 Quanto a aprendizagem formal dos pecuaristas de Rondônia, 49% dos respondentes 

em Porto Velho e 37% em Jaru afirmaram não ter participado de nenhum tipo de atividade 

de aprendizagem formal relacionada à atividade nos últimos 10 anos. Em Porto Velho, 

destacaram os cursos de aperfeiçoamento (16%), a leitura de livros e revistas da área, bem 

como vídeos específicos (12%), seguidos de treinamentos com 9% dos respondentes. 

Enquanto que em Cacoal, Buritis e São Miguel do Guaporé, dizem ter participado de 

palestras (30%), participado de cursos de aperfeiçoamento (23%), realizado “dias de 

campo” (19%) e outros 10% buscaram informações em livros, revistas e vídeos da área.  
 

6.2.3 Conhecimento das Leis e Normas  sobre a Sanidade Animal 

 Ao responderem sobre o seu conhecimento sobre as leis que regem a sanidade 

animal em Rondônia, 31% dos pesquisados em São Miguel do Guaporé, 30% em Jaru, 

27% em Cacoal e 19% em Porto Velho e Buritis afirmaram desconhecer completamente a 

legislação. Das demais opções sobre o conhecimento das leis sanitárias disponibilizadas 

aos respondentes, em Jaru 56%, em Buritis, Porto Velho e Cacoal, 51% dos respondentes, 

afirmaram ter pouco conhecimento sobre as leis sanitárias. Apenas 7% dos pesquisados, 

em média, afirmaram conhecer totalmente a legislação sanitária de Rondônia, o que denota 

baixo conhecimento das leis que balizam a atividade da pecuária no Estado.  

 Complementando esta análise, os pecuaristas foram questionados sobre o 

conhecimento específico das Leis 982 e 1367 (aquelas que regem a sanidade animal no 

Estado de Rondônia), 80% dos respondentes de Porto Velho afirmaram não conhecê-las, 

em Cacoal, Jaru, Buritis e São Miguel do Guaporé 72%, em média os respondentes 

afirmaram não conhecê-las, confirmando assim a análise anterior. Para corroborar com a 

análise do conhecimento real dos respondentes quanto às normas e legislação em vigor, 

foram apresentadas sete frases afirmativas sobre ações rotineiras da atividade pecuária, 

exigidas pelas leis vigentes, para que os mesmos indicassem as “verdadeiras”, “falsas” ou 

informassem “não saber a resposta”. 

 Os respondentes de maneira geral (65%) responderam corretamente as afirmativas 

que dizem respeito à obrigação de vacinação semestral contra febre aftosa e a necessidade 

de emissão de Guia de Trânsito animal (GTA) para movimentação de animais em qualquer 

circunstância. Porém quando se questionou sobre o controle da brucelose, da raiva animal 

e do carbúnculo, a maioria dos respondentes (62%) demonstraram desconhecer as normas 
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que regem estas ações previstas em lei. 

6.2.4 Nível de Tecnologia Aplicada na Atividade pelo Pecuarista 

 Foi indagado aos pesquisados se conhecem as BPFs (boas práticas de fabricação), 

requisitos básicos de segurança do alimento, para se desenvolver atividades ligadas a 

produção dos mesmos. Sobre o conhecimento das BPFs, entre os respondentes de Porto 

Velho apenas 22% deles afirmaram conhecer as normas das BPFs e os demais 78% a 

desconhecem.  

 Em Cacoal, Jaru, São Miguel do Guaporé e Buritis, 91% dos respondentes também 

desconhecem as técnicas de boas práticas de fabricação, revelando um ponto bastante 

crítico pois como já foi informado nesta análise, boa parte dos pesquisados são 

manipuladores de alimentos in natura (leite).Também buscou-se verificar o conhecimento 

dos respondentes sobre as práticas de bem-estar animal, que se resumem em condições 

mínimas de manuseio e movimentação adequados de animais que produzem alimentos ou 

que serão transformados neles.  Sobre este assunto foi apurado que entre os pecuaristas 

pesquisados em Buritis 64%, em Cacoal 53%, em Porto Velho 51%, afirmaram conhecer 

estas regras básicas de cuidados com os animais, em Jaru esta relação apresentou 68% dos 

respondentes como desconhecedores das práticas de bem-estar animal e somente 32% 

afirmaram conhecê-las. 

Por fim buscou-se identificar o grau de conhecimento e utilização dos pecuaristas 

dos sistemas de certificação e rastreabilidade de animais. Os dados coletados em Cacoal 

(54%), Jaru (49%), Porto Velho (45%) e Buritis (44%) demonstraram que a maioria 

desconhece as técnicas de certificação e rastreabilidade, onde os respondentes afirmaram 

não utilizar as ferramentas por falta de informação adequada e de conhecimento suficiente, 

indicaram também em São Miguel do Guaporé, Jaru e Buritis que mais de 20% dos 

pesquisados não adotam a certificação e a rastreabilidade porque o frigorífico não paga 

mais pelos animais rastreados, outros 18% em Cacoal, Porto Velho e Buritis afirmaram ser 

o custo financeiro elevado para implementar e manter o sistema o impeditivo ao uso da 

certificação e da rastreabilidade nos animais. 

Mesmo que de maneira sutil, deve-se considerar os 12% em São Miguel do Guaporé e os 

6% em Cacoal que afirmaram ter desistido do uso destas ferramentas “porque não existe 

seriedade no processo e não valorizam economicamente o procedimento”. 
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Figura 5: Aderência à certificação e rastreabilidade                                                                                                  

Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do levantamento da pesquisa, 2010.  

 

7. CONCLUSÕES 

Ao serem  analisados  os  dados  apurados na pesquisa  de  forma isolada, pode-se 

inferir sobre o ponto que denota menor valor indicativo para as conclusões finais sobre o  

conhecimento, domínio, interação dos pecuaristas com relação às leis e Normas que 

balizam a atividade que desenvolvem. O indicador do Conhecimento (C), que apresenta 

um valor absoluto de 0,25 (ou 25%), apurado através dos cálculos estatísticos do programa 

Microsoft Excell. Corroborando de forma positiva, porém mínima, na formação deste 

componente tão importante para o bom andamento da atividade do pesquisado. Portanto os 

dados apurados na pesquisa indicam que 25% dos pesquisados tem o nível de 

conhecimento necessário para que as atividades da pecuária relativas à sanidade animal 

sejam consideradas regulares. 

Os criadores de bovinos apontaram que, 20% dos respondentes, utilizam-se de 

programas de televisão, técnicos da IDARON, com 19% e por jornais e revistas 

agropecuários juntamente com os técnicos da EMATER, ambos com 14% das indicações.  

Após analisados os dados, pode-se inferir sobre a necessidade de maiores estudos 

no tocante à: 

1. Nível de conhecimento das Leis que regem a sanidade animal e meios de tornar-lo 

mais eficiente em Rondônia;  

2. Nível de participação e suas necessidades de melhorias, em parcerias construtivas 

(Pecuarista x Instituições), para fins de melhorias nas atividades fins e conhecimento 

de novas tecnologias;  

3. Nível de proximidade das Instituições que atuam na pecuária, a fim de desenvolver 

atividades conjuntas mais eficazes;  
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RESUMO 

A crise ambiental é uma crise da razão, do pensamento, do conhecimento e a pressão 

exercida sobre os recursos naturais enquanto fatores de produção e sumidouros 

depositários de resíduos oriundos da utilização desses, faz com que as questões 

referentes a possíveis limites à sua utilização sejam discutidas. Nesse trabalho, 

verificou-se a resistência dos pescadores, a maneira de lidar com a natureza, seu meio 

de subsistência, da cultura, produção e reprodução do trabalho, principalmente sua 

contribuição na economia local e na configuração social do Guaporé, no Estado de 

Rondônia. Buscou-se também compreender a cultura campesina pesqueira na 

perspectiva da sustentabilidade no fazer da pesca, estratégias de resistência identitária 

nas formas de organização, produção e reprodução do trabalho. A pesca no Guaporé se 

apresenta como camponesa, tem forte integração familiar, na reprodução do trabalho 

incorpora valores de solidariedade e apoio mútuo, contribui significativamente para 

garantir a segurança e soberania alimentar dos contextos populares amazônicos. 

Palavras chave: Desenvolvimento; pesca; sustentabilidade. 
 

INTRODUÇÃO 

Considerando a conjuntura atual de crise ambiental, social e civilizatória, 

buscando contribuir com o resgate das formas de sobrevivência que respeite o meio 

ambiente nas relações homem/homem, homem/natureza, homem/natureza/sociedade, 

inicia-se com esse trabalho uma serie de estudos para analisar os efeitos na pesca 

artesanal e população tradicional do Vale do Guaporé, região no extremo oeste do 

Brasil, fronteiriça com a Bolívia que margeia o Rio Guaporé em Rondônia. Verificou-se 

a resistência dos pescadores, a maneira de lidar com a natureza, seu meio de 

subsistência, da cultura, produção e reprodução do trabalho, principalmente sua 

contribuição na economia local e na configuração social do Guaporé. Buscou-se 
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compreender a cultura campesina pesqueira na perspectiva da sustentabilidade no fazer 

da pesca, estratégias de resistência identitária nas formas de organização, produção e 

reprodução do trabalho.  

 

MATERIAL E MÉTODO 

Optou-se pela abordagem plural de investigação, quanti qualitativa da pesquisa 

ação participativa, associando-se ao método etnográfico e história de vida, para tanto 

utilizou-se de forma associada os seguintes instrumentos:  

a)  Análises de dados secundários; 

b) Definição de objetivos e problemas de pesquisa; 

c) Entrevistas semiestruturadas e questionários (Federação dos Pescadores de 

Rondônia - Fepearo, colônias de pescadores, associações quilombolas, dentre 

outras); 

d) Análise de desembarque da pesca e estatística pesqueira no Guaporé; 

e) Capacitação de pescadores em informática e controles estatísticos; 

f) Oficinas participativas e audiência pública; e, 

g) Observação direta e participante; 

 

As atividades foram coordenadas de forma estratégica integrando os Projetos 

Peixe-Vivo e Quilombagem pesqueira do Guaporé, conforme detalhes evidenciados nas 

figuras 1 a 5. 

 

 

     

Fig.1 – Audiência 

pública 

 Fig. 2 - Oficina 

participativa 

 Fig. 3 –

Desembarque 

de pescado 

 Fig. 4 - Estatística 

pesqueira local 

 Fig. 5 - Aplicação 

das entrevistas 

 

 

 A figura 1, ilustra a participação dos pescadores e entidades representantes da 

pesca e aqüicultura durante a audiência pública; a figura 2, ilustra a oficina 
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participativa; a figura 3, é no local de desembarque do pescado e a forma de controle; a 

figura 4 demonstra a forma simples e eficiente de controle da produção pesqueira, que 

possibilita os dados estatísticos; e, a figura 5, ilustra estagiários da UNIR de Presidente 

Médici que estão envolvidos nos projetos, coletando dados via entrevistas. 

 

Questão problema 

Poderá a pesquisa participativa contribuir com a gestão compartilhada dos 

recursos pesqueiros, envolvimento dos pescadores e a sustentabilidade do Guaporé? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A sustentabilidade 

 

Que sentido tem a sustentabilidade? Deve-se lembrar que sua conceituação tem 

sido excessivamente pautada pela retórica, embora seja evidente o empenho da 

sociedade em avançar no significado e na prática. Segundo a visão de Sachs (2002) não 

se alterou substancialmente ao longo dos vinte anos que separaram as Conferências de 

Estocolmo e do Rio, acredita que “permanece válida quanto aos objetivos específicos 

para oito das suas dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, 

econômica, política nacional e política internacional” (p. 27). 

Para Veiga (2005), existe um “duplo imperativo ético de solidariedade 

sincrônica com a geração atual e diacrônica com as futuras” (p.171). Essa complexidade 

em associar a dupla escala de tempo e espaço, evidencia a necessidade de conjugar 

ferramentas da interdisciplinaridade para associar as múltiplas dimensões que 

demandam a sustentabilidade.  

Esses processos metabólicos são representados por cinco fenômenos: a 

apropriação, a forma primária de intercâmbio entre a sociedade e a natureza; a 

transformação, que envolve todas as trocas produzidas sobre os produtos extraídos da 

natureza; a distribuição que surge da necessidade das unidades de apropriação que 

desejam consumir tudo que produzem e produzir tudo que consomem; o consumo, que 

envolve toda a sociedade, em distintos tipos de produtos; e a excreção, onde a sociedade 

humana libera materiais e energia para a natureza.  



 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

As capacidades de absorção e de regeneração dos ecossistemas levam a repensar 

a sustentabilidade, os conceitos que têm sido excessivamente pautados nos programas, 

projetos e ações de governos. O que se vê é a sociedade precisando avançar para além 

do significado, precisa participar da gestão ambiental, estar consciente dos limites da 

absorção e regeneração, definir usos que garantam a capacidade de suporte, efetivar 

mudanças nos processos existentes, tomando como base os exemplos históricos das 

próprias práticas de conservação dos recursos naturais e do manejo sustentáveis dos 

agroecossistemas.  

As perguntas centrais da relação sociedade e natureza estão pautadas na 

qualidade e quantidade dos resíduos ou impactos, se esses são ou não assimiláveis pela 

natureza, se a quantidade supera ou não a capacidade de reciclagem ou de suporte do 

ecossistema.  

Para Masera e Ridaura (2000 p. 02) “es necesario partir de un conjunto de 

principios básicos sobre el comportamiento de los sistemas, incorporando aspectos 

ambientales, sociales y económicos”.  Os autores somam a discussão afirmando que: 

 

Es imperativo adoptar una perspectiva interdisciplinaria y impulsar una 

mayor participación por parte de los diferentes sectores involucrados en el 

manejo de los recursos naturales”. (p.02). 

Seguindo essa orientação, agregam-se as dimensões citadas: a cultural, na 

perspectiva da inserção do que historicamente os grupos e/ou comunidades tenham 

construído de significados e valores para expressar identidade e pertencimento; a 

política, centrada nas políticas públicas, que privilegiem o envolvimento da sociedade 

civil organizada, mobilizada com objetivo de exercitar a democracia, através da 

participação enquanto poder que legitima a autonomia popular; humana, na prevalência 

do apoio mútuo, solidariedade, consciência de espécie e de preservação das gerações 

futuras como fundamental para a sobrevivência humana; espiritual, das análises 

históricas geracionais que o homem faz da natureza, determina suas crenças, mitos, 

analisam as sucessões de fenômenos naturais que regem o funcionamento do universo 

para prever novos acontecimentos e co-evoluir; e a ética, que permeia as demais 

dimensões como princípio e fundamento básico para o estabelecimento de valores de 

uma sociedade justa, igualitária e solidária. A figura 6 ilustra as dimensões citadas. 
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Figura 6: Dimensões da sustentabilidade 

                                             Fonte: Silva (2010). 

 

Na prática o que se tem visto é que a sustentabilidade histórica da pesca das 

comunidades do Guaporé está em risco, evidencia-se uma a trajetória dolorosa de 

massacre das tradições, dos saberes e da cultura dos pescadores artesanais, com 

destaque para a perda incomensurável da habilidade de manejar sustentavelmente os 

recursos pesqueiros, em detrimento de desenvolvimentismo que esta a serviço do capital 

e não incorpora nas políticas públicas de forma sinergética as dimensões da 

sustentabilidade para promover o bem viver da população e a conservação dos recursos 

naturais e pesqueiros.  

 

A pesca 

A pesca artesanal mundial vive uma crise geográfica, ecológica e econômica, os 

apetrechos de pesca se transformaram em super equipamentos que varrem os oceanos, 

mares e rios, capturando recursos pesqueiros de forma insustentável. O conceito de 

pesca inesgotável ainda perdura, as políticas públicas, em sua grande maioria, se 

mostram desenvolvimentistas, o estado se apresenta como intermediário dos interesses 

da expansão do capital, tais fatos tem provocado erosão social das culturas tradicionais 

dos pescadores artesanais e pouco tem contribuído com a sustentabilidade da pesca. A 
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produção pesqueira (pesca e aquicultura) mundial somou 142 milhões de toneladas das 

quais 115 se destinaram ao consumo. (FAO, 2010). A Amazônia tem contribuído 

significativamente com a pesca, em Rondônia no Guaporé envolve os municípios de 

Pimenteiras, Costa Marques e São Francisco, nos quais os pescadores e quilombolas 

estão agrupados as colônias Z3, Z4 e Z10.  

Desde janeiro de 2010, os projetos Peixe-Vivo e Quilombagem pesqueira do 

Guaporé vêm acompanhando a pesca na região e suas lutas para garantir a 

sustentabilidade. Em entrevistas com os pescadores identificaram-se problemas quanto: 

A descarga de agrotóxicos das pastagens e avanço da pecuária; turismo massivo e 

insustentável (lixo, predação, problemas sociais); criação da Lei 2508 de 06 de julho de 

2011, que promove a proibição da pesca sem realizar nenhum estudo de capacidade de 

suporte e de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros; necessidade da promoção da 

gestão compartilhada dos múltiplos usos das águas do Guaporé; pesca predatória 

(geralmente realizada por pescadores amadores ligados ao turismo); erosão social das 

culturas tradicionais, do uso sustentável dos recursos naturais, pesqueiros e da 

biodiversidade; cerceamento dos pescadores aos locais de pesca por latifundiários, 

dentre outros.  

 Por outro lado, identificou-se que a pesca é essencialmente artesanal, encontra-

se na forma de subsistência, extrativista; camponesa associada a agricultura familiar 

com forte inserção quilombola e com influencias latinas dada a relação direta com a 

Bolívia. Contribui para a soberania alimentar e se constitui na principal forma de 

resistência dos pescadores, quilombola, ribeirinhos, etnias e outros contextos populares 

ao modelo de desenvolvimento que privilegia o econômico.  

Os projetos Peixe-Vivo e Quilombagem pesqueira do Guaporé vem realizando a 

estatística pesqueira, levantando dados da produção por espécie, embarcações, 

equipamentos de pesca, técnicas utilizadas, manejo, áreas de reprodução e de pesca, 

processo de agregação de valores, comercialização do pescado. O quadro 1, detalha a 

produção pesqueira por colônia e município em 2010. 

 

 

 

  Quadro 1 – Produção e economia pesqueira do Guaporé em 2010 
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Colônias 

Total da Produção em 2010 

por Colônia (em Kg) 

Projeção do Total da Produção em 

2010 por Município (em Kg) 

Receita anual 

Colônias 

PIMENTEIRAS (Z3) 55.253,00 94.032,64 428.000,00 

COSTA MARQUES (Z4) 38.517,00 97.649,28 276.000,00 

SÃO FRANCISCO (Z10) 87.062,00 94.032,64 509.000,00 

CABIXI (Z11) 48.438,00 61.053,28 362.000,00 

TOTAL 229.270,00 346.767,84 1.575.000,00 

Fonte: Projeto Peixe-Vivo, subprojeto Quilombagem pesqueira do Guaporé. 

 Os dados mostram que a pesca artesanal do Guaporé é de uma importância 

socioeconômica e cultural sem precedentes, produz divisas para o estado de Rondônia, 

gera trabalho para mais de 3 mil pescadores vinculados as colônias de pescadores da 

região. Quando foi ampliado para a área de influência a Guajará Mirim os números 

sobem para mais de 2 milhões de reais produzidos em 2010, oriundos dos pescadores 

vinculados as organizações de base. Verificou-se que a receita se amplia para 3,2 

milhões de reais quando somadas aos produtores que não são sócios das colônias, mas 

possuem carteiras de pescador para exercer a atividade via Ministério da Pesca e 

Aquicultura. 

  

 

CONCLUSÕES 

 

 

De uma forma geral, a pesca no Guaporé se apresenta como camponesa, tem 

forte integração familiar, na reprodução do trabalho, incorpora valores de solidariedade 

e apoio mútuo, contribui significativamente para garantir a segurança e soberania 

alimentar dos contextos populares amazônicos. Apoia de forma agregada com a 

economia local, com aquisição de insumos, transformação, logística e comercialização 

do pescado, contribuindo com outras atividades produtivas e aquecendo o mercado de 

ciclo curto.  
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 um estudo na Feira do Sol em Porto Velho-RO 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é conhecer as dificuldades na comercialização de produtos na feira do 

sol localizada em Porto Velho-RO. Para tal, a coleta de dados foi realizada em dois 

momentos. No primeiro, um formulário semi-estruturado e dividido em duas seções foi 

aplicado e respondido pelos feirantes, buscando evidenciar o perfil sócio-econômico e a 

identificação das potenciais dificuldades na comercialização. Após a identificação destas, 

houve o agrupamento das repostas, sendo estas utilizadas para estruturar o segundo 

questionário que foi aplicado com intuito de mensurar o nível de percepção dos respondentes 

quanto as dificuldades.  A análise consistiu no uso da estatística descritiva . Os resultados 

indicam que as dificuldades que mais afetam os feirantes na comercialização é a ausência de 

atividades culturais no local e a falta de divulgação. 

Palavras-chaves: Economia solidária, Feiras, Comercialização 

 

1 Introdução 

 As relações de trabalho, a comercialização de produtos e serviços e a tecnologia foram 

fortemente influenciadas pela globalização, sendo uma das principais ingerências deste 

fenômeno a diminuição das distâncias físicas comerciais. Em decorrência disto, nas atividades 

de comercialização, seja de produtos ou serviços, o emprego estável dos trabalhadores e a 

capacidade das organizações em ofertar seus produtos foram afetados quando comercializados 

por meios tecnológicos pouco avançados ou não padronizados aos dos grandes centros. 

 Atualmente o propósito de minimizar desigualdades e desvantagens nas organizações 

comprometidas negativamente nos seus processos de comercialização pela globalização é 

alvo dos novos movimentos sociais econômicos. Esses movimentos visam a utilização de 

ferramentas tradicionais da economia para atender demanda sociais. Dessa forma, os diversos 

atores de uma cadeia produtiva com fins sociais atuam de modo a conquistar seu espaço em 

determinado mercado consumidor por meio de mecanismos comuns a organizações mercantis 

(GRENDON et al, 2006; CARNEIRO, 2011).  

 A partir dessa idéias, os movimentos sociais econômicos, entre eles a economia 

solidária, um dos pontos de desígnio deste estudo, pressupõe-se a existência de um nicho 
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específico no qual os consumidores são politizados e adquirem produtos ou serviços que 

tenham um apelo social, ambiental, entre outros, para construir ações políticas constituídas 

nas práticas de consumo (PORTILHO, 2009). Ainda, para Godoy (2011), o consumo busca a 

apropriação/pertencimento do lugar por comunidades que reproduzem suas condições de vida 

através de relações sociais baseadas da reciprocidade e na cooperação. Ao destacar os pontos: 

mercado consumidor, nichos, apelo social, consumo e ferramentas tradicionais da economia, a 

transposição de conceitos do marketing comercial tradicional se volta para a área social 

(FONTES, 2008).  

 No segmento da economia solidária, dentre as organizações que lidam diretamente 

com o consumidor final, destacam-se as feiras (GODOY et al, 2010), que de modo 

semelhante a outros formatos de negócio, necessitam de diferenciação, produtos com bom 

nível de qualidade, entre outros aspectos, para ser competitivas, conquistar e manter suas 

fatias de mercado. Em Porto Velho-RO, encontra-se a Feira do Sol, localizada em um dos 

pontos turísticos da cidade, a Praça Madeira Mamoré, comumente visitado por moradores e 

visitantes da cidade. Segundo informações da SECEL-RO (Secretaria Estadual da Cultura, 

Esportes e Lazer do Estado de Rondônia) a feira, que possui quinze barracas com trinta 

artesãos expondo esporadicamente e vendendo seus produtos, tem o objetivo de resgatar a 

cultura do estado de Rondônia garantindo renda e sustento para seus participantes. Como 

critério de inserção e participação no grupo de feirantes é necessário ser artesão credenciado 

no SICAB (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro) e ser domiciliado em 

Rondônia.  

 A partir da importância do tema economia solidária, da compreensão do 

comportamento dos diversos atores que compõem as cadeias produtivas inseridas nesse 

contexto desde a produção até o consumo e a relevância da feira para seus componentes e 

para a cidade onde se localiza, tem-se a seguinte questão: quais as dificuldades na 

comercialização dos produtos na Feira do Sol em Porto Velho-RO? Dessa forma, o objetivo 

deste estudo é analisar as dificuldades na comercialização de produtos na feira do sol 

localizada em Porto Velho-RO 

 A importância deste estudo se dá pela relevância que a comercialização tem para 

empreendimentos inseridos no contexto de mudança social baseados no consumo. Não 

somente por ser uma tendência mercantil ou para fomentar termos como “consumo 
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responsável”, mas pela relevância como parte de um processo de inserção à cidadania, seja 

pela inclusão econômica de produtores e outros atores que comercializam ou pelo 

aprendizado dos potenciais adquirentes de produtos ou serviços.  

 

2 Referencial Teórico 

  

 Neste estudo, o referencial trata sobre conceitos de economia solidária e a dinâmica de 

funcionamento dos empreendimentos inseridos nesse contexto. Aborda o papel dos atores, 

especialmente as feiras de comercialização, além de discorrer sobre dificuldades na 

comercialização de produtos. 

 

2.1 Empreendimentos e a Economia Solidária 

 

 A concepção de economia solidária se relaciona com diversas outras abordagens 

práticas também inclusas na idéia de movimentos sociais econômicos. O marketing social, 

comércio justo, entre outros, são exemplos dessas práticas. Desse modo, a economia solidária, 

propriamente dita, tem seu conceito muito abrangente e dividido por perspectivas, a primeira 

estabelecida como francófona e a segunda, ibero-americana (DOMINGUES, 2009). 

 A concepção francófona (LAVILLE e GAIGER, 2009) trata da possibilidade de 

inserção e geração de amplas redes de cooperação econômica que tem como objetivo garantir 

qualidade de vida, firmar condições necessárias a sobrevivência de pessoas não integradas a 

economia de mercado, assegurar, mediante alternativas de trabalho, renda e serviços 

ancorados em matrizes associativas populares. Ainda, estabelecer um engajamento solidário a 

fim de enfrentar a falta de dispositivos eficazes de proteção social. De modo a corroborar com 

conceitos, a versão ibero-americana (AMARO, 2004), indica um sentido sistêmico de 

interdependência e ligação da economia com vida, no qual existem duas dimensões integradas 

entre si. A primeira trata de solidariedade, enquanto a segunda é econômica. Ambas, 

associadas, tem o objetivo de promover coesão social, respeitar e valorizar o meio ambiente e 

a diversidade cultural, contribuir para uma gestão integrada e eficiente, promover o 

desenvolvimento local por meio de criatividade e adaptabilidade. 
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 No Brasil, semelhante a outros países, a economia solidária tem sua base no 

cooperativismo do século XIX. No entanto, segundo Singer (2004), somente a partir do ano 

de 2004, houve maior visibilidade para o tema com o início do fomento financeiro para a 

SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária – criado em 2003), assim promovendo 

a expansão de empreendimentos inseridos no contexto da economia solidária por meio de 

financiamento, utilizando outros entes governamentais para tal. Dessa forma, o SENAES tem 

como objetivo viabilizar e coordenar atividades de apoio à Economia Solidária em todo o 

território nacional, visando à geração de trabalho e renda, à inclusão social e à promoção do 

desenvolvimento justo e solidário (MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: 

< http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional_apresentacao.asp>. Acesso em 15 

de novembro de 2011). 

 Os empreendimentos, a partir de uma perspectiva brasileira, são organizados por 

comunidades pobres e quase sempre tem formato adequado à concepção de economia 

solidária. Sendo que, o condicional primordial para isto é a falta de capital para empreender 

(SINGER, 2004). Para Ricotto (2002), um desses empreendimentos é a feira, que possui um 

comportamento dual, pois além de ser uma rede de produção e comercialização alternativa, 

ostenta uma democracia autêntica a partir da autonomia de seus membros. 

 As feiras, empreendimentos com formato varejista, adequadas a economia solidária, se 

destacam por sua finalidade. Podendo esta ser verificada de dois modos. O primeiro se dá pelo 

marketing experience, no qual há interação dos produtos e força de vendas com potenciais 

compradores, assim tornando possível a apresentação de novas idéias – quanto a produtos e 

marcas – para novos ou antigos clientes. O segundo acontece em decorrência do contato entre 

feirante e clientela. Pois, um dos objetivos dos empreendimentos solidários, neste caso as 

feiras, é a sensibilização do consumidor (SILVA, 2008; ROCHA e CECCON, 2009). 

 Ampliando o papel das feiras, conforme Rocha e Ceccon (2009), seu objetivo é 

estabelecer ligação entre produtores e consumidores, difundindo informações sobre origem e 

formas de produção. Sendo o resultado dessa ligação um contato mais direto e estreito 

decorrente do “não anonimato” do produto, além da difusão do consumo politizado. 

 Nos formatos de negócios, inclusive os de cunho social, como na economia solidária, a 

comercialização se dá pela troca de produtos ou serviços. Para Godoy (2011), a 

comercialização inserida na economia solidária representa um dos problemas da área. Neste 
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caso, o tema mais pertinente as pesquisas da área está relacionado com o valor dos produtos. 

 Tal concepção de valor, associado por grande parte dos pesquisadores a Marx, 

principalmente o contido nas obras que formam O Capital (1867), como valor de uso e valor 

de troca, embora sejam importantes, não deveriam ser os únicos aspectos a serem 

considerados no processo de comerciar e formar valor. Por isso, outros fatores relacionados ao 

tema da comercialização, mesmo que pouco ou não explorados na economia solidária, serão 

considerados no referencial deste estudo. Conforme Carvalho (2010) em sua pesquisa com 

produtores rurais, a principal dificuldade dos respondentes é o fator logístico, prejudicando o 

escoamento dos produtos. Ainda, segundo o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego 

(2007), dentre os 293 empreendidos sediados em Rondônia, 207 relataram ter dificuldades, 

que são: 

Figura 1 – Dificuldade dos empreendimentos solidários em Rondônia 

DESCRIÇÃO DAS DIFICULDADES TOTAL 

O empreendimento tentou mas não conseguiu encontrar 

quantidade suficiente de clientes 
37 

Ninguém do empreendimento quer cuidar das vendas 9 

Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma 

venda (argumentação, negociação, etc.) 
18 

O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe 

como evitar 
37 

Os preços praticados pelo empreendimento são muito 

altos 
1 

Os clientes exigem um prazo para o pagamento 33 

Os compradores só compram em grande quantidade 15 

Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento 80 

Falta de capital de giro para vendas a prazo 94 

Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota 

fiscal, etc) 
40 

Agentes do mercado (concorrentes, atravessadores, 

monopólios) 
10 

Transporte/estradas 23 

Preço inadequado dos produtos (baixos, desvalorizados) 48 

Estrutura para comercialização (Local, espaço, 

equipamentos, etc) 
15 
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Outra dificuldade 15 

Não se aplica 1 

                    Fonte: adaptado de MTE, 2007. 

 

 O conjunto de dificuldades exposto na figura 1 deste estudo acrescenta outros 

elementos às dificuldades expressas em outras pesquisas. Assim, ampliando os condicionantes 

a geração de dificuldades e enriquecendo discussões sobre o tema da economia solidária e 

todos os agentes envolvidos nesse contexto.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

 Essa pesquisa de caracteriza por ser qualitativa. Os procedimentos metodológicos 

desta pesquisa foram: levantamento bibliográfico sobre o tema, elaboração e aplicação do 

primeiro formulário semi-estruturado, análise das respostas, elaboração e aplicação de um 

segundo formulário e análise dos resultados. 

 O primeiro formulário semi-estruturado foi aplicado a 13 feirantes que estavam no 

local em horário de funcionamento do empreendimento, contendo 11 questões divididas em 

duas seções. A primeira seção compreendeu a identificação do perfil socioeconômico dos 

respondentes. A segunda, elaborada com base nas dificuldades expostas no referencial 

teórico, composta de afirmações que os respondentes poderiam concordar ou discordar e 

ainda questões abertas para menção e descrição de outras novas e potenciais dificuldades.. 

Após a aplicação deste instrumento, a síntese dos dados da primeira seção foi feita com uso da 

estatística descritiva e o software utilizado foi o SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) 17.0. A partir dos resultados da segunda seção do formulário semi-estruturado, 

houve a identificação das dificuldades. 

 As respostas, provenientes da segunda seção do primeiro formulário, serviram de base 

para elaboração de um segundo questionário, sendo este último disposto em 29 afirmações 

dispostas por escala tipo likert de seis pontos, sendo 1=discordo totalmente, 2=discordo 

muito, 3=discordo parcialmente, 4=concordo parcialmente, 5=concordo muito e 6=concordo 

totalmente. Este segundo questionário foi aplicado aos feirantes para mensurar seu nível de 

percepção quanto as dificuldades. Quanto a análise das respostas provenientes deste segundo 
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instrumento de coleta, a estatística descritiva foi utilizada para evidenciar médias e variações, 

assim, auxiliando na visualização dos resultados. Para apresentação dos resultados, tabelas 

foram utilizadas. 

 

4 Resultados 

 

 Os resultados obtidos da aplicação do primeiro formulário que buscou evidenciar o 

perfil socioeconômico indicam que dos treze entrevistados apenas um é do gênero masculino. 

Quanto a faixa etária, todos os respondentes declararam ter mais de 31 anos, sendo que dois 

deles tem entre 31 e 40 anos; 4 tem entre 41 e 50 anos; enquanto 7 disseram ter 51 anos ou 

mais. Em relação ao local da moradia, 3 moram no interior e 10 em Porto Velho-RO. Quando 

questionados se trabalhavam em outros lugares que não fosse a feira do sol, seis afirmaram 

não trabalhar em outros lugares, no entanto seis trabalham em outras feiras comercializando 

artesanato, enquanto apenas um trabalha no serviço público. A relação entre renda familiar e 

faturamento mensal é mostrada na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Renda Familiar e Faturamento Mensal na Feira 

  
Faturamento Mensal na Feira 

Total 

 Renda Familiar 

Até R$500,00 

de R$501,00 a 

R$1.000,00 

de R$1.001,00 a 

R$2.000,00 

 Até R$1.500,00 2 1 0 3 

de R$1.501,00 a R$3.000,00 2 5 0 7 

de R$3.001,00 a R$5.000,00 1 0 1 2 

de R$5.001,00 a R$7.000,00 0 0 1 1 

    Total 5 6 2 13 

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 O faturamento da maior parte dos feirantes, dado pela tabela 1, corresponde de 

R$501,00 a R$1.000,00, enquanto a renda da maioria está entre a faixa de R$1.501,00 a 

R$3.000,00.  
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 A relação entre renda familiar e quantidade de moradores na mesma residência é 

mostrada na tabela 2, sendo esta bastante heterogênea, dessa forma, não havendo relação 

proporcional. No entanto, é possível observar que seis dos respondentes revelou ter 6 ou mais 

moradores residindo no mesmo local. 

 

Tabela 2 - Renda Familiar E Quantidade De Pessoas Moram Na Mesma Residência 

 Renda Familiar 
Incluindo você, quantas pessoas moram na sua residência? 

Total 
  

Uma Duas Três Quatro Cinco Seis ou mais 

 Até R$1.500,00 1 0 0 1 0 1 3 

de R$1.501,00 a R$3.000,00 0 1 1 2 0 3 7 

de R$3.001,00 a R$5.000,00 0 0 0 0 0 2 2 

de R$5.001,00 a R$7.000,00 0 0 0 0 1 0 1 

Total 1 1 1 3 1 6 13 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Após a coleta de dados por meio da segunda seção do primeiro questionário, uma lista 

de vinte e nove dificuldades foi elaborada para contemplar em totalidade as resposta dos 

feirantes. Essa lista está presente na tabela 4, juntamente com as médias e variância das 

respostas coletadas. As dificuldades com os maiores níveis de concordância foram: Falta de 

Atividades Culturais, Falta de Divulgação da Feira, Falta de Proteção das Barracas ao Sol e 

Chuva, Ausência de Banheiro Restrito aos Feirantes e Falta de Apoio Governamental.  

 Diferente da pesquisa realizada pelo MTE (2007), relatada no referencial deste estudo, 

não houve menção a falta de interesse ou comprometimento com as vendas e interferência da 

quantidade de compra dos clientes. 

 Destacam-se algumas dificuldades que embora não estejam entre as cinco maiores 

médias, possuem variâncias pouco elevadas. Entre elas estão: falta de segurança 

(policiamento) e falta de apoio governamental. Assim, indicando que há baixo nível de 

diferenciação entre as respostas dadas. Ainda, não corroborando com a pesquisa do MTE 

(2007), a falta de capital de giro não está presente na maioria dos respondentes, embora a 

dificuldade de compra da matéria-prima esteja.  
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 A interferência dos preços baixos na comercialização foi relatada pelos feirantes, no 

entanto, a interposição deste sobre as vendas ou desvalorização dos produtos é baixa, tendo 

em vista a baixa média quanto ao nível de concordância dos respondentes. 

 

Tabela 4 – Dificuldades a Comercialização 

Dificuldades Médias Variância 

Falta de Atividades Culturais 5,77 0,359 

Falta de Divulgação da Feira 5,62 0,423 

Falta de Proteção das Barracas ao Sol e Chuva 5,31 0,897 

Ausência de Banheiro Restrito aos Feirantes 5,15 2,308 

Falta de Apoio Governamental 5,08 1,410 

Falta de Acesso Gratuito a Água Para Beber 4,85 2,641 

Dificuldade na Compra de Matéria-Prima 4,69 1,231 

Preços Elevados da Matéria-Prima 4,62 1,923 

Falta de Capital de Giro Para Financiar Vendas a Prazo 4,62 3,090 

Falta de Segurança (Policiamento) 4,38 1,090 

Falta de Infraestrutura do Local 4,31 3,397 

Falta de Fornecedores 4,31 4,064 

Ausência de Pólo Gastronômico na Feira 4,23 3,026 

Baixa Quantidade de Clientes 4,15 2,974 

Dificuldade no Transporte dos Produtos 4,15 1,474 

Dificuldade em encontrar matéria-prima 4,08 3,744 

Pouco Tempo Destinado a Produção 4,00 1,500 

Baixa Qualidade da Estrutura das Barracas 3,92 3,910 

Falta de Equipamentos Automatizados na Produção 3,54 2,769 

Ausência de Mão-De-Obra Auxiliar na Produção 3,46 1,769 

Falta de Registro Legal 3,31 2,731 

Dificuldade de Acesso ao Crédito Bancário 2,69 2,897 

Falta de Conhecimento em Vendas 2,69 4,064 

Exigência dos Clientes por Prazos Longos 2,54 2,603 

Falta de Padronização Interna das Barracas 2,54 3,436 

Alto Nível de Inadimplência 2,46 2,603 

Produtos com Preços Altos 2,38 2,423 
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Concorrência 2,15 2,141 

Produtos com Preços Baixos 2,00 2,833 

   

 Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 Os resultados indicam que as sete dificuldades mais comuns e com médias mais altas 

não estão presentes na pesquisa realizada pelo MTE (2007). Essas sete correspondem a 

apontamentos específicos do empreendimento. 

 

5 Considerações Finais  

  

 As dificuldades na comercialização dos produtos da feira do sol foram levantadas. 

Compreende-se que os resultados são importantes para mostrar a sociedade alguns dos 

problemas enfrentados pelos feirantes que podem orientar mudanças provenientes de políticas 

públicas destinadas a feira. 

 Buscou-se mostrar a feira do sol como um potencial empreendimento que pode gerar 

mais renda para seus participantes e ainda proporcionar ao visitando da Praça Madeira 

Mamoré, localizada em Porto Velho-RO, um local agradável para compras de produtos 

típicos da região, pois uma parte do artesanato produzido pelos feirantes é feito a partir de 

produtos encontrados nas matas locais. Ainda, por ser um empreendimento comercial, 

acredita-se que sua permanência na praça seja benéfica. No entanto, como os resultados 

apontam, a falta de estrutura das barracas, segurança, falta de divulgação, entre outros 

aspectos devam ser sanados. 

 Espera-se que outras pesquisas possam verificar relações e causas das dificuldades 

apontadas nos resultados deste estudo. Ainda, espera-se que os artesões inseridos no contexto 

da economia solidária, residentes e que comercializam seus produtos no interior do estado de 

Rondônia sejam alvo de estudos com temática semelhante. Assim, verificando se alguns 

obstáculos a comercialização são semelhantes a diversos municípios. 
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Resumo 

Esta pesquisa objetivou verificar a ação prática de docentes indígenas que receberam o Curso 

de Formação de Professores Indígenas – Habilitação em Magistério Nível Médio, 

denominado Projeto Açaí I, no Estado de Rondônia, que atuam nas Terras Indígenas: Igarapé 

Ribeirão, no Município de Nova-Mamoré e Igarapé Lage, no Município de Guajará-Mirim, 

assim como identificar de que forma uma prática pedagógica baseada na valorização dos 

conhecimentos e saberes tradicionais, influenciam no ensino-aprendizagem. Quanto à 

natureza, o estudo abordou a pesquisa qualitativa e quantitativa, como meio adotou-se a 

pesquisa bibliográfica e de campo, tendo como procedimentos utilizados para a coleta de 

dados, entrevistas semi-estruturadas e questionários, focalizando o levantamento das práxis 

pedagógicas em sala de aula e verificando os planos de aula e materiais didáticos produzidos 

pelos próprios docentes, como também aplicação de questionários com sete responsáveis, 

pertencentes à Terra Indígena Igarapé Ribeirão. Este estudo evidenciou ainda a Educação 

Escolar Indígena, baseada em seus próprios métodos educativos do aprendizado científico e 

nos conhecimentos considerados universais, e a Educação Indígena, fundamentada em seus 

tradicionais processos de aquisição do saber, que envolvem a natureza, a vida social e a 

cosmovisão de cada comunidade indígena. Enfatizou-se a consolidação das Legislações que 

se destinam aos povos indígenas, assegurando-lhes o direito de uma educação intercultural e 

autonomia para conduzir a escola indígena com qualificação. 

Palavras-chaves: Educação escolar indígena. Educação indígena. Legislação indígena. 

Formação de professores indígenas. Projeto Açaí. 
 

Abstract 

This study aimed to verify the practical action of indigenous teachers who received the 

Training Course for Indigenous Teachers - Teaching Qualification in high school, I called 

Acai Project in the State of Rondônia, working in Indigenous Lands: Igarapé Stream, in the 

city of Nova-Mamoré and Igarapé Lage, city of Guajará-Mirim, and identify how a teaching 

practice based on the use of knowledge and traditional knowledge, influence the teaching and 

learning. The nature, the study addressed the qualitative and quantitative research as a means 

adopted the literature search and field, with the procedures used for data collection, semi-

structured interviews and questionnaires, focusing on a survey of practice teaching in the 

classroom class and checking the lesson plans and teaching materials produced by teachers 

themselves, as well as questionnaires with seven officers, belonging to the Indigenous Land 
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Ribeirão Igarapé. This study has also shown the Indigenous Education, based on their own 

educational methods of scientific learning and knowledge considered to be universal, and 

Indigenous Education, based on their traditional processes of knowledge acquisition, 

involving the nature, social life and worldview of each indigenous community. They 

emphasized the consolidation of the legislation intended to indigenous peoples, ensuring their 

right to an intercultural education and autonomy for indigenous school to lead to qualification. 

Key Words: Indigenous academic education. Indigenous education. Indigenous Law. 

Training of indigenous teachers. Açaí Project. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os povos indígenas se expressam por sua ampla distribuição em todo o Brasil, 

dividindo-se em várias etnias, habitando em Terras Indígenas em todo o território brasileiro. 

No presente trabalho aborda-se os docentes indígenas que se encontram nos Municípios de 

Nova-Mamoré/RO e Guajará-Mirim/RO, nas Terras Indígenas: Igarapé Ribeirão e Igarapé 

Lage. 

A partir da consolidação de políticas educacionais, que visa garantir a importância 

dos povos indígenas, suas idiossincrasias, seus valores culturais e patrimoniais como parte 

indissociável de seu reconhecimento como cidadãos brasileiros é que se tem dado especial 

atenção a Educação Escolar Indígena. 

Através do Decreto Presidencial Nº 26 de 04/02/91, a responsabilidade da Educação 

Escolar Indígena foi transferida da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da 

Educação, passando pela publicação da Resolução Nº 03 de 1999 da Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, que “estadualizou” a oferta da Educação Escolar 

Indígena, sem excluir os Municípios, desde que atendam às condições postas pelo Conselho 

Nacional de Educação, baseando-se numa política nacional que atende os preceitos legais da 

Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96.  

Nessa perspectiva pesquisa-se a ação prática de docentes indígenas que receberam o 

Curso de Formação de Professores Indígenas – Habilitação em Magistério Nível Médio, 

denominado Projeto Açaí I, no Estado de Rondônia. Assim, uma análise a cerca da ação 

prática de professores indígenas, pode contribuir com a identificação de possíveis lacunas e 

questões pertinentes que afetem a qualidade da educação escolar oferecida nas comunidades 

indígenas. 
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A partir de tais indagações, o trabalho tem como objetivo geral, pesquisar a prática 

escolar dos docentes indígenas formados pelo Projeto Açaí I que atuam nas Terras Indígenas: 

Igarapé Ribeirão e Igarapé Lage. Dentro dos objetivos específicos, trata-se de analisar as 

práticas escolares dos docentes indígenas formados pelo Projeto Açaí I, bem como identificar 

de que forma uma prática pedagógica baseada na valorização dos conhecimentos e saberes 

tradicionais, influencia no ensino-aprendizagem. 

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, a educação escolar atinge as 

comunidades indígenas, com o propósito colonizador, integracionista e civilizador (SILVA e 

AZEVEDO, 2004). Todavia, os povos indígenas já tinham um modo de viver diferenciado 

priorizando o conhecimento acessível a todos e não partes fragmentadas dele, porém foi 

invadida pelos europeus (BERGAMASCHI e MEDEIROS, 2010). 

A escolarização foi o principal veículo de repressão linguística e cultural, desde o 

período colonial até as escolas fundadas pelo Serviço de Proteção aos Índios, as quais se 

tornaram um instrumento para dominação, e o acesso das populações indígenas à 

escolarização produzia não mais do que semi-analfabetos formados para assumirem tarefas de 

mão-de-obra submissa e exploratória (FREIRE, 2004). 

A elaboração de projeto de formação de professores indígenas, denominado Projeto 

Açaí, faz parte do Programa de Educação Escolar Indígena do Governo de Rondônia 

(VENERE, 2011), no período de 1998 a 2004, sendo direcionado aos educadores indígenas 

para lecionarem em suas comunidades.  

Ao estudar educação é equivocado pensar que a mesma se limita somente à etapa dos 

estudos onde o ser humano passa num processo de estudos acadêmicos. Porém, é 

imprescindível reconhecer que na educação estão envolvidos um conjunto de fatores que 

auxiliam a socialização do indivíduo envolto em qualquer sistema cultural de um povo, a qual 

pode ser reproduzida, perpetuada ou mudada. 

Nesse sentido, a Educação Indígena é direcionada aos processos próprios de 

transmissão e produção de conhecimentos que ocorre através dos pais que são os grandes 

responsáveis pela sua socialização, mas os parentes e as pessoas do entorno também se 
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empenham para integrá-las à vida comunitária. As pessoas do convívio têm a 

responsabilidade de repassar a sabedoria adquirida por seus antepassados, como afirma 

Luciano (2006, p.130): 

[...] os saberes ancestrais são transmitidos oralmente de geração em geração, 

permitindo a formação de músicos, pintores, artesões, ceramistas ou cesteiros, além 

de todos saberem cultivar a terra e arte de caçar e pescar. 

Já a Educação Escolar Indígena é especificada na transmissão e produção de 

conhecimentos tantos dos indígenas quanto dos não índios, a qual se realiza através da escola. 

Nesse sentido, para Luciano (2006, p. 129): 

Há algum tempo atrás, os povos indígenas do Brasil acreditavam que a educação 

escolar era um meio exclusivo de aculturação e havia certa desconfiança e repulsa 

quanto à escolarização. 

Assim, é imprescindível que se tenha uma formação adequada, voltada para atender 

as prioridades da escola indígena. Daí a necessidade de uma formação de docentes voltada 

para sua própria identidade, tendo uma escola diferenciada, embasada dentro de seus 

processos de conhecimentos e de ensino-aprendizagem, dar-se a necessidade de uma 

exposição sobre a formação de docentes a partir de uma visão holística. 

É necessário formar professores indígenas que sejam pertencentes a sua etnia, para 

que estes possam assumir a docência de suas escolas. Nesse sentido, em Rondônia no ano de 

1990, aconteceu o primeiro encontro de professores indígenas no Município de Vilhena, que 

deixaram de serem “monitores de educação” e foram reconhecidos como profissionais da 

educação, Plano Estadual de Educação de Rondônia (2011-2020). 

A partir de práticas como esta, a Secretaria de Estado da Educação de Rondônia 

implantou o Projeto Açaí I, visando a formação de professores a nível médio, resultando 

assim professores indígenas com capacitação para exercerem suas funções de docentes em 

suas comunidades específicas, o qual ocorreu no período de 1998 a 2004. 

A criação do Projeto Açaí se deu por meio do Decreto Estadual n° 8.516, de 15 de 

outubro de 1998, que instituiu o Curso de Formação de Professores Indígenas – 

Habilitação em Magistério em Nível Médio, denominado Projeto Açaí, com o 

objetivo exclusivo de habilitar docentes leigos em efetivo exercício de regência em 

sala nas quatro primeiras séries do ensino fundamental das escolas localizadas em 

terras indígenas de Rondônia (VENERE, 2011, p.80). 
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Percebe-se que o documento citado é a concretização de uma educação intercultural, 

que tenha currículo e materiais específicos para a formação de professores indígenas, tendo 

eles mesmos autonomia para conduzir a escola indígena de maneira que os indígenas tenham 

acesso a uma educação institucionalizada com qualificação, no entanto sem omitir sua cultura 

e sua vivência com o seu povo (VENERE, 2011). 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa, temporalmente, foi delimitada no ano de 2011 e fundamentada no: 

regulamento do Projeto Açaí I; dados secundários obtidos com a coordenação da Fundação 

Nacional do Índio e da Representação de Ensino de Guajará-Mirim/RO; e questionários 

aplicados à quatro docentes da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental: Francisco 

Meireles (localizada na Terra Indígena Igarapé Ribeirão, no Município de Nova-Mamoré/RO) 

e Wem Canum Oro Waram (localizada na Terra Indígena Igarapé Lage, no Município de 

Guajará-Mirim/RO). 

Conforme o Plano Estadual de Educação de Rondônia (2011-2020) são atendidas, no 

Estado, 54 etnias falantes de 29 línguas indígenas, e três dialetos, tendo vários agrupamentos, 

que variam de cinco a mais de mil indivíduos, como os povos Oro Wari. Dessas, nos 

municípios de Guajará-Mirim e Nova-Mamoré, o povo indígena da etnia Oro Wari‟ é 

composto por sete subgrupos, denominados como: Oro Nao‟, Oro At, Oro Eo‟, Oro Mon, Oro 

Waram, Oro Waram Xijein, Oro Win. Segundo a Fundação Nacional do Índio/Guajará-Mirim 

(2011), estas etnias estão distribuídas em 23 aldeias situadas em sete Terras Indígenas 

(Quadro 1). 

TERRA 

INDÍGENA 
ALDEIAS ETNIAS 

Guaporé 

Ricardo Franco (Sede) 

Boca da Coca 

Baia da Onças 

Baia Rica 

“Urusari” 

Pedral 

Jaboti, Macurap, Arua, Aricapu, Ajuru 

Canoé, Oro Nao‟, Massaca, 

Cujubim, Tupari, Gavião 

Oro Nao‟, Oro Eo, Oro Waram Xijein, Mutum, Oro Waram 

Tupari, Jaboti, Ajuru, Canoé, Massaca, 

Jaboti, Macurap, Oro Nao‟, Aruak, Tupari 

Lage Lage (Sede) Oro Mon, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro Nao‟, Canoé 
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Linha 10 Oro Mon, Oro Waram, Oro Nao‟ 

Linha 26 Oro At, Oro Eo‟, Oro Waram, Oro Não‟ 

Linha 31 Oro At, Oro Nao‟ 

Linha 14 Oro Nao‟, Oro Waram, Oro Waram Xijein 

Lage Velho Oro Nao‟, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro Mon, Oro Eo‟ 

Limão (Lage) Oro Nao‟, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro Mon 

Pacaas 

Novos 

Santo André (Sede) 

Bom Futuro 
Oro At, Oro Nao‟, Oro Mon 

Deolinda (Sede) 

Barranquilha 
Oro Nao‟, Oro Eo, Canoé, Jaboti, Macurap, 

Sotério 
Oro Nao‟, Oro Eo, Canoé, Jaboti, Macurap, Oro At, Oro Mon, Oro 

Waram Xijein, Xavante, Oro Waram 

Pacaas 

Novos 

Tanajura (Sede) 

Cajueiro 

Capoeirinha 

Pitop 

Graças a Adeus 

Oro Nao‟, Oro Waram, Oro Mon, Canoé, Parintintin, Jaboti, 

Macurap, Aruak, Surui Oro Jowin, Oro Eo, Oro At, Oro Win 

Ribeirão Ribeirão Oro Mon, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Oro Nao‟ 

Rio Negro 

Ocaia 

Rio Negro Ocaia (Sede) 

Ocaia III 

Piranha 

Panti-Hop 

Oro Nao‟, Oro Eo, Canoé, Oro At, Oro Mon, Oro Waram Xijein, 

Oro Waram, Cabixi, Oro Jowin, Oro Win 

São Luiz 

Pedreira 

Limão (São Luiz) 

Oro Eo Wau Wau, Macurap, 

Oro Nao‟, Oro At, Oro Win, wajuru, Cabixi 

Sagarana Sagarana (Sede) 
Oro Nao‟, Oro Eo, Oro Waram Xijein, Macurap, Canoé, Arua, Cao 

Oro waje, Oro Mon 

Quadro 1: Quadro demonstrativo da população e terras indígenas dos Municípios de Guajará-Mirim e Nova-

Mamoré/RO. 

Fonte: Adaptado de Fundação Nacional do Índio (2011). 

Conforme demonstrado na Figura 1, esta pesquisa realizou-se com os povos 

indígenas Oro Wari, das Terras Indígenas: Igarapé Ribeirão (situada no município de Nova-

Mamoré/RO, onde a população indígena corresponde a 294 habitantes, somando um total de 

62 famílias); e Igarapé Lage (pertencente ao município de Guajará-Mirim/RO, com uma 

população indígena estimada em 266 indivíduos, totalizando um geral de 47 famílias) 
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(FUNAI/CR/Guajará-Mirim/RO, 2011). 

 

Figura 1: Localização geográfica das terras indígenas pesquisadas: Igarapé Ribeirão e Igarapé Lage. 

Fonte: Adaptado de Zoneamento Sócioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia, 2007. 

Na abordagem metodológica, a presente pesquisa fundamenta-se, quanto a natureza 

em pesquisa qualitativa e quantitativa, quanto aos meios adotou-se a pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, tendo como procedimentos adotados para a coleta de dados, entrevistas 

semi-estruturadas e questionários, desenvolvendo-se nas seguintes etapas: 

 realização de entrevistas e coletas de dados com dois docentes pertencentes à 

Terra Indígena Igarapé Ribeirão e dois docentes pertencentes à Terra Indígena 

Igarapé Lage; 

 aplicação de questionários com sete responsáveis (pais dos alunos) pertencentes à 

Terra Indígena Igarapé Ribeirão; 

 levantamento das práxis pedagógicas em sala de aula como: planos de aula e 

materiais didáticos produzidos pelos próprios docentes.  
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De acordo com a Representação de Ensino/Guajará-Mirim/RO (2011), o Município 

de Guajará-Mirim é atendido com a Educação Escolar Indígena, possuindo um total de 23 

escolas, que atendem do 1° ao 5° ano, enquanto, o Município de Nova-Mamoré possui três 

Escolas Indígenas Estaduais de Ensino Fundamental, que correspondem a 138 alunos do 1° ao 

5° ano e 17 alunos do 6° ao 9, como exposto na Tabela 1: 

Tabela 1: Demonstrativo das escolas indígenas e localização nas Terras Indígenas. 

ESCOLAS INDÍGENAS ESTADUAIS 

DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº DE 

ALUNOS 
COMUNIDADES 

TERRAS 

INDÍGENAS 
MUNICÍPIO 

Alexandrina do Nascimento Gomes 25 Baia das Onças Guaporé Guajará-Mirim 

Cinco de Julho 88 Ricardo Franco Guaporé Guajará-Mirim 

João Francisco Aruak 34 Baia da Coca Guaporé Guajará-Mirim 

Paulo Saldanha Sobrinho 99 Sagarana Guaporé Guajará-Mirim 

Nawacam Oro Waram Xijein 45 Linha 10 Lage Guajará-Mirim 

Tenente Lira 61 Laje Novo Lage Guajará-Mirim 

Wen Canum Oro Waram 92 Laje Velho Lage Guajará-Mirim 

Linha 14 21 Linha 14 Lage Nova-Mamoré 

Maxun Taperepê 26 Limão Lage Nova-Mamoré 

Francisco José de Lacerda 134 Sotério Mamoré Guajará-Mirim 

Leonel Buangá Canoé 05 Barranquilha Mamoré Guajará-Mirim 

Pedro Azzi 55 Deolinda Mamoré Guajará-Mirim 

A‟ Ain Oro Nao‟ 0 
Cariazal 

(desativada) 
Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Abrão Koop 130 Santo André Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Dídimo Graciliano de Oliveira 13 Graças a Deus Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Hwerein Cat Towa Oro Nao‟ 11 Cajueiro Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Josias Batista de Oliveira 33 Capoeirinha Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Manun Oro Eu 31 Bom Futuro Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Marechal Rondon 91 Tanajura Pacaas Novos Guajará-Mirim 

Francisco Meireles 108 Ribeirão Ribeirão Nova-Mamoré 

João Farias de Barros 25 São Luiz Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

José dos Santos Araújo 18 Piranha Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

Poscidônio Bastos 205 Rio Negro Ocaia Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

Valdemar Cabixi 11 Pedreiras Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

Watacao‟ Oro Nao‟ Mixic Oro At 19 Três Bocas Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

Xijan Oro Nao‟ 12 Pantxirop Rio Negro Ocaia Guajará-Mirim 

Fonte: Representação de Ensino/Guajará-Mirim/RO. 

 

Esta pesquisa realizou-se do 1º ao 5º ano das Escolas Indígenas Estaduais de Ensino 
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Fundamental: Francisco Meireles e Wem Canum Oro Waram. Tais Escolas foram foco de 

interesse da pesquisa em decorrência dos docentes serem Habilitados em Magistério Nível 

Médio pelo Curso de Formação de Professores Indígenas denominado Projeto Açaí I, e por 

fim pelo aspecto do quantitativo de alunos matriculados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na coleta de dados constatou-se que as práticas escolares das Escolas Indígenas 

Estaduais de Ensino Fundamental (EIEEF), das aldeias do Ribeirão e Lage, diferem das 

tradicionais práticas escolares, mostrando uma inconstância no cotidiano das escolas, no que 

se refere a tempo, ao desenvolvimento das atividades didáticas e dos alunos que frequentam 

as aulas. 

Quanto à infraestrutura, como é demonstrado na Figura 2, verificou-se que, em 

ambas as escolas pesquisadas, a sala de aula é bem iluminada, possuindo de duas a quatro 

janelas, quadro negro e lâmpadas. As carteiras são colocadas em fileiras em direção ao 

quadro, aleatoriamente, ou seja, sem preocupação quanto a disposição por anos. Há alguns 

cartazes nas paredes com as letras do alfabeto e trabalhos de algumas matérias. 

 

Figura 2: Sala de aula da EIEEF Francisco Meireles (1º ao 5º Ano). 
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Quanto ao intervalo, este não é determinado pelo relógio, o tempo é variado 

dependendo do professor e o desenvolver da aula, momento em que alguns alunos se dirigem 

as suas casas, enquanto outros permanecem brincando na própria escola. Notifica-se que o 

recreio possui suas particularidades que são identificadas em cada comunidade escolar, 

adaptando-o com a realidade vivenciada pelos alunos, nesse sentido, Iavelberg (2010, p.86) 

revela que: 

O intervalo entre as aulas representa um aspecto especial na rotina escolar. Muitas 

vezes, trata-se do único momento em que os alunos podem fazer opções: com quem 

conversar de quem se aproximar, onde e como brincar. É o espaço-tempo que os 

convida a explorar diferentes percursos e aprender algo mais sobre relações grupais.  

Nos Quadros 2 e 3, estão registrados os resultados parciais adquiridos com a 

pesquisa direcionada aos professores, a partir da ambiência escolar indígena. 

Professores da EIEEF Francisco Meireles 

Questões Professor A Professor B 

Sexo Masculino Masculino 

Etnia Oro Mom Oro Mom 

Formação 
Ensino Fundamental Projeto Açaí I 

Cursando o Projeto Açaí II Cursando Licenciatura/UNIR 

Tempo de atuação Cinco anos Oito anos 

O ano que leciona 3º e 5º Ano 1º e 2º Ano 

Nº de alunos 19 alunos 38 alunos 

Quadro 2: Respostas parciais dos professores entrevistados da EIEEF Francisco Meireles. 

 

Professores da EIEEF Wem Canum Oro Waram 

Questões Professor C Professor D 

Sexo Masculino Masculino 

Etnia Oro Mom Oro Waram 

Formação 
Projeto Açaí I Projeto Açaí I 

Cursando Licenciatura/UNIR Cursando Licenciatura/UNIR 

Tempo de atuação Onze anos Treze anos 

Ano que leciona 3º e 4º Ano 6º ao 9º Ano 

Nº de alunos 15 alunos 25 alunos 

Quadro 3: Respostas parciais dos professores  entrevistados da EIEEF Wem Canum Oro Waram. 

Dos professores entrevistados 75% são acadêmicos do Curso de Licenciatura em 
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Educação Básica Intercultural de habilitação de docentes indígenas, para lecionar nas Escolas 

de Ensino Fundamental e Médio, ofertado pela Fundação Universidade Federal de Rondônia – 

UNIR/Campus de Ji-Paraná, para atender as necessidades das Escolas Indígenas no Estado. 

Verificou-se que 100% dos docentes sentem-se realizados com suas práticas, de 

modo que houve unanimidade no sentido da resposta. Para melhor elucidar transcrevem-se 

partes da fala de um dos docentes que sintetiza a palavra „educador‟ com uma significância 

para a vivência de sua comunidade, declarando que: “A primeira coisa é o educador, o 

educador sai de dentro da casa da gente. O educador é a pessoa que tem que dá um bom 

exemplo, espelho da comunidade”. 

Nesse sentido, constata-se que todos os pesquisados se sentem realizados no trabalho 

que desempenham, refletindo assim em uma práxis harmoniosa, que resulta num bom 

desempenho dos alunos em sala de aula, pois o ato de ensinar exige uma reflexão sobre sua 

própria prática: “A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo” (FREIRE, 

1996, p.24). 

No que diz respeito às contribuições para suas práticas pedagógicas, todos os 

professores entrevistados expressaram que o curso de formação ajudou na elaboração do 

plano de aula, na confecção de materiais didáticos e no desenvolvimento do trabalho. Assim, 

verificou-se que 100% dos professores entrevistados coadunam no sentido de que o Projeto 

Açaí I foi fundamental para a melhoria das práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula. 

Diante das dificuldades encontradas em sua formação, 75% dos professores 

entrevistados apontam como óbice a Língua Portuguesa, indicando que suas dificuldades 

maiores foram às palavras técnicas, os trabalhos de pesquisa e a produção de textos. Nota-se 

que as aulas de Língua Portuguesa ministradas durante o curso de formação dos docentes, não 

alcançaram suas expectativas e necessidades, as quais eram primordiais para apresentações 

orais e produção textual.  

Brás (1996) ao relatar sua experiência com a Língua Portuguesa afirma que apesar de 

ter aprendido muitas coisas na escola que frequentava, não foi o suficiente para alcançar seus 

objetivos, os quais se norteavam em função de reivindicar os direitos de sua comunidade, 
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além de conhecer as leis brasileiras para defender as nações indígenas do Brasil. Então, 

procurou se aprofundar mais no assunto, ampliando seus conhecimentos.  

Os professores salientaram que, o mais importante para ser ensinado na escola 

indígena é ensinar a ler e escrever na Língua Materna. Nesse sentido verificou-se que 100% 

dos docentes enfatizam a necessidade de ensinar a escrever em sua própria língua, pois os 

indígenas falam fluentemente, no entanto não dominam a linguagem escrita.  

Nota-se que ser falante de sua língua materna tem uma significância pessoal, uma 

vez que o não-índio não consegue apropriar-se do real sentido da palavra, devido a falta de 

assimilação do filtro cultural existente em cada língua. Além do que nesse momento 

convivem com seus familiares apreendendo a língua materna, ao mesmo tempo em que 

estabelece uma comunicação com os demais membros de sua comunidade 

Na coleta de dados perguntou-se aos responsáveis como estava a aprendizagem dos 

filhos em relação à leitura e escrita, correspondentes às duas Línguas ensinadas na escola, 

sendo que dois pais afirmaram que seus filhos ainda não sabem ler e nem escrever e um dos 

responsáveis relatou que dois de seus filhos sabem somente ler na Língua Portuguesa. Vale 

ressaltar que na coleta de dados com os docentes indígenas a Língua Portuguesa foi apontada 

como maior fator de dificuldade encontrada por eles, uma vez que não foi sanado tal óbice, 

eles transmitem para seus alunos a mesma deficiência. 

Quando se trata da aprendizagem de leitura e escrita Gagliari (1998) afirma que o 

aluno para ser alfabetizado precisa aprender a ler e a decifrar a escrita. No entanto, a escrita 

não é uma tarefa única da escola, mas envolve o uso social como forma de expressão de uma 

cultura. Por isso, se dá a necessidade do professor alfabetizador fazer um levantamento prévio 

de seus alunos a respeito do que já sabem sobre o sistema da escrita e através de uma boa 

conversa a respeito do que já conhecem, assim terá a oportunidade, motivo e caminho para 

ensinar-lhes a ler e a escrever. 

Quanto à resposta da pergunta relacionada à formação, os professores entrevistados 

foram uníssonos em relatar que houve falhas no seu processo de formação, desde ao 

acompanhamento de monitoria nas escolas onde atuam, como também alegam a falta de um 

retorno do órgão responsável pela educação no Estado, em resposta a atender aos seus anseios 

e necessidades urgentes. 
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Verificou-se ainda que 50% dos professores atestam que precisam ser feitas 

melhorias na formação do professor como: trabalhar com todas as disciplinas para que o 

professor indígena seja bem preparado; melhorar alguns conteúdos e principalmente que haja 

acompanhamento, pelos professores formadores, em relação aos professores indígenas, 

verificando a realidade da escola e da comunidade que eles trabalham. Já 25% dos professores 

afirmam que o Projeto Açaí II está com os módulos atrasados e os outros 25% alegam que a 

formação do professor no Projeto Açaí I deixou a desejar. 

A Figura 3 apresenta em síntese os dados levantados junto à pesquisa de dados com 

os responsáveis dos alunos, através de demonstrativo apresentado a partir da execução dos 

questionários realizados com a participação de sete responsáveis (pais dos alunos) 

pertencentes à Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Francisco Meireles. Dentre 

os 91 alunos matriculados do 1º ao 5º ano, foram entrevistados os responsáveis de 25 alunos, 

o que corresponde a 27% do total de alunos matriculados. A realização das entrevistas com os 

responsáveis de 25 alunos deu-se tendo em vista que os demais responsáveis estavam no 

momento em efetivo labor de subsistência, não podendo contribuir para a coleta de dados. 

 

 

Figura 3: Dados obtidos na pesquisa com os responsáveis pelos alunos da EIEEF Francisco Meireles. 
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A Figura 3 demonstra que a maioria dos responsáveis auxilia seus filhos com a tarefa 

escolar, mesmo que estes não possuem uma escolaridade completa, os mesmos ainda 

participam das reuniões marcadas pela escola, indicando assim, uma preocupação em relação 

aos seus estudos e considerando a escola boa para o desenvolvimento da comunidade. 

Constatou-se na pesquisa que os pais dos alunos da EIEEF Francisco Meireles 

sentem contentamento com a presença da escola inserida na comunidade, entretanto, 

expressaram insatisfação com a negligência de alguns professores no que diz respeito à falta 

de compromisso com os alunos, deixando-os muitas vezes sem aula, prejudicando-os no seu 

ensino e aprendizagem de maneira eficaz. 

Tal inquietação deixa explicita a afirmação enfatizada por Freire (1996) que o 

educador não pode exercer a função do magistério sem que haja um verdadeiro 

comprometimento: “Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu testemunho”. O professor 

comprometido deve ter uma visão holística, compreendendo que a educação vai além da sala 

de aula, é uma maneira de intervir no mundo, por isso é importante que haja coerência entre o 

falar e a vivência do professor, seja dentro ou fora do ambiente escolar. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Através dos dados coletados com os docentes das Terras Indígenas: Igarapé Ribeirão 

e Igarapé Lage (povo indígena Oro Wari‟) e com os responsáveis dos alunos da Escola 

Indígena Estadual de Ensino Fundamental Francisco Meireles, foi possível identificar uma 

prática pedagógica voltada para a realidade das comunidades indígenas, partindo da 

valorização de seus conhecimentos e saberes tradicionais que influenciam positivamente no 

ensino-aprendizagem. 

Observa-se que os docentes afirmam resposta em sua maioria compatível com a 

realidade vivenciada nas escolas que atuam, esclarecendo que a Educação Indígena desde a 

época do Brasil Colônia, tem passado por um processo de mudanças favoráveis ao 

desenvolvimento de uma educação voltada para atender as necessidades das comunidades 

indígenas. 

Através dos movimentos indígenas, tem-se proposto, melhores condições de 
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trabalho, aumentando a cobrança por parte do movimento organizado, com o objetivo de se 

obter uma estrutura similar a uma escola estadual que atua na cidade, tendo como principais 

aspectos: quadro de funcionários específicos para cada função estabelecida; materiais 

escolares; merenda escolar; materiais didáticos nas Línguas: Indígena e Portuguesa e na 

manutenção dos prédios já construídos. 
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Efeitos da Percepção de Riscos em Operações em Mercados Futuros: o 

caso de Produtores de Café Robusta em Cacoal, Rondônia 
 

Caroline Estéfanie do Amaral Brasil Saraiva (PPGMAD/UNIR) 

Dr. Carlos André da Silva Müller (PPGMAD/UNIR) 

Resumo 
Tendo reconhecimento que a comercialização em mercados futuros é um dos mecanismos de 

proteção utilizados como saída para a minimização de riscos, buscou-se nesse artigo analisar o 

efeito da percepção de riscos dos produtores sobre a decisão de operação em mercados futuros. A 

estratégia para realização do trabalho foi a de pesquisa de campo, por meio de aplicação de 

questionários semi-estruturados, sendo classificada como exploratória descritiva. Os produtores 

estavam localizados no município de Cacoal nas linhas 21, Eletrônica e Figueira. Ao todo, foi 

possível entrevistar 24 proprietários rurais. No que tange as finanças comportamentais, interessou-

se especificamente com o documentado excesso de confiança como superestimação de previsões 

futuras. Quanto à teoria prospectiva, ofereceram-se aos produtores rurais duas possibilidades de 

escolhas diante de quatro situações. Uma escolha no campo dos ganhos e outra no campo das 

perdas. Entre os resultados, pôde-se perceber que poucos produtores conhecem o mecanismo de 

mercados futuros, o que já se esperava, todavia, há uma propensão em atuar nesse mercado para 

aproximadamente metade dos produtores. Percebeu-se, também a presença de excesso de 

confiança, qual seja, os produtores estimam que na safra seguinte, os preços praticados serão 

superiores àqueles dessa safra, sendo que aqueles que mais superestimam são os menos desejosos 

em atuar em mercados futuros. Viu-se também que os produtores buscam a segurança no campo 

dos ganhos, mas assume riscos no campo das perdas. Especificamente, aqueles que não são 

propensos em atuar em mercados futuros são os que mais assumem riscos. Quando perguntado 

sobre decisão de atuação em mercados futuros e o uso do mecanismo por meio cooperativo, a 

grande maioria, inclusive boa parte dos que não desejariam atuar em mercados futuros prefeririam 

atuar coletivamente ao invés de individualmente.  

 

Palavras-Chaves: Percepção de Riscos, Mercados Futuros, Café.  

 
Abstract 

The marketing in the futures market is one of the protection mechanisms used as a solution to the 

minimization of risks, this article sought to analyze the effect of risk perception on the decision of 

producers operating in the futures markets. The strategy used to carry out the work was to survey 

the field, through the application of semi-structured questionnaires, being classified as exploratory 

descriptive. The producers were located in the municipality of Cacoal, lines 21, Electronics and 

Figueira. Altogether, it was possible to interview 24 farmers. The questionnaire begins with an 

open-ended questioning on what farmers perceive as risk. With respect to behavioral finance, is 

specifically interested in the documented overconfidence as overestimation of future predictions. 

As for the prospect theory, offered to farmers on two possible choices of four situations. A choice 

in the field of earnings and other losses in the field. Among the results, it could be felt a few 

producers who know the mechanism of futures markets, which was expected, however, there is a 

propensity to be in the market for about half of the producers. It was noticed also the presence of 

overconfidence, that is, producers estimate that the next harvest, prices are higher than those of this 

season, those most overrated are less willing to act in future markets. He saw also that, according to 

the literature, producers seek safety in the field of gains, but takes risks in the field of losses. 

Specifically, those who are not likely to act in the futures markets are the ones who take risks. 

When asked about the decision to operate in the futures markets and the use of the mechanism 

through cooperative the vast majority, including most of those who would not want to act in futures 

markets rather act collectively rather than individually.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentro da atividade agropecuária, inúmeros fatores interferem na previsibilidade 

dos resultados futuros, os quais configuram riscos significativos para decisão de 

investimento, interferindo na rentabilidade rural, e como consequência, na determinação de 

lucros ou prejuízos. Em especial, os riscos de preços são relevantes, não apenas para 

produtores rurais, mas interfere em toda a rede de distribuição de produtos de origem 

agropecuária. 

Lamounier (2006) elenca alguns fatores e eventos que podem servir como 

justificativa para tal oscilação observada nos preços das commodities dentre os quais estão 

a ocorrência de fenômenos naturais, como geadas e secas, o caso de uma super-safra, 

intervenções do governo, a criação de barreiras comerciais de produtos nacionais pelos 

países importadores. Tais situações observadas pelo autor fazem com que a variação no 

preço seja frequente e imprevisível, o que traz aos produtores ainda mais incertezas quanto 

ao retorno financeiro obtido com tal atividade. 

Campos (2007), em estudo sobre a volatilidade dos produtos agrícolas, confirma 

que as ações sazonais dos preços destes produtos causam instabilidade, tanto na renda do 

produtor como nas despesas dos consumidores urbanos, uma vez que esta instabilidade 

pode provocar desestímulos ou excesso de produção em períodos onde ocorrem as 

variações de preço. Corroborando com a idéia de Campos (2007), Lamounier
1
 (2003) apud 

Martins (2005) também ressalva a existência de um elevado grau de risco do preço a vista 

para o café, o que segundo o autor, de forma indireta se traduz em risco de renda para 

produtores rurais, indústrias exportadoras, varejistas e consumidores. 

De fato, diversos autores têm salientado para a necessidade de se gerenciar os riscos 

de preços praticados para a atividade rural, ou para as organizações diretamente ligadas a 

ela, como as agroindústrias, os quais acrescentam como justificativa, a inelasticidade dos 

preços de demanda agrícolas ou a cotação internacional da commodity, no caso de produto 

de exportação, e que esse quadro demandam a necessidade de gestão de riscos de preços, 

ou mecanismos que possam auxiliar agentes econômicos à administrar riscos de 

volatilidade de preços  (MENDES e PADILHA JÚNIOR, 2007; ALVES et al., 2010). 

As condições de riscos expostas é um dos principais motivos que levam os 

produtores rurais e demais agentes do mercado agropecuário a buscarem mecanismos que 

garantam, de certa forma, proteção contra a volatilidade dos preços. Conforme Aguiar 

(2003), dentre estes mecanismos de proteção utilizados como forma de gestão de riscos de 

preços esta a comercialização em Mercados Futuros. 

Esse mecanismo trabalha como um ambiente institucionalizado para negociação de 

contratos futuros, que são acordos de compra e venda de commodities, como petróleo, 

etanol, café, soja ou índices financeiros, como BOVESPA futuro ou dólar futuro. Essa 

institucionalização representa, dentro do complexo sistema financeiro, forma de resguardar 

o valor do investimento do agente econômico, onde se abriria mão de grandes receitas, e 

como contraponto, deixaria de haver elevadas perdas (HULL, 1996). 

                                                 
1
 LAMOUNIER, W.M. Comportamento dos Preços no Mercado Spot de Café no Brasil: Análise nos 

Domínios do Tempo e da Frequência, 125p. São Paulo: Bolsa de Mercadorias & Futuros, 2003. 
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A atuação para redução de riscos por parte de agentes econômicos é denominado 

hedge (ou estratégia de hedge), cujo fundamento básico lastreia-se no que se denomina 

“posição contrária”. Ou seja, um produtor de café precisa vender contratos futuros na data 

“t”, e em “t+1” liquida seu contrato comprando as mesmas quantidades de contratos 

vendidas, o qual ocorreria próximo do momento da venda de sua comercialização física. 

Portanto, caso os preços do café caiam, ele perderia receitas no mercado físico, mas 

ganharia no mercado futuro, pois compraria contratos depreciados. Por outro lado, em caso 

de apreciação dos preços, o resultado seria inverso, ganhos no mercado a vista, mas perdas 

nos mercados futuros.  

A discussão sobre estratégias de hedge na literatura internacional datam da década 

1960. Todavia, são definições de cunho neoclássico, em que as estratégias serviram 

também para especulação (WORKING, 1953; JOHNSON, 1960 E STEIN, 1961). Ao 

contrário dessa visão, Enderington (1979) aponta que realizar hedging é minimizar riscos, 

e não tem função especulativa.  

Estudos sobre estratégias de hedge têm crescido bastante no Brasil nos últimos 

anos, principalmente após a estabilização inflacionária advindo do Plano Real, a partir da 

qual se pôde planejar as atividades econômicas sob uma maior horizonte de tempo, e em 

especial, a atividade agropecuária, que deixou de ter a terra como fonte especulativa, 

passando a ter então um significado produtivo (e social também), sendo abandonada como 

forma de reserva de valor.  

Estudos nacionais mostram a viabilidade das estratégias de hedge em mercados 

futuros nacionais e internacionais. Fileni et al. (1999), Pacheco (2000), Pinto (2001), 

Barros e Aguiar (2005), Valente e Braga (2006) e Müller (2007) realizaram estudos de 

estratégias de hedge para o café no Brasil. A análise das operações de hedge podem ser 

analisadas sob dois pontos de vista alternativos. Um deles consiste na mensuração da 

efetividade do hedge, ou seja, do percentual de redução do risco em um portifolio com 

hedge, em comparação com um portifolio sem hedge.  

Se, por um lado, as negociações em Mercados Futuros são conhecidas como 

importantes ferramentas de gerenciamento de preço, por outro lado, os produtores 

brasileiros pouco utilizam essa modalidade (BORELLA,2004), como por exemplo o estudo 

da Associação Nacional dos Confinadores (ASSOCON, 2008) que realizou uma pesquisa, 

cuja constatação é a de que apenas 4% dos 486 confinadores de boi gordo no estado de 

Goiás, protegem sua produção contra variação de preços na BM&FBOVESPA, Bolsa de 

Mercadorias, Valores & Futuros. 

O mesmo resultado é também encontrado por Rezende e Rosado (2003). De acordo 

com eles apenas 2,2% dos produtores usam os preços cotados em bolsa de mercadorias 

como fonte de informação acerca da comercialização de seu produto, o que demonstra que 

o percentual de efetiva operação em mercados futuros provavelmente seja ainda menor, ou 

seja, há indícios de má divulgação dos benefícios do uso de mercados futuros, o que 

provavelmente explica a sua baixa utilização. 

A literatura apresenta a aversão ao risco
2
 como um dos motivos pelo qual os 

produtores não atuam nesses mercados, posto que vários estudos demonstram que os 

                                                 
2
 Entendida como a preferência por uma renda certa em relação a uma renda incerta, dado um mesmo valor 

esperado. Sendo uma atitude muito comum, uma pessoa que tem aversão se importa mais com as perdas do 

que com os ganhos (PINDYCK e RUBINFELD, 2005). 
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produtores rurais possuem um nítido comportamento risco avesso (ZEN et al, 2002; 

FASIABEN; BACCHI; PERES, 2003; CARVALHO; GODINHO, 2005).  

Conforme Andrade (2004), incerteza é desconhecimento das realizações futuras, na 

medida em que, riscos são quantificações das probabilidades de variabilidades futuras. 

Todavia, as condições de riscos nem sempre são percebidos de forma objetiva, ainda que 

mensurados, quantitativamente, ou seja, a forma como os agentes econômicos percebem o 

risco, interfere na decisão racional, sendo, portanto também uma questão cognitiva 

(OLIVEIRA et al, 2008) 

Conforme a teoria de finanças comportamentais, a percepção humana do risco atua 

de modo diferente, dependendo do contexto na qual o risco incorra. Existem dois 

componentes importantes das percepções e que influenciam os riscos: o fator medo – 

refere-se ao receio do resultado potencial – e o fator controle – refere-se ao nível de 

controle dos acontecimentos, um processo complexo e subjetivo (O’CREEVY E SOANE, 

2000
3
 apud SHIMIZU; 2000).  

Outra questão é a assimetria de informação
4
 que está relacionado ao 

desconhecimento dos produtores acerca dos benefícios da utilização de contratos futuros. 

Cruz Júnior (2009), em sua tese de doutorado, aplicou um questionário no sul e centro-

oeste do Brasil onde mostrou que somente 10% dos produtores respondentes negociam 

contratos futuros na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros. A maior parte dos 

produtores revelou que conhece, mas não faz negócios na bolsa. A razão mais importante 

apontada para não negociarem foi que os produtores não possuem informação suficiente 

para fazerem esse tipo de negócio. 

Essa resposta encontrada por Cruz Júnior (2009) parece ter mais aderência com a 

realidade encontrada pela atividade rural do que propriamente a pura aversão a riscos, 

mesmo porque supostamente a bolsa de mercadorias está mais relacionada com redução de 

riscos do que sua elevação. Por parecer um problema nacional o desuso de contratos 

futuros por parte de produtores rurais, em especial para a agricultura familiar, entende-se 

que uma investigação mais aprofundada sobre Mercados Futuros deva ser conduzida para 

compreensão de qual realidade esses produtores rurais se defrontam e como eles encaram a 

possibilidade, em especial, como os riscos da produção são percebidos pelos produtores.  

No caso da produção cafeeira de Rondônia, o cultivo data desde a sua colonização, 

por ser uma das principais produções com a abertura da BR 364, momento em que diversos 

produtores vieram dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul entre 

outros para obter seu lote de terra junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Atualmente, dados da Conab (2010) aponta o Estado como o segundo 

maior produtor de café da espécie Robusta, atrás somente do Espírito Santo; além disso, é 

a principal lavoura permanente segundo dados o IBGE (2010) para diversos municípios, 

sendo Cacoal o principal produtor do Estado, embora a produção seja bastante difundida.  

Portanto, um estudo localizado sobre a percepção de riscos e conhecimento acerca 

de mercados futuros para o café ao nível de produtor rural é importante, não só pela 

importância da produção junto ao Brasil, mas também porque compreender seus motivos 

                                                 
3
 O’CREEVY, M. F.; SOANE, E. Subjective perception of risk. Financial Times, Mastering Risk. Parte I, 

Londres, 2000 
4
 Situação na qual o comprador e o vendedor possuem informações diferentes sobre uma transação, quando 

algumas partes possuem mais informações do que outras, a respeito destes mecanismos de negociação, 

podendo inclusive ser mal entendido, ou seja, como fator que eleva o risco ao invés de reduzi-lo. 
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atende ao direcionamento de políticas de disseminação do uso de mercados futuros, os 

quais poderiam conferir estabilização da renda do produtor rural e como consequência, 

gerar efeitos multiplicadores nas economias locais. 

Buscando, portanto, compreender esse quadro, levanta-se, como pergunta de 

pesquisa: qual a percepção de riscos dos produtores rurais de café de Cacoal, Rondônia e 

como a mesma afeta as decisões de operação em mercados futuros? 

Diante desse problema, o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar o efeito da 

percepção de riscos dos produtores sobre a decisão de operação em mercados futuros. 

Especificamente, pretendeu-se: (a) Verificar o conhecimento dos produtores de café de 

Cacoal sobre o mecanismo mercados futuros; (b) Identificar os riscos percebidos pelos 

produtores rurais; e (c) Apontar os motivos de decisão de utilização ou não de mercados 

futuros. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base neoclássica para estudos de comportamento perante o risco foi estabelecida 

a partir da função utilidade de Bernoulli. Daniel Bernoulli, em 1738, propôs a teoria da 

utilidade esperada (EU), ainda que sem a fundamentação contemporânea. Bernoulli 

argumentou que o valor que uma pessoa atribui a sua riqueza não é o próprio valor 

monetário desta, mas sim seu “valor moral” ou utilidade: 

 

“(...) a determinação do valor de um item não pode ser baseado em seu preço, 

mas sim na utilidade que ele fornece. O preço de um item depende somente do 

próprio item e é igual para todo mundo; a utilidade, contudo, depende das 

circunstâncias particulares do indivíduo que faz a estimativa.” (Bernoulli,1738 

[1954], p.24). 

 

A teoria de Bernoulli foi esquecida e o conceito de utilidade foi redescoberto várias 

vezes durante os séculos XVIII e XIX. Em 1944, John Von Neumann e Oskar Morgenstern 

lançaram bases modernas para a teoria da utilidade esperada, a partir da qual os autores 

desenvolveram a teoria dos jogos, abrindo dois novos campos de pesquisa entre os, 

revivendo o interesse pela teoria de Bernoulli e pela escolha sob incerteza. 

Sua estrutura toma como primitivos um espaço de consequências, dado por loterias 

sobre um conjunto de resultados (prêmios), e uma relação de preferência sobre as 

consequências. Nota-se que os objetos de escolhas são dados por distribuição de 

probabilidades objetivas (passíveis de comprovação empírica) sobre os prêmios e é o fato 

de termos as probabilidades dadas de maneira exógena que caracteriza uma situação de 

escolha de risco (Castro et al, 2005). 

Quando os prêmios são quantias monetárias pode-se dizer algo mais sobre a 

natureza da função utilidade que representa as preferências. Mais precisamente, pode-se 

tratar os comportamentos de aversão, neutralidade e propensão ao risco. A definição de 

aversão ao risco que um tomador de decisão é avesso ao risco se e somente se 

 

      1.1 

 

A aversão ao risco tem uma função de utilidade côncava – sua inclinação torna-se 

cada vez mais plana à medida que a riqueza aumenta. Na figura 01, representa-se essa 
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função utilidade côncava, referente a um indivíduo avesso ao risco. O indivíduo é avesso 

ao risco, uma vez que ele prefere ter o valor esperado de sua riqueza do que apostar. Já a 

propensão ao risco tem uma função de utilidade convexa – sua inclinação torna-se cada vez 

mais íngreme à medida que a riqueza aumenta (VARIAN, 2003; CUSINATO, 2003). 

 

 

 

 

Figura 01 – Representação gráfica da aversão, aceitação e neutralidade ao risco 

 
Fonte: CUSINATO, 2003 p. 81 

 

No caso da propensão ao risco, a utilidade do valor esperado é inferior a utilidade 

esperada. Portanto, quando um indivíduo descrito pela figura 01 se defronta com duas 

loterias de mesmo valor esperado, ele prefere a loteria mais arriscada. Finalmente, se um 

indivíduo for neutro ao risco, figura 01, a sua função utilidade de Bernoulli é tanto convexa 

quanto côncava e, portanto, linear. (CUSINATO, 2003). 

Outra teoria que complementa a Teoria da Utilidade Esperada é a Teoria do 

Prospecto ou Prospectiva, criada por Kahneman e Tversky (1979). Ao contrário da 

primeira, a Teoria do Prospecto concebe o conceito de risco aos vieses cognitivos 

(heurísticos) no processo de tomada de decisão. Esses autores propõem uma nova teoria de 

utilidade esperada para tomada de decisões em condições de risco e buscam explicações 

para os processos pelos quais os impulsos sensoriais são transformados, reduzidos, 

elaborados, armazenados, recuperados e usados. A Teoria do Prospecto enumera que o 

processo de tomada de decisão não é estritamente racional, particularmente quando o 

tempo disponível é limitado, ao invés disto, os tomadores de decisão usam atalhos mentais 

no processo. 

A teoria do prospecto descobriu padrões nunca antes reconhecidos pelos 

proponentes da tomada de decisão racional. Kahneman e Tversky (1979) atribuem esses 

padrões a duas deficiências humanas. Primeira, a emoção muitas vezes destrói o 

autocontrole que é essencial à tomada racional de decisões. Segunda, as pessoas não 

conseguem entender plenamente com que estão lidando. 

Contrariando o preceito dominante (teoria da utilidade esperada) que o investidor 

avalia o risco de um investimento de acordo com a mudança que ele proporciona em seu 

nível de riqueza, Kahneman e Tversky (1979) sugerem uma nova curva de risco-utilidade 

(Figura 2).  

 

 

 

a c b 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Função Valor 

 
Fonte: Baratella, 2007, p. 61 

 

A curva de risco-utilidade apresentada por Kahneman e Tversky (1979) tem como 

principais características a descontinuidade na origem (determinando a origem do sistema 

cartesiano como o ponto de referência na avaliação dos riscos de um investimento) e o 

declínio da curva após esse ponto (representando que os investidores sentem mais a dor da 

perda do que o prazer do ganho). Aplicando questões hipotéticas, Kahneman e Tversky 

(1979) investigaram um grande número de questões teóricas sobre os padrões de 

comportamento das pessoas e testaram a validade teórica da teoria da utilidade esperada. 

Como resultado de suas pesquisas, eles detectaram três características no comportamento 

dos indivíduos, às quais deram o nome de “efeito certeza”, “efeito reflexão” e “efeito 

isolamento”. 

Pelo efeito certeza, as pessoas dão pesos inferiores aos resultados prováveis em 

comparação aos obtidos com certeza. No efeito isolamento, para simplificar o processo de 

tomada de decisão, as pessoas geralmente desconsideram boa parte das características de 

cada uma das opções e centralizam sua análise sobre os componentes que distinguem as 

opções de escolha.  

De acordo com a teoria proposta por Kahneman e Tversky (1979), os tomadores de 

decisões se tornam avessos ao risco nas escolhas que envolvem possibilidade de ganhos 

seguros e tomadores por risco nas escolhas quando as mesmas possibilidades se 

apresentam em termos de perdas potenciais. 

A tendência de aversão ao risco no campo dos ganhos (“Domínio dos Ganhos”), 

combinada com a propensão ao risco no campo das perdas (“Domínio das Perdas”), é 
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chamada de “efeito reflexão” e demonstra uma assimetria no modo como se tomam 

decisões envolvendo ganhos ou perdas. 
A teoria do prospecto substitui o conceito de utilidade pelo de valor, sendo este 

definido em termos de ganhos e perdas em relação a um ponto de referência. O aspecto 

central desse modelo descritivo é a constatação de que os indivíduos atribuem maior 

importância às perdas do que aos ganhos. Diferentemente da teoria da utilidade esperada, 

onde utilidades positivas e negativas possuem pesos simétricos, na teoria prospectiva, para 

um mesmo valor monetário, a percepção de dano gerado por uma perda é maior do que a 

sensação de benefício produzida pelo ganho (BARATELLA, 2007). 

Outro campo que tem crescido para análise do comportamento dos indivíduos em 

relação ao risco é o de finanças comportamentais, segundo a qual pressupõe-se que a 

percepção humana do risco atua de modo diferente. Existem dois componentes importantes 

do risco e que influenciam as percepções: o fator medo – refere-se ao receio do resultado 

potencial – e o fator controle – refere-se ao nível de controle dos acontecimentos. 

Para O’Creevy e Soane
5
 apud Shimizu (2000) a percepção do risco é um processo 

complexo e subjetivo. Nas finanças, o risco é geralmente considerado como uma 

combinação do valor esperado da perda ou do ganho e da variabilidade deste resultado. 

Segundo Wiedemann
6
 (1993 apud PERES, 2005) a percepção de riscos é definida como 

sendo a habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida da 

pessoa (nesse contexto risco financeiro), ou de terceiros, baseada em experiências 

anteriores e sua extrapolação para um momento futuro, habilidade esta que varia de uma 

vaga opinião a uma firme convicção.  

Para as finanças comportamentais, fica estabelecido que o processo de tomada de 

decisão, invariavelmente, é influenciado por limitações da cognição humana, o que resulta 

em vieses (ou desvios) que levam a erros de análise (PRADO, 2010). Um dos vieses mais 

documentado seja o Excesso de confiança (Overconfidence), o qual, de acordo com 

Gigerenzer et al.(1991) ocorre quando os julgamentos de confiança são maiores do que as 

frequências relativas de respostas corretas. Pode ser entendido, também, como a tendência 

do indivíduo de superestimar suas capacidades de previsão e controle de situações futuras. 

(Baratella, 2007). 

Ferreira e Yu (2003) concluíram que a experiência acumulada tornou os indivíduos 

mais confiantes em suas previsões, e relativamente menos suscetíveis a mudanças de 

opinião. Por outro lado, a experiência não contribuiu para aumentar a proporção de acertos 

nas suas previsões. E mais ainda, a correlação negativa obtida indica que, quanto maior é a 

experiência do profissional, menor a probabilidade de acerto. Desse modo, foi constatado 

por esses autores que a maior confiança nas previsões, aliada ao menor índice de acertos, 

revela que os profissionais mais experientes (consequentemente com a idade mais 

avançada) apresentam maior excesso de confiança. 

O excesso de confiança também afeta a sensibilidade dos sujeitos ao risco. As 

pessoas serão relativamente insensíveis ao risco. Segundo Camerer e Lovallo (1999), 

quando o risco é alto o excesso de confiança dos sujeitos pode levá-los a preferir opções 

mais arriscadas, pois eles acham que poderão vencer o desafio. A combinação de otimismo 

                                                 
5
 O’CREEVY, M. F.; SOANE, E. Subjective perception of risk. Financial Times, Mastering Risk. Parte I, 

Londres, 2000 
6
 Wiedemann PM. Introduction risk perception and risk communication. Jülich: Programme Group Humans; 

Environment, Technology (MUT), Re- search Centre Jülich; 1993. (Arbeiten zur Risko- Kommunikation 38). 
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e excesso de confiança faz com que as pessoas superestimem seus conhecimentos, 

subestimem os riscos e exagerem em suas habilidades de controlar os eventos. Além disso, 

deixa-as vulneráveis a surpresas estatísticas. Ainda assim, as pessoas não parecem tão 

surpresas quando falham numa previsão (SOUZA, 2005).  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Entende-se que essa pesquisa compreende a busca por familiarização do tema 

riscos percebidos, bem como a decisão por utilizar mercados futuros, e para sua 

concretização, a estratégia concebida deveria ser a pesquisa de campo, por meio de 

aplicação de questionários semi-estruturados, sendo metodologicamente classificada como 

exploratória descritiva, ou seja, a busca é compreender a fenomenologia subjacente. 

O questionário inicia com um questionamento aberto sobre o que os produtores 

rurais entendem como risco. A pergunta foi aberta buscando entender cognitivamente qual 

a concepção inicial do produtor rural sobre o assunto, para, posteriormente, perguntar, 

também de forma aberta, especificamente sobre risco de preços (caso o produtor não 

manifestasse esse risco em sua atividade), e dessa forma estabelecer comparativo entre os a 

primeira e segunda questão. 

A interrogativa sobre risco de preços foi a ligação para compreensão sobre a 

propensão (ou inclinação) do produtor rural em participar em mercados futuros. Isto é, 

entendido que há riscos de preços percebidos pelos produtores, estabeleceu-se uma relação 

entre essa característica e o conhecimento de mercados futuros como forma de mitigação 

da variabilidade de preços. 

A pergunta inicial foi se conhece mercados futuros. Em caso negativo, apresentou-

se uma breve descrição do mecanismo para perceber se haveria propensão em participar 

desse mecanismo. Destaca-se que em um instrumento de pré-teste anterior, concebido com 

a finalidade de refiná-lo para a presente pesquisa, detectou-se que quando se falava de 

mercados futuros diante da explicação percebeu-se que existia um mecanismo contratual 

semelhante ao mercado a termo denominado “café na folha”, que é o que o pagamento 

antecipado pela safra a ser colhida, a preços pré-estabelecidos. Diante disso, essa 

informação foi apropriada para essa pesquisa como exemplo didático para explicar o 

mecanismo de mercados futuros. As possibilidades de respostas estão elencadas na Figura 

3. 

 

Figura 03. Fluxograma das Informações de Mercados Futuros 
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 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Uma vez conhecida a propensão em atuar em mercados futuros, os produtores 

foram questionados sobre os sistemas produtivos, se utiliza sistema tradicional de produção 

ou sistema irrigado. A lógica subjacente a essa pergunta fundamenta-se na pressuposição 

que produtores que investiram em sistema irrigado, assumindo riscos na produção com 

esse investimento, são mais propensos a novidades que os favoreçam quando comparado 

com aqueles que preferem manter o sistema na forma tradicional, notadamente menos 

produtivo. 

No que tange as finanças comportamentais, interessou-se especificamente com o 

documentado excesso de confiança como superestimação de previsões futuras, apresentado 

como limitante cognitivo (GIGERENZER at al., 1991). A forma de fazer isso foi perguntar 

sobre os preços pagos pelo café na última safra e quais os preços esperados pela próxima 

safra. A ideia intrínseca é verificar se esse efeito realmente ocorre como demonstrado por 

Cruz Júnior (2009) detectado no caso da produção de milho. 

Quanto à teoria prospectiva, com base em Kahneman e Tversky (1979) e Baratella 

(2007), ofereceram-se aos produtores rurais duas possibilidades de escolhas diante de 

quatro situações. Uma escolha que esteve representado no campo dos ganhos; e a outra, no 

campo das perdas, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Questionamento sobre risco e segurança no mercado de café 

Condição Campo das Perdas Campo dos Ganhos 

Segurança 100% de chances de perder R$ 3000 100% de chances de ganhar R$ 200/saca 

Risco 
80% de perder R$ 4000 e 20% de não perder 

nada 

50% de chances de ganhar R$ 300/saca, ou 

50% de chances de ganhar R$ 100/saca 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A escolha no campo das perdas está relacionada a, ou perder seguramente 100% R$ 

3 mil, ou assumir a possibilidade de perder R$ 4 mil (80% de chances) para ter a 

possibilidade de não perder nada (20%). Por outro lado, no campo dos ganhos há uma 

certeza de se ter, R$ 200/saca, ou assumir 50% de chances de ganhar R$ 100/saca (riscos) 

para se ter um benefício de R$ 300/saca, também em 50% de chances. Importante salientar 
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que havia dúvidas quanto a compreensão dessas perguntas junto aos produtores rurais. 

Todavia, percebeu-se que a terminologia aplicada (ganhos e perdas financeiras) foi 

claramente compreendida sejam valores absolutos ou percentuais, o que de certa forma não 

se esperava. 

Após a coleta de dados, as respostas que tratam das finanças comportamentais e 

teoria prospectiva foram categorizadas em dois grupos, os que têm propensão a atuar em 

mercados futuros e os que não têm e assim compreender os efeitos dessas características 

sobre a decisão de utilização de mercados futuros. 

A despeito dessas respostas, questionou-se, adicionalmente, a possibilidade de 

atuação em mercados futuros não como produtores individuais, mas também por meio de 

um cooperativa, como uma forma que obter os benefícios de atuar em mercados futuros, 

sem necessariamente ter que atuar isoladamente. Esse questionamento é relevante, uma vez 

que a literatura nacional e internacional apontam essa como a forma mais comum de 

apropriação desses benefícios. 

Quanto à amostra, conforme mencionado anteriormente, Cacoal é o principal 

município produtor de café robusta dentro do Estado de Rondônia, motivo pela qual esse 

foi o município selecionado. Todavia, era necessário restringir a amostra de pesquisa. Para 

isso pediu-se auxílio à Associação de Assistência e Extensão Rural do Estado de Rondônia 

(EMATER/RO) sediado no município para definição de uma amostra intencional, cujo 

fundamento foi a representatividade da destinação da área cultivada para o café. Cabe 

salientar que, embora a amostra intencional não represente estatisticamente a amostra 

populacional, a característica dessa pesquisa não perde significado de compreensão do 

fenômeno, característica de estudos exploratórios descritivos. 

Diante dessas prerrogativas, foram definidas as linhas 21, Eletrônica e Figueira 

como espaço delimitado para pesquisa de campo. Ao todo, foi possível entrevistar 24 

proprietários rurais. Chamou a atenção o fato de a grande maioria dos produtores (22 

entrevistados) serem de descendência pomerana, (localizado entre a Alemanha e Polônia), 

sendo incorporados à primeira após à 2ª Guerra Mundial. Sabe-se que a tradição 

imigratória oriunda daquela região não era para produção de café; todavia, alguns 

imigrantes se estabeleceram no Estado do Espírito Santo, onde essa tradição se difundiu e 

posteriormente vieram para Rondônia, trazendo, também, sua religiosidade Luterana. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os produtores pesquisados estavam localizados no município de Cacoal nas linhas 

21, Eletrônica e Figueira. Os produtores são, em sua maioria, de origem pomerana (92%), 

uma descendência germânica localizada entre a Alemanha e Polônia, cuja tradição de 

cultivo de café guarda similaridade com produtores italianos, principalmente devido a sua 

colonização ocorrida no Paraná e no Espírito Santo. Segundo Binsztok (2006), esses 

produtores adquiriram suas terras da empresa loteadora Companhia Itaporanga. Os 

migrantes paranaenses, originários em grande parte de Vera Cruz, Cruzeiro do Oeste, Céu 

Azul e Toledo. Chegaram à região como meeiros, só comprando terras após um período de 

permanência em Cacoal. 

Em análise observacional, é possível verificar grande identificação desses 

produtores com a plantação de café, bem como uma forte relação de territorialidade. 

Quando questionados sobre a decisão de cultivo, os produtores dão a entender que é o que 

fazem melhor e é o que gostam de fazer, na fala de um entrevistado: “O povo pode até 
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reclamar do campo, mas ama o que faz”. Essa identificação socioeconômica desses 

produtores se reflete no tempo de propriedade e na atividade cafeeira, que, em média foram 

de 15 anos e de 28 anos, respectivamente, 

Na abordagem aos produtores, após a coleta de informações cadastrais, perguntou-

se qual o conceito que o pesquisado tinha acerca de risco. Não houve entre eles uma boa 

definição; todavia, por meio de exemplificação, os produtores conseguiram exprimir 

algumas de suas definições, estando entre as mais citadas: o risco na produção cafeeira, 

preço baixo do café, safra irregular (um ano da muito, outro pouco), perder a produção, 

financiamento para o café, clima (seca ou muita chuva), pragas e preço adubo.  

Dentre as respostas, não foi possível identificar que os produtores entendem 

volatilidade de preços como risco. As respostas estão muito mais relacionadas ao nível 

médio dos preços do que sua variabilidade em torno da média. Foi bastante comum 

resposta como o “preço está muito baixo” do que “insegurança por não se saber o preço no 

futuro”. Pareceu nítida a compreensão dos produtores sobre riscos de comercialização, 

respondendo sobre colheita como safra irregular, fatores de produção. 

Diante desse quadro, perguntou-se sobre a compreensão de riscos de variação de 

preços. Perante tal questionamento, os produtores passaram a dar bastante importância a 

essa questão, “é a pior coisa que pode acontecer”, “não dá para planejar nada sem saber o 

preço”, responderam alguns produtores, que exprimem bem as respostas apresentadas 

pelos entrevistados. Embora tenha sido necessária a abordagem direta sobre riscos de 

preços, muitos dos produtores que passaram a concordar com a variação informaram que 

todos os problemas expostos na comercialização são de fato problemas de variação de 

preços. De fato, os produtores demonstraram conhecimentos de relações de oferta e 

demanda do café, inclusive não foi difícil encontrar produtores que falam sobre as relações 

entre mercados local e o de Vitória.  

Essa etapa da pesquisa foi importante para entrar na seguinte, qual seja 

compreender o conhecimento dos produtores sobre o que seriam mercados futuros. Dos 

entrevistados, 17%, possuíam algum conhecimento sobre mercados futuros, ainda que 

incipiente. Apenas um entre eles, afirmou ter atuado uma única vez. A maioria dos 

produtores, no entanto, afirmou não conhecer esse tipo de mercado (83% do total). Esse 

resultado não trouxe surpresas, dado é amplamente noticiado que produtores rurais pouco 

utilizam mercados futuros como meio de proteção à variabilidade dos preços. 

 

Tabela 01. Características dos que Atuariam e não Atuariam em Mercados Futuros. 

Características 
Mercados Futuros 

Sim Não 

Conhece Mercados Futuros? 17% 83% 

Atuaria em Mercados Futuros? 58% 42% 

Dos produtores que possui sistema irrigado 67% 33% 

Preço médio recebido - Última Safra R$ 142,68 R$ 140,38 

Preço médio esperado - Próxima Safra R$ 173,57 R$ 182,22 
Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Uma vez explicado sucintamente o que viriam a ser mercados futuros, finalidades e 

possíveis custos, com auxílio da definição do “café na folha” (conforme descrito nos 

procedimentos metodológicos). 14 produtores (58%) conhecendo ou não a princípio os 
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mecanismos de mercados futuros mostraram-se desejosos em participar desse mercado, 

sendo 10 (42%) que não desejariam participar. Muitos, dos que não atuariam, não o faria 

por medo, por achar muito difícil trabalhar com isso e preferem trabalhar do seu “jeito” 

(Tabela 01). 

Sabe-se que a explicação sucinta não é suficiente para a perfeita compreensão sobre 

mercados futuros por parte dos produtores, mas percebe-se que diante da novidade (pelo 

menos para 83% dos entrevistados), pouco mais da metade desejou participar. Certamente 

a aversão ao risco está presente e que atua contrariamente à propensão em participar dos 

mercados futuros, ainda que a maioria se mostrou propenso. Isso se deve não apenas pelos 

números apresentados, mas principalmente pela forma como as respostas são expostas, 

dando uma ideia de que as coisas podem não estar boas, mas a bolsa de mercadorias não é 

para eles. 

Buscou-se também compreender a relação entre adoção de sistemas de irrigação e a 

propensão em atuar em mercados futuros. Essa relação parece importante, visto que exige 

do produtor rural a imobilização de capital para maior rendimento da lavoura, o que sugere 

uma menor aversão ao risco, quando comparado com aqueles que não optaram pela 

técnica, aqui denominado sistema tradicional. De fato essa hipótese se confirmou. Dos 

entrevistados que utilizam sistema irrigado, 67% utilizariam mercados futuros, havendo, 

portanto, maior propensão quando comparados com os que decidiram manter o sistema 

tradicional de produção. Esse resultado traz uma luz para utilização de mercados futuros 

por parte de produtores rurais – ainda que não se possa extrapolar a amostra –, pois há 

pessoas investindo em tecnologia e essas estão mais propensas a novidades por 

provavelmente terem menor aversão ao risco comparativamente. 

Quanto ao preço pago pela saca de café na safra de 2009/2010 os produtores 

afirmaram ter recebido, em média, R$ 141,00 pela saca de 60kg, em que 92% dos 

entrevistados consideraram ruim ou muito ruim. Quando separados entre aqueles de 

desejariam e não desejariam aturam em mercados futuros, o valor não diferiu muito: R$ 

142,68 por saca para os que desejariam atuar em mercados futuros e R$140,38 para os que 

não gostariam.  

Por outro lado, as expectativas quanto ao preço a ser pago pela próxima safra 

(2010/2011) foi bastante elevada. Segundo alguns entrevistados, a safra não será boa, o que 

motivaria a elevação dos preços. Todavia, as respostas pareceram indicar, para alguns 

produtores, excesso de confiança (BARATELLA, 2007; CRUZ JÚNIOR, 2009), ou seja, 

uma tendência do indivíduo de superestimar suas capacidades de previsão e controle de 

situações futuras. De certa forma, os preços apontados seriam aqueles que retornariam o 

investimento, mesmo com uma safra pior em relação ao período anterior.  

Quando separados entre os que desejariam atuar em mercados futuros e os que não 

desejariam, percebeu-se que o valor médio esperado foi em média, R$ 173,57 e R$ 182,22 

por saca, respectivamente. Esse resultado mostrou-se interessante uma vez que os preços 

esperados pelos que não desejariam atuar em mercados futuros eram superiores aos que 

desejariam. Isso é um indicativo do efeito do excesso de confiança sobre o desejo de atuar 

em mercados futuros, ainda que os preços não sejam muito superiores. 

Reconhecendo que a média não é uma boa medida estatística, resolveu-se dividir os 

preços esperados em quartis e assim verificar a consistência distributiva dos resultados 

apresentados (figura 04).  

 

Figura 04:Quartis de Preços Esperados para Próxima Safra 
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Fonte: Dados de Pesquisa 

 

De fato em todos os quartis aqueles que não desejariam atuar em mercados futuros 

apresentaram previsões de preços para a safra 2010/2011 superiores àqueles que 

desejariam atuar em mercados futuros. Embora os cálculos fossem feitos de forma 

diferente ao realizado por Cruz Júnior (2009), os resultados se assemelham, ou seja, há 

uma relação inversa entre a previsão superestimada dos preços pagos na próxima safra e a 

decisão de atuação em mercados futuros. De outra forma, os que mais superestimam os 

preços a serem pagos são os que não atuariam em mercados futuros, e a teoria prospectiva 

explica o fenômeno indicando que exposições ao risco são superiores por aqueles que 

apresentam excesso de confiança. Seria algo como “por que atuar em mercados futuros, 

reduzir riscos e ter preços menores, se acredito que os preços serão elevados?” 

Estudos tradicionais nessa área têm massificado o fato de a aversão ao risco 

associada à assimetria de informação ser a explicação para não atuação em mercados 

futuros para produtores rurais, mas o resultado encontrado nesse trabalho indica que tal 

afirmação não pode ser taxativa. Os vieses cognitivos dos produtores rurais não parecem 

estar atrelando exclusivamente à aversão ao risco. O fato é que a aversão ao risco e 

assimetria de informação não são suficientes para explicar a forma cognitiva de decisão 

desses produtores rurais. 

A teoria prospectiva indica que agentes econômicos apresentam descontinuidades 

assimétricas na origem sendo as perdas consideradas maiores do que de fato são. Nesse 

sentido, foi questionado aos produtores, sobre condições de riscos e segurança no campo 

dos ganhos e das perdas (ver metodologia). Os resultados estão dispostos na figura 5. 

 

Figura 05: Riscos Assumidos em Condições de Ganho e de Perda 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 
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Na figura 5, o lado esquerdo representa os resultados acerca do campo dos ganhos e 

na esquerda o campo das perdas. Observa-se que, em geral, os produtores são mais avessos 

ao risco no campo dos ganhos, pois preferem um ganho seguro de R$ 200 a saca de café do 

que ter 50% de chances de receber R$ 300, havendo a possibilidade de receber apenas 

R$100. Em relação ao campo das perdas os produtores se mostraram mais propensos ao 

risco, em conformidade com a teoria, ou seja, assumem 80% de chances de perder R$ 4 

mil, tendo a possibilidade de não perder nada a 20% do que ter uma perda segura de R$ 3 

mil. 

Em comparação entre produtores propensos a atuar em mercados futuros e os que 

não o são, percebe-se que no campo dos ganhos, eles se assemelham optando pela 

segurança. Todavia, os não propensos são aqueles que mais assumem riscos no campo das 

perdas. O resultado indica que 70% dos que não atuariam em mercados futuros assumiriam 

riscos no campo das perdas. 13p.p. superior aos que atuariam em mercados futuros. Esse 

fato corrobora com o resultado encontrado anteriormente, qual seja, os produtores não 

propensos a atuar em mercados futuros, são mais expostos a riscos ou, teoricamente, não 

vêem a necessidade de se proteger a variação de preços dessa forma. 

Ainda que a pesquisa tenha encontrado surpresas acerca de exposição de riscos por 

parte dos produtores, e que a capacidade cognitiva pode ser uma explicação para propensão 

em atuar em mercados futuros, reconhece-se, com base em outras pesquisas, que de forma 

geral a atuação é incipiente. Uma solução provável é a atuação por meio cooperativo, na 

qual a instituição seria incumbida de gerencia a atuação em mercados futuros. 

Levantada essa questão para os produtores rurais, alguns resultados mostraram o 

caminho potencial para produtores atuar em mercados futuros. Quando perguntado sobre 

decisão de atuação em mercados futuros (propensão e não propensos) e a possibilidade de 

uso do mecanismo por meio cooperativo, dos 58% dos produtores que atuariam 54% deles 

prefeririam atuar coletivamente ao invés de atuar por meio individual, representando 93% 

dos propensos em atuar em mercados futuros (tabela 2). 

 

Tabela 02: Participação com a Associação 

Percentual 

Atuaria (58%) Não Atuaria (42%) 

Associação seria 

melhor 

Jamais pela 

Associação 

Pela Associação 

Atuaria 

Nem pela 

Associação 

Em relação à amostra total 54% 4% 17% 25% 

Em relação à decisão 93% 7% 40% 60% 

Fonte: Dados de Pesquisa 

 

Dos que não atuariam de forma individual, 40% se tornaram propensos caso a 

participação fosse coletiva. Esse resultado faz emergir um grupo de produtores os quais 

totalizam 71% dos produtores coletivamente propensos a atuar em mercados futuros. Esse 

resultado surpreende pela grande possibilidade de apropriação dos benefícios por meio de 

mercados futuros, pelo menos para esse grupo de produtores pesquisados, bem como faz 

surgir questionamentos sobre se esses resultados seriam semelhantes entre outros 

produtores em outras localidades. 

O resultado é ainda mais inesperado quando se leva em consideração a visão dos 

produtores rurais sobre a associação que os representa. Os produtores indicam a falta de 

regulamentação, pouca proximidade com os produtores rurais e inatividade como 

características da associação. Mesmo diante desse cenário, os produtores são coletivamente 
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propensos a atuar em mercados futuros, o que demonstra que embora a associação tenha 

problemas, há uma crença de que são problemas reversíveis. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o efeito da percepção de riscos dos 

produtores sobre a decisão de operação em mercados futuros. Foi possível detectar nessa 

pesquisa que os produtores rurais estão relacionando riscos aos preços recebidos no 

momento de sua comercialização, em um sentido de nível médio de preços, ao invés de 

volatilidade, atribuindo a fatores diversos como climáticos e estabelecem relações de 

mercados locais e nacionais, em especial ao mercado de Vitória.  

Nesse trabalho, foi possível verificar que os produtores que desejam atuar em 

mercados futuros são aqueles que têm expectativas de preços menores e acham que atuar 

em mercados futuros é uma forma de proteção. Os produtores que não desejam atuar em 

mercados futuros são, em média, aqueles que não têm propensão, o que está de acordo com 

as limitações cognitivas de excesso de confiança, posto que preços superiores esperados 

seriam justificativas para não atuação em mercados futuros. Além disso, outra conclusão 

que parece bastante interessante é o fato de aqueles que demonstram ter excesso de 

confiança, não são apenas os menos desejosos em atuar em mercados futuros, mas também 

aqueles que mais assumem riscos no campo das perdas. É uma combinação de preços 

esperados superiores, não atuação em mercados futuros e propensão ao risco no campo das 

perdas, o que provavelmente afeta a decisão de investimento, rentabilidade rural, bem 

como o grau de risco incorrido. 

Essas conclusões conferem uma característica mais ampla dos produtores rurais do 

que o mero fundamento em aversão ao risco e assimetria de informação. Isso estabelece 

inicialmente uma relação entre as teorias: finanças comportamentais e teoria prospectiva. 

Ou seja, a racionalidade desses produtores rurais tem peculiaridades na qual a teoria da 

utilidade esperada ortodoxa não consegue explicar o fenômeno subjacente. Certamente, 

novas investigações precisam ser realizadas para confirmar os resultados encontrados nessa 

amostra para conclusões mais ampliadas sobre a decisão de atuação em mercados futuros. 

Pode-se dizer que para esse grupo de agricultores a busca pelo associativismo/ 

cooperativismo venha ser uma solução, haja vista a grande proporção daqueles que 

operariam em mercados futuros por meio cooperativo, mesmo a associação que atualmente 

os reúne não satisfaça seus anseios. O que parece estar implícito é que, embora a 

associação não esteja bem, há uma crença de que essa é uma saída viável. 

Evidente que a amostra não pode ser extrapolada para qualquer produtor rural, visto 

que a origem semelhante pomerana provavelmente representa uma racionalidade baseada 

na cultura que os mesmos trazem consigo. Todavia, a abordagem desse trabalho buscou 

trazer luz para uma questão que parecia fechada sob argumentos simplistas como 

determinante do desuso de mercados futuros para estratégias de redução de riscos de 

preços. Isso indica haver um caminho mais complexo para entender as justificações de 

atuação ou não atuação em mercados futuros. Disso, evidencia-se que trabalhos posteriores 

que sigam essa linha virão enriquecer as ciências sociais aplicadas. 
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Resumo 

 

A utilização de bolsas de futuros como forma de mitigação de riscos é uma das 

maneiras de negociação existente nos mercados atuais, o café é um dos produtos 

bastante suscetível a variações de preços, por isso é salutar o uso de estratégias de hedge 

possibilitando aos agentes que negociem futuros garantias de preços competitivos aos 

contratos negociados. Rondônia destaca-se pela produção de café do tipo conillon, 

produção essa relevante para a economia local sendo uma das principais atividades 

econômicas do Estado. O estudo visa analisar as estratégias de hedge para o café 

robusta em Rondônia e demonstrar que a utilização do mesmo é um mecanismo eficaz 

quando se trata de redução de riscos assegurando assim preços competitivos para o 

cafeicultor rural. 

 

Palavras-chaves: Bolsas de Futuros, Mitigação de Riscos, Estratégias de Hedge, Café 

Conillon, Rondônia. 

 

 

Abstract  

 

The use of futures exchanges as a means of risk mitigation is one of the ways in trading 

in today's markets the coffee is a product highly susceptible to price fluctuations, so it is 

healthy to use hedging strategies to enable agents to negotiate guarantees of future 

contracts negotiated at competitive prices. Rondonia is distinguished by the type of 

coffee production conillon, this production relevant to the local economy is one of the 

main economic activities of the state. The study aims to analyze the hedging strategies 

for robusta coffee in Rondônia and demonstrate that use the same mechanism is 

effective when it comes to risk reduction thus ensuring competitive prices for rural 

coffee grower. 

 

Keywords: Stock Futures, Risk Mitigation, Hedging Strategies, Coffee Conillon, 

Rondônia. 
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O agronegócio brasileiro é uma das atividades de grande relevância na economia 

nacional, tendo papel de destaque mundialmente por sua produção e qualidade no 

cultivo de commodities. Um dos produtos de enorme importância é o café, produto esse 

cultivado em vários Estados brasileiros tendo destaque Minas Gerais e Espírito Santo 

referência na produção cafeeira, contudo outro Estado desempenha papel significativo 

na produção nacional, Rondônia sexto maior produtor do grão e segundo na produção 

do café tipo robusta. 

Contudo um das características inerentes a produção agropecuária é sua 

volatilidade de preços causados em grande parte pelas condições climáticas e também 

pela sazonalidade da produção existente. Com isso o surgimento de meios que 

minimizem essas variações é de extrema importância para os agentes que trabalham 

nesse meio a fim de que possam garantir preços competitivos para as commodities. 

As estratégias de hedge para commodities agropecuárias passaram a dominar a 

literatura financeira rural a partir da redução dos subsídios agrícolas ocorridos nas 

décadas de 1980 e 1990. Segundo Aguiar (1999), era comum produtores ter valores 

garantidos, fazendo com que todo o sistema de preços, ao longo da Cadeia, fossem 

“naturalmente” tabelados. Esse controle sobre os preços acarretavam coibição a 

transmissão de preços, de informações advindas de outros estágios da cadeia. 

A redução dessa intervenção estatal a partir do governo Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) e a abertura brasileira para as importações reestruturaram completamente o 

segmento agropecuário. Nesse período, novas formas de proteção de volatilidade de 

preços, como os mercados futuros, emergiram como um mecanismo eficaz de gestão de 

riscos.  

No caso da negociação em bolsas de futuros de café robusta faz-se necessário do 

uso do cross hedge mecanismo negocia-se junto a bolsa café conillon com contratos de 

café arábica. Em face da importância do café robusta para a economia municipal, bem 

como as dificuldades de se trabalhar estratégias de cross hedge, esse trabalho teve a 

finalidade de analisar as possíveis estratégias a serem adotas para essa produção. 

 

 

Produção de Café em Rondônia 
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Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café (ABIC, 2010) o consumo 

interno brasileiro de café vem crescendo ao longo dos anos. Entre 2009 e 2010 o 

consumo de café foi de 19,13 milhões de sacas. 

Em Rondônia sexto maior produtor de café do país e segundo maior na produção 

do café tipo robusta atrás apenas do Estado do Espírito Santo, a produção de café é de 

bastante relevância para alguns municípios que têm na produção agrícola sua grande 

importância para a economia regional como é o caso dos municípios de Cacoal e São 

Miguel do Guaporé responsáveis por mais de 19% da área colhida sendo e 20% do valor 

da produção em 2009 (IBGE, 2009). 

O estado de Rondônia possui extensas áreas propicias para o cultivo desse tipo de 

café tendo se desenvolvido na região centro-sul do estado, onde além de condições 

climáticas favoráveis, ha também predominância de solos com boa fertilidade natural, 

concorrendo para a formação de lavoura exuberantes (FONSECA, 2000) 

Segundo Veneziano e Fazuoli (2000) o café é a cultura tropical permanente mais 

difundida no Estado de Rondônia, constituindo-se na base econômica de pequenas e 

médias propriedades. Sofreu grande expansão a partir de 1970, com a implantação de 

núcleos de colonização oficial, que vem assentando anualmente, milhares de pequenos 

produtores. 

Embora Rondônia apresente produção significativa de café do grupo Robusta, o 

sistema de cultivo predominante caracteriza-se por pouca inovação tecnológica e baixo 

uso de insumos, que comprometem a quantidade e qualidade do café produzido. A 

qualidade final do produto, por influenciar em grande parte os demais, vem sendo a 

principal preocupação dos atores do agronegócio café no Estado, e deve-se, 

principalmente, à utilização de métodos inadequados de colheita, pós-colheita e preparo 

do produto por parte dos produtores (ROSA NETO, 2003). 

 

Utilização de bolsas de futuros com redução de riscos 

Quando se trata de produtos agropecuários e formas seguras de comercialização à 

utilização de mercados futuros como obtenção de redução de riscos é uma alternativa 

viável para o agente econômico que busca acima de tudo garantia de sua produção. 
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Os mercados futuros são uma forma de assegurar-se, em meio a tantos riscos do 

mercado. Quem atua no mercado futuro tem certa garantia quanto aos efeitos negativos 

de uma queda ou elevação de preços. A busca por proteção nos mercados futuros está 

significativamente ligada ao preço, pois há uma incerteza de preços em tempo futuro, o 

qual é estabelecido através de um contrato futuro. (HULL 1999). 

O contrato futuro é um contrato de padronização, onde por meio dele é feito um 

acordo entre comprador e vendedor tendo por objetivo fechar um negócio numa data 

futura. Os contratos futuros contêm todos os detalhes da negociação de determinado 

produto e seguem uma padronização independente do produto a ser comercializado, 

onde estão embutidos todos os custos de determinado produto, seja custo de 

armazenagem ou custo de transporte. (MARQUES; MELLO, 1999). 

Segundo a literatura há três agentes que participam desse tipo de mercado. 

Hedgers é o agente detentor de contratos a termo ou a futuro, faz isso com o objetivo de 

garantir-se de quaisquer oscilações de preços. Especulador é o agente que assume 

posições no mercado para obter a exposição ao risco de oscilação de preços, com o 

intuito de auferir ganhos futuros. Arbitrador é o participante que opera em mais de um 

mercado simultaneamente para se valer de distorções dos preços, sendo os mesmos 

responsáveis pela relação entre preços futuro e preço à vista (SILVA NETO, 1998). 

No mercado futuro existe uma termologia que caracteriza esse modo de redução 

de riscos denominada hedge que pode ser definido como uma operação que tem ao 

objetivo a diminuição dos riscos, garantindo assim a posição no mercado. O hedge é 

utilizado por meio do mercado futuro para reduzir riscos que geralmente estão ligados a 

preços. O contrato futuro possui especificações, tanto de quantidade, classificação do 

café, preço, que garantem a liquidez do contrato (BITENCURT, 2002). 

Segundo Silva Neto (1998) hedge por ser denominado com uma operação que tem 

por objetivo principal a proteção quanto à possibilidade de oscilação de preços, taxa ou 

índice atuando no mercado de derivativos
3
. 

Todavia, o cross hedge tem sido apresentado na literatura como uma tarefa de 

proteção de volatilidade de preços um pouco mais complicada. Silveira (2002) analisou 

                                                 
3
 Mercado de derivativos são contratos firmados entre partes, com o objetivo de trocar o valor, e somente 

o valor, de ativos, índices ou ate mesmo commodities (SILVA NETO, 1998) 
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as operações de cross hedge dos preços do bezerro na BM&F, os resultados encontrados 

mostraram que as razões de hedge foram bastante significativas, contudo a efetividade 

no cross hedge mostrou-se bastante baixa não ocorrendo o mesmo no hedge clássico 

onde as reduções de riscos foram consideráveis. 

METODOLOGIA 

 

Os dados utilizados da produção do café robusta em Cacoal foram dolarizados 

pela taxa de câmbio comercial de compra disponível pela Gazeta Mercantil junto ao 

Ipeadata, uma vez que os preços futuros comercializados na BM&FBovespa são em 

dólares, isso se fez necessário para a padronização da moeda. 

Os meses de vencimento dos contratos futuros de café arábica negociados em 

bolsa são: março, maio, julho, setembro e dezembro. Por esse motivo os dados foram 

organizados em ordens de contrato, considerando 3 meses para vencimento de cada um 

deles, ou seja, para um contrato que vence em março, os dados foram organizados 

considerando os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A escolha por esse método se 

deu pelo número de negociações realizadas nesse período, conferindo liquidez aos 

contratos futuros. 

Por fim para encontrar as estratégias de hedge, utilizou-se como janela de dados, 

cinco contratos para trás, ou seja, para março de 2002, foram tabulados os contratos de 

março, maio, julho, setembro e dezembro, realizando o mesmo procedimento para os 

demais contratos. A amplitude dos dados foram 49 contratos futuros de março/2002 à 

julho/2011. Em um total de 2671 observações. O software que foi empregado no 

trabalho para o processamento de dados e dos modelos de análise temporal foi o 

EVIEWS 5 da Quantitative Micro Software. 

4.1 Teste de Raiz Unitária 

 

O teste de raiz unitária tem como principal objetivo verificar se determinada série 

temporal é estacionária em nível ou torna estacionária em suas diferenças 
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Na literatura encontram-se vários testes para analisar a existência de raiz unitária. 

Os mais utilizados são o teste de Dickey & Fuller (DF) e Dickey & Fuller Aumentado 

(ADF) 

tyttYt   1       (6) 

tytYt   1        (7) 

tytYt   1        (8) 

Onde: 

t é um ruído branco. 

Subtraindo 1yt de ambos os lados das equações (1) e (3), estas podem ser 

reescritas da seguinte forma: 

tytttyt   1       (9) 

tytyt                     (10) 

tyttyt   1        (11) 

Em síntese, os testes de DF consistem em estimar as equações (9) e (10) por 

mínimos quadrados ordinários e comparar as estatísticas t resultantes aos valores 

críticos gerados por Dickey & Fuller (VASCONCELOS; ALVES, 2000) 

4.1.1 Teste de Dickey & Fuller aumentado (ADF Augmented Dickey-Fuller) 

 

Os testes DF pressupõem que sob Ha , yt  é descrito por um AR(1), além da 

eventual presença de tendência linear t . Se yt  for gerado por um AR(p), as equações 

(9), (10) e (11) devem ser modificadas, preservando a condição de ruído branco: 
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4.2 Regressão Linear Simples 

Como análise inicial foi utilizado o método de inferência estatística simples 

através do Modelo de Regressão Linear Clássico (MLRC) que permite fazer análise do 
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objeto estudado, nesse caso a produção de café robusta. Por fim a equação é estimada da 

seguinte forma: 

iii uXY  21   

Em que iY  é a variável dependente, iX2  é a variável explicativa e iu  é o termo 

de erro estocástico. 

4.3 Estratégia com Modelo Vetorial Auto-Regressivo (VAR)  

Herbst et al. (1993) entre outros trabalhos sugeriram o uso do Modelo Vetorial 

Auto-regressivo (VAR) para atender à exigência da presença do conteúdo informacional 

de Myers e Thompson (1989).  

A equação apresenta o modelo VAR, donde foi derivada a estratégia com 

conteúdo informacional aplicado ao mercado de café arábica brasileiro. 

 

t

k

i

itkt U 




1

1                                                                (15) 

 

em que   é o vetor 2x1, que representa os retornos percentuais dos valores dos 

contratos futuros de café arábica ( )( ,tfpR ) e das negociações à vista desse produto 

( )( ,tspR ); A é o vetor 2x1 que representa as constantes fa  (do vetor auto-regressivo de 

)( ,tfpR ) e sa  (do vetor auto-regressivo de )( ,tspR ); B, matriz quadrada 2x2 que 

representa os coeficientes b1k, b2k, b3k, b4k estimados; e Ut é o vetor 2x1 que representa 

os resíduos fu  para )( ,tfpR  e  su  para )( ,tspR , tendo média zero e uma matriz de 

variância e covariância positivas, definidas e constantes ( UttUUE )'( ), ou seja, os 

resíduos são vetores estocásticos com U ),0(~ U . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A figura mostra o comportamento dos preços tanto no mercado físico quanto no 

mercado futuro de café para o município de Cacoal. Uma característica inerente a esses 

mercados é sua correlação mostrando que ambos os mercados caminham juntos como 

pode ser observado na ilustração abaixo. 
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Pode-se observar na figura abaixo a tendência existente na série histórica da 

produção de café robusta em Rondônia tendo como paralelo dados negociados na 

BM&FBovespa do café arábica, sendo o mesmo usado como parâmetro para as 

inferências estatísticas.  
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Preço à vista Preço Futuro

 

Figura  - Comportamento dos preços futuros e à vista do café do Município de 

Cacoal no período de 2000 a 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Safras&Mercados e 

BMF&BOVESPA. 

 

Observa-se no inicio da série em questão tanto os preços do café robusta 

negociado em Cacoal quanto os preços comercializados do café arábica junto à 

BM&FBovespa estavam próximos tendo respectivamente US$38,00 e US$78,00. 

Porém com o passar dos anos com o aumento do consumo mundial do grão houve 

também grande aumento dos preços da commodity, como pode ser visto na figura 

acima. 

Por fim é de se destacar o significativo aumento da saca negociada na 

BM&FBovespa em números absolutos em comparação com o café robusta tendo no fim 

da séries histórica um valor de US$340,00 enquanto que a saca de café robusta estava 

em torno de US$125,00, o que mostra que a comercialização e negociação de café do 

tipo arábica é bastante valorizada no mercado nacional e mundial em comparação ao 

mercado de café robusta onde há poucos Estados produtores e também por não possuir 

negociação junto a BM&Bovespa desse tipo de café, sendo por isso chamado de cross 

hedge. 
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Um dos pontos de grande importância no que concerne ao estudo de séries 

temporais é a questão da tendência, que provoca grandes implicações na amostra 

dificultando assim sua inferência. Um dos métodos de solucionar esse problema é 

através do teste de raiz unitária observado na Tabela abaixo. 

No preço à vista do café em Cacoal observa-se que tanto no teste de Dickey 

&Fuller quanto no Phillips-Perron
4
, que ambos os resultados mostram um p-valor muito 

significativo em torno de 88%, o que significa que a possibilidade de aceitar a Ho:ρ=0 é 

alta, possuindo assim raiz unitária sendo a mesma não-estacionária, como pode ser 

observado na Tabela abaixo. 

Tabela 5.2 – Teste de Raiz unitária para os preços à vista de Cacoal e futuro de 

café arábica negociados na BM&FBovespa. 

Variável Teste Equação Resultado p-valor 

S ADF Intercepto -0,67 0,8518 

PP -0,50 0,8870 

ΔS ADF Intercepto -55,68 0,0001 

PP -56,29 0,0001 

F ADF Intercepto 0,64 0,9966 

PP 0,98 0,6624 

ΔF ADF Intercepto -51,77 0,0001 

PP -52,05 0,0001 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Contudo, quando se utiliza a primeira diferença da variável à mesma torna-se 

estacionária na 1ª diferença sendo Integrada de ordem um I(1) rejeitando a hipótese 

nula a 1% de significância estatística. A análise dos preços futuros de café arábica 

corrobora os resultados demonstrados na análise do preço à vista de café destacando que 

a principio que ambos os testes a série é não estacionária na qual mostra que há a 

possibilidade da série possuir raiz unitária. 

Tanto no teste de Dickey-Fuller quanto no Phillips-Perron a possibilidade de 

aceitar a hipótese de que há de fato raiz unitária é bastante significativa sendo que no 

                                                 
4
 Phillips-Perron (1988) propõem testes que não requerem que t seja um ruído branco; as estatísticas dos 

testes são, contudo, bem mais trabalhosas do que as dos testes ADF (VASCONCELOS; ALVES, 2000).  
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primeiro teste a chance de a série ser não-estacionária é de 64%, enquanto no teste de 

Phillips-Perron a probabilidade é muito maior se comparada com o teste inicial tendo 

um valor 98% de a série possuir raiz unitária logo ser não-estacionária.  

Uma vez indicado que as séries precisam ser trabalhadas na primeira diferença, 

foram realizadas as regressões conforme descrito nos procedimentos metodológicos, 

tanto para a regressão linear simples como para o modelo vetorial auto-regressivo 

(VAR), que conforme literatura incorpora o conteúdo informacional. 

No geral os mercados futuros como forma de proteção a variação de preços é um 

instrumento bastante eficaz no que tange a garantia de preços ao produtor e também a 

indústria torrefadora. Outro fator que corrobora o fato de que o uso de mercados futuros 

diminui os riscos de preços de produtos agrícolas pode ser observado na figura abaixo 

onde mostra as variações do preço à vista e as mudanças de preços dos valores do hedge 

clássico e o hedge com conteúdo informacional.  
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Figura 5.5 Percepção de riscos na comercialização de café à vista e em mercados 

futuros (hedge clássico e hedge com conteúdo informacional). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As variações dos preços á vista são sempre maiores se comparadas com os preços 

praticados junto à bolsa de mercadorias e futuros, tendo o maior destaque no segundo 

semestre de 2003, o que mostra o quão volátil é esse tipo de mercado o que acarreta 

várias incertezas sobre a produção e o rendimento para o cafeicultor. 
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Como podem ser notadas em toda a série histórica as variações do preço à vista se 

sobrepõe tanto as variações do hedge no método simples quando no hedge com 

conteúdo informacional (VAR). 

Por outro lado quando se analisa as variações ocorridas nas posições de hedge 

exercidas pelo hedge de venda que nesse caso é o cafeicultor as oscilações ocorridas são 

pequenas se comparadas às variações no mercado à vista, como pode ser vista na figura 

acima, ocorrendo em certos momentos que as variações existentes entre ambos são 

bastante significativa o que torna a atuação nesse tipo de mercado algo seguro para o 

agente que teme perdas em sua produção, o que pode ser utilizado por produtores de 

café da região. 

No que tange aos desvios quando utiliza o modelo VAR, as variações são 

pequenas se comparadas com o hedge clássico, no entanto nos 49 contratos analisados, 

36 contratos tiveram maior redução de riscos pelo método VAR, como conteúdo 

informacional, de acordo com a teoria descrita sobre estratégias de hedge. 

Tendo como base os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros que 

no total foram quarenta e nove contratos, desse total cerca de 80% dos contratos 

negociados em mercados futuros a redução chegou até 30%, no método de analise 

simples e 76% de redução de riscos de preços quando teve como objeto de análise o 

método de conteúdo informacional beneficiando tanto o hedge de venda como o hedge 

de compra, uma proporção considerável para o produtor rural que utiliza esse mercado 

como meio de proteger-se de eventuais variações de preços, como pode ser visto na 

figura. 
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Figura 5.6 – Distribuição de probabilidades na variação de riscos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Mais precisamente em 31% dos contratos analisados ocorreu reduções entre 0 e 

10% utilizando o modelo regressão simples, nesse mesmo caso quando utilizou-se o 

método VAR para verificar as reduções de riscos, a proporção de contratos que 

minimizavam a variabilidade de preços foi de 27%. 

Por outro lado 33% dos contratos negociados em bolsa acarretaram reduções de 

riscos que variam de 10 a 20% utilizando conteúdo informacional, tendo como 

contrapondo 29% dos contratos tendo como método de inferência o modelo clássico de 

regressão linear 

 Contudo houve momentos em que ambas as reduções não foram significativas 

para o pequeno cafeicultor, como pode ser analisado na figura acima, que mostra que 

10% dos contratos negociados as reduções foram menores que 10%. Porém de modo 

geral em sua maioria as reduções foram satisfatórias para o cafeicultor rondoniense 

chegando a ter reduções acima de 50% como poder ser visto. O que denota a 

importância que esse tipo de mercado tem na comercialização de produtos 

principalmente os agropecuários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O agronegócio brasileiro exerce papel de destaque na economia do país seja na 

geração de empregos ou nas divisas que a atividade produz para a economia brasileira. 

Um dos produtos de destaque é o café, commodity de grande importância para o 

mercado nacional e global, produzido em vários Estados um deles Rondônia produtor 

do café robusta, atividade de bastante relevância nos municípios rondoniense. 

Por ter essa relevância no cenário nacional, o uso de mercados futuros é de grande 

importância para o produtor de café que pode nesse tipo de comercialização assegurar 

preços competitivos de sua produção, pois o café como a maioria dos produtos agrícolas 

têm como características a grande volatilidade de seus preços causada por vários 

motivos entre eles: safra, entressafra, questões climáticas entre outros. 

A utilização de mercados futuros é umas das formas de comercialização existentes 

nos dias atuais, sendo a mesma uma das mais seguras no tange a proteção ao agente 

econômico, tendo o produtor rural papel importante na negociação da produção. 

No estudo em questão pôde constatar que os resultados encontrados foram 

bastante significativos para o produtor rural, chegando há momentos em que as 

reduções foram bastante significativa para o cafeicultor rural tanto utilizando métodos 

simples quanto modelos de reduções com conteúdo informacional 

Por fim o uso de mercados futuros como ferramenta como mitigação de riscos 

oriundos da volatilidade de preços é um fator que se deve levar em conta na 

comercialização de produtos agrícolas já que através de estudos foi comprovado que de 

fato ocorrem reduções de riscos para o agente que utiliza esse tipo de mercado. No caso 

rondoniense por ser ainda um assunto incipiente no Estado faz-se necessário de 

maneiras de divulgação dessa ferramenta para os produtores locais para que a partir 

disso ocorra uma maior negociação de suas produções nesse mercado. 
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ALGODÃO AGRO ECOLÓGICO: CONECTANDO O LOCAL AO GLOBAL 

 

ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO: EVIDÊNCIAS APLICADAS À 

REDES SOLIDÁRIAS 

  
Djan Mosqueira de Amorim

1
 

Carlos André da Silva Müller
2
 

RESUMO 

 

A busca de maneiras para o desenvolvimento sustentável da produção do 

algodão agroecológico tem começado a ganhar importância perante o cenário 

internacional, uma vez que, cada vez mais, o mercado internacional tem exigido 

produtos ecologicamente corretos, além disso, associadas a essas exigências, o conjunto 

de atores necessitam ter condições competitivas. Essa aparente contradição sugere que a 

contribuição da cooperação local para a competitividade internacional depende, muito 

provavelmente de condições organizacionais da cadeia como um todo e das diferentes 

formas de cooperação em cada elo da cadeia produtiva, isto é, a cooperação local entre 

os produtores de produtos agro-ecológicos. Existem estratégias de internacionalização 

para que os produtos agroecológicos das redes solidárias sejam exportados, alcançando 

o mercado internacional.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Algodão Agroecológico, Mercado Internacional, Cadeia 

Produtiva, Redes Solidárias. 

 

ABSTRACT 

 

 The search for ways to develop sustainable agro-ecological production of cotton 

has begun to gain momentum before the international scene, as increasingly, the 

international market is demanding environmentally friendly products, also linked to 

those conditions, the set Actors need to have competitive conditions. This apparent 

contradiction suggests that the contribution of local cooperation for the international 

competitiveness depends, most likely of organizational conditions of the chain as a 

whole and the various forms of cooperation in each of the production chain, ie, 

cooperation between local producers of products agro-ecological. Strategies for 

internationalization of the products of agro-ecological solidarity network are exported, 

reaching the international market.  

 

KEY WORDS: Cotton Agroecology, International Marketing, Supply Chain, Network 

in Solidarity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As diversas mudanças sociais e político-econômicas em todos os setores que a 

globalização de mercados vem trazendo, acarreta inúmeras transformações 

significativas para a gestão e o desenvolvimento das organizações. Com isso, as 

alianças estratégicas, tais como a formação em redes de empresas (capitalistas e 

solidárias), que se configuram entre as várias formas de colaboração nacional e 

internacional, possibilitam às organizações inserirem-se no contexto da globalização e 

da internacionalização, com um real ganho de vantagem competitiva, mesmo tendo 

como principal característica a economia solidária.  

Entretanto, o início do processo de internacionalização é um grande desafio 

para a maioria das empresas brasileiras. Defasagem tecnológica e desconhecimento 

sobre mercados internacionais são fatores que ainda dificultam as ações de 

internacionalização de empresas brasileiras. Com isso, uma alternativa encontrada pelas 

empresas solidárias, para adentrarem a esse mercado complexo, é a união em redes 

empresariais solidárias partindo de uma lógica desenvolvida nas cadeias produtivas 

inseridas nas cadeias de valor globais. 

Uma estratégia internacional refere-se à venda de produtos em mercados fora 

do mercado doméstico de uma empresa (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003). Uma 

das razões principais para implementação de uma estratégia internacional - ao invés da 

empresa focar-se apenas no mercado doméstico – baseia-se nas novas oportunidades 

potenciais, que o mercado internacional dispõe. Nesse sentido, Vernon (1972) captou o 

fundamento lógico clássico para a diversificação internacional. O autor sugeriu que, em 

geral, uma empresa descobre uma inovação no mercado de seu país de origem e que a 

demanda pode desenvolver-se então em outros países e, as exportações são providas por 

operações domésticas. 

As cadeias produtivas são resultado de uma crescente divisão do trabalho e 

maior interdependência entre os agentes econômicos. Por um lado, as cadeias são 

criadas pelo processo de desintegração vertical e especialização técnica e social. Por 

outro lado, as pressões competitivas por maior integração e coordenação entre as 

atividades, ao longo das cadeias, reforçam as articulações entre agentes, afirmam assim 

Haguenauer & Prochnik (2000). Cadeia produtiva pode ser definida como um conjunto 
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de etapas consecutivas pelos quais passam e vão sendo transformados e transferidos os 

diversos insumos.  

Têm crescido nos últimos anos relações entre organizações definidas como 

Redes Solidárias ou Cadeias Produtivas Solidárias, definidas, segundo Metello (2007), 

como redes formadas por empreendimentos, articuladas dentro de uma mesma cadeia 

produtiva, cujas atividades compõem os principais elos dessa produção. Dessa maneira, 

as relações comerciais estabelecidas por cada empreendimento podem condizer com a 

lógica interna de cooperação, já que os demais elos da cadeia também operam sob os 

mesmos princípios. Com o aumento da interação entre esses empreendimentos 

solidários, diminui-se a necessidade de relações comerciais com empresas capitalistas 

convencionais e, com isso, também a necessidade de competição no mercado. 

Considerando o aspecto econômico das redes, que se trata de uma estratégia 

para conectar empreendimentos solidários de produção, comercialização, 

financiamento, consumidores e outras organizações populares (associações, sindicatos, 

ONGs, etc) em um movimento de crescimento conjunto, auto-sustentável, antagônico 

ao capitalismo. O objetivo básico dessas redes é remontar de maneira solidária e 

ecológica as cadeias produtivas. 

A busca de maneiras para o desenvolvimento sustentável da produção do 

algodão agroecológico tem começado a ganhar importância perante o cenário 

internacional, uma vez que, cada vez mais, o mercado internacional tem exigido 

produtos ecologicamente corretos, além disso associadas a essas exigências, o conjunto 

de atores necessitam  ter condições competitivas. 

Essa aparente contradição sugere que a contribuição da cooperação local para a 

competitividade internacional depende, muito provavelmente de condições 

organizacionais da cadeia como um todo e das diferentes formas de cooperação em cada 

elo da cadeia, isto é, a cooperação local entre os produtores de produtos agro-

ecológicos.  

Existem estratégias de internacionalização para que os produtos agroecológicos 

das redes solidárias sejam exportados, alcançando o mercado internacional.  Essas redes 

têm uma lógica diferente das cadeias de valores econômicas, assim não objetivando a 

competitividade existente entre as empresas capitalistas. O algodão agroecológico está 

sendo comercializado para o mercado europeu, através de uma associação solidária que 
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intermedia essa comercialização entre os produtores e a empresa francesa.  Partindo 

disso, questionam-se quais as estratégias implantadas ou vislumbradas para a 

internacionalização desses produtos. 

 

2. OBJETIVOS 

A pesquisa objetivou investigar, de maneira geral, Identificar as estratégias de 

internacionalização aplicadas à rede solidária na cadeia produtiva do algodão 

agroecológico. Entretanto, pode-se destacar como objetivos específicos: analisar os 

critérios de Identificar a forma como produtos oriundos do algodão agroecológico estão 

sendo ofertados no mercado internacional; Compreender a visão dos gestores quanto à 

internacionalização de produtos de redes solidárias; Relacionar conceitos de estratégias 

internacionais ao entendimento dos gestores no tocante ao processo de 

internacionalização. 

 

 

3. MÉTODO 

Para a elaboração deste trabalho foram necessários dois momentos distintos: 

Oprimeiro foi a busca de material teórico para fundamentar a temática proposta, 

realizando-se então a revisão bibliográfica. O segundo momento foi a realização do 

estudo de caso, aplicando questionarios, a partir do método survey.  

 

3.1 Tipos de Pesquisa 

  

A abordagem empírica escolhida para o trabalho é a qualitativa, pois a análise a 

ser desenvolvida trata de um fenômeno relacionado a aspectos sociais e tem por 

objetivo aprofundar a compreensão de um determinado fenômeno 

(Nakano;Fleury,1996).  

Um dos exemplos de método utilizado na abordagem qualitativa é o estudo de 

caso, que pode ser único ou múltiplo. O estudo de caso tem como finalidade 

documentar e analisar, com o nível de detalhe exigido pela pesquisa, a atividade de uma 
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organização ou de um grupo dentro desta organização (Westbrook, 1995 apud Nakano, 

Fleury, 1996). 

3.2 Dados da Pesquisa 

 

Com observância aos procedimentos técnicos (GIL, 1994, pg.34), a pesquisa 

será fundamentada com materiais obtidos através de: 

Revisão Bibliográfica: a partir de trabalhos já publicados sobre economia 

solidária, constituindo-se principalmente de livros e materiais disponibilizados na 

internet. 

Levantamento de dados secundários: pesquisa de dados em documentos 

publicados em seminários e revistas. 

Pesquisa Primária: Aplicação de questionários com perguntas fechadas e 

aplicação do survey. 

3.3 Universos da Pesquisa  

 

Esplar: Centro de Pesquisa e Assessoria (ESPLAR) é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1974, que atua no semi-árido cearense, 

desenvolvendo atividades voltadas para a agroecologia, a serviço da Agricultura 

Familiar, ONG que proporciona capacitação, acompanhamento técnico e assessoria à 

comercialização.  

ADEC: Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural (Adec) foi 

originada em 1986 por um grupo de mulheres que trabalhava com artesanato na cidade 

de Tauá. Posteriormente, em 1993, foi transformada em associação de agricultores, 

abrangendo então todo o município, não atuando mais apenas na área urbana. 

VEJA: É uma marca de tênis comercializado na Europa, inclusa no Fair Trade 

(comercio justo) europeu, que compra o algodão que atua no comércio justo e firmou 

contrato desde 2004 com a Adec, a partir do qual organizou uma cadeia produtiva para 

fabricar tênis ecológicos no Brasil e comercializá-los na Europa e no Japão. 

UNIVENS: Cooperativa Unidas Venceremos – Univens, localizada em Porto 

Alegre – RS, foi fundada por 35 mulheres, em 1996. 
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4. ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Segundo Carneiro, Dib e Hemais (2005), as abordagens teóricas relacionadas 

ao tema de internacionalização de empresas são divididas em duas dimensões 

principais: a) Abordagem Econômica de Internacionalização de Empresas: baseia-se 

em decisões pseudo racionais com base em pesquisas de mercado e o contexto de 

atuação das empresas; b) Abordagem Comportamental de Internacionalização de 

Empresas: fundamentam-se nas atitudes, percepções e comportamento dos 

dirigentes. 

Dentro dessas abordagens inúmeros pesquisadores desenvolveram teorias, 

que detalha com maior precisão a questão da internacionalização e em que tipo de 

empresas elas são aplicadas. 

Segundo Buckley e Ghauri (1999), a internacionalização significa mudança de 

estado e implica em mudanças dinâmicas em uma organização. Por outro lado, 

Johanson e Wiedersheim-Paul (1975), entende a internacionalização como uma atitude 

em direção aos mercados externos ou o desenvolvimento dessas atividades pelas 

empresas.  

Já para os pesquisadores Welch e Luostarinen (1988), a internacionalização é o 

processo de envolvimento em operações internacionais. Podemos afirmar, então, que o 

construto internacionalização envolve atividades de: comércio exterior, fluxos de 

capital, transferência de tecnologia, fluxo de informações e dados, alianças, fusões, 

aquisições, (IDE) Investimento Direto no Estrangeiro entre outras. 

Lemaire et al (1997), aponta que o desenvolvimento das atividades 

internacionais das empresas está ligado a uma necessidade criada pelas mudanças 

recentes no ambiente econômico mundial. A principal mudança e motivador à 

internacionalização das empresas é a globalização de economias e mercados, uma vez 

que o processo de abertura internacional é inevitável à maioria das empresas.  

Segundo Guimarães (1982), o movimento das empresas em direção aos 

mercados internacionais surge naturalmente graças às disparidades existentes entre o 

potencial de crescimento das empresas nacionais e o ritmo de expansão dos seus 

mercados domésticos. Quando uma organização está inserida e consolidada em vários 
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mercados externos diminui-se os riscos e incertezas relacionadas a mudanças políticas, 

econômicas e culturais do país de origem, fato que tende a proporcionar uma 

diminuição de importância do mercado de origem, dentro do portfólio de mercados. As 

mudanças ocorridas com a abertura dos mercados disponibilizam uma série de 

oportunidades para uma organização investir e crescer (PENROSE, 1995).  

Entre os principais motivos para uma organização buscar atividades 

internacionais é a saturação do mercado doméstico e a forte competição entre as 

empresas. As organizações que crescem e obtém sucesso no seu mercado doméstico, 

tendem a buscar novas oportunidades em mercados externos. (GRONHAUG e 

KVITASTEIN, 1992). 

Os novos desafios trazidos pela competição globalizada fazem com que as 

empresas nacionais tenham que concorrer com produtos de várias partes do mundo. Este 

fato tem aumentado significativamente a disputa por uma fatia de mercado. Por outro 

lado, as expectativas dos consumidores crescem cada vez mais, estão ávidos pelo 

consumo de produtos diferenciados, com níveis de preço mais favoráveis e com 

qualidade assegurada, asseguram assim Sluszz & Padilha (2008)  

Neste contexto, a acirrada disputa por mercados internacionais tem levado as 

empresas a redefinirem suas fronteiras, estabelecerem sua core competence 

(competência essencial/específica de uma organização que representa a soma do 

aprendizado de todos os conjuntos de habilidades, tanto em nível pessoal quanto de uma 

unidade organizacional) e a buscarem novas formas de relacionarem-se com outras 

empresas (Hamel e Prahalad, 1995).  

De acordo com Porter (1998), a essência da formulação da estratégia é lidar com 

a competição. Na luta por participação de mercado, a competição não se manifesta 

apenas através dos demais concorrentes, existindo forças competitivas que vão bem 

além do que esteja representado unicamente pelos concorrentes estabelecidos nesse 

setor em particular.  

Para Mintzberg e Quinn (2001), estratégia é o padrão ou plano que integra as 

principais metas, políticas e seqüência de ações de uma organização em um todo 

coerente. A estrutura ambiental tende a modificar-se com o tempo e adaptar a 

organização às mudanças, isto deve ser uma das principais preocupações quando da 

decisão estratégica. 
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As organizações possuem algumas opções de escolha, quando se fala em 

estratégias de entrada em mercados externos. Tais estratégias podem ser classificadas de 

acordo com o grau de controle que elas oferecem. Maior controle para uma organização 

pode ser interessante, porém, pode significar também, mais riscos, mais investimentos e 

maior comprometimento por parte da empresa, conforme afirmam KOTABE, HELSEN 

(1998). 

Segundo ALBAUM (et all, 1989 apud Cerceau; Tavares, 2002), a primeira 

refere-se à internacionalização como evolução da capacidade de exportar. Tais autores, 

apontam três fases de desenvolvimento das exportações dentro da primeira estratégia. A 

primeira seria o envolvimento experimental, no qual se observa um baixo 

comprometimento com a expansão do mercado externo. 

 A segunda fase seria a de envolvimento ativo, no qual a organização já estaria 

empenhada em alcançar o mercado externo, através da adaptação do seu composto de 

marketing às especificidades do mercado internacional. Nessa fase, as exportações 

tornam-se regulares. 

 A terceira e última é do envolvimento comprometido, que corresponde à 

atuação da organização em vários mercados, utilizando-se não só as exportações, mas 

também outras estratégias de internacionalização, predominando objetivos de longo 

prazo.  

A segunda estratégia apontada é a internacionalização como busca de 

competitividade tecnológica. Nessa estratégia, haveria uma pequena ligação entre a 

expansão nos mercados externos e a acumulação tecnológica. Os bens e produtos 

tecnologicamente maduros são produzidos, inicialmente, com a ajuda dos clientes 

finais. Progressivamente, tais produtos passariam a ser produzidos pelas próprias 

empresas, em um processo de absorção de tecnologia de trás para frente.  

A terceira estratégia apontada é a internacionalização como conseqüência da 

capacidade de agregar parceiros. Nesse processo, as vantagens seriam obtidas em 

função da existência de um sócio que conhece bem o ambiente de negócios local e 

mantém um bom relacionamento com as instituições políticas, sociais e trabalhistas. Tal 

fato possibilitaria a diminuição dos riscos do investimento, maior flexibilidade 

estratégica e a obtenção de vantagens sinérgicas entre os parceiros envolvidos.  
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A quarta estratégia é a internacionalização como conseqüência de vantagens 

competitivas no mercado doméstico, segundo a qual as organizações incorporariam as 

exportações e a multinacionalização ao mesmo tempo. As organizações que optam por 

esse caminho, a partir de suas bases domésticas, estabelecem uma rede de empresas 

locais assemelhadas em outros países, que usufruem o know-how, a tecnologia, os 

processos produtivos e os sistemas de gestão e controle da empresa-mãe.  

Por fim, a quinta estratégia apontada é a internacionalização como 

conseqüência de exposição internacional. Segundo os autores, essas empresas têm uma 

longa tradição de atuação no mercado externo, apresentando, pois, um padrão de 

internacionalização distinto. O relacionamento entre as empresas matrizes e as filiais 

apresenta características próprias, sobretudo em aspectos relacionados ao processo de 

tomada de decisão de investimentos por parte das subsidiárias, que é mais flexível.  

 

5. RESULTADOS 

A prática da produção de algodão agroecológico e orgânico no Brasil começou 

em 1993, no Ceará, quando, em Tauá, a Adec beneficiou e comercializou a primeira 

safra de agricultores familiares, indo para o Sertão Central e o Norte do Ceará, pelas 

mãos do Centro de Pesquisa Esplar. 

O algodão orgânico é auditado e certificado por um organismo credenciado; já 

o agroecológico é cultivado conforme as práticas da Agroecologia, já preenchendo os 

requisitos para a certificação orgânica. 

A Adec comercializa a fibra ecológica, desde 2004, pelo sistema de comércio 

justo para a empresa Veja Fair Trade, da França, e para a Justa Trama, no Rio Grande 

do Sul. 

O mercado europeu tem acesso exclusivo a um tênis ecologicamente correto, 

produzido com matéria-prima, mão-de-obra e tecnologia brasileiras. A empresa francesa 

Veja utiliza algodão agroecológico do Ceará, borracha natural do Acre e couro 

ecológico do Rio Grande do Sul na produção de uma linha exclusiva de tênis. O projeto 

se apoia em três principais pontos: privilegiar materiais ecológicos; utilizar o comércio 

do algodão de forma equilibrada; e fabricar os produtos com dignidade, numa nova 

maneira de pensar e de agir, criando um canal de solidariedade ecológica do produtor ao 

consumidor (VEJA.FT, 2010). 
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A origem do projeto de Veja pode ser resumida em uma pergunta: é um outro 

mundo possível? Com algodão agroecológico do nordeste de Brasil, a borracha do 

Amazonas selvagem e o couro ecológico, a empresa francesa Veja estão inventando 

métodos novos do trabalho. Porém, em entrevista com a presidente da Univens e umas 

das coordenadoras da Justa Trama, a dona Nelsa afirmou que a empresa francesa, por 

não estar inserida na rede solidária da cadeia produtiva do algodão agroeológico, ela não 

estaria inclusa nos princípios que regem a economia solidária, haja vista a empresa fazer 

parte de um mercado capitalista, por outro lado na visão do senhor Francisco Soares, 

um associado à ADEC há mais de dois anos, afirma que a empresa logo no início, 

passou a adquirir o algodão cearense com um contrato de compra de médio prazo, 

pagando preços cerca de 100% superiores aos praticados no mercado convencional. Isto 

permitiu a expansão da produção, através de agricultores familiares de mais sete 

municípios cearenses, em atenção à demanda crescente. 

Partindo do contrato firmado entre a Veja Fair Trade e a Adec, que é baseado 

na ética e na transparência, valores indispensáveis à construção de relações de confiança 

entre todos os envolvidos, resultando em maior segurança de colocação do algodão no 

mercado, melhor remuneração para quem produz e beneficia, contribuindo também para 

a consolidação de relações mais justas entre diferentes integrantes da cadeia produtiva, 

subtende-se que a estratégia de internacionalização aplicada ente fonercedor (produtores 

representados pela ADEC) e comprador (a empresa francesa Veja), são as formas de 

redes, em que, de acordo com Humphrey, Schmitz (2004) neste tipo de relação as 

firmas dividem informações e a interação é coordenada havendo dependência recíproca.  

O comprador pode especificar padrões em termos de produto e processo, e sabe 

que o fornecedor pode atender às suas exigências.  Como por exemplo, a Veja controla 

firmemente sua produção e produz somente ordens solicitadas com seis meses de 

adiantamento, ou seja, não há nenhum estoque extra produzido. A produção tem que 

adaptar-se às variações climáticas próprias ao sertão semi-árido. Isto significa ter que às 

vezes reduzir as quantidades requisitadas por varejistas para refletir a colheita.  

A empresa Veja e a Cooperativa Univens/RS adquiriram as primeiras toneladas 

do algodão através do comércio justo. Estas compram o algodão a U$3,30/Kg de pluma 

o que permite à Adec pagar aos agricultores U$0,9/Kg, mais que o dobro dos preços do 
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mercado convencional. Com preços, volumes e demais condições de venda do algodão 

estabelecida pelo contrato com a Adec. 

 No Ceará, uma usina compra a arroba (15kg) do algodão tradicional por cerca 

de R$ 12,00. Com o comércio justo, os produtores orgânicos têm a venda garantida e 

recebem R$ 24,90 pela mesma quantidade de algodão agroecológico. A diversidade de 

plantas proporciona melhor aproveitamento do potencial de cada área, em função de 

exigências diferenciadas de luz, umidade e nutrientes por parte de cada planta. O 

manejo de pragas se dá com a catação dos botões florais afetados pelo temido bicudo.  

Para enfrentá-lo sem a necessidade de agrotóxicos, são feitas pulverizações 

com extrato de folhas de nim, ou seja, realmente os gastos com a produção do algodão 

agroecológico é superior à do algodão convencional. É uma prática que associa, em seus 

objetivos, a geração de renda, a melhoria da qualidade do solo, a diversificação da 

oferta de alimentos sadios e o desenvolvimento de uma consciência ecológica entre 

famílias que dela participam, mas isso se dá pela busca de um comércio justo e 

ecológicamente correto trabalhando com os princípios da economia solidária e 

construindo uma nova forma de pensar na preservação da natureza, vendendo produtos 

de qualidade e com preços que garantem a competitividade dos seus produtos no 

mercado nacional e internacional. 

A empresa Veja não trabalha com propagandas e publicidade, sendo os 

recursos assim economizados são reatribuídos diretamente a cadeia produtiva do 

algodão. Os produtores de matérias primas assim são retribuídos ao seu justo valor - que 

inclui no impacto social e ambiental - e as sapatilhas & acessórios fabricados na 

dignidade. A ausência de publicidade permite propor as sapatilhas a um preço 

equivalentes aos das grandes marcas, enquanto que a fabricação das sapatilhas Veja 

custam 7 a 8 vezes mais caro (matéria prima/fabrica). 

5.1 Desafios 

 

De acordo com o agricultor Francisco Soares há uma estratégia utilizada por eles 

para minimizar os riscos de perdas de safra numa região caracterizada por grande 

irregularidade no volume e distribuição das chuvas, o cultivo do algodão em sistema 

consorciado com milho e feijão. Nessas condições adversas, a produtividade global das 
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roças agroecológicas tem variado de 150 a 250 kg de algodão por hectare, porém essa 

produção deste ano reduziu em aproximadamente 35% em comparação aos últimos três 

anos, isso ocorre devido à seca que envolve o nordeste brasileiro, prejudicando todos os 

elos da cadeia.   

Outro obstáculo à produtividade têm sido as frequentes infestações do bicudo do 

algodoeiro (Anthonomus grandis Boheman), que limitam os rendimentos médios do 

algodão a menos de 200 kg/ha, indicando a necessidade de investimentos dos órgãos 

oficiais de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias limpas que facilitem o convívio 

com essa praga nos sistemas agroecológicos consorciados.  

Na última safra a solução encontrada foi obter adiantamentos da Veja (cláusula 

do contrato com a Adec) e da Justa Trama, além de empréstimos junto ao Esplar, o que 

fragiliza a autonomia da Adec. Finalmente, cumpre ressaltar que tanto a Veja como a 

Justa Trama não exigiam certificação para o algodão agroecológico cearense. Isso se 

deve à credibilidade conquistada em cerca de dez anos de história no mercado orgânico, 

ao respaldo da Adec e do Esplar, que sempre se responsabilizaram pela qualidade do 

produto agroecológico, bem como ao fato de que até então a oferta no Brasil era 

mínima. Com o crescimento da oferta gerada por outros grupos produtores, porém, as 

empresas do mercado orgânico e do comércio justo começam a ser mais exigentes. 

Segundo LIMA (2005) a Veja, por exemplo, já explicitou a necessidade de 

comprar algodão certificado. Diante desse quadro, os(as) agricultores(as) participantes 

do projeto encontram-se em processo de certificação para obter o selo orgânico, 

aproveitando oportunidade proporcionada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), que pagou a certificação em 2007. A Veja, por sua vez, está pagando os custos 

para certificação da Adec de acordo com os padrões do selo da entidade Fair Trade 

Labelling Organizations International (FLO). Assim, foi estipulado que em 2008 esse 

produto da agricultura familiar cearense obtivesse uma dupla certificação: orgânica e 

justa (fair trade), o que certamente favoreceria a manutenção dos atuais preços 

praticados.  

 

5.2 Da Matéria-Prima Ao Produto Final 
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O conceito de roupa ecológica vai além de estampas que remetem à 

preservação ambiental, considerando tanto matérias-primas quanto processos de 

fabricação ambientalmente sustentáveis. No Brasil, este mercado — considerando o 

potencial — ainda está nos passos iniciais. 

A Justa Trama é a marca da Cadeia Ecológica do Algodão Solidário, da qual 

participam trabalhadores organizados que integram empreendimentos da Economia 

Solidária. São homens e mulheres agricultores, coletores de sementes, fiadoras, 

tecedores e costureiras. Os empreendimentos destes trabalhadores cobrem todos os elos 

da indústria têxtil — do plantio do algodão à roupa.  

Quem está na produção da roupa Justa Trama é também o proprietário da 

marca. Assim, ao comprar uma roupa da Justa Trama, o consumidor tem a oportunidade 

de contribuir para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável e 

solidário, em que a cooperação vai do primeiro ao último elo da cadeia: o próprio 

consumidor final. Segundo o agrônomo do Centro de Pesquisa e Assessoria (Esplar), 

Pedro Jorge Ferreira Lima, em oito municípios do Ceará — Canindé, Choró, Forquilha, 

Massapé, Quixadá, Santana do Acaraú, Sobral e Tauá — agricultores familiares 

articulados pela Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá 

(Adec) plantam e colhem o algodão agroecológico empregando técnicas de conservação 

do solo e da água, valorizando a biodiversidade, sem uso de agrotóxicos. 

 

5.4 Tênis ecologicamente corretos em toda a cadeia 

 

Começa com o algodão agroecológico cearense, cultivado sem pesticidas ou 

adubos químicos, com preços justos, determinados em conjunto. No Acre, confere 

preços justos à borracha natural, dos seringueiros, que trabalham pela valorização da 

floresta e lutam contra o desmatamento. O couro, adquirido no Rio Grande do Sul, é 

curtido sem cromo, com o uso de extratos naturais de acácia. A produção dos tênis 

também é gaúcha, observando boas condições de trabalho e respeito aos direitos dos 

trabalhadores.  
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A comercialização fica a cargo de uma organização não governamental (ONG) 

francesa, principalmente em lojas selecionadas do mercado europeu. Mas também os 

tênis já são comercializados nos Estados Unidos, Canadá e Ásia. O primeiro modelo de 

tênis da marca é inspirado no voleibol brasileiro dos anos 70. 

 Veja é encontrado na Europa, Japão e Estados Unidos, a empresa foi 

idealizada por dois franceses que operam no Brasil. O foco da marca é usar alternativas 

ecológicas, trabalhando com o algodão e o látex do comércio justo, respeitando a 

dignidade dos trabalhadores.  

6.  CONCLUSÃO 

 

Torna-se evidente que a cadeia produtiva solidária proporciona que todos os 

produtos intermediários sejam comercializados levando-se em conta valores da 

economia solidária e que apenas os produtos finais, as roupas, bolsas, sapatos e 

sapatilhas sejam vendidos no mercado. 

Além disso, com a venda dos produtos finais sendo realizada em um mercado 

que valoriza tais produtos e exportando para locais onde se comercializam produtos do 

Fair Trade ou se consolidando esse mercado nacionalmente, a dependência em relação 

ao mercado se torna ainda menor já que esses produtos (finais) não ficam totalmente 

sujeitos à lógica de competição. É interessante que a venda desses produtos, sejam 

acompanhados de material explicativo, pois ajudam a aumentar a conscientização das 

pessoas em relação à importância da compra de produtos elaborados de acordo com os 

princípios da economia solidária, auxiliando na própria divulgação no mercado. 

Para que a organização em cadeia produtiva solidária venha a resultar em uma 

melhora na vida dos trabalhadores dos envolvidos, promovendo maior justiça social, é 

necessário que a formação de preços dos produtos envolvidos seja realizada de maneira 

clara e transparente, que haja um consenso no que se refere à justiça no pagamento pela 

produção e que os custos de produção sejam calculados levando em consideração todas 

as variáveis envolvidas no processo. 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa a estrutura e estratégia em uma Instituição de Nível Superior 

Privada, a UNEOURO, sob os aspectos de eficiência e eficácia, apresentando suas relações de 

interdependência. Foi feita uma breve revisão da literatura sobre organização, estrutura, 

estratégia, eficiência e eficácia, procurando ressaltar os modelos mais frequentes na atualidade e 

os mais adequados à organização em estudo. Foram abordados aspectos específicos relativos às 

instituições de ensino Superior, suas peculiaridades nos aspectos da estrutura e estratégia. 

Também procurou identificar, dentro da UNEOURO, os casos bem sucedidos e mal sucedidos 

de adequação de estratégia e estrutura. Em conclusão, verifica-se que, embora as estratégias da 

instituição tenham sido claramente delineadas no Plano de Desenvolvimento PDI, em alguns 

casos está havendo dificuldade em sua implementação, ora por inexistência de um Plano 

operacional, ora por inadequação da estrutura, ora pela dificuldade em gerenciar o processo de 

aprendizado organização. Numa época de acelerada competitividade, torna-se necessário 

corrigir essas deficiências, pois a simples elaboração de um planejamento geral não será capaz 

de atender as demandas de um ambiente externo extremamente volátil. 

 

Palavras-chave: Estrutura. Estratégia. Organizações. 
 

 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the structure and strategy in UNEOURO, a Private Higher Education 

Institution, at the aspects of efficiency and effectiveness, showing their interdependencies. It 

was made a review of the literature on organization, structure, strategy, efficiency and 

effectiveness, trying to highlight the most common models today and the most appropriate for 

the organization on study. Specific aspects about higher education institutions were approached, 

as well their peculiarities in the structure and strategy aspects. It also sought to identify, within 

UNEOURO, the successful and unsucessful cases about strategy and structure. It concludes the 

institution has come up against the implementation, now for lack of an operational plan, now 

due by the inadequated structure, now by the difficulty to manage the process of learning 

organization, even if the company's strategies have been clearly outlined in the Development 

Plan (PDI). Due to the fast competition nowadays, it becomes necessary to correct these 

deficiencies. Making a general plan will be not enough to meet the demands of a highly volatile 

external environment. 

 

Key words: Structure, Strategy, Organizations.  
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1 Introdução 

 

 

Nos últimos 20 anos, diversas alterações nos cenários mundiais acarretaram e 

ainda acarretam grandes mudanças nos processos de estruturação e elaboração de 

estratégias nas mais variadas organizações. Uma profusão de teorias e modelos foi 

gerada nesse intervalo, procurando captar as nuances dessas mudanças e seus impactos 

para as organizações, com resultados bastante diversificados.  

Nesse contexto, pode-se destacar a importância de uma estratégia que oriente a 

organização a atingir seus objetivos, e uma estrutura que a atenda adequadamente. Na 

dúvida sobre qual tendência a seguir, a única opção que não deve ser a escolhida é 

ignorar a demanda por uma reavaliação interna, sob pena de perder em competitividade 

e prejudicar até mesmo sua sobrevivência. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), após a implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), passaram por uma explosão numérica, 

representando hoje a maior parte da educação superior brasileira. Em conformidade com 

a LDB, passou a ser exigido um projeto de planejamento do desenvolvimento das 

instituições, o qual deverá apresentar diretrizes sobre sua estrutura e estratégia 

institucional.  

O objetivo deste artigo é analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da Faculdade de Ouro Preto do Oeste (UNEOURO), discutindo sua organização, 

estrutura e estratégia, com o intuito de verificar sua adequação ao planejamento 

proposto. O artigo divide-se, além da introdução, em quatro partes. Na primeira parte, 

apresenta os principais referenciais teóricos utilizados, discutindo-se a evolução do 

pensamento e os diferentes modelos de estrutura e estratégia por ela gerados, além de 

aspectos da gestão de Instituições de Ensino Superior (IES). A parte subsequente dá um 

panorama geral sobre a instituição UNEOURO, apresentando seu histórico, estrutura e 

infraestrutura. A seguir, é apresentado o estudo de caso, com análises embasadas no 

referencial teórico. Finalmente, o trabalho apresenta algumas conclusões e ideações 
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sobre a pertinência do planejamento existente, propondo soluções para os conflitos 

verificados. 

Este artigo fez uso do estudo de caso descritivo como metodologia. A 

abordagem foi feita principalmente sob a perspectiva das escolas e estruturas propostas 

por Mintzberg. Os dados expostos foram obtidos através da análise documental, 

entrevistas a colaboradores e também da observação in loco.  

2 Revisão Bibliográfica  

 

2.1 Organizações 

 

O homem, como ser social, participa de diversas organizações no decorrer de 

sua vida. Desde escola, clube, trabalho, as pessoas passam pelas mais variadas 

organizações que atendem às mais diversas necessidades. Estas organizações possuem 

objetivos e funcionamentos próprios, os quais também podem ser alterados no decorrer 

do tempo. 

Conceituando organização Maximiano (1992) define que ela “é uma combinação 

de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos” (p.85). 

Acrescenta que é através dela que se torna possível perseguir e alcançar objetivos, 

podendo ser desde uma grande empresa, um laboratório, escola, entre outros.  

Enquanto para Hitt, Miller e Colella (2007) uma “organização é o conjunto de 

indivíduos que formam um sistema coordenado de atividades especializadas, com a 

finalidade de alcançar determinados objetivos ao longo de um determinado intervalo de 

tempo” (p. 09). Deste modo percebemos que todas as organizações possuem objetivos 

que deverão ser alcançados conjuntamente pelas pessoas que a compõem. 

Assim como uma organização precisa de pessoas para seu funcionamento, 

Casado (2002) destaca que os indivíduos podem interferir no funcionamento dela. 

Segundo ele: 

Uma organização é composta de pessoas, que trazem para seu interior suas 

necessidades, interesses, sonhos, potencialidades e limitações. Quando usado 
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como adjetivo, individuo é sinônimo de indivisivo, de algo que não pode ser 

dividido. E esse significado parece estar definitivamente incorporado às 

políticas e ações contemporâneas de gestão de pessoas (p. 235). 

Desta forma se faz necessário gerenciar os conjuntos de características e 

potencialidades dos indivíduos de forma a não conflitarem com a estrutura da 

organização. Sendo assim, é preciso ver a organização como “um sistema planejado de 

esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e 

deveres e tarefas a executar” (CURY, 2000, p. 116). 

Outro fator que pode interferir na organização são as mudanças abruptas do 

mercado, assim como o ambiente de atuação. As profundas transformações das últimas 

décadas, verificadas na acelerada expansão tecnológica e cientifica, globalização 

política, econômica e das informações, têm obrigado as organizações a desenvolverem 

novos mecanismos para responderem ao aumento da concorrência e implementarem 

seus resultados. 

Tal cenário é recente, de cerca de 20 anos, o que explica o fato de ainda não ter 

gerado um modelo estrutural preponderante nas organizações – vários modelos 

coexistem atualmente. Segundo Katz e Kahn (1987) a organização se comporta, de certo 

modo, como um espelho da sociedade. Assim, a organização possui uma herança 

cultural que é comunicada a novos membros, passando de geração em geração.  

 

2.2 Estrutura organizacional 

 

As organizações realizam a maioria das atividades da sociedade atual, pois 

principalmente através delas se pode desenvolver a complexidade e os altos padrões 

exigidos nos diversos serviços da atualidade, impensáveis de serem obtidos pelos 

indivíduos separadamente. Sejam elas, públicas, privadas ou sem fins lucrativos; todas 

estão alicerçadas em estruturas organizacionais que buscam atingir metas determinadas, 

de forma harmoniosa. Desta forma, a estrutura deve ser uma ferramenta que leve a 

organização a satisfazer seus clientes. 
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Blau (1974) foi um dos primeiros pesquisadores a apresentar estudos dentro 

dessa temática, e conceitua estrutura organizacional como a distribuição de pessoas em 

funções estratégicas, para que elas interajam nos mais variados níveis da organização. Já 

segundo Mintzberg (2003), “a estrutura de uma organização pode ser definida 

simplesmente como a soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em 

tarefas distintas e, depois, como a coordenação é realizada entre essas tarefas” (p. 12). 

Já outras definições abrangem a importância das relações humanas dentro da 

estrutura, pois “as estruturas moldam a atuação das pessoas, mas é também a atuação 

das pessoas que constitui (e reproduz) a estrutura” (SEWELL apud HALL, 2004, p. 47).  

Trazendo um pensamento parecido, Ranson, Hinings e Greenwood (apud HALL 

2004) dizem que estrutura é “um meio complexo de controle continuamente produzido e 

recriado na interação e, no entanto, molda essa interação: As estruturas são formadas e 

formam” (p. 47). E como processo deste meio, as estruturas estão fadadas a se 

moldarem de acordo com as circunstâncias. Assim, as estruturas não serão eternas, 

fixas. 

Segundo Oliveira (2002) toda organização possui dois tipos de estrutura 

organizacional, que são: formal e informal. A primeira “é aquela deliberadamente 

planejada e formalmente representada, em alguns aspectos pelo organograma” (p.86). Já 

a estrutura informal faz parte do dia-a-dia, mesmo não estando formalizada em linhas de 

gerenciamento. Normalmente é a que existe nos relacionamentos entre os indivíduos 

dentro das organizações. No entender de Mintzberg (2003) essas estruturas “são 

entrelaçadas e, frequentemente, indistinguíveis” (p.20). 

Percebemos na análise conceitual que existem vários modelos de estrutura. No 

entanto, um modelo que é adotado em uma organização não é garantia dos mesmos 

resultados em outra. É preciso saber escolher o melhor design dentro da cultura 

organizacional. Conforme afirma Drucker (1977) uma estrutura inadequada pode 

atrapalhar o desempenho, “tudo que ela gera são atritos e frustrações”. (p. 555) 

A estrutura organizacional de uma empresa não obedece a critérios ou princípios 

administrativos, mas sim a fatores como: tamanho organizacional, segmento de atuação, 
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objetivos, cultura interna, demanda de complexidade, ambiente (HALL, 2004), ou seja, 

fatores que influenciam nas decisões e na atuação. A estrutura deve estar ajustada aos 

objetivos da organização.  

De acordo com Hall (2004) as estruturas organizacionais executam três funções 

básicas. A primeira, que ele define como a principal, é a obtenção de resultados. A 

segunda serve para adaptar as pessoas à organização e diminuir sua influência nesta. E a 

terceira função das estruturas demonstra em quais níveis o poder é exercido e as demais 

atividades da organização são executadas. 

De modo geral, a estrutura organizacional demonstra como a organização está 

constituída e o modo de gerenciamento dos recursos humanos, físicos, idéias e valores 

utilizados para chegar ao resultado esperado. A estrutura bem delineada e adequada ao 

segmento de atuação traz como vantagem para a organização a clara definição das 

atividades, permitindo que as tarefas sejam executadas de modo eficiente no tempo mais 

ágil possível. 

A divisão das responsabilidades dentro da organização se faz fundamental visto 

a importância da interação entre seus membros e a necessidade de especializações do 

trabalho. Segundo Wagner III e Hollenbeck (2006) a burocracia pode ser caracterizada 

dentro de uma organização “quando ocorrem em conjunto, padronização, formalização 

e especialização” (p.313). Dentro destas organizações a hierarquia é um dos requisitos, 

onde somente os indivíduos delegados podem emitir ordens. A burocracia serve para 

que a autoridade mais elevada cultive normas e regimentos para todos seguirem e para 

que as atividades de cada membro e núcleo sejam bem definidas. 

Vale ressaltar que estão embutidos na estrutura de uma organização os processos 

de gestão e escolhas, de forma a melhor se adaptar ao segmento de atuação. Assim, é 

preciso levar em consideração, na escolha da estrutura, os modelos adotados dentro 

deste segmento, as normas de ordenamentos jurídicos e outros fatores que influenciam 

em suas características.  

Mintzberg (2003) propõe um modelo organizacional composto de 5 (cinco) 

partes: o núcleo operacional, a cúpula estratégica, a linha intermediária, a tecnoestrutura 
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e assessoria de apoio, conforme figura 1. Cada setor tem sua função definida dentro da 

organização, mas interagem e se complementam.  

 

Quadro 1 – As cinco partes da organização 

Núcleo 

operacional 

Segundo Mintzberg (2003) “é o coração de qualquer organização, a 

parte que produz os outputs essenciais que a mantêm viva” (p.23). Os 

membros são os operadores que executam o trabalho fundamental da 

organização. Também é onde ocorre, na maior parte das organizações, a 

padronização das atividades 

Cúpula 

estratégica 

É onde encontramos a direção máxima da organização, o topo da 

hierarquia. Envolve um conjunto de obrigações como: administração 

interna e externa, supervisão das atividades e desenvolvimento de 

planejamentos. “É encarregada de assegurar que a organização cumpra 

sua missão de modo eficaz e também atenda às necessidades dos que a 

controlam ou que detêm poder sobre ela” (MINTZBERG, 2003, p.24) 

Linha 

intermediária 

Pode ser classificada de maneira geral como a ponte entre o núcleo 

operacional e a cúpula estratégica. “O gerente de linha intermediária 

desempenha tarefas no fluxo de supervisão direta acima e abaixo dele” 

(MINTZBERG, 2003, p.26) 

Tecnoestrutura 

É onde encontramos os profissionais que dão suporte para que os 

demais setores desempenhem suas atividades de modo eficaz. Por 

exemplo, os engenheiros industriais, que padronizam os processos de 

trabalhos. Normalmente, os analistas inter-relaciona suas atividades em 

todos os níveis da organização (MINTZBERG, 2003) 

Assessoria de 

apoio 

São unidades de trabalhos especializadas “criadas para dar apoio à 

organização fora de seu fluxo de trabalho operacional” (MINTZBERG, 

2003, p. 27). Normalmente são atividades que não fazem parte das 

produzidas na organização, mas existem para dar suporte as operações 

desenvolvidas nas organizações 

Fonte: Mintzberg (2003) 
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Segundo Mintzberg (2003, p. 28), as assessorias de apoio, quando não ignoradas, 

muitas vezes são confundidas com as unidades da tecnoestrutura. Mas é um pensamento 

errado, visto que essas unidades “não estão preocupadas com a padronização e não 

podem ser vistas, principalmente, como unidades de aconselhamento”. Ao contrário, 

tem funções distintas a desempenhar. Também não existe um setor específico para sua 

localização, podendo estar nas várias partes da organização, contribuindo com sua 

especialização. 

 

Figura 1: As cinco partes da organização. Mintzberg (2003, p. 29). Adaptado pelos autores. 

 

2.3 Eficiência, eficácia e estratégia das organizações 

 

Pertinente à análise das organizações, desenvolver e diferenciar os conceitos de 

eficiência e estratégia torna-se fundamental. Entre as várias definições encontradas na 



 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

literatura, destacam-se as seguintes: "eficiência é fazer aquilo que está sendo feito da 

maneira certa” (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 51); “[...] alta taxa de resultados em 

relação aos insumos” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 124); “razão entre o esforço e o 

resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício resultante [...]; a 

eficiência não se preocupa com os fins, mas simplesmente com os meios” 

(CHIAVENATO, 2007, p. 130). 

Já eficácia pode ser resumida como “sua capacidade de satisfazer uma 

necessidade da sociedade por meio de seus produtos” (CHIAVENATO, 2007, p. 130); 

“conseguir resultados adequados” (BATEMAN; SNELL, 1998, p. 124); “fazer a coisa 

certa” (LACOMBE; HEILBORN, 2008, p. 51). Uma interessante perspectiva é 

apresentada por Hall (2004), quando conclui que “embora exista um consenso de que a 

eficácia como conceito global possui pouca ou nenhuma utilidade, seria um grande erro 

simplesmente desprezar temas e descobertas constatados em relação a ela” (p. 225).  

Assim, pode-se dizer que eficiência é um conceito mais relacionado aos aspectos 

internos da organização, ou seja, ao planejamento operacional, enquanto a eficácia está 

diretamente ligada ao sucesso do alcance dos objetivos, aos aspectos externos, ou seja, 

ao planejamento estratégico. 

Torna-se então necessário conceituar estratégia, lembrando que tais definições 

variaram durante a história e conforme o enfoque teórico, porém guardam algumas 

similaridades. Na verdade, sob determinadas janelas conceituais, a própria pertinência 

de estratégia, como um planejamento mais longo, é discutível, pois ela pressupõe a 

possibilidade de previsão da realidade, o que certas teorias não admitem.  

O termo estratégia historicamente esteve vinculado à guerra, mas aparece 

conceitualmente sob a abordagem neoclássica da administração, representada por 

Drucker e Koontz, entre outros. Estratégia seria “a mobilização de todos os recursos da 

empresa no âmbito global visando atingir os objetivos no longo prazo” (LODI, 1972 

apud CHIAVENATO, 2004, p. 192). Assim, ao formular um objetivo organizacional, e 

após profundas análises internas e externas, a estratégia emergiria naturalmente, voltada 

ao produto ou ao mercado. Na sequência, deveria ser desdobrada em planos táticos e 
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planos operacionais, ressaltando que tais processos seriam centralizados, pois não se 

cria na possibilidade de conciliação dos interesses de patrões e empregados. 

Já os autores estruturalistas enfatizam a relação com o ambiente; para eles 

“estratégia é a maneira pela qual uma organização lida com seu ambiente para atingir 

seus objetivos” (CHIAVENATO, 2004, p. 247), podendo ser cooperativa ou 

competitiva. Ao contrário dos neoclássicos, os estruturalistas propunham a participação 

de toda organização na elaboração da estratégia, pois o conflito resultante geraria 

mudanças e inovações. O desenvolvimento da estratégia permitiria também esboçar as 

relações de poder existentes na organização, ou seja, sua estrutura.  

A abordagem sistêmica da administração trouxe ao pensamento estratégico um 

enfoque vinculado à cibernética. Enquanto a corrente matemática procurou propor uma 

base matemática para a estratégia e análise de conflitos, equacionando os problemas 

através de modelos, como PERT, Neopert, BSC, a teoria dos sistemas apresentou uma 

visão orgânica sobre estratégia. Uma vez que o desenvolvimento de estratégias é uma 

prática que parte “da premissa comum da estabilidade do contexto, o que implica uma 

planificação prévia, detalhada, rígida, linear e não negociável de todos os passos a 

serem realizados de forma disciplinada”, a teoria dos sistemas não enfatizou o 

desenvolvimento de teorização sobre estratégia. (SOUZA SILVA, 2001 apud TORRES, 

2005, p. 3). 

Já a teoria da contingência evidenciou bastante a relação entre estrutura e 

estratégia.  Essa teoria abrigou várias escolas, como ambiental – que creditava à 

estratégia um papel de reação às forças ambientais, do design – que procurava 

compatibilizar os aspectos internos e externos, focando em objetivos definidos e do 

posicionamento – que responsabiliza o presidente ou CEO (Chief Executive Officer) 

pela estratégia. Essa última escola, a do posicionamento, tornou-se bastante popular, 

através de alguns modelos como tabela SWOT, matriz BCG e o modelo de cinco forças 

de Porter. 

Na atualidade, conceitos derivados da maioria das escolas citadas são utilizados 

nas definições das estratégias organizacionais; as estratégias aproximam-se do 
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pensamento complexo e sofrem forte influência da chamada Quinta Onda, onde a 

informação e a globalização são os motes. Há, porém, tendências às quais se pode 

observar, como a reengenharia, o movimento de fusões e aquisições, a horizontalidade 

das comunicações internas e a integração planejamento estratégico-administração. A 

reengenharia busca fazer mais com cada vez menos, reduzindo a departamentalização 

das organizações e terceirizando atividades até então consideradas essenciais, entre 

outros aspectos. A horizontalidade demandada pelas novas organizações implica em 

colaboração das administrações tática e operacional na elaboração do plano estratégico, 

buscando lhe conferir flexibilidade e continuidade.  

No que se refere à integração planejamento estratégico-administração, “o 

planejamento estratégico torna-se uma atividade contínua em que todos os 

administradores são encorajados a pensar estrategicamente e a focalizar tanto questões 

externas em longo prazo quanto questões táticas e operacionais em curto prazo” 

(BATEMAN; SNELL, 1998 p. 126).  Há ainda autores que ressaltam o papel visionário 

do líder no processo, como Peter Drucker , enquanto outros destacam o caráter coletivo 

da aprendizagem como definição da estratégia, como Prahalad e Hamel. 

Mintzberg et all (2010) apresenta uma interessante abordagem que procura 

compilar a ideia de estratégia. Utilizando-se da conhecida parábola de como seis cegos 

vêem um elefante, ele define que:  

Somos os cegos, e a formulação da estratégia é nosso elefante. Como 

ninguém conseguiu enxergar o animal inteiro, cada um tocou numa ou noutra 

parte e “prosseguiu em total ignorância” a respeito do restante. Somando as 

partes, certamente não teremos um elefante. [...] contudo, para compreender o 

todo, também precisamos compreender as partes. (p. 19). 

Os autores procuram organizar a evolução do pensamento estratégico em escolas 

de pensamento, com o intuito de realizar uma aproximação que proporcione seu 

entendimento de forma completa. Assim como na parábola, contudo, deve-se ter em 

mente que o pensamento estratégico resultará diferente da soma das partes analisadas 

individualmente, que são as escolas de pensamento.  

Seria possível encontrar 10 escolas, com enfoques diferenciados e importantes 

sobre pensamento estratégico, as quais poderiam ser classificadas em três grandes 
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grupos, de acordo com sua natureza. O grupo de escolas de natureza prescritiva estaria 

mais preocupado em como as estratégias devem ser formuladas do que em como são 

efetivamente formuladas, e agruparia as escolas de design, planejamento e 

posicionamento. O segundo grupo, a escola descritiva, voltaria sua atenção para 

aspectos específicos do processo de formulação de estratégias, enfatizando a descrição 

de como as estratégias são, de fato, e como se desdobram. Nessa categoria estariam as 

escolas empreendedora, cognitiva, de aprendizado, do poder, cultural e ambiental. O 

último grupo, composto apenas pela escola de configuração, relaciona estados de 

organização e geração de estratégia, como duas faces de uma mesma moeda. 

Ainda segundo Mintzberg (2010) dois tipos de estratégia passam a predominar 

nas últimas duas décadas (ver figura 2): a escola de configuração e a escola de 

aprendizado. A escola de configuração destaca a estabilidade, obtida através de 

estratégias-tipo, compatíveis num determinado tempo e lugar, e rompida por saltos, 

transformações para outros tipos, gerando ciclos de vida organizacional. Já a escola de 

aprendizado enfatiza a complexidade da natureza, o aprendizado de longo prazo e 

coletivo, emergente da reflexão em relação ao já feito, sendo o líder o gerente desse 

aprendizado. 
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Figura 2: Mintzberg (2010, p. 330) 

Apesar de não haver uma tendência dominante, as inovações nas estratégias 

organizacionais vêm refletindo-se diretamente nos procedimentos de trabalho, afetando 

os aspectos de como os negócios são realizados na empresa moderna (ROBERTS, 

2005). Observa-se na figura 3 a influência recíproca entre estrutura e estratégia: as 

alterações na estruturação das organizações decorrentes da evolução dos processos de 

definição de estratégia e a estrutura interferindo na seleção de estratégias (ALMEIDA et 

all, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Almeida (2006, p. 20). Adaptado pelos autores. 
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O que parece hoje evidente é que não há uma única resposta certa, como no 

passado, e a seleção das mais adequadas para determinado tipo de organização vai 

determinar sua excelência e até sua sobrevivência. 

 

 

2.4 Gestão de Instituição de Ensino Superior 

 

Um dos elementos da estrutura organizacional é a gestão. Cury (2002) busca na origem 

etimológica uma explicação para este termo ao afirmar que esta “[...] é a geração de um 

novo modo de administrar uma realidade e é, em si mesma, democrática já que se traduz 

pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo” (p. 165). Segundo Motta 

e Vasconcelos (2002) gestão pode ser definida como: 

[...] o resultado de um processo através do qual a autoridade é distribuída, as 

atividades, desde os níveis mais baixos até a Alta Administração, são 

especificadas, e um sistema de comunicação é delineado, permitindo que as 

pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes compete para 

o atingimento dos objetivos organizacionais (p.58). 

Já para Braga e Monteiro (2005), gestão “é um processo administrativo que visa 

dotar a instituição da capacidade de antecipar novas mudanças e ajustar as estratégias 

vigentes com a necessária velocidade e efetividade sempre que for necessário” (p.150).  

O termo gestão está intimamente ligado com tomada de decisão. E a estrutura 

organizacional é um dos principais fatores para que o desempenho da gestão flua do 

melhor forma, levando os processos os resultados esperados. É necessário compreender 

toda a organização e os processos por ela desenvolvidos. 

Para Algarte (1998), a gestão educacional é vista como conjunto de instrumentos 

para a “direção, o gerenciamento e a coordenação das ações concretas previstas nos 

planos, programas e projetos, para garantir a obtenção dos resultados programados e o 

atingimento dos objetivos e orientações gerais presentes na política estabelecida”. (p. 

16-17). 

A doutrinadora Ferreira (2001, p. 295) também define gestão como sendo um 

termo que “historicamente vem se firmando no âmbito da administração da educação e 
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no estudo das administrações e que se instala no mundo pensante com um sentido mais 

dinâmico, traduzindo movimento, ação, mobilização e articulação”. 

Os gestores das instituições de ensino superior (IES) devem compreender os 

processos administrativos e dar atenção especial aos processos educacionais. A gestão 

configura-se como um dos elementos diferenciadores das instituições em um mercado 

tão concorrente. De acordo com pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), houve um expressivo crescimento do 

número de instituições após a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 1996. 

Sabia e Rossinholi (2001, p.4-5) apresentam as IES em geral, como detentora de 

uma gestão clássica, que têm: 

Uma estrutura organizacional verticalizada, com formato piramidal, na qual 

cada função hierarquicamente inferior está sob controle e supervisão da mais 

alta, quer dizer, daquela que lhe é imediatamente superior, assegurando 

unidade de controle. A organização do trabalho é estabelecida por meio da 

departamentalização por função. O processo decisório é centralizado, ou 

seja, as decisões são tomadas pelo proprietário ou pelos sócios, de tal 

maneira que a figura do dono é muito forte. É ele quem detém o poder, os 

níveis hierárquicos mais baixos praticamente não possuem poder de decisão. 

O planejamento é rudimentar, existindo apenas em algumas áreas específicas 

e estas desvinculadas umas das outras. Por outro lado, não existem 

instrumentos efetivos de controle. (Grifo nosso). 

Partindo-se das definições apresentadas, a gestão é uma ferramenta que deverá 

trazer um diferencial para a organização. E, dentro de instituições educacionais, a gestão 

deverá tomar contornos democráticos, mesmo porque as principais decisões são 

tomadas nos conselhos.  

Outro detalhe a destacar da gestão de IES é o fato de estas organizações estarem 

regimentadas por um ordenamento jurídico externo e interno que deverá ser obedecido. 

Como as normas externas são aplicadas a todas IES, a gestão pode ser um diferencial 

dentro de um mercado em crescimento e ao mesmo tempo tão parecido. 
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As IES apresentam uma gestão centralizada nas atividades fins e, nesse caso, a 

estrutura organizacional ganha fundamental importância. O ideal é haver um perfeito 

sincronismo entre a estrutura e os processos desenvolvidos.  

Percebemos que as IES se apresentam dentro da perspectiva burocrática, com 

uma estrutura hierarquizada, rígida e formal. Mintzberg (2006) compactua com esta 

idéia, pois segundo este autor: 

Como resultado, as organizações tornam-se um mecanismo de coordenação 

que permite, ao mesmo tempo, a padronização e a descentralização – a saber, 

a padronização das habilidades, dando origem a uma configuração estrutural, 

às vezes denominada Burocracia Profissional, comum em universidades, 

hospitais gerais, sistemas escolares (p. 12). 

A gestão é um processo contínuo e deve ser adaptativo a novos fatores que 

influenciam nos processos educacionais. A divisão do trabalho é outro fator que o 

gestor deve buscar compreender no seu gerenciamento. Suas ações e decisões devem 

alinhadas e compreendidas por todos, para o bom funcionamento dos processos 

envolvidos. 

 

 

3 Análise da Instituição 

 

3.1 A instituição 

 

A instituição escolhida para análise da estrutura organizacional foi a Faculdade 

de Ouro Preto do Oeste (UNEOURO), instituição privada de ensino superior sem fins 

econômicos, mantida pelas Escolas Unidas de Ouro Preto, localizada no município de 

Ouro Preto do Oeste – RO. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UNEOURO, a 

instituição foi fundada em 2001 com a implantação do primeiro curso de bacharelado 

em Sistema de Informação, e autorizada posteriormente pela portaria do Ministério da 

Educação Nº. 3329, de 26/09/2005 e publicado no Diário Oficial da União em 

27/09/2005.  



 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

A UNEOURO conta atualmente com sete cursos em funcionamento e trabalham 

para a autorização de outros. Além da graduação, a instituição também atua com cursos 

de pós-graduação latu sensu, com aulas ministradas na própria sede ou nos municípios 

do interior do Estado de Rondônia. São dez cursos de especializações, sendo que desse 

total, 60% estão voltados para a área educacional. 

Em seu segmento de atuação, a UNEOURO é a única IES localizada no 

município, estando as concorrentes mais próximas localizadas nos municípios vizinhos 

de Ji-Paraná e Jaru. Desta forma, a UNEOURO veio suprir uma necessidade do região, 

visto que há sete municípios próximos onde não há instituições de ensino no nível 

superior. 

A UNEOURO mantém parceria com a Universidade de Santo Amaro (UNISA), 

como pólo educacional de atendimento para a realização de ensino na modalidade a 

distância. E em sua estrutura física é equipada com dez salas de aula, laboratórios, 

biblioteca. 

 

3.2 A estrutura organizacional da instituição 

 

A estrutura organizacional da Uneouro possui dois segmentos, conforme exigido 

em legislação federal: um normativo deliberativo, composto pelos conselhos 

educacionais, e o burocrático que é a administração da instituição e do ensino no dia-a-

dia. A divisão da estrutura possibilita uma melhor divisão das responsabilidades, pois 

conforme Wagner III e Holenbeck (2006) a burocracia permite uma melhor definição 

das funções e de hierarquia. A formalização e especialização dentro da instituição é 

melhor definida quando os segmentos ainda são subdivididos, como ocorre no Uneouro. 

No segmento normativo deliberativo, existem dois conselhos, onde seus 

membros representam todos os setores da faculdade, como: direção, professores, 

técnicos, alunos e comunidade. Os membros são eleitos por seus pares, com mandato 

determinado, e seus encontros são semestrais (PDI, 2010). 
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Os dois conselhos em que a Uneouro está regimentada são: o Conselho Superior 

(Consup) e o Conselho de Pesquisa e Extensão (Consepe). O Consup é “o órgão 

superior normativo e deliberativo” (PDI, 2010, p.143). Tem como principais atividades: 

elaborar o regimento interno, aprovar os currículos e criação dos cursos de graduação e 

pós-graduações, além de outras atribuições definidas no regimento interno da 

instituição. Enquanto isso, o Consepe tem por objetivo fundamental legislar sobre 

ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na organização. 

No segundo segmento, que classificamos como burocrático, defrontamos com a 

esfera administrativa em que a atuação se exerce de forma efetiva no dia-a-dia da 

organização. Neste nível organizacional está: a Diretoria Geral que é o “órgão superior 

de execução, administração, organização, supervisão, avaliação e controle de todas as 

atividades” (PDI, 2010, p. 146) exercidas pela organização. Ela é chefiada pelo 

presidente ou diretor geral.  

A diretoria geral da UNEOURO subdivide-se em duas instâncias: uma diretoria 

acadêmica, responsável pela atividade docente e discente da instituição e que exerce um 

vínculo entre as coordenações de cursos e os órgãos superiores. A outra instância é a 

diretoria administrativa, responsável pela gestão administrativa da organização, como: 

os recursos humanos e financeiros, os departamento de comunicação, compras e 

almoxarifado, além manter todas as instalações da instituição, como biblioteca, salas e 

laboratórios.  

Logo abaixo da direção acadêmica existe o setor de coordenação de curso que 

segundo o PDI (2010): 

é a menor instância na hierarquia do processo administrativo acadêmico; 

todavia, é a que está mais intimamente ligada aos setores significativos, a 

saber: docentes e discentes e, por isso, recebe responsabilidades especiais nos 

campos administrativos e pedagógicos (p.46).  

O Decreto nº 2.026, do Ministério da Educação coloca que, qualquer que seja a 

alternativa organizacional adotada, deve-se observar os seguintes aspectos: 

administração geral: administração acadêmica; integração social e produção científica, 



 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

cultural e tecnológica. E verificamos que UNEOURO está seguindo o arcabouço 

normativo federal. 

É interessante notar que a divisão da direção em acadêmica e administrativa 

possibilita uma melhor autonomia e desempenho, visto que suas funções estão bem 

definidas. Assim, os vários membros e especialidades que a Uneouro propõe devem 

servir para uma performance mais eficiente da instituição de ensino, pois segundo Hall 

(2004) quando uma instituição desenvolve uma estrutura, isso possibilita uma melhor 

adaptação de resultados e uma maior adequação dos membros aos cargos e a hierarquia. 

Cada curso oferecido pela UNEOURO está organizado por um colegiado, que é 

formado pelo coordenador, docentes e discentes do curso, conforme apresentado na 

figura 4. A atribuição do colegiado é “legislar sobre todo o processo de ensino-

aprendizagem, pesquisa e extensão do curso” (PDI, 2010, p.47).  

Figura 4: Estrutura dos colegiados da UNEOURO (PDI, 2010, p. 50) 

Ainda referente à coordenação de curso, encontramos a subdivisões das 

atividades em pró-coordenações, que são: Pró-coordenação de Graduação, Pró-

coordenação de Estágio Supervisionado, Pró-coordenação de Pesquisa, Pró-

coordenação de Extensão e Pró-coordenação de Imprensa e Editoração. As pro-

coordenações são responsáveis por fomentar as atividades que sejam 

“intradepartamentais, interdepartamentais e transdepartamentais” (PDI, 2010). Deverão 

estar conectados aos diversos setores da instituição, como também a sociedade em geral. 
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Também deverão alavancar o desenvolvimento e os conhecimentos básicos da formação 

dos profissionais e técnicos. 

Nos níveis de apoio ao processo de ensino aprendizagem e administrativo há o 

Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP), que está incumbido de: 

[...] realizar estudos, trabalhos, pesquisas e prestar serviços de consultoria e 

assessoria nas áreas de conhecimentos atinentes aos cursos superiores 

mantidos na instituição; servir como um banco de dados da região onde se 

insere a UNEOURO; congregar pesquisadores e pesquisas nas mais diversas 

áreas; realizar pesquisas próprias ou em convênio com outras instituições; 

fomentar atividades de pesquisa junto aos corpos docente e discente; 

sistematizar e publicar os resultados dos projetos de pesquisa, parcial ou 

integralmente (PDI, 2010, p.49). 

Outro órgão de apoio administrativo e fomento ao ensino da pesquisa é o 

Departamento de Extensão (DEPEX) responsável pela política de pesquisa, ensino e 

extensão e tem por finalidade “planejar, coordenar, supervisionar e executar projetos de 

extensão, cursos de extensão universitária e projetos culturais, com vistas à difusão do 

conhecimento científico-pedagógico junto à comunidade” (PDI, 2010, p.49). 

A Empresa Junior é um setor que visa o fomento estudantil, um organismo 

criado para capacitar profissionalmente e dar contato dos discentes com mercado de 

trabalho. Deverá integrar todos os cursos oferecidos pela instituição. 

Ainda encontramos no modelo estrutural, o Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico 

(NAPS) que tem por finalidade “promover, assistir, apoiar, citar e assessorar a 

comunidade acadêmica nos aspectos pedagógicos e psicológicos, tendo como enfoque a 

ética e a garantia da cidadania (PDI, 2010, p. 50). 

Por conseguinte, apresentamos o organograma da UNEOURO (figura 5), pois 

segundo Lacombe (2003, p.103), porque o “organograma é a representação gráfica da 

estrutura organizacional especificando os seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as 

principais relações formais entre eles. É um instrumento mais usado para representar a 

formalização da estrutura”. 
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Figura 5: Organograma Geral da UNEOURO (PDI, 2010, p. 50). 

 

 

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 A estrutura encontrada dentro do modelo desenvolvido por Mintzberg 

 

Ao analisarmos a estrutura organizacional da Uneouro, foi possível estabelecer 

uma diferença em relação aos modelos empresariais, mais simples e com menos níveis 

hierárquicos. Isso se deve ao fato de que, nas empresas privadas, os cargos são mais 

horizontais, diferindo das Instituições de Ensino Superior (IES). O serviço prestado 

pelas I.E.S. é bastante específico, pois ao invés de produzir e comercializar produtos, ela 

presta serviços altamente especializados, de disseminação de conhecimento e formação 

dos indivíduos. O administrador deve ter as competências adequadas que proporcionem 

a ele saber coordenar estrutura e estratégias na organização, adequando a organização 

ao está desempenho das atividades. 

No entanto, o modelo gerencial adotado na instituição é o centralizador. As 

principais ações e realizações estão centralizadas na direção geral, mais especificamente 
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na direção administrativa e direção acadêmica. Tais atividades estão representadas 

separadamente no organograma (figura 5), porém ocorrer na realidade uma 

sobreposição de funções, pois a direção administrativa e a direção acadêmica são 

atribuições de uma única pessoa. 

A sobreposição de atividades ocorre também em outros setores da instituição. 

Na coordenação de cursos, por exemplo, o coordenador realiza as atividades referentes a 

todas pró-coordenações: Pró-coordenação de Graduação, Pró-coordenação de Estágio 

Supervisionado, Pró-coordenação de Pesquisa, Pró-coordenação de Extensão e Pró-

coordenação de Imprensa e Editoração.  

Em nossas observações constatamos que a Empresa Jr está formalizada, no 

entanto não existe nenhuma atividade sendo desenvolvida. Ocorre também que algumas 

atividades são realizadas fora do organograma proposto no PDI. Como exemplo, 

destaca-se a pró-coordenação de pós-graduação que, no modelo formal, está 

subordinado ao coordenador de curso. No entanto, verificamos que é um órgão que está 

diretamente ligado a direção geral.  

Já a pró-coordenação de Imprensa e Editoração está organizada sob dois órgãos: 

a imprensa está sob o comando do Departamento de Comunicação (DECOM), que não 

está representado no documento analisado. E o setor de Editoração é no órgão 

responsável pela revista eletrônica da instituição e está sob o comando do Departamento 

de Pesquisa e Extensão (DEPEX) 

A estrutura encontrada na UNEOURO será redesenhada agora dentro da 

concepção desenvolvida por Mintzberg (2003), o qual apresenta a organização 

subdividida em 5 partes, a saber: núcleo operacional, cúpula estratégica, linha 

intermediária, tecnoestrutura e assessoria de apoio.  

Confrontando a concepção do autor com o da instituição, verificamos que a 

cúpula estratégica da UNEOURO agrupa os conselhos universitários: Consup e 

Consepe. São eles que determinam as normas e regimentos e regem os demais 

membros. Tomam as principais decisões, como o de criar ou não novos cursos, além de 

aprovar mudanças nos seus programas curriculares. É o setor responsável pela última 

palavra da instituição. 
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A linha intermediária da UNEOURO será formada em dois níveis. Primeiro, a 

direção geral e logo abaixo, as direções administrativas e acadêmicas. Este é o setor 

responsável por desenvolver e implementar todo o planejamento da instituição. 

Diretamente ligado aos demais setores da instituição, é por onde passa toda a 

informação e as estratégias são distribuídas seus responsável 

O núcleo operacional, que segundo Mintzberg (2003), é o setor diretamente 

ligado ao objetivo fim da organização. Dentro da UNEOURO, são ao professores que 

representam esse núcleo, pois são os responsáveis diretos da prestação de ensino, 

principal finalidade da instituição. 

Na Tecnoestrutura, listamos as unidades responsáveis que estão a serviço da 

instituição, desenvolvem a padronização das atividades e proporcionam conselhos aos 

demais setores. Na UNEOURO, este núcleo engloba o Núcleo Integrado de Pesquisa, o 

Departamento de Extensão, a Empresa Junior e a pós-graduação. 

Por último, encontramos os profissionais especializados que prestam a assessoria 

de apoio, fundamental para a instituição. São responsáveis pela assessoria: o NAPS, 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a 

terceirização da contabilidade, departamento de reprografia, relações públicas, recepção,  

a ouvidoria e as parcerias desenvolvidas, como o da UNISA. São atividades que não 

fazem parte do núcleo operacional, isto é, não estão relacionadas ao ensino ou a 

pesquisa, no entanto existem para dar apoio indireto ao processo educacional. 

Ao listarmos todos os órgão, núcleos e profissionais da UNEOURO, 

conceituados no modelo das cinco partes da organização de Mintzberg (2003) propomos 

um novo organograma para a instituição. Assim, em resumo, as cinco partes 

organizacionais encontradas da instituição foram: 
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Figura 6: Estrutura proposta para a UNEOURO, de acordo com Mintzberg.  

 

 

 

4.2 Estratégia organizacional da instituição 

 

O PDI é também o documento que apresenta a estratégia da UNEOURO. 

Segundo Mintzberg (2000), quando uma estratégia parte de um plano, é considerada 

como deliberada. A partir do PDI, deveria ter sido desenvolvido um planejamento 

estratégico propriamente dito, através de análise e avaliação do comportamento do 

mercado, que estabelecesse formas e recursos para ativar as ações de maneira 

antecipada; porém, como a instituição ainda não desenvolveu tal documento, a 

implementação de muitas das metas fica comprometida.  

Porter (1986) identificava as três estratégias genéricas para alcançar desempenho 

acima da média: liderança em custo, diferenciação e foco. Tratar os três aspectos com 

igual importância gera perda de foco para a organização. As Instituições de Ensino 

Superior Privadas (IESP) são organizações que, pela particularidade de seu objeto, 

precisam equilibrar com especial atenção os três aspectos, pois não podem ignorar que 
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precisam gerar receita para sua manutenção; contudo não podem fazê-lo em detrimento 

da qualidade. 

Devido ao alto número de vagas ofertadas e não preenchidas nessas instituições, 

o setor apresenta forte concorrência, tendo utilizado diversas estratégias de 

enfrentamento como campanhas publicitárias, redução do valor das mensalidades e 

facilidades no ingresso, mas o aspecto da qualidade do ensino ainda é pouco priorizado. 

Segundo dados do INEP, existem mais de 1.200 IES no país, entre faculdades, 

universidades, centros universitários, institutos, entre outras. Assim como há 

perspectivas de crescimento para esse mercado, acredita-se que haverá também ajustes, 

através de fusões, vendas ou fechamento de cursos e instituições. O planejamento 

estratégico é peça fundamental para possibilitar a sobrevivência dessas instituições em 

longo prazo.  

A UNEOURO tem enfrentado a questão enfatizando a diferenciação. Um dos 

aspectos percebidos é a perspectiva de crescimento proporcionado pela contínua oferta 

por novos cursos. A instituição tem procurado, assim, diferenciar-se da grade comum 

das IESP, abrangendo na graduação as áreas de ciências exatas, humanas e tecnologia, 

além de diversos cursos de pós-graduação, nas áreas da educação, gestão e jurídica. 

Mintzberg (2010) destacou as duas escolas que tem predominado nas últimas décadas, a 

Escola do Aprendizado e a Escola da configuração. Ambas têm interessantes aspectos a 

contribuir em relação à estratégia das IESP. 

Segundo Prahalad e Hamel (2005), a organização é um portfólio de 

competências. E há poucos lugares onde as competências estão em tanta evidência 

quanto numa instituição de ensino. A UNEOURO, ao destacar as atividades de 

pesquisa, através do Núcleo Integrado de Pesquisa (NIP), está apropriando-se de suas 

competências, ou seja, um corpo docente qualificado, para incrementar sua estratégia de 

excelência acadêmica e criar um diferencial em relação à maior parte das IESP, na qual 

é dada pouca ênfase à pesquisa.  
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No Brasil, a pesquisa científica encontra-se bastante concentrada em instituições 

públicas. De acordo com o relatório Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (CNPQ, 

2010), das 10 instituições que mais realizam pesquisa no Brasil – as quais concentram 

mais de 50% do total das pesquisas – apenas uma trata-se de IES privada. A 

UNEOURO, ao incluir-se neste seleto grupo de IESP que realizam pesquisa científica, 

tem utilizado-se de seu capital intelectual como diferencial competitivo. 

Outro importante aspecto a considerar, ainda sob a perspectiva da Escola de 

Aprendizado, é que a formação da estratégia é um processo de aprendizado ao longo do 

tempo, conduzido pelo líder, mas gerando um conhecimento coletivo. Há, portanto, 

uma contínua retroalimentação da estratégia, proporcionada pela prática da 

implementação das estratégias o que não se tem observado na UNEOURO, uma vez 

que o único documento de planejamento disponível foi gerado em 2005 e não sofreu 

revisões. 

A Escola de Configuração aborda as questões de não permanência da 

organização, a qual passaria por estados de estabilidade seguidos de ruptura e também 

da correlação entre estrutura e estratégia. Como destacaram Miles e Snow (APUD 

CHIAVENATO, 2004), as organizações possuem quatro categorias amplas de 

relacionamento com o ambiente: as estratégias defensiva, ofensiva, analítica e reativa, e 

na UNEOURO tem predominado as estratégias analíticas, ou seja, um híbrido entre as 

defensivas e ofensivas. Pode-se observar características ofensivas na estratégia de 

redução dos valores de mensalidades e facilidades no pagamento, como maneira de 

praticar um preço competitivo.  

Já em relação às características ofensivas, destacam-se o incentivo às atividades 

de pesquisa e a criação de novos cursos, especialmente de pós-graduação e à distância. 

O PDI .propõe, como estratégias de crescimento, a criação de cursos sequenciais e à 

distância (EAD), com os quais procura expandir ainda mais sua atuação, até mesmo 

além de seus limites geográficos. Miles e Snow (APUD CHIAVENATO, 2004) já 

alertaram que tal agressividade pode gerar inadequações, afetando a lucratividade; além 

disso, é imperativa a elaboração de um plano de ação estratégica, que indique os 

caminhos para sua execução Tanto isso é verdadeiro, que a parceria da UNEOURO 
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com a UNISA, ato ousado, porém necessário para a implementação do EAD, foi 

encerrada, prejudicando a continuidade de tal projeto. 

A UNEOURO busca, através de todas essas estratégias, criar um diferencial 

mercadológico. Investir em pesquisa e formas alternativas de ingresso, além de 

contribuir para o desenvolvimento da organização, é uma importante estratégia de 

marketing para a instituição. Há um risco para a instituição, porém. Caso não se tenha 

eficácia nessa estratégia, a instituição corre o risco de abalar sua imagem e 

credibilidade junto aos stakeholders. Portanto, há que se ter muito cuidado no momento 

de definição de estratégias, proporcionando a necessária flexibilidade das estruturais 

organizacionais que possibilitem implementá-las. 

 

5 Considerações Finais 

 

Ao longo do desenvolvimento do artigo, constata-se a atualidade e pertinência 

dos questionamentos acerca de estrutura e estratégia nas instituições de Ensino Superior 

Privadas. É imprescindível que tais instituições, ainda que ditas sem fim lucrativos, 

tenham condições de manutenção e também de resistir à forte concorrência do setor, e 

isso não será possível sem uma profunda análise da adequação de sua estrutura aos fins 

propostos, assim como das estratégias possíveis dentro de seu porte. 

A estrutura organizacional da IES estudada, teoricamente é hierárquica, com 

poucos poderes horizontais. Dessa maneira, ela procura dirigir responsabilidades 

diferentes aos seus membros, conferindo autonomia no exercício de suas atividades.. 

Esse modo de divisão de tarefas contribui para uma descentralização de poder e evita 

uma hierarquização em excesso. Isso contradiz com a idéia antiga de que a melhor 

organização é a maior. Hoje se verifica que isso pode levar a uma instituição mais 

burocratizada e inflexível. Este modo de estruturação, entretanto, parece ser meramente 

para cumprir normativos, ou seja, devido à exigência da legislação. Na realidade, alguns 

cargos são dirigidos por uma mesma pessoa e alguns grupos são inexistentes na prática, 

como a Empresa Junior. 
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Destaca-se, porém, que a simples elaboração de um plano estratégico não é fator 

suficiente para o êxito da organização. É necessário apoio e comprometimento de todo o 

corpo funcional na implementação das diversas ações estratégicas dele decorrentes. 

Assim, a estrutura fortemente centralizadora observada na UNEOURO pode ser um 

empecilho para a implementação das estratégias propostas no PDI. Ao gestor da 

instituição cabe compartilhar e motivar a equipe acerca das estratégias, estando aberto 

para as contribuições que a equipe certamente está apta a realizar. 
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RESUMO 

Embora o Estado de Rondônia venha se destacando como um dos maiores produtores de leite 

no Brasil e apresente um crescente desempenho na produção, sua produtividade é considerada 

baixa em virtude, principalmente, do índice da tecnologia empregada na produção 

agropecuária de leite no estado. Essa problemática direcionou a pesquisa para responder a 

seguinte questão: Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo produtor rural para a 

adoção de inovação tecnológica na produção de leite? Em vista disso, a pesquisa teve como 

objetivo identificar os fatores que dificultam a adoção de inovações tecnológicas no processo 

de produção de leite pelos produtores rurais do município do Alto do Paraíso, em Rondônia, 

considerando que a inovação tecnológica assume muitas formas, a qual pode estar no 

equipamento usado para gerar o produto ou o serviço ou na forma como o processo é 

organizado e estruturado. Para alcançar tal objetivo adotou-se nessa pesquisa o procedimento 

descritivo, e para análise, a abordagem qualitativa. Para coleta de dados foram feitas 

entrevistas semi-estruturadas com os pequenos produtores do município de Alto Paraíso, em 

Rondônia. O levantamento de dados obtidos por meio de entrevistas referem-se aos 

procedimentos e tecnologia empregada na produção de leite, tais como melhoramento 

genético, alimentação e manejo sanitário do rebanho, bem como as instalações e equipamento 

de produção. Para identificar os fatores que podem influenciar na adoção de inovações na 

produção, buscou-se ainda obter dados quanto ao nível de escolaridade dos produtores, 

qualificação, assistência técnica, financiamento e ações coletivas. Os resultados da pesquisa 

mostraram que alguns aspectos na produção de leite, como melhoramento genético e 

alimentação do rebanho, que influenciam diretamente no aumento de produtividade do gado, 

tem como principal entrave a falta de especialização do rebanho e conhecimento dos 

pequenos produtores. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Inovação tecnológica, produção de leite e produtividade 

 

  

ABSTRACT 
Although the state of Rondônia has been highlighted as a major producer of milk in Brazil 

and presents a growing performance on production, the productivity is considered low, due, 

mainly, the index of technology used in agricultural production of milk in the state. This issue 

has directed the research to answer the following question: What are the main difficulties 

faced by farmers for the adoption of technological innovation in the production of milk? As a 

result, the research aimed to identify factors that hinder the adoption of innovative 

technologies in the production of milk by farmers in Alto Paraíso, Rondonia, considering that 

technological innovation takes many forms, which can be in the equipment used to generate 

the product or service or on how the process is organized and structured. To achieve this we 
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have adopted a descriptive procedure in this research, and for the analysis, the qualitative 

approach. To collect data we have done semi-structured interviews with smallholders in Alto 

Paraíso, Rondônia. The data survey obtained through interviews refer to the procedures and 

technology used in the production of milk, such as breeding, feeding and herd health 

management, as well as facilities and production equipment. To identify factors that can 

influence the adoption of innovations in production, we have sought to obtain further data on 

the educational level of farmers, training, technical assistance, funding and collective action. 

The results of the research have showed that some aspects of milk production, such as 

breeding and feeding of the flock, which directly influence the increase in livestock 

productivity, has as main obstacle the lack of expertise and knowledge of the flock of 

smallholders.  

 

KEY WORDS: Technological innovation, milk production and productivity  

 

1. INTRODUÇÃO 

O agronegócio no Brasil, cujas atividades têm grande relevância para economia 

nacional, vem passando nos últimos anos por profundas modificações em virtude, 

principalmente, da globalização da economia e abertura dos mercados. A integração do Brasil 

ao mercado globalizado gerou aos produtores nacionais uma acirrada concorrência com 

produtos importados e, como consequência, impôs a toda as cadeias produtivas de diversos 

setores do agronegócio brasileiro, abrangendo desde a produção primária, as agroindústrias e 

a comercialização, a superação de fatores restritivos e aproveitamento de oportunidades para 

se manterem competitivas e permanecerem no mercado. 

A preocupação em atender esse mercado global mais exigente e competitivo vem, 

portanto, orientar de forma crescente os agentes das cadeias produtivas dos agronegócios no 

Brasil, que buscam qualidade, produtividade, redução de custos, integração e alianças 

estratégicas, como forma de enfrentar a competição no mercado interno e de estarem 

capacitados para disputar o mercado externo.  

 Nesse processo de mudança, muitos produtores rurais procuram se adaptar à nova 

realidade, na qual a busca por inovações tecnológicas e práticas administrativas modernas são 

fatores importantes a esses produtores para atender às exigências do mercado.  

Dessa forma, os produtores rurais tendem a beneficiar-se com inovações tecnológicas 

empregadas no processo de produção, na qual o agronegócio de leite brasileiro representa um 

exemplo nítido desses avanços tecnológicos. De acordo com Zuin e Queiroz (2006), as 

cadeias produtivas de leite dos principais estados produtores no Brasil se desenvolveram em 

virtude do melhoramento genético do rebanho e de outras tecnologias apropriadas, os quais 
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oferecem aos produtores ganhos de produtividade, custos de produção mais baixo, melhor 

qualidade do produto, dentre outros benefícios que contribuíram para o Brasil tornar-se auto-

sustentável na produção de leite. Desde 2004, portanto, o Brasil deixou de ser grande 

importador de produtos lácteos e assumiu a condição de exportador, ocupando em 2007 a 

sexta colocação entre os principais países produtores de leite (EMBRAPA, 2008). 

 Contudo, em Rondônia, onde a pecuária de leite tem importância significativa na 

economia do estado, ainda tarda o processo modernização na produção rural desse setor, se 

comparado às bacias produtores de leite de Minas Gerais, Goiás e São Paulo (SANTANA, 

2003). Embora o Estado seja um grande produtor de leite, destacado como um dos maiores 

produtores de leite no Brasil, e apresentar um crescente desempenho na produção, ainda assim 

sua produtividade é considerada baixa, o que vem sendo atribuído à ineficiência técnica dos 

produtores.  

 Portanto, embora a tecnologia se mostre como um dos principais fatores que podem 

contribuir para o desenvolvimento dessa atividade, Santana (2003), Roberts e Gomes (2004) e 

Paes-de-Souza (2007) afirmam que ainda é baixo o índice da tecnologia empregada na 

produção agropecuária de leite em Rondônia, como, por exemplo, a ordenha não mecanizada 

e o rebanho não especializado.  

Considerando esse contexto, buscou-se responder a seguinte questão: Quais as 

principais dificuldades enfrentadas pelo produtor rural para adoção de inovação tecnológica 

na produção de leite? Responder esta questão significa identificar os fatores que dificultam a 

adoção de inovações tecnologias no processo de produção de leite pelos produtores rurais do 

município do Alto do Paraíso, em Rondônia, o que consiste no objetivo deste artigo.  Para 

isso, a pesquisa partirá da identificação das tecnologias que podem ser empregadas no 

processo de produção de leite e dos benefícios que essas podem gerar para a produção. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Inovação tecnológica 

No ambiente competitivo e em constante mudança, as empresas precisam inovar, 

mudar o que oferecem e como produzem essa oferta para se manterem no mercado e 

expandirem-se, tendo em vista que, segundo Brown et al (2005), as inovações podem 
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envolver mais do que apenas a sobrevivência, pois está fortemente associada com o 

crescimento da organização. 

A inovação tecnológica, então, é colocada no centro do processo de mudança do 

sistema econômico, alterando e criando novas posições no mercado, dependendo de como as 

empresas utilizam-se desse instrumento, ou seja, “algumas firmas inovariam, acompanhando 

o dinamismo tecnológico, enquanto outras, à margem do processo de geração e difusão 

tecnológica, declinariam e desapareceriam do mercado” (SANTINI e SOUZA FILHO, 2004, 

p. 427). Logo, a inovação tecnológica é considerada por muitos autores, segundo Santini e 

Souza Filho (2004), como um instrumento de competição primordial, seja empregada no 

produto ou no processo. 

Quando se trata sobre inovações tecnológicas, muitas vezes pensa-se apenas em 

máquinas e equipamentos de última geração, ou mesmo em sofisticados computadores,  ou 

tecnologia de ponta. Inovação tecnológica, contudo, não se resume apenas nisso, pois se 

refere também a novos produtos, novos serviços e novas formas de se produzir. Nesse 

sentido, Lemos (2001) argumenta que a inovação pode ser vista como a introdução de 

qualquer tipo de mudança ou melhoria realizada em um produto, processo ou tipo de 

organização da produção dentro da empresa.  

Ainda segundo o autor, a inovação pode se referir a alterações de tal ordem, que gera 

um novo produto, processo ou forma de organização da produção, considerada como 

inovações radicais, que representam uma ruptura estrutural como padrão tecnológico anterior, 

originando novas indústrias, setores e mercados. No entanto, existe ainda outro tipo de 

inovação discutida pelo autor, que são as inovações incrementais, imperceptíveis para o 

consumidor, mas que podem gerar crescimento da eficiência técnica, aumento da 

produtividade, redução de custos, aumento da qualidade e mudanças que possibilitem a 

ampliação das aplicações de um produto ou processo. 

Corroborando com essas afirmações, Lastres e Cassiolato (2004) observam que as 

inovações incrementais referem-se à introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, 

processo ou organização da produção, sem alteração substancial na estrutura industrial. Os 

autores ainda apresentam a inovação tecnológica de produto e processo, que significa a 

utilização do conhecimento sobre as novas formas de produzir e comercializar bens e serviços 
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e a inovação organizacional, relacionada à introdução de novos meios de organizar a 

produção, distribuição e comercialização de bens e serviços. 

Dessa forma, a inovação tecnológica assume muitas formas, a qual pode estar no 

equipamento usado para gerar o produto ou o serviço ou na forma como o processo é 

organizado e estruturado.  Santini e Souza Filho (2004) apresentam três tipos de inovações 

tecnológicas, divididas na categoria de produtos e processos, conforme apresentado a seguir: 

 Inovação tecnológica de produto, cujas características tecnológicas ou usos 

pretendidos diferem significativamente dos produtos previamente produzidos. Esse 

tipo de inovação pode envolver tecnologias radicalmente novas ou baseadas na 

combinação de tecnologias existentes, ou mesmo derivadas do uso de novos 

conhecimentos. 

 Inovação tecnológica de produto melhorado, o qual se refere a um produto existente, 

cujo desempenho foi aperfeiçoado ou atualizado. Um simples produto pode ser 

melhorado por meio do uso de componentes ou materiais de alto-desempenho. Um 

produto complexo, que consiste de um número de subsistemas técnicos integrados, 

pode ser melhorado por mudanças parciais em um dos subsistemas. 

 Inovação tecnológica de processo, que representa a adoção de métodos de produção 

tecnologicamente novos ou significativamente melhorados, incluindo métodos de 

apresentação de produto. Esses métodos podem envolver mudanças em equipamentos, 

organização da produção, ou a combinação dessas mudanças, podendo também ser 

derivados do uso de novo conhecimento. Esses procedimentos podem ter como 

objetivo produzir e apresentar produtos tecnologicamente novos ou melhorados, os 

quais não podem ser produzidos ou ofertados usando métodos de produção 

convencionais, ou mesmo ter como objetivo aumentar a eficiência de produção ou de 

apresentação de produtos existentes. 

 

Logo, seja no produto ou no processo, ou em ambos, a inovação tecnológica 

representa um importante fator competitivo para as empresas, visto que a necessidade de 

inovar torna-se primordial para a sobrevivência das empresas no mercado onde atuam.  

 

2.1 Inovação tecnologia no agronegócio brasileiro 
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As crescentes mudanças que ocorrem em um mercado globalizado e altamente 

competitivo forçam os empreendimentos rurais, assim como as empresas de outros setores, a 

se adequarem aos novos padrões estabelecidos e incrementar seus negócios. Para Batalha et al 

(2009) a partir dessas transformações surge um novo posicionamento para as propriedades 

rurais, os quais buscam praticar uma moderna agropecuária por meio de novos modelos de 

padrão gerencial e operacional.  

O uso da tecnologia no processo produtivo dos empreendimentos rurais torna-se, 

portanto, um fator necessário para o crescimento desse setor. Em virtude do grande nível de 

exigência dos mercados, Batalha et al (2009) afirmam que a adoção de tecnologia se 

apresenta como uma necessidade para a permanência da atividade. Assim, de acordo com os 

autores, alguns empreendimentos rurais têm registrado nos últimos tempos exemplos bastante 

nítidos de evolução tecnológica, considerando que o setor rural tem disponível uma grande 

quantidade de tecnologia. 

 A tecnologia da moderna agricultura, segundo Zuin e Queiroz (2006) envolve não 

somente as indústrias ligadas a diversos setores, como química, de pesticidas, farmacêuticas, 

de sementes, maquinários, tratores e ferramentas mecânicas, alimentos, mas também as 

instituições de educação e pesquisa públicas, organizações produtores, bem como fundações 

de pesquisa pública e privada. 

Dessa forma, o desenvolvimento científico-tecnológico e a modernização da atividade 

rural vêm oferecendo condições para que o Brasil se tornar uma das mais respeitáveis 

plataformas mundiais do agronegócio.  

No entanto, ainda há grande resistência do produtor rural na adoção de inovação 

tecnológica, o qual é comum à grande parte dos empreendimentos rurais, mesmo quando estas 

alterações são técnicas ou economicamente necessária. O baixo emprego de tecnologia é 

comum principalmente aos pequenos produtores rurais, os quais apresentam produtividade 

inferior à média devido à baixa ou má utilização da tecnologia disponível, seja por falta de 

capital, resistência na adoção de novas tecnologias ou até mesmo por falta de conhecimento. 

(BATALHA et al, 2009) 

Aliado a isso, Batalha et al (2009) observa ainda que a assistência técnica no Brasil - 

que contribui com a orientação aos produtores quanto a adoção inovações tecnológicas  na 

produção - apesar de estar disponível para grande parte dos produtores rurais, é incapaz de 
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atender as necessidades do agricultor, pois nem sempre são compreendidas ou implementadas 

devido às condições de cada produtor.  

Quanto às políticas de crédito, essa vem a se torna um importante instrumento de 

modernização da agricultura ao possibilitar a incorporação de maquinaria e insumos ao 

processo produtivo. Contudo, no Brasil, apesar de existirem recursos institucionais 

obrigatórios com valor definido pelo Conselho Monetário Nacional e disponibilizado por 

instituições estatais, como o Banco do Brasil, este ainda não atinge seus objetivos, ou seja, 

são insuficientes, burocrático quanto à concessão, com alta taxa de juros e condições de 

pagamento inadequado, não atendendo, assim, de forma eficiente a muitos pequenos e médios 

produtores rurais, (BATALHA et al, 2009). 

Contudo, apesar do baixo emprego de tecnologia na produção rural por parte dos 

pequenos produtores, seja por falta de conhecimento ou por falta de capital, essa situação 

tende a ser gradativamente alterada devido aos mercados consumidores, formados pela 

agroindústria e pelos canais de distribuição, que estão cada vez mais exigentes quanto às 

condições de qualidade dos produtos, menores preços, disponibilidade e diversidade de 

opções.  

Portanto, como o mercado determina eficiência em todos os segmentos da cadeia de 

produção, a propriedade rural passa a ser encarada como uma verdadeira empresa, devendo 

obter conhecimentos acerca dos mercados em que atua, procurar ter maior eficiência no seu 

processo produtivo e, consequentemente, buscar inovações tecnológicas que lhe garantam 

essa eficiência. 

 

2.3 Aspectos do Agronegócio Leite no Brasil e em Rondônia 

O agronegócio leite no Brasil, além de sua importância para a economia brasileira, tem 

como principal característica o fato dos vários segmentos da cadeia produtiva (produção, 

industrialização e comercialização) estar presente em todas as regiões do país. Assim, o 

agronegócio leite no Brasil é um setor de grande relevância sócio-econômica, pois além de 

gerar emprego e renda, desempenha ainda um papel importante no suprimento de alimentos 

de alto valor nutritivo para a população (PAES-DE-SOUZA et al, 2004).  

 No Brasil, segundo Vilela (1999, apud Sluszz, 2006), os elos da cadeia produtiva do 

setor leiteiro estão sendo submetidos a uma intensa modernização devido às mudanças que o 
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setor vem passando. Segundo informações do Sebrae (2002) de todas as cadeias produtivas do 

setor agropecuário, a que mais se transformou nos últimos anos foi o setor do leite. Após meio 

século de poucas mudanças, em grande parte explicada pela forte intervenção do governo no 

mercado de lácteos, a cadeia produtiva do leite começou a passar, a partir da década de 90, 

por profundas transformações em todos os seus segmentos  

As principais causas das transformações da cadeia produtiva do leite se referem a 

desregulamentação do mercado de leite a partir de 1991; a maior abertura da economia 

brasileira para o mercado internacional, em especial a criação do Mercosul;  estabilização de 

preços da economia brasileira em decorrência do Plano Real a partir de julho de 1994; e a 

Instrução Normativa 51 (MAPA), que aprovou regulamentos técnicos referentes à produção, 

qualidade, identidade e transporte do leite. E como uma das exigências dessa norma é o 

resfriamento do leite na fazenda em tanques de resfriamento, muitos dos pequenos produtores 

acabam saindo do mercado por não conseguirem fazer esse tipo de investimento. 

Em virtude das mudanças ocorridas no setor lácteo no Brasil, a modernização dos elos 

da cadeia produtiva de leite vem sendo determinante para que a atividade leiteira se torne 

competitiva e sustentável. Em vista disso, obteve-se um crescimento considerável da 

produção de leite no Brasil, o que fez com que em 2004 o país se torna auto-sustentável na 

produção deste produto, período no qual passou a abastecer o mercado interno, deixando de 

ser grande importador deste produto e assumindo a condição de exportador de produtos 

lácteos. 

De acordo com dados da Embrapa (2008), dentre os principais países produtores de 

leite, o Brasil ocupou a sexta posição na produção desse setor. Quanto à exportação, em 2008 

esse produto teve um aumentou em torno de 80%, apresentando um salto de US$ 299 milhões 

em 2007 para US$ 541 milhões em 2008. (MAPA, 2009). 

Portanto, o crescimento da produção de leite se deve, sobretudo, a pressão do mercado 

competitivo, impondo a toda cadeia produtiva do leite do país, desde as agroindústrias aos 

produtores rurais, a obtenção de fatores para se manterem competitivas e permanecerem no 

mercado. Consequentemente, em virtude da maior especialização e a aquisição de técnicas na 

produção de leite visando melhorar sua produtividade e competitividade, este setor passou a 

obter qualidade no seu produto. 
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Do ponto de vista regional, segundo Martins (2004), das modificações recentes a mais 

importante foi o grande aumento na produção de leite nas regiões de fronteira agrícola, no 

qual, em 2002, o maior crescimento da produção do País ocorreu na Região Norte, com 

destaque ao estado de Rondônia, superando o desempenho das principais regiões tradicionais 

na produção de leite.  

A produção de leite em Rondônia, portanto, apresentou nos últimos anos um 

desempenho significativo, vindo a representar uma das principais fontes de geração de renda 

do Estado. (PAES-DE-SOUZA, 2006) 

No tocante a evolução da produção, demonstrado na tabela 1, a pecuária de leite no 

Estado vem apresentando ainda um expressivo crescimento, pois enquanto a produção de leite 

do Brasil cresceu à taxa de 4,42% ao ano no período de 1998 a 2007, a produção de leite em 

Rondônia apresentou uma taxa de crescimento média de 10,04% ao ano, se destacando, 

assim, como um dos maiores produtores de leite no Brasil e o primeiro maior produtor da 

região Norte. 

 

Tabela 1 - Evolução da produção de leite nos estados do Norte e no Brasil - 1998/2007 (mil litros) 

Brasil/ 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 Taxa média 

de          

Crescimento  
Estado/Região 

Brasil 18.694 19.070 19.767 20.510 21.644 22.253 23.475 24.621 25.398 26.134 4,42% 

Norte 903 958 1.050 1.237 1.562 1.498 1.663 1.743 1.699 1.677 9,52% 

Pará 311 311 380 459 577 585 639 697 691 643 11,86% 

Rondônia 372 409 422 476 644 559 646 692 637 708 10,04% 

Tocantins 140 153 156 166 186 201 215 220 217 214 5,87% 

Acre 33 37 41 86 104 100 109 80 98 80 15,82% 

Amazonas 35 36 37 38 40 42 43 44 45 20 -4,76% 

Roraima 9 10 10 9 8 8 7 6 6 6 -3,70% 

Amapá 3 3 4 3 3 3 3 4 4 6 11,11% 

Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal 

Elaboração: Adaptado de R. Zoccal - Embrapa Gado de Leite 

Atualizado em dezembro/2008 

 

No entanto, apesar do estado ser um grande produtor de leite e apresentar um 

crescente desempenho na produção, ainda assim sua produtividade é considerada baixa, 

devido, principalmente, a ineficiência técnica dos produtores, pois embora a tecnologia se 
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mostre como um dos principais fatores que podem contribuir para o desenvolvimento dessa 

atividade, Santana (2003) afirma que ainda é baixo o índice da tecnologia empregada na 

produção agropecuária de leite em Rondônia. 

Esse fator é geralmente atribuído ao uso inadequado dos recursos naturais e da 

tecnologia adotada na atividade leiteira, especialmente no que diz respeito à alimentação do 

rebanho, ao baixo padrão genético e ao manejo sanitário das vacas leiteiras. De acordo com 

Veiga et al (2005), isso também é reflexo do baixo conhecimento técnico dos produtores, o 

que explica a baixa produtividade dos sistemas de produção. 

Como em Rondônia a produção agrícola é formada em sua maioria por pequenos 

produtores, com mão-de-obra predominantemente familiar, da mesma forma, no setor leiteiro, 

dos 35.000 estabelecimentos rurais no estado que exploram a produção de leite, 70% são 

formados por pequenos produtores (Paes-de-Souza, 2006). Logo, a atividade leiteira tem um 

importante papel na sustentabilidade das propriedades agrícolas familiares, tanto no auto-

consumo, como na geração de renda, sobretudo diária.  

Dessa forma, devido às características da produção de leite e dos pequenos produtores 

em Rondônia, na qual observa-se uma lacuna entre a demanda tecnológica dos produtores e 

uma considerável oferta de tecnologia disponível nos centros de pesquisa, a organização 

coletiva dos produtores é uma das alternativas fundamentais que podem contribuir para os 

pequenos produtores obterem melhores desempenhos na sua produção. Segundo Veiga et al 

(2005) os pequenos produtores, ao trabalharem de maneira isolada, com pouca articulação 

entre eles, dificulta o acesso a insumos de qualidade e a transferência de tecnologia. Para 

tanto, Batalha et al (2009) versam que as formas de ação coletiva podem ser utilizadas como 

estratégia para atender às crescentes exigências do mercado consumidor, pois tem como 

objetivo a atuação coordenada entre os membros para atingir interesses comuns.  

Portanto, observa-se que há muitas deficiências a serem superadas para que os 

produtores de leite de Rondônia tenham maior eficiência na produção, na qual a adoção de 

novas tecnologias no processo produtivo se torna fundamental para que obtenham maior 

produtividade e qualidade do leite, podendo assim atender as exigências do mercado cada vez 

mais exigente e competitivo. 
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Nessa perspectiva é necessário que os empreendimentos rurais conheçam as 

alternativas estratégicas mais adequadas para integrar-se as novas exigências do agronegócio, 

identificando quais são suas deficiências e suas potencialidades (BATALHA, 2009). 

 

2.4 Inovações tecnológicas na produção rural de leite 

A pecuária de leite no Brasil ainda exibe índices de produtividade muito deficientes, 

mesmo nas principais bacias leiteiras do país. Contudo, a produção da pecuária de leite pode 

ganhar mais eficiência quando empregada tecnologias apropriadas que permitem ao produtor 

aumentar a produtividade e a qualidade do produto. (ARAÚJO NETO, 2009). 

De acordo com Oliveira et al (1999), a qualidade do leite in natura e a produtividade 

do rebanho são influenciadas por múltiplas condições, entre as quais destacam-se os fatores 

zootécnicos, associados ao manejo, alimentação e potencial genético dos rebanhos, e fatores 

relacionados à obtenção e armazenagem do leite recém-ordenhado. Segundo os autores, os 

primeiros são responsáveis pelas características de composição do leite, bem como pela 

produtividade. Quanto ao processo de obtenção e a armazenagem do leite in natura, estes 

estão relacionados diretamente com a qualidade microbiológica do produto, determinando, 

inclusive, o seu prazo de vida útil. 

Da mesma forma, a Embrapa (2009) destaca que o melhoramento genético, cuidados 

com a alimentação e com a saúde do rebanho são pontos fundamentais para o aumento da 

produtividade, os quais seriam mais que suficiente para dobrar a produção do estado de 

Rondônia.  Ainda segundo a Embrapa (2009), a produtividade média atual no Estado gira em 

torno de 4,3 litros leite/vaca/dia. No entanto, as vacas tratadas no campo experimental de 

Porto Velho, da Embrapa de Rondônia, produzem em média 18 litros de leite por dia. 

Com base nessas informações é apresentado a seguir os fatores que afetam a 

produtividade e a qualidade do leite cru na produção rural, bem como as inovações que 

podem ser adotadas pelos produtores no processo de produção. 

 

a) Melhoramento genético do rebanho 

Segundo a Embrapa (2010), melhorar um rebanho bovino significa introduzir uma 

série de tecnologias ou processos que possibilitem mudar determinadas características do 
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animal, como resistência a parasitas, nutrição, adaptação ao clima da região, morfologia e 

produção de leite ou carne, conforme seja os objetivos do criador 

Os cruzamentos entre as raças de origens diferentes, objetivando-se obter animais 

mestiços, é a maneira recomendada para aumentar a tolerância do rebanho às condições 

ambientais adversas, aliando-se à rusticidade dos animais já adaptados às condições 

ambientais como a do Brasil, no caso os zebuínos, a maior produção dos animais de origem 

européia. As raças européias mais encontradas no Brasil são a Holandesa e a Jersey.  Entre as 

raças indianas mais utilizadas no país, estão a Gir e a Guzerá. (EMBRAPA, 2010), 

 Uma das práticas importantes para melhoramento genético do rebanho é o uso de 

inseminação artificial, que é o procedimento de depositar o sêmen do macho no útero da 

fêmea, utilizando meios artificiais em lugar da cópula natural. A inseminação artificial conta 

com o desenvolvimento de produtos e/ou processos para a produção e conservação do sêmen, 

bem como à identificação e seleção dos melhores reprodutores para um propósito específico 

(produção, controle de doenças, etc.), de forma a produzir novos animais com genética 

superior, melhorando a especialização do rebanho. 

 

b) Alimentação do Rebanho 

Melhorar as condições de alimentação do rebanho é relevante para o aumento da 

produtividade do gado de leite. No Brasil, a alimentação mais utilizada para o rebanho é a 

pastagem, sendo que o manejo do pasto é necessário para garantir eficiência das pastagens 

tropicais na alimentação de vacas em lactação 

Para melhor uso da pastagem, de acordo com a Embrapa (2009) é necessário dividi-las 

no maior número possível de piquetes, visto que com isso torna-se possível fazer a rotação de 

pastagens. Essa prática é de grande valor porque, não só permite maior número de animais na 

mesma área, como também que as forragens se desenvolvam melhor e se mantenham sempre 

tenras, devido à brotação constante. 

Entretanto, à medida que se busca maior produtividade por animal, Barbosa et al 

(2002) observam que os volumosos (pasto, silagem e feno) não são suficientes para manter 

essa maior produtividade. Segundo esses autores, além dos volumosos, a alimentação do gado 

de leite deve ser acrescida de uma mistura de concentrados, minerais e algumas vitaminas. 

Uma alternativa para a alimentação do rebanho em épocas de seca tem sido a cana-de-açúcar 
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com uréia, pois é uma forma de suplementar a alimentação dos animais numa época em que 

os pastos são escassos e possuem baixo valor nutritivo. 

 

c) Manejo Sanitário 

Segundo Veiga et al (2005), a saúde do rebanho, integrado à alimentação e à genética, 

forma a base sobre a qual se sustenta qualquer tipo de atividade pecuária, especialmente a 

leiteira. Portanto, de nada adianta um sistema de produção com pastagens de boa qualidade e 

rebanhos de alto valor genético, se não contar com adequadas condições sanitárias.  

Ainda de acordo com Veiga et al (2005), um rebanho saudável, além de garantir a 

produção de bezerros e de leite compatível com as suas performances, não representa gastos 

adicionais com medicamentos e serviços veterinários, bem como não oferece risco para a 

saúde humana, nem para os outros animais.  

Portanto, quanto ao manejo sanitário do gado de leite, neste aspecto se destaca o 

manejo que o produtor deve ter com as vacas gestantes e com os bezerros recém nascidos, a 

higiene das instalações rurais, bem como o controle de doenças e ectoparasitas.  

No que tange ao controle das doenças, há diversas vacinas e medicamentos 

disponíveis para esse fim. As principais vacinas a serem utilizadas no rebanho são contra o 

paratifo, a febre aftosa, a brucelose, a raiva, o carbúnculo sintomático, a leptospirose e o 

botulismo, sendo que as vacinas contra febre aftosa e contra a brucelose são obrigatórias no 

Brasil. Há disponível ainda no mercado medicamentos para o controle de verminoses e de 

ectoparasitos (carrapatos e moscas-de-chifres).  

 

d) Instalações  

De acordo com Veiga et al (2005), em uma propriedade de produção de leite, as 

instalações físicas são importantes, uma vez que facilita o manejo dos animais, influindo 

diretamente na sua produtividade e saúde. Os autores destacam que as instalações necessárias 

para a produção de leite são: estábulo, sala de ordenha, cercas, balança, cochos para sal e 

embarcadouro, os quais são construídos de acordo com as condições da região, utilizando 

material disponível no local.  

 

e) Ordenha e armazenamento  
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De acordo com Oliveira (1999), a obtenção do leite constitui a etapa de maior 

vulnerabilidade para a ocorrência de contaminações por sujidades, microrganismos e 

substâncias químicas, presentes no próprio local de ordenha, e que podem ser imediatamente 

incorporados ao produto in natural. 

Portanto, a qualidade do leite cru, isto está relacionada ao número inicial de bactérias 

no úbere do animal e no ambiente externo, no ato da ordenha.  Para atender às exigências 

higiênico-sanitárias, algumas práticas têm que ser observadas na obtenção e armazenamento 

do leite, levando em consideração o animal, o material de coleta, que entra em contato 

diretamente com o leite, o ambiente geral e aspectos quanto à higiene do ordenhador, além de 

procedimentos que se deve ter no ato da ordenha. (VEIGA et al, 2005). 

Os autores destacam ainda que logo após a ordenha, o leite está na temperatura ideal 

para a proliferação de bactérias. Por isso, o procedimento mais eficaz para a sua conservação 

é manter o leite resfriado a uma temperatura de 4 a 7ºC, até sua coleta pela usina de 

beneficiamento.  

. 

f) Equipamentos 

Quanto aos equipamentos relacionados diretamente à produção de leite, ganha 

destaque a ordenhadeira mecânica e o tanque de resfriamento. 

A ordenhadeira mecânica, além contribuir para manter a qualidade do leite no ato da 

ordenha, ela ainda potencializa a produtividade do trabalhador de forma significativa. 

Segundo Silva (2005), nas fazendas que não utilizam ordenhadeira mecânica, a produtividade 

média por trabalhador é 171,66 litros/dia, enquanto que nas fazendas que a utilizam, essa 

produtividade atinge em média 400 litros/dia. 

Quanto ao tanque de resfriamento, este equipamento visa garantir a qualidade do leite 

após a ordenha, uma vez que, mantendo-o refrigerado a uma temperatura de 4ºC, inibe o 

crescimento bacteriano e prolonga o armazenamento do produto na propriedade rural, de 

forma a reduzir os custos de transporte e evitar a perda da qualidade do produto (VINHOLIS, 

2007). 

Vale ressaltar que o uso do tanque de resfriamento no Brasil ganhou força com a 

Instrução Normativa 51 (18 de setembro de 2002), que fixa requisitos mínimos que devem ser 

observados para a produção, a identidade e a qualidade do leite, bem como os requisitos 
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mínimos para a coleta do leite cru refrigerado e seu transporte a granel. As determinações da 

Instrução Normativa nº 51 que entraram em vigor nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste em 

2005 e na região Norte e Nordeste em 2007, vem forçando os produtores de leite a utilizarem 

esse equipamento para continuarem a fornecer às usinas de beneficiamento. 

 Portanto, considerando que a inovação tecnológica está no equipamento usado para 

gerar o produto ou o serviço ou na forma como o processo é organizado e estruturado, 

observa-se que as inovações tecnológicas na produção de leite do segmento primário estão 

relacionadas a todos os fatores apresentados, ou seja, melhoramento genético, alimentação, 

manejo sanitário, instalações, equipamentos, bem como a própria ordenha, que visam, 

sobretudo, o aumento da produtividade do rebanho leiteiro, bem como obter a qualidade do 

produto. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

Considerando que esse estudo tem como objetivo identificar quais os fatores que 

dificultam a adoção de inovações tecnológicas no processo de produção de leite pelos 

produtores rurais do município de Alto do Paraíso, em Rondônia, para alcançar tal objetivo 

adotou-se nessa pesquisa a abordagem qualitativa, a qual, segundo Maanen (1979), visa 

descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. 

 Neste trabalho, a pesquisa qualitativa assumiu características descritivas, buscando o 

entendimento do fenômeno como um todo, tendo em vista que, segundo Gil (1989), o enfoque 

descritivo tem como objetivo a descrição das características que se estabelecem nas variáveis 

envolvidas, procurando descobrir a existência de associações entre elas.  

Para o delineamento da pesquisa em termos operacionais, este estudo envolveu a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, na qual se utilizou para o levantamento dos 

dados a entrevista semi estruturadas, com observação e avaliação de 8 (oito) propriedades, no 

universo de 12 propriedades associadas, e entrevistas aos empreendedores-produtores do 

município de Alto Paraíso, em Rondônia. 

Os dados que se buscaram obter nas entrevistas referem-se aos procedimentos e 

tecnologia empregada na produção de leite pelos produtores aos seus rebanhos, bem como 

identificar os fatores que podem influenciar aquelas variáveis, de acordo com o apontado por 

Batalha et al (2009), conforme mostrado na figura 1. 
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Procedimentos e tecnologia empregada 

na produção de leite 

Fatores que influenciam a adoção de 

inovações tecnológicas nas propriedades 

Melhoramento Genético Grau de escolaridade 

Alimentação Qualificação Profissional 

Manejo Sanitário Acesso a financiamento 

Instalações Ação Coletiva 

Equipamento Assistência técnica 

Ordenha   

Figura 1 – Quadro de variáveis para identificar os fatores que influenciam a inovação 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de Oliveira et al (1999), Embrapa (2009) e Batalha et 

al (2009) . 

  

4. Resultados da Pesquisa 

4.1 Descrições da área estudada 

Alto Paraíso originou-se como núcleo urbano de apoio rural do projeto de 

assentamento dirigido Marechal Dutra, um dos projetos de assentamento de colonos do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O município foi criado em 13 de 

fevereiro de 1992, através da Lei nº 375, com áreas desmembradas dos municípios de 

Ariquemes e Porto Velho.  

Localizado na Microrregião de Ariquemes, Alto Paraíso fica distante à quase 200 km 

da Capital Porto Velho e é conhecida como a Capital do Jerico, devido ao número excessivos 

desse tipo de veículo na região. 

Com um uma população estimada 17.569 e uma área de 2.658 km², Alto Paraíso é 

caracterizado pela pequena propriedade, com aproximadamente 2.259 propriedades rurais 

(IBGE, 2009). As atividades econômicas que predominam no município são a produção de 

café, pecuária e a indústria madeireira. 

Quanto à atividade leiteira, o município possui 317 estabelecimentos agropecuários 

voltados para essa atividade. No ano de 2008, de acordo com dados do IBGE (2009), o 

município obteve 4.857 vacas ordenhadas, cuja produção foi de 2.623  mil litros de leite, o 

que representa 0,36% da produção de Rondônia. 
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Portanto, Alto Paraíso apresenta uma das mais baixas produções de leite do estado, 

além de não possuir na cidade indústrias de laticínios, sendo sua produção escoada 

principalmente para o município de Ariquemes. 

 

4.2 Apresentação dos dados da pesquisa. 

De acordo como Paes-de-Souza (2006) dos 35.000 produtores que trabalham na 

pecuária de leite no estado de Rondônia, 70% são formados por pequenos produtores rurais, 

cuja mão-de-obra predominantemente é a familiar. Em vista disso, procurou-se na presente 

pesquisa entrevistar apenas os pequenos produtores, considerando ainda que o baixo uso de 

tecnologia na produção de leite se dá principalmente por esses produtores. 

Batalha et al (2009) ao afirmarem que o baixo emprego de tecnologia é comum 

principalmente aos pequenos produtores rurais, e que isso pode ser conseqüência de falta de 

capital, resistência na adoção de novas tecnologias ou até mesmo pela falta de conhecimento 

dos produtores, a entrevista buscou inicialmente conhecer dos produtores o nível de 

escolaridade, qualificação quanto à produção de leite, assistência técnica e acesso a 

financiamento.   

Assim, no que diz respeito ao nível de escolaridade, 25% dos entrevistados não são 

alfabetizados, enquanto os outros 75% estudaram apenas as séries primárias, conforme pode 

ser observado na figura 2. Nesse aspecto, verifica-se que, como grande parte dos produtores 

rurais no Brasil, o grau de instrução desses trabalhadores, também em Rondônia é baixa. 

 

 

Figura 2. Nível de escolaridade dos entrevistados 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Quanto a participação desses produtores em cursos, palestras e outras atividades de 

capacitação relacionados ao agronegócio leite, 50% dos entrevistados participam 
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frequentemente, 25% às vezes e os outros 25% nunca participaram, conforme observado na 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Participação em atividades de capacitação 

Fonte: Dados da pesquisa  

  

 Com relação à assistência técnica, todos os produtores entrevistados informaram que 

tem algum tipo de assistência, principalmente da Emater-RO, a qual, segundo os produtores, 

dão orientações quanto ao melhoramento genético, alimentação e manejo sanitário do 

rebanho, bem com outras práticas no processo de produção do leite. Segundo alguns 

entrevistados, a Emater ofereceu ainda a alguns produtores cursos de inseminação artificial, 

bem como disponibilizou materiais como sêmem, botija e nitrogênio ao produtor capacitado 

para difundir essa prática junto aos outros produtores da localidade. No que tange ao 

atendimento das expectativas com relação à assistência técnica recebida, 38% dos 

respondentes disseram que atende totalmente, enquanto 62% responderam que atende 

parcialmente, conforme demonstrado na figura 4.  

 

 

Figura 4. Atendimento das expectativas quanto à assistência técnica recebida 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tendo em vista que a ação coletiva uma das alternativas fundamentais que podem 

contribuir para os pequenos produtores possam obter melhores desempenhos na sua produção, 

de acordo com o apresentado na figura 5, dos produtores entrevistados, 88% fazem parte de 

alguma cooperativa ou associação, enquanto 12% não participam e não tem interesse em 

desenvolver atividades em conjunto com outros produtores. Vale ressaltar que mesmo 

participando desses tipos de ação coletiva, alguns desses produtores vêem problemas quanto à 

forma de administração e quanto à divergência de opiniões e interesses entre os associados. 

 

 

Figura 5. Participação em Associação ou Cooperativa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Quanto ao acesso a formas de financiamento, 50% dos entrevistos responderam que já 

utilizaram financiamento para aumento do rebanho, enquanto 25% dos entrevistados disseram 

não ter interesse em utilizar financiamentos para a produção. Contudo, 38% dos produtores 

disseram sentir dificuldades quanto à concessão, visto que os bancos exigem muito 

documentação e, principalmente, que as terras estejam no nome do financiador, o que 

dificulta para alguns produtores que não tem registro legal das propriedades.  

 De acordo com que foi apresentado anteriormente, em relação às inovações 

tecnológicas para a pecuária de leite, a pesquisa buscou evidenciar ainda quais inovações 

estão sendo adotadas pelos produtores entrevistados, sobretudo em relação ao melhoramento 

genético do rebanho, a alimentação, manejo sanitário e as instalações e equipamentos 

utilizados na produção. 
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 Nas propriedades pesquisadas, 50% dos entrevistados não fazem uso de nenhum meio 

para melhoramento genético do rebanho, enquanto 12% utilizam touro germinador e os outros 

38% iniciaram recentemente a utilização de inseminação artificial. Importante destacar que a 

inseminação artificial realizada por esses produtores está ocorrendo em virtude dos cursos 

oferecidos pela Emater, bem como o material utilizado também foi disponibilizado por essa 

instituição.  

 Ainda com relação ao melhoramento genético, 25% dos entrevistados que não utilizam 

a inseminação artificial demonstraram vontade de utilizar essa técnica, enquanto 25% não 

conhecem muito bem sobre o assunto e 12% conhecem, mas não tem interesse. 

Como no Brasil é predominante a utilização do pasto para alimentação do rebanho, da 

mesma forma todos os entrevistados utilizam o pasto para alimentação do seu rebanho, bem 

como a complementação com sal mineral. Dos entrevistados, apenas 12% buscam fazer a 

recuperação do pasto com braquiara e 50% utilizam a cana-de-açúcar como alternativa para a 

alimentação do rebanho em épocas de seca.  

Apesar de esses produtores conhecerem algumas práticas e alternativas que possam 

melhorar a alimentação de seus rebanhos, 25% dos entrevistados disseram ter dificuldades 

financeiras para investir em ração, enquanto 25% apresentaram também dificuldades 

financeiras para repartir o pasto (piquetes) para seu melhor aproveitamento e os outros 50% 

disseram que não adianta investir na alimentação porque o retorno da produção é pouco e o 

preço do leito é baixo. 

 Com relação ao manejo sanitário, todos os entrevistados utilizam vacinas e 

medicamentos para a prevenção de doenças e controle de parasitas (carrapatos, moscas de 

chifres e vermes). Vale ressaltar que a vacinação contra a brucelose e a febre aftosa é bastante 

controlada pelo Idaron, o qual faz campanha de vacinação regularmente, devendo todo o 

rebanho do Estado ser vacinado. Portanto, esse controle do governo do Estado contribui 

significativamente para que os produtores rurais se atentem para o manejo sanitário de seu 

rebanho. 

 Segundo os entrevistados, a Emater também vem orientando os produtores para 

práticas que contribuem para a saúde do rebanho, das quais os entrevistados procuram realizar 

no manejo de seus animais. Da mesma forma, quanto às orientações sobre os cuidados 

necessários durante a ordenha, 75% dos entrevistados disseram que conhecem e procuram 
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seguir essas orientações para obterem melhor qualidade do leite e não contaminarem durante 

a ordenha. Já 12% disserem que conhecem os cuidados necessários, mas que precisa melhorar 

as condições de higiene no local da ordenha. 

 Quanto às instalações básicas para as atividades de produção de leite, todos os 

entrevistados possuem curral para o rebanho, 75% possuem lugar coberto para a ordenha e 

25% ainda não têm um lugar coberto para realizar a ordenha. 

 Com relação aos equipamentos disponíveis para pecuária de leite, apenas 12% dos 

entrevistados possuem ordenhadeira mecânica, 38% tanque de resfriamento próprio e 62% 

utilizam tanques de resfriamentos quais são disponibilizados pela Associação da qual fazem 

parte, sendo os mesmos doados pelo município. 

 Ao buscar conhecer as dificuldades dos produtores para melhoria das instalações 

utilizadas na atividade de produção de leite, bem como na aquisição de novos equipamentos 

para a produção, 12% dos entrevistados responderam não ter interesse em investir nessas 

melhorias; 38% disseram ter interesse, mas não tem capital para o investimento; 12% 

disseram ter dificuldades de financiamento para esse investimento, enquanto os outros 38% 

responderam que não vale a pena o investimento pela produção ser fraca. 

 Ainda em relação aos dados obtidos nas entrevistas de campo, procurou-se saber a 

produtividade média das propriedades pesquisadas. Assim, a produtividade das vacas em 

lactação dos entrevistados variam entre 3,6 à 4,8 litros/vaca/dia, sendo todas as vacas da raça 

Girolando, que já é um cruzamento da raça Gir (indiana) e Holandesa (européia).  

 

 

4.3 Análise e discussão dos dados 

 Segundo o objetivo principal da presente pesquisa, que é identificar os fatores que 

dificultam a adoção de inovações tecnológicas no processo de produção de leite pelos 

produtores rurais do município de Alto do Paraíso, os principais fatores que dificultam a 

inovação tecnológica no processo de produção, demonstrados pelos entrevistados, são: falta 

de capital, baixa produção, preço do leite e financiamento, além da falta de conhecimento de 

alguns entrevistados em relação a determinados aspectos. 

 Contudo, alguns pontos devem ser destacados para melhor compreensão da relação 

entre essas variáveis. 
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 De acordo com os dados das entrevistas, todos os produtores entrevistados possuem 

assistência técnica, em especial da Emater que, além de orientações para melhorar a produção 

de leite, vem fornecendo aos produtores materiais e cursos de inseminação artificial, visando 

melhorar geneticamente o rebanho dos pequenos produtores do estado.  

Segundo informações de um dos entrevistados, o custo para a inseminação artificial é 

de R$ 10,00 para a aplicação e mais R$ 10,00 para o toque na vaca, após alguns dias da 

inseminação. Em vista disso, observa-se que em virtude do apoio do Estado, por meio da 

Emater, o custo para o pequeno produtor na utilização dessa tecnologia não é muito elevado. 

 O que se pode perceber é que alguns produtores não procuram participar das reuniões 

ou palestras promovidas por essas instituições, e que são realizadas na Associação ou na casa 

de algum produtor da região, para receberem orientação quanto a esse e outros 

procedimentos. Observou-se ainda, em algumas entrevistas, que mesmo alguns produtores 

conhecendo o processo, não compreenderam muito bem os benefícios que a inseminação 

artificial pode trazer para melhorar a produtividade do rebanho. Portanto, o que se pode 

constatar e a falta de interesse por parte de alguns produtores quanto às inovações que eles 

podem adotar na sua produção, quanto à falta de entendimento por outros das orientações 

repassadas. 

Quanto à alimentação do rebanho, verificou-se que 50% dos entrevistados não fazem 

uso de alternativas para alimentação do gado, principalmente em época de seca, identificando 

como principais dificuldades os aspectos financeiros, a baixa produção e o preço do leite, não 

valendo a pena investir nisso, segundo os respondentes.  

Contudo, de acordo com Barbosa et al (2002) uma boa alternativa para suplementar a 

alimentação dos animais, principalmente numa época em que os pastos são escassos e 

possuem baixo valor nutritivo, tem sido a cana-de-açúcar com uréia. A adoção dessa prática 

não traz, da mesma forma, elevados custos para o produtor, uma vez que pode utilizar uma 

parte de sua propriedade para o cultivo de canavial, que complementará a alimentação do 

gado em época de seca. 

Quanto às dificuldades apontadas pelos entrevistados, de que não vale a pena investir 

em alimentação para o rebanho em virtude da baixa produção da propriedade e do preço do 

leite, é bom destacar que o aumento da produção está relacionada ao aumento da 

produtividade. Como para o aumento da produtividade, segundo Embrapa (2009), são pontos 
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fundamentais o melhoramento genético, cuidados com a alimentação e com a saúde do 

rebanho, observa-se que se o produtor procurar investir nesses aspectos, mesmo com pequeno 

rebanho, ele poderá apresentar um aumento considerável de produção, em vista da maior 

produtividade do seu gado.  

Relevante destacar também que a rentabilidade somente vem com economia de escala, 

que passa, necessariamente, pelo aumento da produção e pela redução do custo fixo por 

unidade de leite produzida. Ou seja, mesmo não sendo pago um valor considerado bom pelos 

produtores para o leite, o aumento da produtividade por vaca/leite/dia aumenta 

conseqüentemente a produção, diluindo os custos fixos e torna mais rentável a atividade. 

Portanto, é possível observar nesses aspectos, segundo abordam Batalha et al (2009), 

que há ainda grande resistência do produtor rural na adoção de inovação tecnológica, mesmo 

quando estas alterações são técnicas ou economicamente necessária. Relacionado a isso, os 

autores ainda apontam a falta de conhecimento, sendo um dos fatores que fazem com que os 

pequenos produtores façam uma baixa ou má utilização da tecnologia disponível, o qual pode 

ser observado na pesquisa realizada. 

No tocante ao manejo sanitário, é possível notar que os produtores têm a preocupação 

em investir em vacinas e medicamentos para o controle de doenças e parasitas, visto que a 

adoção desses procedimentos é necessária para manter a saúde do rebanho. Aliado a isso, o 

investimento nas vacinas, como febre aftosa e brucelose, conta com um forte controle do 

Estado, por meio do Idaron.  Portanto, quanto a esse aspecto, os produtores entrevistados não 

apontaram dificuldades para a sanidade do rebanho, considerando ainda que essas e outras 

práticas, como a higiene do animal, são vistas como necessários por esses produtores. 

Com relação aos investimentos quanto às instalações e equipamentos para a atividade 

de pecuária de leite, os entrevistados apontaram como problemas para esses investimentos a 

falta de capital, dificuldade para financiamento, bem como a produção fraca. 

No que tange ao investimento para melhorar as instalações, conforme observado nas 

entrevistas, esses investimentos são altos se considerados a baixa renda desses produtores 

com a comercialização do leite. Dessa forma, nota-se que a falta de capital e as dificuldades 

na forma de financiamento tem influência direta nesse fator. 

Quanto ao investimento na ordenhadeira mecânica, de acordo com o observado por 

Silva (2005), este equipamento visa aumentar a eficiência do produtor na atividade de 
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ordenha, o qual, segundo a autora, um trabalhador que não utiliza ordenhadeira mecânica 

consegue ordenhar até 171,66 litros/leite/dia, e com o uso deste equipamento a produtividade 

do trabalhador chega a uma média de 400 litros/leite/dia.  

Contudo, a produção média diária dos produtores entrevistados gira em torno de 30 a 

160 litros/leite/dia, sendo que nesta atividade geralmente os produtores contos com a ajuda de 

outros membros da família como mãos-de-obra , seja da esposa ou filhos, que ajudam nas 

atividades da propriedade. Dessa forma, considerando a baixa produção de grande parte das 

propriedades pesquisadas, além do alto custo para obtenção da ordenhadeira mecânica, esse 

pode ser tido como fator relevante para não investimento neste equipamento.   

Já no que diz respeito ao tanque de resfriamento, devido a IN 51, todos os produtores 

de leite que fornecem seus produtos para as usinas de beneficiamento encontram-se obrigados 

a utilizar esse tipo de equipamento para poderem escoar sua produção. Devido esse fator, 

todos os produtores pesquisados têm de alguma forma acesso a esse equipamento, sendo que 

a grande parte, que não tinham condições de comprar individualmente o tanque, tem acesso a 

esse equipamento em razão da participação em uma associação local. Este aspecto corrobora 

com os argumentos de Batalha et al (2009), quando esses afirmam que as formas de ação 

coletiva podem ser utilizadas como estratégia para atender às crescentes exigências do 

mercado consumidor, pois tem como objetivo a atuação coordenada entre os membros para 

atingir interesses comuns.  

Portanto, de acordo com a pesquisa realizada, pode-se observar diferentes aspectos 

que são tidos como obstáculos para a inovação tecnológicas nas pequenas propriedades de 

produção de leite do município de Alto Paraíso, em Rondônia, conforme representados na 

figura 6  a seguir. 

 

 

 

Inovações tecnológica na 

produção de leite 

Principais dificuldades 

apresentadas 
Observação 

Melhoramento Genético  Qualificação Profissional 

 Assistência Técnica 

Assistência técnica 

atende parcialmente Alimentação 
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Manejo Sanitário 

 Pouco conhecimento 

 Falta de interesse 

 Grau de instrução 

às expectativas dos 

produtores e às vezes 

não é bem entendida. 

Instalações 
 Falta de capital 

 Financiamento 
Algumas dessas 

dificuldades podem 

ser sanadas por meio 

de ações coletivas. 
Equipamento 

 Falta de capital 

 Financiamento 

 Baixa produção 

Cuidados com a ordenha 
 Qualificação Profissional 

 Assistência Técnica 
 

Figura 6 – Resultados da pesquisa  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5. Considerações finais 

 O presente artigo tem como objetivo identificar fatores dificuldades enfrentadas pelos 

produtores rurais para adoção de inovações tecnológicas no processo de produção de leite.

 O resultado de campo demonstrada que, apesar dos pequenos produtores rurais 

apontarem como dificuldades para inovação no processo produtivo fatores como a baixa 

produção, preço paga pelo produto (rentabilidade), falta de capital e  dificuldades como 

financiamento,  foi observado na pesquisa que aspectos como melhoramento genético e 

alimentação do rebanho, que influenciam diretamente no aumento de produtividade do gado, 

tem como principal entrave para inovação a baixa qualificação e conhecimento dos 

produtores. 

 Dessa forma, mesmo havendo assistência técnica que busquem orientar os produtores 

para um melhor desempenho na atividade, algumas vezes as informações repassadas não são 

bem compreendidas por esses produtores, quer seja pelo baixo grau de instrução, quer seja 

pela falta de interesse desses produtores em se especializarem nessa atividade. Em virtude 

desses fatores, os pequenos produtores não percebem que a adoção de algumas simples 

técnicas e tecnologias na produção podem aumentar gradativamente a produção de suas 

propriedades, obterem qualidade do produto, e consequentemente aumentar a rentabilidade do 

negócio. 
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 Portanto, apesar de alguns produtores já procurarem adotar algumas inovações na 

produção de leite, ainda é notável que a falta de especialização dos pequenos produtores 

aparecem como maior entrave para adoção de inovações tecnológicas nas pequenas 

propriedades, o que contribui para que o Estado apresente baixos índices de produtividade na 

pecuária do leite.  
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FERRAMENTAS DE MARKETING – UM ESTUDO NAS LOJAS DE 

ELETRODOMÉSTICOS DE GUAJARÁ-MIRIM/RO  
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Resumo 

Empresas tentam permanecer no mercado, atualmente, tão competitivo, formulando 

estratégias de sobrevivência, contudo conquistar e reter o cliente tem se tornado uma tarefa 

cada vez mais árdua, onde a busca de novos conceitos de marketing tem auxiliado de 

forma contínua os administradores em diversos segmentos. Neste contexto o presente 

estudo buscou identificar quais são as ferramentas de marketing empregadas no comércio 

varejista de eletrodoméstico local, colhendo dados que auxiliarão tanto os empreendedores 

quanto na formulação de pesquisas futuras. Sendo uma pesquisa qualitativa descritiva, 

elaborado através de pesquisa “in loco” com entrevista estruturada, contendo perguntas 

fechadas, semi-abertas e abertas, onde foram entrevistados os gerentes de cinco empresas 

do ramo varejista de eletrodoméstico que, na área especificada, demonstram-se mais 

atuantes em publicidade. Na análise dos resultados foi constatado o emprego de diversas 

ferramentas pelos gerenciadores locais, onde o desconto, a divulgação nos meios de 

comunicação e a oferta de produtos de qualidade foram os meios mais empregados, tendo 

em vista que cem por cento das empresas entrevistadas afirmaram fazer uso dessas 

ferramentas. 

Palavras-chaves: Marketing; Ferramentas de Marketing; Comércio Varejista. 

 

Abstract 

Companies try to stay on the market today, so competitive, formulating strategies for 

survival, but to win and retain customers has become an increasingly arduous task, where 

the search for new concepts of marketing has continuously assisted administrators in 

various segments . In this context the present study sought to identify what are the 

marketing tools used in the appliance retail site, collecting data that will help both 

entrepreneurs and the formulation of future research. Being a descriptive qualitative 

research, developed through research "in situ" using a structured, containing closed 

questions, semi-open and open, where they were interviewed managers from five 

companies in the retail home appliance that, in the specified area to demonstrate more 

active in advertising. In the analysis of results was found the use of various tools by local 

managers, where the discount, the disclosure in the media and the supply of quality 

products were the means most employees, considering that one hundred percent of 

companies surveyed said they make use these tools 

Key Words: Marketing, Marketing Tools, Retail Trade 

 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Na disputa por uma parcela do mercado globalizado, empresas investem, cada vez 

mais, em novos meios e conceitos de conquista e conservação do cliente, e é nesta busca 

incessante que as organizações deparam-se com novas formulações de gerenciamento, 
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sendo o Marketing um elemento de vital importância para a sobrevivência e sucesso no 

mercado atual, onde clientes são mais perspicazes e observadores, procuram preços mais 

baixos e melhor qualidade, são conhecedores de seus direitos, e constantemente são 

abordados por diversos concorrentes com ofertas semelhantes ou melhores.  

Conquistar novos clientes, muitas vezes, torna-se mais caro para a organização 

que criar meios de manter a clientela atual, porém não significa que esta manutenção seja 

de valor desprezível. Formular mecanismos de fidelização, antever o mercado, criar 

mecanismos de relacionamento, através de Ferramentas do Marketing como: propaganda, 

descontos, promoções, ofertas, entre outras, têm sido o diferencial para condução de 

grandes e pequenas empresas.  

Neste ponto o Marketing trabalha, buscando conhecer as necessidades atuais e 

futuras dos clientes para que, na confecção do produto ou na prestação do serviço, estes se 

adaptem e cubram as expectativas geradas na cabeça do cliente, auxiliando na identificação 

de novos nichos de mercado, de segmentos potenciais, valorizando os mercados, de forma 

a dar um norte a empresa, dando a oportunidade de atuação e alcance dos objetivos.  

As organizações têm necessidades de adaptação e antecipação as eventuais 

mudanças, observando que o mercado é mutável procurou-se analisar as empresas de 

eletrodomésticos locais, e compreender os investimentos na formulação de estratégias de 

sobrevivência, para que se mantenham efetivas e atuantes. Buscou-se identificar o uso do 

marketing e de suas ferramentas de forma sucinta e pragmática respondendo a seguinte 

pergunta: qual a importância da utilização das ferramentas de marketing para a 

permanência dessas organizações no mercado? 

Tendo como objetivo geral deste trabalho identificar quais Ferramentas de 

Marketing são utilizadas nas Lojas de Eletrodomésticos da cidade de Guajará-Mirim (RO), 

e a contribuição dessas ferramentas para que as empresas permaneçam atuantes e 

sobrevivam ao mercado globalizado. 

Criar estratégias visando atender as necessidades dos clientes tendo o produto 

certo, na hora desejada, de valor acessível, localização perfeita e com comodidade, é 

preciso todo um estudo. A obtenção de informações concisas que forneçam detalhes do que 

realmente atrai e retém o consumidor, como a empresa deve agir para visualizar as 

necessidades de todo e qualquer cliente, é que caracterizam o começo de todo o processo 

de Marketing. 

E na análise da permanência de algumas lojas de eletrodomésticos localizadas no 

município de Guajará-Mirim, a concorrência acirrada e tentativa de sobrevivência nesse 

mercado tão competitivo, tornar-se interessante identificar os meios utilizados por estas 

empresas, analisando as Ferramentas de marketing empregadas para acenar e reter o 

cliente, auxiliando na sobrevivência do mercado local. 

No contexto acadêmico este trabalho, além de fornecer dados referentes às ferramentas de 

marketing que estão sendo empregadas no comércio varejista de eletrodomésticos local, 

possibilitará que, pesquisas mais abrangentes, abordando novos temas e conceitos na área 

do marketing sejam realizados posteriormente. 

 

2 BASE TEÓRICA 
O embasamento teórico deste trabalho abordará alguns conceitos e evolução do 

Marketing, Mix ou Composto de Marketing, falando um pouco sobre os 4Ps, concorrência, 

clientes e o varejo, contextualizando de forma sucinta a maneira como as empresas tem 

sobrevivido na mercadologia local. 
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Desenvolver métodos de atração e deserção do cliente, tanto interno quanto 

externo, é antecipar-se frente ao mercado, e o marketing tem sido a principal estratégia das 

empresas visionárias, conforme expõe KOTLER (2000, p. 34) “O marketing consiste na 

tomada de ações que provoquem a reação desejada de um público-alvo.” 

O conceito atual de Marketing demonstra a criação de um pretensioso 

relacionamento a longo prazo, em que empresas e indivíduos buscam sastifazer seus 

anseios e necessidades, do tipo ganha-ganha.  

São muitas as definições técnicas e de tradução para o português como 

Mercadologia (RICHERS, 1986) ou "Mercância" (GRACIOSO, 1971). Seguem algumas 

consideradas mais significativas. Idiomaticamente, no uso diário, significa: 

"comercialização", mas também realização. Engloba todo o conjunto de atividades de 

planejamento, concepção e concretização, que visam a satisfação das necessidades dos 

clientes, presentes e futuras, através de produtos/serviços existentes ou novos.  

Para AMA (American Marketing Association - Nova definição de 2005) 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a 

criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado.  

Na visão KOTLER e KELLER (2006) Marketing é um processo social por meio 

do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

Para RICHERS (1986) Marketing são as atividades sistemáticas de uma 

organização humana voltadas à busca e realização de trocas para com o seu meio ambiente, 

visando benefícios específicos. 

Segundo Costa (1998) Marketing é a arte de planejanejada de conquistar, encantar 

e manter o cliente. 

KOTLER (2000, p. 28) diz que a tarefa do marketing é analisar por que o mercado 

não gosta do produto e avaliar se há um programa de marketing que envolva redesenho do 

produto, preços mais baixos e promoção positiva podem mudar crenças e atitudes. 

Segundo KOTLER (1998), Jerome McCarthy tornou popular, em 1996, uma 

classificação com 4 Ps. Com as quais esse trabalho será desenvolvido, sendo: 

1.  Produto; 

2.  Preço; 

3.  Praça (distribuição); e 

4.  Promoção. 

 

KOTLER (2000, p. 38) enfatiza que os 4Ps representam a visão que a empresa 

vendedora tem as ferramentas de marketing disponíveis para influenciar compradores. Do 

ponto de vista da empresa compradora, cada ferramenta de marketing é projetada para 

oferecer um benefício ao cliente. Robert Lauterborn sugeriu que os 4Ps do vendedor 

correspondem aos 4Cs dos clientes. 
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4Ps 4Cs 

Produto Cliente (solução para o) 

Preço Custo (para o cliente) 

Praça Conveniência 

Promoção Comunicação 

Na Figura 2.1 KOTLER define as derivações dos 4Ps de Marketing. 

 

Os elementos do composto de marketing trabalhados em harmonia podem 

proporcionar a organização a lucratividade e sua estabilidade no mercado, conforme afirma 

Etzel et al. (2001, p. 60) de que juntos, esses fatores devem satisfazer às necessidades de 

mercados-alvo e, ao mesmo tempo, atingir os objetivos de marketing da organização.” 

Etzel (2001, p. 06) também deu ênfase a esta visão do marketing definindo-o como um 

sistema de atividades que tem como objetivo planejar, estabelecer preços, promover e 

distribuir produtos que satisfaçam aos desejos e necessidades do público-alvo e atenda aos 

objetivos organizacionais. 

 

 
Figura 2.1 -Mix de marketing   

Fonte: KOTLER, Philip. Administração de Marketing – 10ª Edição. São Paulo: Prentice 

Hall, 2000. 

  

O estudo de como melhorar os aspectos gerais de cada elemento do composto de 

marketing é essencial as organizações, a tomada de decisão faz-se presente na escolha, 

auxiliando o administrador de marketing a harmonizar todos os compostos elevando a 

empresa a concretizar seus anseios e os de seus clientes. 

O conjunto de decisões e de cada detalhe do composto de marketing é o que dará 

um posicionamento para o programa de marketing, Pride e Ferrel (2000) ressalta que esses 

são os fatores decisórios nas estratégias de mercado como forma de criar e manter a 

mistura desses elementos para satisfazer as necessidades dos clientes de um tipo de 

produto. 
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A Concorrência e o uso das Ferramentas de Marketing  

O pensamento estratégico envolve o entrosamento e a monitoração dos 

concorrentes atuais, novos e potenciais, com o objetivo de ajudar a ver a relação entre os 

clientes e os recursos. As informações obtidas tanto dos clientes quanto dos concorrentes 

precisarão ser avaliadas quanto ao seu real significado e à necessidade de mudanças na 

estratégia da empresa. 

KOTLER (1979, p. 89) afirma que a melhor maneira para uma empresa identificar 

sua concorrência é pensar como o comprador no seu processo de satisfazer através da 

compra uma determinada necessidade sentida. 

Mckenna (1993, p. 64) aborda a questão da concorrência de forma diferenciada 

em relação a Kotler  afirmando que a concorrência a ser monitorada é principalmente a 

intangível, ou seja, aquela que envolve formas de raciocínio e formas de se ver o mundo.  

KOTLER (1995, p. 409) diz que é preciso evitar a "miopia com relação ao 

concorrente". A empresa tem mais probabilidade de ser "enterrada" por seus concorrentes 

latentes do que por seus rivais mais imediatos. A empresa deve prestar atenção nos 

concorrentes latentes, que podem oferecer novas ou outras maneiras de satisfazer as 

mesmas necessidades. 

 

O Varejo 

Kotler (1998, p. 493) define que o varejo incluiu todas as atividades envolvidas na 

venda de bens e serviços diretamente aos consumidores finais para uso pessoal. Um varejo 

ou loja de varejo é qualquer empresa cujo volume de vendas decorre, principalmente, do 

fornecimento por unidade ou pequenos lotes.  

Parente (2000) corrobora com Kotler ao afirmar que o varejo consiste em todas as 

atividades que englobam o processo de venda de produto e serviços para atender a uma 

necessidade pessoal do consumidor final. A partir deste conceito, análisa-se que o varejo 

envolve todas as atividades de venda, de forma abrangente, com o intuito de atender o 

consumidor final com garantia total de satisfação à sua necessidade real. 

KOTLER (2000 p. 540) expõe que os tipos de varejo passam por estágios de 

crescimento e declínio que podem ser descritos como ciclo de vida do varejo, um formato 

de varejo surge, desfruta de um período de crescimento acelerado, atinge a maturidade e 

então declina. 

KOTLER (2000 p. 544) defende que: “Os varejistas, hoje, estão ansiosos para 

encontrar novas estratégias de marketing para atrair e reter clientes. Eles costumavam reter 

os clientes oferecendo uma localização conveniente, sortimentos especiais ou exclusivos 

de produtos, serviços mais completos ou melhores que os da concorrência e cartões de 

crédito próprios. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Esta pesquisa terá um delineamento do tipo Estudo de Campo, quanto a sua 

natureza como pesquisa aplicada, com forma de abordagem qualitativa, em relação aos 

objetivos é considerada como pesquisa descritiva, uma vez que objetiva descrever as 

Ferramentas de Marketing utilizadas nas lojas de eletrodoméstico do município de Guajará 

– Mirim/RO. 

Quanto a determinação da população (universo) na qual a pesquisa será aplicada, 

foi aplicada a pesquisa em 05 (cinco) empresas varejistas de eletrodomésticos onde foram 
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realizadas as entrevistadas, as empresas foram escolhidas após observação onde foram 

identificadas as empresas consideradas mais atuantes no emprego da publicidade. 

 

Coleta e Organização dos Dados 

A realização da pesquisa será “in loco” e baseada em entrevista estruturada, com 

perguntas fechadas, semi-abertas e abertas, sendo efetuada em uma única fase, na qual 

serão entrevistadas as empresas de eletrodomésticos do município de Guajará-Mirim/RO.  

 A entrevista foi elaborada com base no referencial teórico abordado neste 

trabalho, sendo constituída de 42 (quarenta e duas) questões, as quais buscam responder os 

objetivos específicos desta pesquisa. 

Os dados serão organizados de forma a facilitar a análise e interpretação das 

informações podendo ou não ser utilizada a estatística descritiva em algumas questões, 

visando melhorar a apresentação dos resultados. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Quanto ao Produto 

Na maneira de disponibilização dos produtos, pode-se observar que as empresas 

de eletrodomésticos locais são todas lojas varejistas, entretanto quatro destas empresas 

buscam formas diversificadas de expansão nas vendas, atendendo um número maior de 

clientes através da venda sob pedido e internet, análise dos dados no Gráfico 4.1. E 

conforme declarações de duas das cinco empresas, além de utilizarem as ferramentas já 

citadas, ainda disponibilizam produtos no atacado, Churchill (2003, p. 416) faz a seguinte 

análise “varejista é o intermediário [...] que se dedica principalmente em vender para 

consumidores finais [...]” 

 

Gráfico 4.1: Ferramentas de vendas e disponibilização dos produtos ao cliente local. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

As empresas foram questionadas se trabalham com métodos definidos na escolha 

dos produtos que oferecem aos clientes (Gráfico 4.2), sendo que três das Empresas 

disseram empregar métodos definidos na escolha dos produtos, onde uma disse que define 

sua escolha por regiões. Outra disse procurar o melhor fabricante, melhor preço e de ótima 

qualidade, definindo assim a maneira de seleção dos produtos. Uma afirmou haver 
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definição na escolha dos produtos, entretanto não especificou como ele é realizado. As 

outras duas responderam que não possuem métodos definidos na escolha dos produtos que 

ofertam.  

 

 

Gráfico 4.2 - Definição da escolha dos produtos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Qualidade dos produtos das empresas pesquisadas é totalmente garantida pelos 

fabricantes, sendo que três empresas, além desta garantia, ainda dão garantia pela loja, e 

em uma das empresas, o produto além da garantia do fabricante, há pela loja e seguradora 

proporcionando maior segurança na hora de levar produto para casa, e ainda beneficiar as 

vendas, pois conforme o HOOLEY e SAUNDERS (1996) “A garantia é uma segurança ao 

comprador de que ele será recompensado no caso de o produto não corresponder às 

expectativas”, e WU e MEEKER (2002) afirmam que a garantia é uma característica e 

pode ser utilizada para promover as vendas. Amostra dos dados no Gráfico 4.3. 

 

 
Gráfico 4.3 – Garantia dos produtos 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

E se o consumidor comprar um produto e se arrepender, o não se agradar do que 

foi adquirido haveria como ele devolver este produto? Três das empresas aceitam esta 

devolução, mas apenas duas das três empresas definiram o prazo de devolução, sendo a 

Empresa “C” com sete dias e a Empresa “E” com 30 dias de prazo. Uma disse não aceitar, 

porém disse haver exceções. E a outra das Empresas não aceitar devolução. 
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Quanto ao Preço 
Todas as empresas entrevistadas afirmaram realizar um estudo de preço frente à 

concorrência o que corrobora com as considerações abordadas por KOTLER (2000, p. 

241) “empresas bem-sucedidas projetam e operam sistemas para obter informações 

contínuas sobre seus concorrentes.” E ainda segundo o mesmo autor, pela definição dos 

concorrentes, a empresa avalia os preços praticados no mercado para definir seus preços. 

Ao serem perguntadas se as Empresas trabalhavam com descontos em seus 

produtos, conforme Gráfico 4.4, 100% das empresas pesquisadas confirmaram a 

alternativa, onde duas das Empresas responderam que o desconto é feito na hora em que é 

realizada a venda, ou seja, neste momento há negociação com o cliente. Uma delas 

respondeu que o desconto é dado quando ocorre a queima de estoque, e uma disse que a 

primeira negociação é feita junto a indústria e somente depois é que terão uma base de 

descontos para o cliente. Uma das Empresas não especificou. Conforme KOTLER (2000, 

p. 493), há o mandamento dos descontos que diz o seguinte “não oferecerás descontos só 

porque todos os outros o fazem; será criativo com seus descontos; darás descontos para 

limpar o estoque ou para gerar novos negócios; estabelecerá limites de tempo para o 

negócio; assegurarás que o cliente final ganhe o negócio; deverás dar descontos apenas 

para sobreviver sem um mercado maduro; suspenderás os descontos assim que possível.”  

Pinheiro e Gullo (2005, p. 74) aborda que “nem todo produto tem a política de 

desconto em preço. Porém, quando é o caso, devemos entender que este tipo de promoção 

serve para acelerar as vendas por uma vantagem imediata para o consumidor no ato da 

compra.” 

40%

20%

20%

20%Negociação na hora da venda

Queima de Estoque

Negociação feita com o fornecedor e 

depois repassada ao cliente

Não especificou

 
Gráfico 4.4 – Descontos e negociação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas as empresas possuem carência para começar a pagar nas vendas parceladas, 

variando somente o prazo, onde as Empresas “C e E” disseram dar um prazo 60 (sessenta) 

dias. A Empresa “A” afirmou que sua carência é de 30 (trinta) dias. A Empresa “B” possui 

uma carência de 03 (três) dias. E a empresa “D” disse que loja oferece prazo de meses, mas 

não especificou quantos.  

Na questão referente aos prazos de parcelamento dados pelas lojas, suas respostas 

foram às seguintes: a Empresa “A” disse parcelar as compras a prazo em 10 vezes no 

cartão de crédito e 15 vezes no carnê. A Empresa “B” afirmou que seus parcelamentos são 

de 1 a 24 vezes. A Empresa “C” respondeu que de 1 a 15 vezes. A Empresa “D” que os 
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prazos fornecidos por ela são de 1 a 36 vezes, e a Empresa E disse que seus parcelamentos 

são de 10 vezes no cartão e 15 vezes no crediário próprio. 

Na análise das formas de pagamentos aceitos pela Loja, a Empresa “A” respondeu 

trabalhar com cartão de crédito e boleto bancário. A empresa “B” afirmou aceitar cartão de 

crédito e crediário próprio. A Empresa “C”, cartão de crédito, crediário próprio e boleto 

bancário. A empresa “D” disse trabalhar com cartão de crédito, crediário próprio, boleto 

bancário, financiamento terceirizado e cartão fidelidade, e a Empresa “E” expôs que aceita 

como forma de pagamento cartão de crédito, crediário próprio, boleto bancário e cartão 

fidelidade. Sendo que a forma de pagamento 100% aceita é o cartão de crédito, em 

segundo com 80% estar o crediário próprio e, as o financiamento terceirizado, cartão 

fidelidade e cartão de crédito próprio com 20% com a descrição análise no Gráfico 4.5.  

 

 

Gráfico 4.5 - Formas de Pagamentos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à tabelação de preços três das Empresas responderam que não há tabela de 

preço dos produtos. Uma disse que sim, relatando possui um departamento para cuidar 

especialmente desse assunto. Uma das Empresas disse trabalhar com preços tabelados, não 

especificando como ele é realizado. 

 

Quanto a Promoção 

Quanto às ferramentas de divulgação, dados de amostra no Gráfico 4.6, 100% da 

empresas pesquisadas disseram fazer uso dos meios de comunicação, onde 80% destas 

empresas também empregam as revistas com promoções e internet, 40% delas empregam 

também outdoors e apenas 20%, ou seja, uma delas, além de fazer uso dos meios de 

comunicação utiliza também o carro de som para atrair a clientela local, e segundo 

KOTLER (2000 p. 584) a propaganda pode alcançar eficazmente compradores dispersos 

geograficamente. 

Sobre o endomarketing das cinco empresas entrevistadas, apenas duas 

responderam fazerem uso desta ferramenta o que pode ser analisado segundo o ponto de 

vista de GRÖNROOS (1995, p. 278) onde ressalta que “toda empresa em qualquer 

organização tem um mercado interno de empregados que deve receber a primeira atenção.”  
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Gráfico 4.6 - Ferramentas de Divulgação utilizados pelas empresas. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas as Empresas responderam que para reter o cliente oferecem produtos de 

qualidade, Gráfico 4.7, sendo então esta a ferramenta mais utilizada, o que significa que 

estão no caminho certo, pois conforme KOTLER (2000, p.79) “qualidade é a totalidade 

dos atributos e características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de 

satisfazer necessidades declaradas ou implícitas.”  

Três de referidas empresas responderam que ainda utilizam o pós-venda e o 

atendimento capacitado, sendo então estas, a segunda ferramenta mais utilizada, duas 

responderam que empregam também programas de satisfação ao cliente. Segundo afirma o 

mesmo autor acima citado (2000, p. 462) “[...] a necessidade de resolver o problema de um 

cliente de maneira satisfatória é essencial. Pois, em média, um cliente satisfeito comenta a 

sua experiência positiva para 3 pessoas, sendo que quando estão insatisfeitos contam sua 

experiência negativa para 11 pessoas, crescendo de modo impressionante o boca a boca 

negativo.”  

 
Gráfico 4.7 - Ferramentas de Retenção do consumidor. 
Fonte: Dados da pesquisa 

E sobre a ação voltada para o cliente interno, apenas uma especificou que os 

funcionários têm descontos especializados, conforme prazo de contratação, e a partir de um 

ano de contrato, a compra chega a preço de custo. 

No estimulo das vendas Gráfico 4.8, a Empresa “A” respondeu que destina maior 

tempo à base de clientes antigos. A Empresa “B” disse destinar maior tempo à base de 
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novos clientes, novos produtos e preço baixo. A Empresa “C” destina maior tempo à base 

de clientes atuais. Empresa “D” destina maior tempo à base de clientes atuais, à base de 

clientes antigos, de novos clientes, além de assistência técnica e orientação de novos 

produtos e a Empresa “E” respondeu que destina maior tempo à base de clientes atuais, à 

base de clientes antigos, à base de novos clientes, orientação de produtos, novos produtos e 

preço baixo. 

 

Gráfico 4.8 - Estímulo as Vendas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto a Praça. 
Todas as empresas pesquisadas disseram possui outras lojas, além das que 

trabalham no comércio local, tendo assim uma abrangência maior no estado. 

Quatro empresas responderam ter feito um estudo para fixação das mesmas onde 

se encontram hoje, sendo que apenas uma disse não ter realizado nenhuma pesquisa, 

análise no Gráfico 4.9. Realizar uma pesquisa quanto a localização antes de abrir qualquer 

negócio é essencial, conforme afirma Las Casas (2000, p. 65) “a localização é de extrema 

importância, pois, como parte do processo mercadológico, proporciona utilidade de tempo 

e lugar aos consumidores”. LEVY & WEITZ (2000) reforça, afirmando que “dados 

demográficos, clima de negócios e concorrência são fundamentais no processo decisório de 

escolha”.  

Quanto a alocação dos produtos na prateleira todas as empresas disseram que a 

equipe de vendas é preparada e informada quanto ao espaço que deve ser deixado. 

KOTLER (2000 p. 520) ensina que “as empresas precisam planejar e implementar 

programas de treinamento cuidadosamente para seus distribuidores e revendedores, porque 

os intermediários serão vistos como a empresa pelos consumidores finais.”  
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Gráfico 4.9 – Estudo quanto à localização 
Fonte: Dados da pesquisa 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após análise dos dados da pesquisa e através da observação, o meio de divulgação 

mais empregado é a rádio local, onde diariamente os administradores apresentam suas 

ofertas e promoções atingindo uma certa parcela da população menos favorecida, que vêm 

nas vendas parceladas um meio adquirir os bens/produtos, muitas das vezes, inacessível 

pelo valor de compra. 

Para manter a estabilidade no mercado, elas têm direcionado um considerável 

empenho em integralizar o uso do mix de marketing, formulando estratégias como os 

descontos nos preços, utilização dos meios de comunicação, oferta de produtos garantidos 

pelos fabricantes, e algumas das vezes sendo garantidos pela própria loja e seguradora, 

multicanais de distribuição, estoque na cidade, bancos de dados dos clientes, programas de 

pós-venda, no sentido de se aproximarem das atuais expectativas referentes aos concretos 

desejos e necessidades dos clientes, formulando de forma contínua métodos de conquista e 

retenção do cliente local. 

Pode-se observar certo conhecimento dos gerenciadores quanto ao emprego das 

ferramentas, evidenciando que diversas vantagens decorrem da atuação destes, o que 

conduz ao uso estratégico dos diferentes componentes do mix de marketing, porém há 

necessidade de buscar novos conceitos, para abranger outros segmentos, podendo ser 

acrescentado postulados teóricos na experiência mercadológica. 

Foi constatado ainda que as empresas locais buscam, de forma singular, aprimorar 

as vendas, porém de olho nos preços da concorrência, e na sua pluralidade, as empresas 

utilizam significativamente algumas ferramentas capazes de visualizar os aspectos do 

composto mercadológico, sendo de certa forma, razoavelmente suficiente para a conquista 

e conservação do cliente local, empregando meios relativos ao produto, ao preço, ao ponto-

de-venda e à promoção de maneira integrada e estratégica, uma vez que o composto de 

marketing tem sido percebido por diversos autores como um conjunto de variáveis 

imprescindíveis, que se ajustadas inteiramente ao perfil do mercado-alvo, estarão, assim, 

capazes de potencializar os resultados das vendas. 

A pesquisa não possibilitou a análise completa do uso de todas as Ferramentas de 

Marketing, nem mesmo qualificar sua influência e impactos na percepção do cliente e 

concorrentes, acendem-se então caminhos para futuras pesquisas. 
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 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES: Utilizando a Rede E-

PROINFO no Âmbito do Município de Porto Velho
1
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3
 

                                                                                              

RESUMO: Este artigo tem temática central a Formação Continuada para Professores: 

Utilizando a rede E-PROINFO no âmbito do município de Porto Velho. Contudo, 

mencionamos que temos como objetivos principais apresentar algumas características de 

Políticas Públicas voltada para o contexto educacional no âmbito do território brasileiro, mais 

especificamente, no município de Porto Velho. Sendo que escolhemos como objeto de análise 

o Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO. Contudo, vamos conceituar 

alguns termos ligados ao PROINFO que são: formação continuada para professores da 

educação básica, destacando o principal objetivo do PROINFO. Assim como, vamos salientar 

como o município de Porto Velho vem desenvolvendo a referida Política Pública no contexto 

educacional através da utilização da rede E-PROINFO. Mencionamos que utilizamos uma 

metodologia bibliográfica baseada em livros, periódicos, revistas especializadas e bases de 

dados, bem como em publicações oficiais, assim como, em âmbito nacional, local e fala oral 

de autoridades municipal registrada em evento regional. 

Palavras-chave: Formação Continuada. Políticas Públicas. PROINFO. Professores. Porto 

Velho 

[...] os responsáveis pela política da educação a nível municipal, estadual, federal 

têm que ser gente do seu tempo. Não têm que ter medo das coisas novas [...] 

(FREIRE; GUIMARÃES, 1984, p. 27). 

1- INTRODUÇÃO 

 
As tecnologias vêm ocupando um papel de destaque na sociedade moderna. 

Vivenciamos o advento da sociedade da informação ou do conhecimento. Essa sociedade 

constituída nas últimas décadas apresenta características próprias, contextualizadas nas novas 

demandas sociais. 
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– UNIR. Email: clarapvh@hotmail.com. 
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As novas mídias por sua vez, encontram-se inseridas no contexto escolar pelas 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC, pois atuam como importante ferramenta de 

trabalho para atender as necessidades da sociedade globalizada. Através de políticas públicas 

as diferentes esferas governamentais vêm utilizando as TIC como ferramentas para a 

socialização da educação, na promoção e busca de sua qualidade. 

Ante ao exposto, a temática proposta visa apresentar algumas características de 

Políticas Públicas voltadas à formação continuada de professores enfatizando como essas 

tecnologias auxiliam na formação profissional continuada a partir do Programa Nacional de 

Informática na Educação - PROINFO, inserida na rede municipal de ensino básico de Porto 

Velho – RO.  

Dessa maneira, enfocamos sobre a constituição do PROINFO no município de Porto 

Velho através do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal - NTM informando algumas 

de suas principais competências, as metodologias e os mecanismos de formação utilizados 

pelo PROINFO e NTM. Que buscam a qualificação técnica-profissional continuada dos 

docentes para o desenvolvimento de ações pedagógicas mediadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Contudo, tornou-se necessário conceituar alguns termos ligados 

ao PROINFO que são: formação continuada para professores da educação básica, destacando 

o principal objetivo do PROINFO. Assim como, salientamos como o município de Porto 

Velho vem desenvolvendo no contexto educacional a Política Pública através da utilização da 

rede E-PROINFO. 

Para realização deste artigo foi necessário fazer uma pesquisa bibliográfica em livros, 

periódicos, revistas especializadas e bases de dados, bem como em publicações oficiais em 

âmbito nacional e local, assim como, utilizamos fala oral de autoridade municipal pertinente à 

temática abordada. Por tratar-se de uma temática abrangente tornou-se necessário uma 

contextualização sobre as Políticas Públicas em âmbito nacional, bem como, a formação 

continuada para docentes da Educação Básica. 

Por tudo isso, destacamos a importância desse artigo no sentido de contribuir no 

estudo histórico, educacional e social sobre as contribuições do PROINFO para o município 

de Porto Velho enquanto uma Política Pública que surgiu para o fortalecimento da educação 

em âmbito brasileiro. 
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2 – POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL  

 
As políticas públicas voltadas à educação no Brasil têm origem ainda no século XX, 

quando a alfabetização dos trabalhadores tornou uma questão de estado, pois as novas 

indústrias necessitavam de mão-de-obra que fosse ao menos alfabetizada. Investimentos com 

programas de alfabetização como o Mobral
4
 até o atual Brasil Alfabetizado

5
 a educação e a 

escola passaram a ser pública, gratuita e primária onde ocorreram investimentos em material e 

transporte gratuito até o incentivo em dinheiro às famílias, por manterem seus filhos na 

escola.  

O passo seguinte foi investir em estratégias de combate a repetência, a evasão 

escolar, além dos programas de aceleração como o supletivo, posteriormente transformada em 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. E mais recentemente nos programas de ensino semi-

presencial e à distância pela televisão e pela internet – Educação a Distância/EAD. Os 

investimentos no setor também evoluíram com o passar do tempo em conjunto com as 

demandas existentes em todo o país. O Financiamento tornou-se prioridade assegurada em lei, 

através da Constituição Federal.  

A universalização do ensino básico no país é fruto dos avanços da educação pública, 

e esta passou a ser um direito da criança como preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90.  

Com o avanço no atendimento (quantitativo), o foco passa a ser a melhoria da 

qualidade do ensino, na melhoria da qualificação ou profissionalização dos docentes, na 

modernização de equipamentos tecnológicos nas escolas, no financiamento de computadores 

aos professores, da exigência de uma formação mais específica através da educação superior 

para docentes ingressarem na carreira ou mesmo, permanecerem nela.  

                                                 
4
Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado em 1970 pelo governo federal com objetivo de erradicar o 

analfabetismo no Brasil. O Programa visava a alfabetização funcional de jovens e adultos sendo extinto em 

1985, substituído pelo Projeto Educar. Base de Dados disponível em: 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=130. Acesso dia 11 de mai. de 2011. 
5
 Criado pelo Ministério da Educação em 2003, o PBA é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, 

sendo uma porta de acesso à cidadania  e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. Desenvolvido 

em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a 1.928 municípios  que apresentam taxa de 

analfabetismo igual ou superior a 25%. Base de Dados. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12280&option=com_content&view. Acesso em 11 de mai. de 

2011. 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=130
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=86&id=12280&option=com_content&view
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Essa qualificação profissional, contudo não se restringe apenas aos profissionais da 

educação, mas a população com menor poder aquisitivo que não consegue vaga nas 

Universidades Públicas, sendo que para esta população, a alternativa se restringia apenas a 

custear sua formação em Universidades Particulares e/ou Privadas. Esta situação permaneceu 

até a criação do Programa Universidade para Todos – PROUNI, sistema público de 

financiamento do ensino superior voltados aos cidadãos com poder aquisitivo restritos ou 

vindos das escolas públicas, além da garantia de reserva de vaga para estudantes negros e 

egressos de escola pública.   

3 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES 

 
Há um consenso entre especialistas em educação e educadores de que a Formação 

Inicial
6
 dos professores no país apresenta disparidades entre as reais necessidades da 

sociedade e a atuação profissional, no que diz respeito à preparação de crianças e jovens, e 

não contribui para que se desenvolvam como pessoas e que tenham sucesso na aprendizagem 

escolar.  

Segundo Libâneo (2004, p. 227): 

[...] a formação continuada pode possibilitar a reflexibilidade e a mudança nas 

práticas docentes, ajudando os professores a tomarem consciência das suas 

dificuldades, compreendendo-as e elaborando formas de enfrentá-las. De fato, não 

basta saber sobre as dificuldades da profissão, é preciso refletir sobre elas e buscar 

soluções, de preferência, mediante ações coletivas. 

A Formação Continuada para o professor apresenta assim uma definição singular 

quanto à condição de uma aprendizagem que deve ser permanente e necessária tanto para o 

desenvolvimento pessoal como profissional de educadores e especialistas, pois é na escola 

que os professores enfrentam e resolvem problemas, criam estratégias de atuação e recriam 

estratégias de trabalho e desta forma promovem as mudanças pessoais e profissionais.  

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/06 Art. 61 incisos I e II trata 

sobre a Formação Continuada apresentando critérios para a formação do educador, onde:  

                                                 
6
 A formação inicial corresponde à aprendizagem dos futuros professores nas escolas de ensino superior, que 

devem estar articuladas com a formação continuada. Esta por sua vez, refere-se aos professores que já 

encontram-se em pleno exercício, e são programas promovidos dentro e fora da escola conforme as 

características e necessidades de cada região e podem ser ainda presenciais ou a distância (NASCIMENTO, 

Deise. Políticas Públicas Educacionais para o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no Estado de 

Sergipe).  
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A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I – A Associação entre teorias e práticas, inclusive a capacitação em serviço; 

II - Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades [Grifo Nosso]. 

Fica evidente no fragmento acima de que a formação de docentes vai além da 

conclusão do ensino superior, exigindo inclusive, a busca por aperfeiçoamentos e o 

envolvimento em outros aspectos relevantes, evidenciando assim, a necessidade de prolongar 

a formação inicial.  

A Formação Continuada dos professores é uma das Políticas Nacionais 

implementadas pelo Governo Federal através do Ministério da Educação devido à 

necessidade e os desafios desde 2004. Com uma rede nacional cujo objetivo principal é 

contribuir para a melhoria da formação dos professores e, conseqüentemente, na 

aprendizagem dos alunos, cujo público alvo: são os professores da Educação Básica dos 

sistemas públicos de ensino, sejam da esfera Estadual ou Municipal. Através da lei nº. 

11.502/2007 a responsabilidade pela Formação Continuada dos professores da Rede Básica a 

nível federal, é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Capes.  

 Outras iniciativas desenvolvidas nas esferas Estaduais e Municipais também vêm 

contribuindo para a formação ou qualificação profissional, porém em sua grande maioria 

essas formações ocorrem em parceria ou em convênio com os órgãos federais sendo as 

principais áreas de atuação: alfabetização e linguagem, educação matemática e científica, 

ensino de ciências humanas e sociais, artes, educação física e alfabetização digital.  O 

Ministério da Educação – MEC oferece suporte técnico e financeiro e tem o papel de 

coordenação do programa que é implantado por adesão em regime de colaboração pelos 

Estados e Municípios.  

 

4 - PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

 
O Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, foi instituído através 

da Portaria nº. 522 de 15 de abril de 1997 pelo Ministério da Educação – MEC, seu principal 

objetivo é promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. Por 

intermédio deste programa, as escolas recebem computadores, recursos digitais e conteúdos 

educacionais. A Contrapartida das unidades federativas que recebem esse programa, ou seja, é 
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dever de estados e municípios a garantia de uma estrutura física adequada para receber os 

laboratórios e capacitar os educadores para o uso das máquinas e das tecnologias.  

Este Programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério 

da Educação e foi implementado pelo Departamento de Infra-estrutura Tecnológica - 

DITEC/MEC, estabelecendo assim, parcerias com estados e municípios. Na sua essência, o 

programa funciona de forma descentralizada, ou seja, possui uma coordenação estadual e uma 

coordenação local (município) que tem como meta a utilização das tecnologias de informática 

e comunicação nas escolas da rede pública, além de articular dentro da jurisdição específica, a 

criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional – NTE ou NTM.  

 

5 - PROINFO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO  

 
No âmbito do município de Porto Velho, mais especificamente sob a jurisdição da 

prefeitura de Porto Velho atualmente temos como prefeito Roberto Eduardo Sobrinho
7
 e 

Maria de Fátima Ferreira de Oliveira na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.  

Verificamos várias iniciativas de Políticas Públicas no âmbito educacional do município de 

Porto Velho, onde temos como gestores os nomes supracitados que vem desenvolvendo várias 

ações que beneficiam a sociedade local. 

 Contudo, na implementação das Políticas Pública voltada a Formação Continuada dos 

Professores da Educação Básica no município de Porto Velho torna-se necessário esclarecer a 

importância da Divisão de Formação e Multimeios
8
 conhecida através da sigla DIFOM, onde 

atualmente é coordenada pela professora pedagoga Leiryvanda Andrade Lemos Melo
9
 

(PREFEITURA, p. 1, 2010). 

 Entretanto, deixamos evidente que na Divisão de Formação e Multimeios – DIFOM 

acontece gerenciamento de vários Programas de Formação Continuada direcionado aos 

Profissionais da Educação do Município de Porto Velho
10

. Entre estes destacamos: Pró 

                                                 
7
 PORTO Velho. Base de Dados. Disponível em: em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho. Acesso em 24 

de abr. de 2011. 
8
 Responsável em gerenciar os Programas de Formação Continuada aos Profissionais da Educação pertencentes 

ao município de Porto de Velho. 
9
 Folder de Solenidade de Encerramento PROINFO 2010. 

10
 SEMED inicia mais uma etapa do programa de formação de professores. Base de Dados. Disponível em: 

http://rondoniadigital.com/municipios/porto-velho/semed-inicia-mais-uma-etapa-do-programa-de-formacao-de-

professores/. Acesso em 24 de abr. de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Velho
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Letramento, Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – Gestar dentre outros. Contudo, o 

nosso recorte é o Programa Nacional de Informática da Educação - PROINFO através do 

Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – NTM
11

 de Porto Velho. 

 O Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal fica localizado na Biblioteca 

Municipal Francisco Meireles situado a Rua: José do Patrocínio nº. 200, Centro em Porto 

Velho. Este órgão atualmente é formado por uma equipe de professores formadores que 

pertencem ao quadro estatutário do município de Porto Velho. Destacamos a seguir a equipe 

de professores responsável por disseminar a inclusão das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC enquanto suporte pedagógico, a fim de propiciar uma educação de 

qualidade aos alunos matriculados na rede municipal de Porto Velho. As professoras 

formadoras são: Claudelis Maria Pereira Cardoso, Cledenice Blackman, Márcia Andréia Lima 

Lucas
12

, Maria Aldenira Silva Coutinho, Maria Lenilza Gurgel, Maria Perpétua Ribeiro 

Lacerda, Mariléia Rodrigues Assunção Simôa, Nefertiteh França Quaresma Bidá. Um total de 

oito professores que tem como objetivo contribuir na Formação Continuada dos Profissionais 

da Educação no âmbito do município de Porto Velho.  

 Diante dessa realidade verificamos que o número de formadoras que pertencem ao 

Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – NTM é algo contraditório, tendo em vista, 

que a quantidade de professores que são efetivos na Rede Municipal de Ensino, segundo o 

prefeito Roberto Sobrinho: “na atualidade o município tem um total de 2.700 professores, 

sendo que 145 professores só possuem o nível médio (Informação Verbal)
13

”. Enfatizamos 

dessa maneira a incapacidade das formadoras atenderem de forma eficiente a Formação a 

todos os professores que pertencem ao Quadro Estatutário do Município de Porto Velho 

ferindo assim um dos princípios da excelência que rege a Gespública “[...] só é válida se 

aplicada a ações e atividades que gerem ou contribuam para o bem comum” (LIMA, 2007, p. 

57). Diante disso, mencionamos que as formações para os Profissionais da Educação 

pertencente à Rede Municipal de Porto Velho foram iniciadas durante o ano de 2008 sendo 

que, até 2010 a equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal – NTM assegurou a 

                                                 
11

NÚCLEO Tecnologia Educacional SEMED Porto Velho. Base de Dados. Disponível em: 

http://ntesemedpvh.blogspot.com/. Acesso em 24 de abr. de 2011. 
12

 Coordenadora do Núcleo de Tecnologia Municipal de Porto Velho – NTM/DIFOM/SEMED/PVH 
13

 Em 13 de abril de 2011 proferida por Roberto Eduardo Sobrinho atual Prefeito do Município de Porto Velho 

na Cerimônia de Posse dos Gestores das Escolas Municipais. Ato simbólico realizado no Teatro Banzeiros em 

Porto Velho. 

http://ntesemedpvh.blogspot.com/
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formação de 472 dos Profissionais em Educação do Município
14

. Em virtude disso, fora 

realizado no dia 04 de dezembro de 2010 no Centro de Formação dos Profissionais em 

Educação – CFPE (Teatro Banzeiros) um ato simbólico de Solenidade de Encerramento e 

entrega de certificados aos cursistas
15

 que concluíram etapas de formação do Programa 

Nacional de Informática na Educação – PROINFO (PREFEITURA, p. 2, 2010). 

 A representação dos governos e prefeituras, mais especificamente na Gestão do 

Prefeito de Roberto Eduardo Sobrinho, tendo em vista, que o Programa Nacional de 

Informática na Educação foi iniciado no período de gerenciamento do referido governo.  

Sendo que o Núcleo de Tecnologia Municipal Educacional – NTM representa essa política de 

Formação Continuada através das formadoras que tem como principal objetivo: 

 Propiciar Formação Continuada aos Professores para o Uso Pedagógico das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) através das formações [...] 

(PREFEITURA, p. 2, 2010). 

Fica evidente que no município de Porto Velho existe uma iniciativa de inserção de 

excelência no Gerenciamento da prefeitura do referido município que promove uma 

descentralização política através da criação dos departamentos e divisões voltadas a promover 

uma melhor educação aos educando das escolas públicas do município de Porto Velho e 

respeitando os princípios da publicidade e legalidade. Pois de acordo com a lei: “A União, o 

Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” (LEI de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDB) [Grifo Nosso]. 

 

6 - FORMAÇÃO CONTINUADA UTILIZANDO A REDE E-PROINFO 
  

A Formação Continuada aos Profissionais em Educação
16

 do Município de Porto 

Velho vem sendo um estigma à maneira de governar do prefeito Roberto Eduardo Sobrinho. 

Podemos destacar uma ação de Formação Continuada voltada ao funcionalismo municipal 

                                                 
14

NTM forma 472 profissionais da educação. Base de Dados. Disponível em: 

http://www.suasnoticias.com.br/materia.asp?idmt=8743&idnot=15. Acesso em 01 de maio de 2011. 
15

 São os Profissionais em Educação que pertencem ao quadro estatutário da Secretaria Municipal de 

Educação/SEMED do Município de Porto Velho. 
16

 Profissionais que atuam na Educação sejam em atividades vinculadas a prática docente, suporte pedagógico, 

administrativo, merenda, limpeza, segurança [...] são considerados Profissionais da Educação através da Lei 

12.014/09. Base de Dados. Disponível em: http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-

escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-da-educacao/. Acesso em 01 de mai. de 2011. 

http://www.suasnoticias.com.br/materia.asp?idmt=8743&idnot=15
http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-da-educacao/
http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-da-educacao/
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que possuí um “Curso Técnico de Formação para os Funcionários da Educação. Este 

programa é intitulado: Profuncionário
17

”. 

 Contudo, ressaltamos que o nosso objeto de estudo é o Programa Nacional de 

Informática na Educação, mais especificamente a Formação Continuada para Professores: 

Utilizando a Rede E-PROINFO no âmbito do município de Porto Velho através da 

capacitação elaborado pela professoras formadoras
18

 lotadas no Núcleo de Tecnologia 

Municipal – NTM. Sendo as representantes pela formação, multiplicação, sensibilização da 

utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, enquanto ferramenta pedagógica 

como meio de propiciar uma elevação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
19

, 

assim como, corroborar para a inclusão digital. 

 O curso de formação PROINFO foi classificado na modalidade: semipresencial, pois 

geralmente ocorrem encontros presenciais quinzenais, ou seja, de quinze em quinze dias. A 

Formação Continuada para professores tem um total de 180 horas, sendo dividas em três 

fases: 1) 40 horas Introdução
20

; 2) 100 horas
21

 e a 3) É a terceira e última fase do PROINFO 

INTEGRADO que enfatiza 40 horas em Elaboração de Projetos
22

 (PREFEITURA, p. 2, 

2010). Esclarecemos que a primeira fase do PROINFO, ou seja, 40 horas Introdução é um 

curso básico, simples de composição mais geral e dessa maneira, aberto a todos que 

constituem o quadro de Servidores da Educação, ou melhor, Profissionais da Educação. 

Porém, o curso de 100 horas (Intermediário) e o 40 horas Elaboração de Projetos têm como 

clientela específica os Profissionais da Educação que trabalham diretamente como os alunos, 

                                                 
17 Implementado desde 2005 através da Secretaria de Educação Básica – MEC. Base de Dados. Disponível em: 

http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-

da-educacao/. Acesso em 01 de mai. de 2011. 
18

 Ver p. 7 deste artigo. 
19

 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é a "nota" do ensino básico no país. Numa escala que vai de 0 

a 10, o MEC (Ministério da Educação) fixou a média 6, como objetivo para o país a ser alcançado até 2021. 

Criado em 2007, o Ideb serve tanto como diagnóstico da qualidade do ensino brasileiro, como baliza para as 

políticas de distribuição de recursos (financeiros, tecnológicos e pedagógicos) do MEC. Se uma rede municipal, 

por exemplo, obtiver uma nota muito ruim, ela terá prioridade de recursos. Entenda o que é o IDEB. Base de 

Dados. Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm. Acesso em 

01 de mai. de 2011.   
20

 Que vai abordar informações básicas sobre Educação Digital (fase inicial). 
21

 É a segunda fase do curso que vai enfocar a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação na 

Educação enquanto ferramenta pedagógica. 
22

 que tem como objetivo principal desenvolver e utilizar em sala de aula juntamente com os alunos práticas 

pedagógicas a partir da inserção das Tecnologias como recurso pedagógico. 

http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-da-educacao/
http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/trabalhadores-de-escolas-sao-reconhecidos-como-profissionais-da-educacao/
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/07/01/entenda-o-que-e-o-ideb.jhtm
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ou seja, os professores, supervisores e orientadores educacionais, assim como, os gestores das 

Escolas Municipais (PROGRAMA, p. 1, 2011). 

 Outro ponto a destacar é que o Programa Nacional de Informática – PROINFO tem 

um Sistema Operacional específico para os computadores que fazem parte do referido 

programa: o LINUX educacional 3.0. Neste momento mencionamos que estão em processo de 

teste o LINUX educacional 4.0 com mais aplicativos voltados para a melhoria da 

aprendizagem (ORIENTAÇÕES, p. 6, 2009). 

Para a realização dos cursos do Programa de Informática na Educação utilizamos a 

rede E-PROINFO (Ambiente Colaborativo de Aprendizagem)
23

 que é uma plataforma virtual, 

onde existem alguns recursos digitais de suma importância para o desenvolvimento da 

formação dos Profissionais em Educação. 

 Podemos citar com recursos auxiliares de aprendizagem: os fóruns, diário de bordo, 

repositório de bibliografias complementares (estilo biblioteca digital), produção textuais e 

outros suportes de contribuem na formação de professores da Rede Pública do Município de 

Porto Velho. 

Por tudo isso, enfatizamos a importância do Núcleo de Tecnologia Educação 

Municipal – NTM. Enquanto uma instituição que capacita, promove e coordena programas 

em benefício dos Profissionais da Educação do Município de Porto Velho com o objetivo de 

inserir as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC na educação.  

 

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Este artigo foi fundamento em pesquisa bibliográfica nos livros, legislação, 

publicações de características nacionais e regionais sobre a temática desenvolvida, ou seja, 

sobre “Formação continuada para professores: utilizando a rede E-PROINFO no âmbito do 

município de Porto Velho”. 

 Contudo, tornou-se necessário apresentar a conceituação de alguns termos inerentes à 

pesquisa como exemplo Políticas Públicas, onde apreendemos que desde o início do século 

                                                 
23

Base de Dados. Disponível em: 

http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracs/i

ndex.jsp#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracoes/index.jsp/_/end_pos/_/. Acesso em 

01 de mai. de2011. 

http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracs/index.jsp#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracoes/index.jsp/_/end_pos/_/
http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://eproinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracs/index.jsp#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/recursos/configuracoes/index.jsp/_/end_pos/_/
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XX foram disseminados na sociedade brasileira, vários tipos de Políticas voltadas ao contexto 

educacional.   

 A Formação Continuada para professores tornou-se referência nas Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB (Lei 9394-96). Tornando ação de Políticas Públicas executadas 

pelos governos: Federal, Estadual e Municipal. Tendo em vista, que “A União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério” [Grifo 

Nosso]. 

Contudo, a lei nº. 11.502/2007 vem nivelar e reforçar a responsabilidade pela 

Formação Continuada dos professores da rede básica a nível federal, é de responsabilidade da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior – Capes.  

O Programa Nacional de Informática na Educação - PROINFO, foi criado no pela 

Portaria nº. 522 de 15 de abril de 1997 pelo Ministério da Educação – MEC. Sendo o objetivo 

principal promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. Mas 

em Porto Velho a Formação Continuada tendo as Tecnologias da Informação e Comunicação 

– TIC foi iniciada em 2008 através da criação do Núcleo de Tecnologia Educacional 

Municipal – NTM sob a jurisdição do referido município. 

É evidente que a Formação Continuada voltada aos Profissionais da Educação do 

município de Porto Velho passa por algumas problemáticas no sentido de não atender a 

alguns itens dos princípios da excelência de uma Gespública como demonstramos no texto 

exposto. Pois a eficiência nas formações em relação à quantidade de profissionais em 

educação vem sendo algo progressivo, porém ineficiente vista o número de “um total de 2.700 

professores (Informação Verbal)
24

”. 

Diante disso, verificamos que o município de Porto Velho, tendo como prefeito 

Roberto Sobrinho vem buscando viabilizar mesmo que de forma lenta, ineficiente e 

contraditória, porém de forma transparente utilizando-se de meios para divulgar os programas 

o qual é parceiro, ou seja, respeitando de certa maneira os princípios da publicidade e 

legalidade. 

                                                 
24

 Em 13 de abril de 2011 proferida por Roberto Eduardo Sobrinho atual Prefeito do Município de Porto Velho 

na Cerimônia de Posse dos Gestores das Escolas Municipais. Ato simbólico realizado no Teatro Banzeiro em 

Porto Velho. 
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RESUMO: O presente artigo objetiva a realização de um diagnóstico zero da bacia 

hidrográfica do rio das Garças, estado de Rondônia, visando criar uma base de dados 

para estabelecer e identificar os diversos problemas a serem estudados em função das 

necessidades das comunidades abrangidas. Foi utilizado como base para o 

desenvolvimento da pesquisa o sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento, 

por meio do software SPRING versão 4.3/INPE. Foram utilizadas imagens digitais 

LANDSAT e SPOT no formato digital, sendo disponibilizadas pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais/INPE e Secretaria do Estado do Desenvolvimento 

Ambiental/SEDAM, respectivamente. A partir da abertura de um banco de dados no 

SPRING foram definidos os Planos de Informações a serem trabalhados e sua 

respectivas classes e subclasses e categorias. Com o diagnóstico foi possível verificar 

que os estudos realizados, até então, no estado de Rondônia estavam em escala de 

1:250000, sendo necessário a ampliação da escala para trabalhos referentes ao 

planejamento da bacia. Além do diagnóstico, foram elaborados mapas referentes ao 

avanço do desmatamento da bacia hidrográfica do rio das Garças, obtendo ao longo dos 

anos estudados (1989 e 2009) um desmatamento de 69.009,8371 ha e 12.471,9542 ha, 

simultaneamente; o adensamento da rede de drenagem e estradas, e finalmente, o mapa 

das áreas de preservação permanente. Os objetivos alcançados com a pesquisa foram 

satisfatórios no sentido de enriquecer a base cartográfica do estado, como também, 

permitir que sejam criadas ações mitigadoras por parte das autoridades, que venham 

sensibilizar e trazer alternativas a população da região da bacia do rio das Garças. 

Palavras-chaves: geoprocessamento, sensoriamento remoto, bacia hidrográfica. 

 

ABSTRACT: This article objective to achieve a zero diagnosis of Garças River basin, 

State of Rondônia, aiming to create a database to establish and identify the various 

problems to be studied about the needs of the communities concerned. It was used as 

the basis for the development of remote sensing research and geoprocessing techniques 

through SPRING software version 4.3/INPE. Digital images were used LANDSAT and 

SPOT in digital format, being made available by the Instituto Nacional de Pesquisas 
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Espaciais/ the SPRING INPE and Secretary of the State of environmental 

development/SEDAM, respectively. From opening a database in were defined the plans 

of information to be worked on and their respective classes and subclasses and 

categories. With the diagnosis was possible finds that the studies carried out, until then, 

in the State of Rondônia were on a scale of 1: 250000, being necessary to the expansion 

of the scale to work on the planning of the basin. In addition to diagnosis, were 

elaborated maps relating to the advance of deforestation of the area of  Garças river 

basin, getting over the years studied (1989 and 2009) a deforestation of 69,009 .8371 ha 

and .9542 ha, 12,471 simultaneously; the densification of the network of drainage and 

roads, and finally, the map of permanent preservation areas. The objectives achieved 

with the search were satisfactory to enrich the Cartographic base of the State, as well as, 

allow mitigating actions are created by the authorities, which will raise awareness and 

bring alternatives to the region's population of Garças River basin.  

Keywords: remote sensing, geoprocessing, water basin. 

 

1. Introdução 
 

O conhecimento da água, do ponto de vista do uso, necessidade humana versus 

escassez tem sido foco de discussões em todo planeta. Contudo, a falta de conhecimento 

de como a humanidade pode compatibilizar o uso múltiplo dos recursos hídricos com o 

enorme contingente de habitantes do planeta, bem como, a necessidade diária de uso 

dessa população tem sido o grande desafio dos estudiosos. 

As bacias hidrográficas ao longo do tempo sempre foram o ponto inicial de 

desenvolvimento para uma sociedade, devido sua importância e potencialidade. Visto 

que, o homem utiliza seus recursos e acaba desmatando deixando sua rede de drenagem 

suscetível á danos muitas vezes irreversíveis. 

Para o mapeamento e monitoramento de áreas em estado de degradação muitas 

métodos se tornaram conhecidos, com capacidade avançadas na detecção e diagnóstico, 

como também na precaução e prevenção desses problemas; neste sentido, o 

geoprocessamento e o sensoriamento remoto são ferramentas que auxiliam na 

viabilidade de um diagnóstico seguro e abrangente 

Esta pesquisa buscou-se desenvolver um procedimento para o levantamento do 

diagnóstico zero das áreas degradadas ou em processo de degradação da bacia do rio 

Garças. Através desses métodos é possível utilizar Sistemas de Informação Geográficos 

para melhor solução e diagnóstico, como SPRING, que é um sistema que permite criar 

suporte com dados espaciais com capacidade de utilização e criação de banco de dados 

e cruzamento de dados.  

O diagnóstico zero é a fase da pesquisa primordial para que se conheça a área a 

ser estudada, visto que é através do conhecimento prévio da região que se busca 

conhecer suas fragilidades e potencialidades. É através do diagnóstico preciso que se 

procura uma compatibilidade mais aguçada e abrangente, tanto no tangente da pesquisa 

já feita como da pesquisa que se procura fazer.  

Assim, o objetivo desta pesquisa foi estruturar integrar e analisar, em uma base 

de dados, informações espaciais através do programa SPRING para o subsidio de ações 

mitigadoras e soluções do nível de desmatamento que vem ocorrendo na área estuda. 
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Para atingir o escopo geral, foram cumpridos os seguintes objetivos específicos: gerar 

mapas temáticos contendo informações dos componentes do meio físico, e antrópico, a 

partir da adequação de dados já existentes (mapas temáticos), da carta topográfica e da 

fotointerpretação de imagens de satélites. Com o uso e técnicas de geoprocessamento. 

 

A escolha da bacia 

A escolha da bacia do rio das Garças se deu pela localização geográfica da bacia, 

pelo fato da mesma ser afluente do rio Candeias, ter quase todo seu trajeto esta no 

município de Porto Velho, e a ineficiência de pesquisas referente a esta área. 

 

 

 

A bacia do rio das Garças possui uma extensão de aproximadamente de 69499, 

4628 ha, é afluente do rio candeias pela a margem esquerda e possui sua nascente na 

serra dos Moraes e sua bacia está totalmente dentro do município de Porto Velho. 

 Figura 01-Localização da área de estudo Bacia do rio das Garças 

 

Figura 01: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio das Garças 
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2. Fundamentação Teórica 

  
Bacia Hidrográfica 

 

Segundo, Christofolleti (1974), “bacia hidrográfica é uma área drenada por um 

determinado rio ou por sistema fluvial, constituindo-se uma unidade ambiental 

adequada aos propósitos de planejamento, pois se caracteriza como uma unidade física 

bem definida”. Enquanto o conceito de bacia hidrográfica segundo Guerra (1978) é 

vista como “um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes”. 

 

Matas Ciliares: CONCEITO E LEGISLAÇÃO 

 

As Matas Ciliares são formações vegetais que acompanham o curso dos rios, lagos e 

mananciais e são de grande importância para conservação dos ecossistemas que a 

cercam, bem como para a preservação de uma bacia hidrográfica. Assim, toda 

vegetação natural (arbórea ou não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor de 

nascentes e de reservatórios deve ser preservada. Matas Ciliares são florestas ou outros 

tipos de cobertura vegetal nativa, que margeiam rios, igarapés, lagos, olhos d’água 

(minas, nascentes) e outros corpos de água mesmo que temporários ou construídos pelo 

homem, como as represas. O nome “Mata Ciliar decorre do fato de ela ser tão 

importante para a proteção de rios e lagos como os cílios são para nossos olhos.Estas 

matas são protegidas pela  Lei 4771/65 em seu artigo 2° que considera Área de 

Preservação Permanente as florestas e demais formas de vegetação natural. 

 

Sensoriamento Remoto 

 

O Sensoriamento Remoto se tornou uma ferramenta indispensável, detecção da 

ação do homem no meio ambiente como também na análise dos processos ocorridos na 

natureza através das imagens de satélite. Segundo Florenzano (2007), Sensoriamento 

Remoto é “a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados, da superfície 

terrestre através da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela 
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superfície”, ou seja, o sensoriamento refere-se à obtenção de dados, enquanto que 

remoto, significa distante, devido à obtenção ser feita á distância sem o contato físico 

entre o sensor e a superfície terrestre. Os satélites utilizam a energia proveniente do sol 

que é refletida pela superfície e depois emitida através de ondas eletromagnéticas que 

são captadas pelo sistema sensor do satélite.  

Sistema de Informação Geográfica – SIG 

O uso de um SIG é visto como um sistema computacional que permite armazenar e 

integrar informações geográficas de diferentes escalas e fontes, pois oferece a 

localização geográfica definida por coordenadas com alto grau de precisão e eficiência 

no manuseio do programa. Na medida em que estas informações são agregadas e 

geradas, são incrementadas mais informações no banco de dados dando mais veracidade 

e praticidade no conhecimento da região estudada. O SIG tem se tornado uma utilidade 

muito grande no estudo e monitoramento do meio ambiente como também na 

integração das informações em que se pretende analisar, devido a sua grande capacidade 

de espacialidade e agrupamentos dos bancos de dados. 

Estes dados espaciais são bastante utilizados na representação de gráficos e elementos 

geográficos como drenagens, relevo, vegetação, limite político como também o relevo, 

enquanto que os tabulares se resumem em dados gráficos com a função de descrições 

mais minuciosas dos elementos geográficos. A definição dos objetos de um SIG é 

determinada pela sua posição e pelos seus múltiplos atributos que descrevem suas 

características 

Diagnóstico Zero 

O diagnóstico zero de uma pesquisa segundo (Guimarães, 2008) é a etapa da 

pesquisa onde se busca ter conhecimento prévio da região a ser pesquisada. Pois é a 

partir de dados já existentes onde se busca conhecer a área de estudos seja para 

enriquecer ou para conhecer deficiências das áreas onde ainda não foram pesquisadas. É 

nesta etapa onde se procura compatibilizar as diversas escalas existentes para a 

definição da escala de trabalho. Dando uma visão dos aspectos econômicos e físicos da 

região á ser pesquisada. 

 

 

3. Materias e Métodos 
 

Esta pesquisa seguiu o seguinte fluxograma: 
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Para a construção da Base cartográfica foi utilizada a Carta topográfica da 

Diretoria do Serviço Geográfico Folha de Candeias do Jamari (SC 20-V-B-V), Escala 

de 1:100.000, UTM, Zona 20 DATUM SAD 69. Foram utilizadas imagens orbitais do 

Satélite LANDSAT -5 (Land Remot Sensing), Sensor ETM+ órbita ponto 232/66 ano 

1989 e 2009, Bandas 3, 4 e 5, e imagens SPOT bandas 3,4,5 ano de 2009. Estas imagens 

foram escolhidas por apresentarem as características necessárias á realização do 

trabalho de forma segura, devido à melhor resolução espacial (30mx30m e 2mx2m), 

sendo que a resolução de uma imagem é a capacidade de um sensor enxergar ou 

distinguir objetos da superfície terrestre.  

O sistema de Informação Geográfica utilizado para a análise dos dados e a 

obtenção de resultados foi o SPRING (Sistema Processamento de Informações 

Georreferenciadas), versão 4.3.3 e 5.1 para Windows e, seus módulos Scarta, e Impima 

em português, disponíveis em: http://www.dpi.inpe.br/spring/, download gratuito pelo 

Instituto Nacional de Pesquisa Espacial-INPE.  

Para dar suporte a esta pesquisa foi utilizado microcomputador com processador 

Pentium com memória RAM, HD500GB. Como também para a confecção dos mapas e 

seus atributos como legendas, convenções, escala foi utilizado o programa COREL 

versão 13.1. 

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica e cartográfica sobre o tema 

relacionado, buscando dados que fortalecessem e embasassem a pesquisa  

 Para operar no SPRING é necessário definir um Banco de Dados (BD), um 

Projeto, as Categorias e os Planos de Informação (PI’s). As Categorias permitem 

organizar os dados em tipos diferentes de definições como digitalizar e importar os PIS. 

Um Plano de Informação (PI) deve pertencer a uma única Categoria do Banco. Com o 

ambiente todo criado no SPRING, como banco de Dados, Projeto, Categorias e Planos 

http://www.dpi.inpe.br/spring/,%20download%20gratuito
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de Informações iniciou-se com a elaboração dos mapas da base cartográfica 

propriamente dita 

 

4. Resultados e Discussões  

 
Através da edição das informações temáticas referentes à bacia do rio das Garças 

no software SPRING 4.3 foi possível a confecção e definição das categorias que 

permitiram a criação dos planos de informações com classes e subclasses predefinidas 

como descritas a seguir. 

A interpretação das imagens de satélites na tela do computador utilizando o as 

tecnologias do geoprocessamento permitiu que fossem gerados novos dados, como por 

exemplo a delimitação da bacia hidrográfica do rio das Garças. Posteriormente novos 

dados foram elaborados, conforme descrito a seguir.  

Mapa de drenagem foi elaborado a partir da base da rede de drenagem do Estado 

de Rondônia onde foram adensados os rios que não eram visíveis da base cartográfica 

original. Após a interpretação das imagens obteve-se um mapa hidrográfico totalmente 

modificado e completo onde foram acrescentados os rios que não faziam parte da base 

inicial, ampliando a escala de 1: 100.00 para 1:50.000. 

Para a elaboração do mapa de Estradas utilizou-se a mesma metodologia. A 

partir da base cartográfica preexistente, foi realizada uma interpretação visual de 

imagens digitais, considerando os elementos fotointerpretativos, principalmente, de 

cor/tonalidade e forma para que fosse realizado o adensamento das estradas e linhas 

inexistentes na base inicial. 

A carta imagem de uso do solo foi elaborada por meio da interpretação dos 

elementos fotointerpretativos de cor, forma, textura, tonalidade, sombra e localização, 

usando a função “vetorial” do Sistema de Processamento de Imagens SPRING. 

Inicialmente foi realizado georreferenciamento/ registro das imagens digitais nos 

anos 1989 e 2009. Posteriormente, foram definidas as classes: florestas, cerrados e 

desmatamentos. Após a interpretação dos diferentes objetos representados na imagem, 

que originaram diversos polígonos, foi identificada e definida cada uma das classes de 

uso, por meio da função “identificação de classes” do SPRING. 

O gráfico a seguir mostra o crescente nível crescente de desmatamento que vem 

ocorrendo na região no período de 1989 á 2009, mostrando que a bacia do rio das 

Garças precisa, urgentemente, de ações educativas e sensibilização para que o 

desmatamento não deixe a bacia suscetível em nível que venha comprometer a sua 

biodiversidade como também, a população que reside às margens dos rios da bacia. 

Tabela 01: Desmatamento da Bacia Hidrográfica do Rio das Garças – Ano 1989 e 2009 

Desmatamento 1989 Total desmatada (ha) 

Floresta 63.341,3967  

Uso do Solo 69.009,8371 

Cerrado 69.407,7414 

Desmatamento 2009 Total desmatada (ha) 
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Floresta 42.206,392  

Uso do Solo 12.471,9542 

Cerrado 13.139,9204 

 

Carta Imagem das Áreas de Preservação Permanente foi realizada obedecendo a 

Lei nº 4.771/ 65 que determinam a largura de proteção necessária a partir da largura 

mínima de 10 metros do rio. Assim, através da função “mapa de distâncias”, foi 

definido 30m de proteção permanente para todos os lados dos rios que medem menos de 

10m de largura. Logo em seguida, foram calculadas as áreas de proteção dos rios com 

largura entre 10m e 50m que devem possuir preservação permanente de 50m de largura 

de cada lado, a partir do leito do rio. E finalmente, foram calculadas as áreas de 

preservação de todas as cabeceiras, obedecendo a uma proteção de 50m. 

 Através da ferramenta “edição de vetorial”, e logo depois foi realizada a função 

“mosaicar” para reunir os planos de informações em um único plano chamado “Mata 

Ciliar”. Carta imagem das Áreas de Preservação Permanentes APPs que foi elaborado 

na função mapas de distancias do SPRING. 

Na elaboração deste mapa, verificou-se a predominância das áreas de 

preservação permanente com 10 metros (APP’s de 30 metros de largura) com uma área 

de 21.88,03 ha. O rio principal da bacia hidrográfica (rio das Garças) por apresentar 

largura superior a 10 metros obteve a APP’s de 50 metros de largura de cada lado e área 

total de aproximadamente de 575, 211ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 02 Carta Imagem delimitada do ano de 1989 e 2009  
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Figura 03-Carta Imagem da rede de drenagem e carta Imagem de Estradas ao lado 
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Figura 04 - Mapa de Desmatamento de 1989 e 2009 

 

 

 



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05- Áreas de Preservação Permanentes 
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5. Considerações 
 Esta pesquisa se desenvolveu com resultados eficientes, uma vez que foi 

atingido o objetivo principal, a confecção da base cartográfica com o adensamento dos 

rios e estradas que não eram visíveis na carta base. Através desses adensamento houve o  

enriquecendo tanto da  rede de drenagem como das estradas devido a grande quantidade 

de rios e estradas que não se apresentavam na base cartográfica inicial, estando agora, 

bem mais completa, permitindo subsidiar futuros estudos na área . 

Através da confecção dos mapas de desmatamento dos anos de 1989 e 2009 foi 

possível diagnosticar, quantificar e analisar o nível de desmatamento ocorrido neste 

período, alertar quanto ao crescimento significativo no decorrer dos anos na região, 

conforme descrito anteriormente. A comparação do desmatamento ocorrido nesta 

década foi significativa para posteriores soluções e conscientização da importância da 

preservação do meio ambiente para uma qualidade de vida equilibrada. 

Os resultados obtidos por meio da interpretação das imagens de sensoriamento 

remoto e da análise da base cartográfica preexistente e oriunda de levantamentos 

sistemáticos dos recursos naturais da bacia do Rio das Garças são de fundamental 

importância para o conhecimento e avaliação da área de estudo. Os fornecimentos dos 

requisitos considerados imprescindíveis para a definição da qualidade dos atributos 

naturais em termos de potencialidades e limitações atuam na qualidade ambiental e no 

equilíbrio do meio ambiente. 
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IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS DA BOVINOCULTURA DE 

LEITE NA COMUNIDADE DAS LINHAS 23 E 25 DO PIC SIDNEY 

GIRÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ  
 

Ms. Ademar Silva Scheidt Junior (UNIR) 

Carla Martins de Carvalho Uchôa (UNIR) 

 

Resumo 

A referida pesquisa é sobre os impactos socioeconômicos da pecuária leiteira na vida dos 

produtores rurais das linhas 23 e 25 do Projeto Sidney Girão  no município de Nova 

Mamoré. A metodologia abordada foi da pesquisa qualitativa, sendo seu universo 

composto por 23 produtores rurais das referidas localidades. O instrumento de coleta de 

dados foi um questionário elaborado visando levantar as principais características dos 

produtores e das propriedades. Como o objetivo central da pesquisa é estudar a pecuária 

leiteira, após a tabulação e análise dos dados levantados por meio do questionário, 

realizou-se entrevista com alguns produtores de leite, visando investigar, com maior 

profundidade, a produção leiteira, a tecnologia utilizada, a quantidade de leite diária e por 

matriz, sistema de produção, a nutrição animal, o uso de rações e minerais, a questão da 

água e manejos empregados, as expectativas e as dificuldades destes produtores. 

Constatou-se na análise dos dados que os sistemas de produção adotados por nossos 

produtores apresentam restrições administrativas e de manejo, o que certamente contribui 

para o desempenho produtivo encontrado.  Os resultados obtidos na pesquisa evidenciam a 

importância da pecuária leiteira, que representa a principal fonte de renda para os 

produtores rurais das linhas 23 e 25 do Projeto Sidney Girão do município de Nova 

Mamoré, indicando que ações mais específicas, direcionadas a estes pequenos produtores, 

poderão implicar numa melhora quantitativa e qualitativa da produção leiteira, implicando 

numa melhora da qualidade de vida individual e da comunidade local. 

Palavras-chaves: Pecuária de leite, Produtores rurais, melhora do rebanho e produtividade. 

 

Abstract 

Such research is on the socioeconomic impacts of dairy farming in the lives of farmers of 

lines 23 and 25 of the Project Girão Sydney in Nova Mamore. The methodology of 

qualitative research was discussed, and its universe made up of 23 farmers of these 

localities. The data collection instrument was a questionnaire aimed at raising the 

producers' main characteristics and properties. As the main objective is to study dairy 

farming, after tabulation and analysis of data collected through the questionnaire, an 

interview was held with some milk producers, in order to investigate in greater depth, milk 

production, the technology used, the amount of milk daily and matrix production systems, 

animal nutrition, the use of feed and minerals, the issue of water managements and 

employees, the expectations and difficulties of these producers. It was found in the data 

analysis that the production systems adopted by our producers have management and 

administrative restrictions, which certainly contributes to the productive performance 

found. The results obtained in the research highlight the importance of dairy farming, 

which represents the main source of income for farmers of lines 23 and 25 of the Sydney 

Project Girão the municipality of Nova Mamore, indicating that more specific actions, 

directed to these small producers, may imply a qualitative and quantitative improvement of 
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milk production, resulting in an improved quality of life of individuals and the local 

community. 

Keywords: Dairy, Cattle, Farmers, livestock and improved productivity. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Município de Nova Mamoré tem sua história marcada pela valorização das 

atividades extrativistas na base de sua economia, a pecuária bovina de corte e de leite 

somente vão substituir com vigor o extrativismo a partir da década de oitenta e se 

caracterizar como a principal atividade econômica a partir do início dos anos noventa do 

século XX. 

Muitos foram os incentivos de crédito e de assistência técnica para que a pecuária 

de leite se estabelecesse no município, e conforme dados da Secretaria Municipal de 

Agricultura, as propriedades rurais que apresentam melhores índices nessa produção estão 

localizadas nas Linhas 23 e 25 do Projeto Sidney Girão. 

O referencial teórico que fundamentou a presente pesquisa, onde se procurou 

saber a importância do consumo do leite na alimentação humana, dados sobre a pecuária 

de leite no Brasil, Estado de Rondônia e no Município de Nova Mamoré, além de 

especificar os tipos de ordenhas mais usados. Finalizando essa apresentação com o tipo de 

pesquisa escolhido, a pesquisa qualitativa e seus procedimentos metodológicos e coleta de 

dados, etapas da pesquisa, análise dos dados catalogados e propostas para melhor 

implementar a produção leiteiras nas linhas 23 e 25 do PIC Sidney Girão. 

Nesse contexto, vem levantar a presente pesquisa, quais os impactos 

socioeconômicos na vida dos produtores rurais nas linhas 23 e 25 do PIC Sidney Girão e 

na vida da comunidade local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS: implantação do 

Projeto de Colonização Agrícola 

A partir da década de 1970, o padrão de organização do espaço amazônico, dentro 

de uma visão da geopolítica do Estado Brasileiro, passou a ser estrada-terra firme-subsolo, 

desarticulando todo um modo de vida anterior e marcando o início dos programas 

governamentais, voltados para o desenvolvimento regional, com ações do Estado e de 

Empresas Privadas, inclusive com capital de multinacionais.  Para Kohlhepp (2000) o 

Órgão responsável pelo planejamento regional na Amazônia foi a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), criado em 1966, considerando-se que os outros 

órgãos criados para tal fim, como a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 

da Amazônia (SPVEA), não foram capazes de alavancar o desenvolvimento da região. 

Outros Órgãos também foram criados, a exemplo do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), criado em 1970, e o PROTERRA, em 1971, que 

passaram a coordenar a ocupação dos espaços amazônicos. O primeiro plano de ação do 

INCRA foi a implementação do Programa para a Integração da Amazônia (PIN), que 

segundo Kohlhepp (2000:19) “foi baseado no conceito de planejamento de eixos de 

desenvolvimento, realizado por construção de numerosas estradas de longa distância, como 

a transamazônica e a Perimetral Norte, a Cuiabá Santarém e também a Cuiabá- Porto 

Velho-Manaus”.  Essas estradas serviram como roteiro de migração para a Amazônia. 
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Inicialmente os núcleos de assentamentos agrícolas foram instalados às margens da 

transamazônica, implicando em um patente fracasso, pois os idealizadores do projeto não 

levaram em consideração as condições ecológicas da região. A partir de 1973, o foco da 

colonização foi transferido para o Estado de Rondônia. 

O Estado de Rondônia, a partir de 1970, sofreu um intenso processo migratório, 

considerando-se a abertura da BR 364, construída a partir da antiga linha telegráfica 

instalada pela Comissão Rondon, no início do século XX. Nas margens dessa BR foram 

instalados os Projetos Integrados de Colonização (PIC), os Projetos de Assentamentos 

Dirigidos (PAD) e os Projetos de Assentamentos Rápidos (PAR), todos coordenados pelo 

INCRA, ficando sob sua responsabilidade a demarcação das terras, com o compromisso de 

oferecer aos colonos o mínimo de infra-estrutura, tais como: saúde, educação e 

armazenamento da produção agrícola. Procópio (1992: 110) afirma que, mesmo com toda a 

propaganda do governo e os órgãos criados para a implementação da colonização 

amazônica, “estes projetos não foram suficientes para assentar a quantidade de migrantes 

que chegou ao Estado em busca de terra. Até 1970 foram assentadas vinte mil famílias, 

enquanto trinta mil aguardavam como agregados, sem acesso à própria terra”. 

O Município de Nova Mamoré tem sua origem inserida nos acontecimentos que 

ocorreram na Amazônia em fins da década de 60 e início da década de 70 do século 

passado, com a desativação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a construção da BR 425 

e as políticas implantação dos Projetos de Colonização Integrados, considerando-se que foi 

em Nova Mamoré que o INCRA instalou o único Projeto de Colonização Integrado, 

batizado de  Sidney Girão
1
, fora do eixo da BR 364, e que na época pertencia ao Município 

de Guajará Mirim. A abertura do projeto foi financiada com recursos do Programa de 

Integração Nacional.  O objetivo era instalar mil e quinhentas famílias de pequenos 

produtores, em lotes de cem hectares. Todavia, em função de vários problemas como 

demarcação de terras indígenas, dos índios Pacaás-Novos pela FUNAI, na mesma área e 

no mesmo período, os trabalhos topográficos não foram concluídos; em função disso foram 

instaladas somente seiscentas e trinta e oito famílias, oriundas, principalmente, dos Estados 

do Paraná, Espírito Santo e São Paulo. Outro fator que impediu a implementação total do 

projeto foi a baixa qualidade do solo, considerado entre todos os projetos do estado como o 

pior para a prática da agricultura e do plantio de culturas permanentes. (AMARAL, 

2004:24-25). 

Segundo dados do próprio INCRA, o custo de assentamento de uma família de 

colono no PIC Sidney Girão, era seis vezes mais caro que os projetos de assentamentos 

localizados ao longo da BR 364. Em função dessas dificuldades encontradas, a única 

justificativa plausível, para a implantação do projeto Sidney Girão nessa área de fronteira 

com a Bolívia, eram as questões de geopolítica, amparado no velho mito de 

internacionalização da Amazônia. 

Desses fatos enunciados, podemos aferir o porquê do Município de Nova Mamoré 

ocupar hoje, segundo dados do IBAMA/2008, nas tristes estatísticas de desmatamento, o 

décimo sexto colocado entre todos os municípios do Brasil, pois, desde sua criação da 

década de 1970, os órgãos oficiais incentivavam o desmatamento, como sinônimo de 

desenvolvimento e crescimento econômico. 

                                                 
1
 Projeto Integrado de Colonização Sidney Girão; localizado: Nova Mamoré, área: 69.749,5627, criado em 

13.08.71; Ato de criação: Port. 692/71, tendo as parcelas com 95,22 hectares em média; nº de famílias 

previstos: 600; nº de famílias assentadas: 683. 
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PECUÁRIA LEITEIRA NO BRASIL 

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com cerca de 200 

milhões de cabeça, sendo que deste efetivo, cerca de 20% são de animais destinados à 

produção de leite (cerca de 21,5 milhões de vacas em lactação e secas), que, por ano, 

produzem cerca de 27 bilhões de litros, com uma média de 1.255 litros vaca/ano (IBGE-

2009). 

Essa produtividade é considerada baixa se comparada com países que tem grande 

produção de leite como a Austrália, Estados Unidos e países da União Européia. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

5 

 

Ano 

Produção total de 

leite 

Produção recebida sob 

inspeção 
Vacas ordenhadas 

(mil cabeças) 
(milhões litros) (milhões litros) 

2000 19.767 12.108 17.885 

2001 20.510 13.213 18.194 

2002 21.643 13.221 18.793 

2003 22.254 13.627 19.256 

2004 23.475 14.495 20.023 

2005 24.621 16.284 20.626 

2006 25.398 16.670 20.943 

2007 26.134 17.889 21.122 

2008* 27.083 19.095 21.503 

Quadro 1: Produção total de leite e vacas ordenhadas no Brasil, 2000 - 2008*. 

Fonte: IBGE (2000 a 2007) 

 

O consumo brasileiro de leite por habitante, em 1991, era de 111,7 litros/hab./ano, 

permanecendo praticamente estabilizado até 1994. No entanto, em 1995, o consumo per 

capita teve um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior. A partir desse ano, o 

consumo se manteve em um patamar em torno de 136 litros/hab./ano até 1998, mas ainda 

abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 146 

litros (JANK & GALAN, 1999). 

 O aumento no consumo é conseqüência da estabilidade econômica e da 

recuperação do poder de compra das camadas sociais mais pobres após 1994, com a 

implantação do Plano Real. Tanto isso é verdade que o consumo per capita de leite cresceu 

23,4% de 1994 a 1998. Esse aumento refletiu-se em praticamente todos os produtos, mas 

deve-se destacar o crescimento do leite UHT (longa vida), dos queijos e de alguns 

refrigerados – iogurtes, bebidas lácteas, petit-suisse e sobremesas lácteas (JANK & 

GALAN, 1999). 

 

PECUÁRIA LEITEIRA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

Segundo Oliveira (2007) a produção de leite no Estado de Rondônia se inicia com 

a própria colonização do território, já nos anos 1970. A produção que sequer alcançava 

1.000 l/dia em 1969 alcança 90 mil l/dia em 1980. Os anos 1990 se caracterizam pela 

desregulamentação do mercado leiteiro, sob forte intervenção estatal, e por uma importante 

mudança tecnológica, o surgimento do leite Longa Vida em embalagens aluminizadas. 

Esta mudança rompe com o paradigma determinante na distribuição espacial da pecuária 

leiteira.  

Ela se desloca da proximidade dos mercados consumidores para regiões de menor 

custo de produção. Rondônia se beneficia deste processo e assiste ao aumento da produção 

leiteira estadual que salta de 433 mil litros/dia para 1.156 mil litros/dia entre 1990 e 2000.  

A estabilização econômica após 1994 representa um incentivo a mais na atividade 

leiteira por incluir maior parcela da população no mercado consumidor de lácteos. A 

produção de leite em Rondônia continua em trajetória ascendente e alcança quase 1,9 

milhões de litros/dia em 2005. 
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PRODUÇÃO LEITEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ 

Segundo informações do IBGE/2007, os indicadores de Desenvolvimento 

Humano (IDH), do município apresentam um dos piores desempenhos do Estado, 

enquanto o IDH do Brasil é de 0,766 e do Estado ser de 0,735, o Município de Nova 

Mamoré apresenta um IDH de 0,660, mesmo estando emancipado a mais de vinte anos, as 

políticas públicas desenvolvidas no local  não implementaram serviços básicos e essenciais 

para o desenvolvimento justo e sustentável  da população.  

Na base da agricultura familiar, a predominância é a bovinocultura de leite. A 

produção de leite, por propriedade familiar, varia de 50 a 150 litros por dia. Essa produção 

não é rentável, devido aos altos custos de manutenção do rebanho e à baixa remuneração 

praticada pelo único laticínio do Município. 

Conforme relatório final da 28ª etapa de febre aftosa, no período de 15/04/2010 à 

15/05/2010, realizada pelo IDARON do Município de Nova Mamoré, existem cerca de 

2.519 propriedades rurais, dessa quantidade estimada 2.414 propriedades são atendidas, 

sendo que 105 propriedades não existem criação de bovinos. Ainda segundo dados do 

IDARON de Nova Mamoré, existem hoje no município cerca de 400.325 mil cabeças de 

Rebanho de bovinos, sendo que 272.993 são de rebanho de corte e 127.332 são de rebanho 

leiteiro. Com essa estimativa pode-se afirmar que o município de Nova Mamoré está em 

sexto lugar do Estado em rebanho de corte e em quarto lugar em rebanho leiteiro. 

O Município está dividido em três glebas bem distintas, a mais antiga é formada 

pelo Projeto de Colonização Sidney Girão que se estende da linha dois  à linha vinte e 

cinco, no trecho e se estende ao longo da chamada Linha D, ou BR 429, no sentido Nova 

Mamoré/Ariquemes, ainda no mesmo sentido localiza-se a Gleba Capitão Sílvio, que 

começa na Linha vinte e cinco e se estende até à linha trinta e seis, na divisa com o Parque 

Estadual Guajará Mirim, por último e de colonização mais recente temos a gleba conhecida 

por linhas do ribeirão, que começa com a linha dois e se estende até à oitava linha, todas se 

iniciam na BR 425 e se alongam até a linha vinte e um do Sidney Girão, estão localizadas 

no sentido Nova Mamoré Porto Velho. 

Dos 11 (onze) Projetos de Assentamentos Rurais, do município, sete estão 

localizados nas linhas do ribeirão, com suas principais ações voltadas para o 

desenvolvimento rural sustentável, através da oferta de programas de créditos do 

PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar – Cria condição para que a 

pequena produção possa se expandir, melhorar seus produtos e processos de produção na 

busca pelo aumento do ganho das famílias agricultoras. Embora tais ações sejam 

desarticuladas entre os Governos Municipal, Estadual e Federal, contribuindo para a 

desagregação das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar; muitas famílias 

são beneficiadas. 

Um fator que contribuiria para agregar dessas políticas seria a inserção dos 

beneficiários no processo de elaboração, implantação e execução de futuros projetos, 

dando atenção às reais necessidades e anseios desses agricultores, evitando-se assim 

programas e projetos que não levem em conta as peculiaridades e diferenças culturais, 

ambientais, sociais e econômicas dos agricultores assentados. 

Segundo a Coordenadoria Municipal de Planejamento (2009), Os principais 

Órgãos Públicos, Municipal, Estadual e Federal de apoio a ações que visem o 

desenvolvimento rural  no município são:  
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA -  órgão 

responsável pela execução dos projetos de assentamentos de reforma agrária e um dos 

parceiros que ofertam assistência técnica social para os assentados; 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 

IBAMA – é o órgão responsável pela fiscalização ambiental. E importantíssimo, pois 

implementa programas educativos e preventivos às queimadas e ao desmatamento 

irracional das áreas de preservação permanente; 

Instituto Estadual de Defesa Sanitária - IDARON - responsável pela qualidade 

sanitária da produção agropecuária do estado é um parceiro importante na construção de 

projetos setoriais e principalmente na estratégia de implantação das pequenas 

agroindústrias familiares; 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER - é a principal 

entidade de assessoria e assistência para os produtores rurais; 

Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM - é o órgão de 

desenvolvimento ambiental do estado e que se constitui no principal parceiro estadual na 

prevenção e resolução dos principais problemas ambientais do município: a conservação 

das matas ciliares e dos mananciais de água, além de coibir o desmatamento em áreas de 

preservação permanente e em áreas de manejo florestal; 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS - tendo 

como um dos objetivos, a promoção e o entrosamento entre as atividades desenvolvidas 

pelo Executivo Municipal e órgãos e entidades públicas e privadas voltadas para o 

desenvolvimento do município
2
. 

Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI - tem como objetivo 

desenvolver e assessorar o chefe de gabinete no tocante à política Agrícola e 

Abastecimento, concretização dos produtos agropecuários no âmbito do Município com 

observância à política agrícola Estadual e Federal, além de desenvolver e coordenar a 

política de apoio à pecuária no município e finalmente desenvolver o associativismo
3
; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT - tem como 

finalidade executar a administração ambiental e turística a nível municipal com o objetivo 

de preservar os ecossistemas regionais, os recursos naturais e ambientais, buscando 

assegurar elevada qualidade de vida da população urbana e rural
4
. 

- GRAMMA - Associação de Agricultores Familiares de Nova Mamoré; 

- Sindicatos dos Produtores Rurais de Nova Mamoré; 

- O SEBRAE – é uma entidade que está se consolidando na grande parceria da 

efetivação de ações no município, formalizando parcerias com o INCRA, na assistência 

técnica aos produtores;  

Todas essas instituições centram suas atividades no desenvolvimento rural do 

município, embora as ações de algumas delas sejam tímidas ou pouco articuladas para 

implementar políticas efetivas no desenvolvimento da pecuária leiteira. Nas linhas do 

Ribeirão embora exista uma pecuária leiteira significante, observa-se que os produtores 

rurais associam  essa atividade com a produção agrícola, essa associação é quase 

inexistente nas atividades desenvolvidas pelos produtores do Sidney Girão e gleba Capitão 

Sílvio, considerando-se que nessas glebas a produção agrícola foi uma prática comum até 

                                                 
2
 Lei Municipal nº 306, de 25 de junho de 2001. 

3
  SEMAGRI, conforme Lei Complementar Municipal nº 010/GP/2006 
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uns vinte anos atrás, segundo informações da EMATER em Nova Mamoré, havendo uma 

migração dos produtores para a produção extensiva da pecuária leiteira e de corte, 

considerando-se que a prática da agricultura é pouco lucrativa e muito dispendiosa. 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E COLETA DE DADOS 

A pesquisa qualitativa se estabelece no vínculo que há entre o objeto a ser 

conhecido e o sujeito que conhece, fora dessa imbricação teórico-prática ela não encontra 

razão de ser. Assim sendo, utilizarei no presente projeto uma abordagem qualitativa, que 

Chizzotti define como: 

 A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (2006, p.79). 

Desta forma, esta pesquisa objetiva verificar a relação entre a produção leiteira do 

Projeto Sidney Girão no Município de Nova Mamoré e a qualidade de vida dos produtores 

rurais em seus aspectos sociais e econômicos. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTDOS 

ANÁLISE DOS DADOS CATALOGADOS   

Iniciou-se essa pesquisa, através de dados obtidos na EMATER, IDARON e 

Secretaria Municipal de Agricultura, destacando-se em primeira análise a quantidade de 

produtores rurais de cada linha pesquisada, na linha vinte e três há sessenta e seis 

produtores rurais e na linha vinte e cinco existe setenta e três, desse contingente, 

entrevistou-se 23 produtores, considerando-se ser esse um bom número para fundamentar a 

pesquisa e extrair-se o perfil dos produtores rurais e os impactos da produção leiteira na 

vida da comunidade. 

A pesquisa procurou destacar o perfil dos produtores entrevistados, observando 

que dos vinte e três entrevistados, quatro tem idade na faixa etária dos trinta a quarenta 

anos; sete entre quarenta e um a quarenta e nove anos; sete entre cinquenta e cinquenta e 

nove anos; quatro entre sessenta a sessenta e nove anos, e somente um produtor tem idade 

superior a setenta anos. 

Tabela 01 – Faixa etária 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 
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O grau de escolaridade de 21 dos entrevistados corresponde ao 1º grau 

incompleto, dois nunca freqüentaram a escola e somente um produtor tem o segundo grau 

completo. O baixo nível de escolaridade reflete no nível de conhecimento do produtor 

sobre a atividade leiteira. Dessa forma, é fundamental a adoção de estratégias especiais de 

desenvolvimento para formar os produtores com menor grau de escolaridade, 

proporcionando familiarização e adoção de um novo sistema de produção com apoio 

técnicos dos órgãos responsáveis para prestar assessoria técnica. 

 

Tabela 02 – Grau de instrução 
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ENS FUND INC ENS MEDIO NÃO FREQ. ESCOLA

 
Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

As respostas com relação à pergunta sobre o Estado de origem dos entrevistados, 

constatou-se que a maioria vieram dos Estados da Região Sudeste e Sul do País, na 

expectativa de comprar terras baratas na região. Essa constatação, reflete que os 

entrevistados são considerados imigrantes da chamada segunda onda de migração para o 

município, que inicia-se no início dos anos noventa, considerando-se que na primeira leva 

de migrantes que inicia-se com a abertura da BR 425  e instalação do Projeto Sidney Girão 

no começo da década de setenta, a maioria dos migrantes era de origem nordestina. 

 

Tabela 03 – Estado de Origem  
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 
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A tabela de número 04 demonstra que a maioria dos entrevistados reside na 

localidade pesquisada há mais de dez anos, confirmando os dados da tabela número 03, 

que destaca que a maioria dos entrevistados chegou à localidade na segunda leva de 

migrantes no início dos anos noventa, como já fora mencionado. 
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Tabela 04 – Tempo de residência na localidade 
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Até 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos + de 15 anos

 
Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

Dos 23 entrevistados, todos afirmaram que são proprietários de suas propriedades, 

a tabela número 05 mostra que a maioria das propriedades não ultrapassam cento e 

cinquenta hectares, o que caracteriza que a pecuária leiteira da localidade  tem a 

predominância de pequenos produtores. 

 

Tabela 05 – Tamanho da propriedade (em hectares) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

Com relação à Mão-de-obra utilizada nas propriedades para ajudar no manejo do 

gado e na ordenha das vacas, constatou-se que das 23 propriedades, 19 empregam mão-de-

obra temporária e somente 04 proprietários utilizam a mão-de-obra da família mesmo. 
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Tabela 06 – Mão-de-obra na propriedade 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

Ao pesquisarmos o tamanho do rebanho leiteiro nas propriedades constatou-se 

que somente um proprietário tem um rebanho leiteiro inferior a cinquenta cabeças,  nove 

tem entre 51 a 100 cabeças, 05 tem entre 101 a 150 cabeças, 06 tem entre 151 a 200 

cabeças e somente dois proprietários tem um rebanho leiteiro acima de 200 cabeças, 

colocando a maioria como proprietários de pequeno porte, o que caracteriza muito a 

localidade. 

 

 

Tabela 07 – Rebanho Bovino (cabeça) 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 
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À pergunta sobre a quantidade da produção leiteira por propriedade constatou-se 

que  até 50 litros, existe três propriedades, de 51 a 100 litros tem 04 propriedades, de 101 a 

150 litros  são dez propriedades e acima de 151 litros há somente 06 propriedades. 

Dentro da pecuária leiteira a genética do rebanho influencia na produtividade do 

leite quando há condições favoráveis, ou seja, adequar à nutrição, a sanidade e o manejo de 

forma geral.  

Os produtores Rurais das linhas vinte e três e vinte e cinco utilizam  cruzamentos 

para formação ou melhoria do plantel com as raças leiteiras que são: Girolanda, Gir e 

Holandesa, visando a  obtenção de animais que apresentem uma boa adaptabilidade às 

condições climáticas e topográficas da região onde serão criados, porém os mesmos estão 

deixando a desejar na nutrição, sanidade e manejos, o que mostra a baixa média da 

produção de leite. 

 

Tabela 08 – Produção Leiteira 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

A renda mensal obtida com a produção leiteira está dividida em três categorias, 

até mil reais mensal, o número de produtores rurais é de sete, de mil reais a dois mil reais 

são seis produtores e acima de dois mil reais, é a maioria com um número de dez 

produtores. 

O impacto da renda com a produção leiteira na economia da família implica numa 

melhora da qualidade de vida, considerando-se que com a renda é possível adquirir bens de 

consumo novos como geladeira, televisão, motos e até carros para auxiliar nos serviços da 

unidade rural, até mesmo veículos de passeios. Há casos de produtores rurais que com a 

renda obtida com a produção leiteira mantém filhos cursando faculdade no Município de 

Porto Velho ou até mesmo em outras capitais. As despesas do lote e da casa são mantidas 

pela renda do leite, além permitir que o produtor mantenha em dias as despesas com sal 

mineral, vacinas e medicamentos para o gado, bem como a limpeza dos pastos, concertos 

de cercas e currais também são garantidos com a produção leiteira. 
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A alimentação do rebanho de leite é formada por pastagens, havendo pouca 

diversificação com a predominância do capim Brachiaria Brizantha, considerando-se ser 

este capim o mais adequado para a região, pois não é muito exigente com o tipo de solo e 

no período do verão é mais resistente às estiagens e ao pisoteio. 
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Tabela 10 – Renda mensal por propriedade da Produção de leite 
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Fonte: Dados da Pesquisa, no ano de 2010 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise dos resultados da pesquisa chega-se a conclusão que os produtores 

de leite das linhas 23 e 25 do Projeto Sidney Girão no município de Nova Mamoré, 

procuram desenvolver suas técnicas mais baseadas em suas experiências e vivências, do 

que no conhecimento de técnicas específicas  do manejo racional de bovinos de corte, isso 

porque ação dos órgãos governamentais responsáveis pela a assistência técnicas nas 

propriedades não é permanente, comprometendo uma melhora na produção leiteira. 

Por outro lado, em entrevista com técnicos da EMATER e do IDARON no 

Município de Nova Mamoré, constatamos que os mesmos têm  dificuldades para  fazerem 

aos produtores entenderem a importância controles básicos no manejo do rebanho como 

exemplo: a produção de leite de cada matriz, o intervalo de tempo entre um parto e outro, 

produção de bezerros, controle de doenças e ectoparasitas e etc., Mesmo sabendo que 

algumas destas ações vem sendo feitas individualmente por alguns produtores com o apoio 

de órgãos governamentais, destacam ainda  que deveriam ser ações oriundas de políticas 

públicas consistentes e com apoio e financiamento governamental e de instituições de 

fomento. 

Mesmo com essas e outras dificuldades, pode-se auferir que a produção leiteira 

exerce uma influência substancial na vida econômica dos produtores, exercendo um papel 

importante  na distribuição de renda e na manutenção do homem no campo, bem como esta 

sendo um setor produtivo primário que não necessita de grandes áreas de pastagem 

contribuindo assim com a preservação do meio ambiente. Sugere-se que novos estudos 

visem a propor propostas claras de políticas públicas visando o desenvolvimento da 

pecuária leiteira no município de Nova Mamoré. 
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O resultado da pesquisa contribui para a definição de uma proposta de 

Desenvolvimento para os produtores rurais da localidade pesquisada, implicando numa 

melhor qualidade de vida para os produtores rurais, suas famílias e para a coletividade. 
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Resumo   

(Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pela população de Jaci-Paraná, 

Rondônia, Amazônia, Brasil). O uso de plantas medicinais pela população mundial tem sido muito 

significativo nos últimos anos. A importância da Amazônia não se restringe apenas às espécies 

animais, mas diz respeito também à riqueza do conhecimento das populações locais acerca do uso 

terapêutico de plantas. Este trabalho teve como objetivo fazer o levantamento etnobotânico de 

plantas medicinais utilizadas pela população de Jaci-Paraná-RO. Foram aplicados questionários 

estruturados a 102 moradores, identificando-se as plantas utilizadas, a finalidade terapêutica, os 

órgãos vegetais utilizados e a forma de preparo dos mesmos. Além disso, identificou-se também a 

forma de aquisição dos conhecimentos acerca das plantas, o nível de escolaridade e o gênero dos 

entrevistados. Como resultado, identificou-se 80 espécies de plantas medicinais em uso no distrito, 

distribuídas em 41 famílias botânicas, com maior representatividade para a família Asteraceae. As 

plantas mais citadas nas entrevistas foram: boldo, crajiru, mastruz e hortelã; e as partes mais 

utilizadas foram as folhas; sendo o decocto, o modo de preparo mais usual. As doenças mais citadas 

foram gripe e diarréia. O conhecimento sobre as plantas medicinais foi adquirido principalmente 

por meio dos pais e parentes, e encontrava-se mais concentrado em mulheres com baixos níveis de 

escolaridade.  

Palavras-chave - Fitoterapia, Asteraceae, Amazônia 

 

Abstract  

 (Ethnobotanical survey of medicinal plants used by the population of Jaci-Paraná, Rondônia, 

Amazon, Brazil). The use of medicinal plants by the world population has been very significant in 

the last years. The importance of Amazon is not restrict to plant and animal species, but also 

concern the knowledge of local population about the therapeutic use of the plants. This work had as 

objective to make the ethnobotanical survey of the medicinal plants used by the population of Jaci-

Paraná-RO. Structured interviews had been applied to 102 residents, identifying the used plants, 

therapeutical purpose, plant organs and methods of preparation. Moreover, way of acquiring 

knowledge about the plants and the educational level and sex of the intervieweds. As result, 80 

species of medicinal plants were identified, distributed in 41 botanical families, with greater 

representation for the Asteraceae family. Boldo, crajiru, mastruz and mint were the most cited 

plants and the more used parts had been the leaves; being the decocto the way of more usual 

preparation. The more cited illnesses had been grippe and diarrhea. The knowledge on the 

medicinal plants was mainly adquired by means of the parents and relatives, with concentration in 

women with low educational level, women, time of housing of 20 years and four to six people 

living in the house. 

Key words - Phytoterapy, Asteraceae, Amazon 
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1 Introdução 

A diversidade de organismos vegetais criou no homem a necessidade de classificação, com 

o fim de poder acumular conhecimentos sobre eles instintivamente, o homem começou a classificar 

as plantas dividindo o mundo vegetal em grupos menores e mais fáceis de entender. As primeiras 

classificações foram baseadas na prática. O homem necessitava saber quais plantas poderiam ser 

utilizadas na alimentação para cuidar de enfermidades, e quais seriam nocivas à saúde. Este tipo 

rudimentar de classificação, de interesse imediatista, levou em conta exclusivamente a morfologia. 

As plantas de forma e propriedades semelhantes foram reunidas em grupos, os quais receberam 

denominações específicas (Oliveira & Akisue 2000). 

No contexto brasileiro, a maior parte do conhecimento em relação à utilidade de plantas 

nativas se refere à Floresta Amazônica, dada sua importância e interesse mundial. Entretanto, ainda 

é bastante incipiente o conhecimento sobre a relação das comunidades com os recursos naturais da 

Floresta Atlântica, sejam estes de origem vegetal, animal ou mineral (Fonseca-Kruel & Peixoto 

2004). Inúmeras sociedades tradicionais ou nativas possuem vasta farmacopéia natural, boa parte 

proveniente de recursos vegetais encontrados em ambientes nativos, cultivados e/ou antropicamente 

alterados (Amorozo 2002). 

O uso popular de plantas medicinais é uma arte que acompanha o ser humano desde os 

primórdios da civilização, sendo fundamentada no acúmulo de informações repassadas oralmente 

por meio de sucessivas gerações (Franco & Barros 2006). Os levantamentos etnobotânicos podem 

subsidiar estudos etnofarmacológicos na busca por fitoterápicos para o tratamento de úlceras 

pépticas, inflamações e outras enfermidades (Albuquerque & Hanazaki 2006). Para Guarim-Neto et 

al. (2000), é por meio da etnobotânica que se busca o conhecimento e o resgate do saber botânico 

tradicional, particularmente relacionado ao uso dos recursos da flora. Fonseca-Kruel & Peixoto 
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(2004) afirmam que a etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas e 

presentes, e suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas. 

 Para Pilla et al. (2006), à medida que a relação com a terra passa por uma modernização e o 

contato com centros urbanos se intensifica, a rede de transmissão do conhecimento sobre plantas 

medicinais pode sofrer alterações, sendo necessário com urgência fazer o resgate deste 

conhecimento e das técnicas terapêuticas, como uma maneira de deixar registrado este modo de 

aprendizado informal. Tal relação permite a combinação entre os saberes científico e popular, o que 

gera o conhecimento e a assimilação de técnicas de preparo, que poderão propiciar as bases para um 

futuro planejamento posológico (Albuquerque & Andrade 2002). 

 Nesse contexto, Jaci-Paraná, localizada no estado de Rondônia, é um município de grande 

interesse para estudos etnobotânicos, uma vez que se localiza próximo a reservas florestais e 

indígenas, a 80,5 km da capital Porto Velho, e a 129,0 km da fronteira com a Bolívia, sofrendo 

influências culturais bastante diversificadas, além da situação atual peculiar, devido ao advento da 

construção da Usina Hidrelétrica de Jirau. Com isto, vários fatores de agregação estão se inserindo 

na região, como a mão-de-obra diferenciada, estimulando a miscigenação de culturas e saberes 

tradicionais. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de identificar o conhecimento popular e 

a utilização de plantas na medicina popular em Jaci-Paraná, por meio de um levantamento 

etnobotânico. 

2 Material e métodos 

O presente trabalho constitui um estudo de cunho etnobotânico, onde foram levantados 

dados sobre a utilização tradicional de plantas medicinais pela população do distrito de Jaci-Paraná. 

O distrito, com população estimada em 2007 de 4.703 habitantes, está localizado entre as 

coordenadas geográficas S08°50’45,29”, W63º56’67,79” e S08°51’31,41” W63°56’28,39”, à 
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margem direita da BR-364, sentido Rio Branco-AC a 80,5 km de Porto Velho-RO (Prefeitura 

Municipal de Porto Velho, 2010). 

Para o levantamento dos dados foram realizadas entrevistas de agosto a novembro de 2009. 

Os informantes foram selecionados por técnicas específicas de amostragem aleatória propostas por 

Albuquerque & Lucena (2004). O entrevistador empregou diálogos para direcionar a conversa, 

buscando responder um questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas. O tempo gasto 

em cada entrevista variou de 20 minutos a uma hora, dependendo do maior conhecimento que os 

entrevistados possuíam sobre as plantas medicinais ou da disponibilidade de cada morador.  

Buscou-se dar ênfase aos dados etnobotânicos, como as plantas mais utilizadas, indicação 

terapêutica, parte da planta utilizada e modo de preparo. Além disso, identificou-se também a forma 

de aquisição dos conhecimentos acerca das plantas e o nível de escolaridade dos entrevistados. No 

total, 102 moradores participaram desta pesquisa, sendo entrevistados individualmente, em suas 

residências, nos dias laborais e finais de semana. 

Foram obtidas médias, dividindo-se o número de citações (somatório do número de todas as 

citações de utilizações de plantas com alguma finalidade terapêutica mencionadas pelos 

entrevistados), pelo número de entrevistados, em relação aos fatores: forma de aquisição do 

conhecimento (geração a geração, livros, conversa com amigos) e nível de escolaridade dos 

entrevistados (analfabetos, ensino fundamental completo e incompleto e ensino médio).  

A utilização deste procedimento teve por objetivo a identificação de como está distribuído o 

conhecimento sobre as plantas medicinais, em relação aos fatores mencionados. Por exemplo, 

dentro do fator “nível de escolaridade”, para se inferir sobre o conhecimento etnobotânico dentro do 

grupo “analfabetos” da população, dividiu-se o número de citações (utilização de plantas medicinais 

com finalidade terapêutica mencionadas em entrevistas com os analfabetos da população) pelo 

número de indivíduos analfabetos, obtendo-se a média de citações por indivíduo. Da mesma forma, 
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foram obtidas médias para os outros grupos populacionais, e estas foram comparadas entre si, 

dentro de cada fator, utilizando-se o teste t de Student (p < 0,05). 

Também se utilizou a lista livre, por meio de uma pergunta chave sobre as dez espécies mais 

importantes utilizadas nos últimos dez anos, em ordem de preferência (Lawrence et al. 2005). Esta 

técnica visa buscar informações específicas sobre um domínio cultural da comunidade estudada. 

Desta forma foi possível observar os itens mais salientes, melhores conhecidos ou mais importantes, 

por meio da posição em que aparecem nas listas de citações. A partir da ordenação realizada pelos 

informantes, os dados foram convertidos em um rank.  

As coletas do material botânico foram realizadas no momento das entrevistas. As plantas 

que apresentavam floração e frutificação foram coletadas, posteriormente herborizadas e 

identificadas taxonomicamente seguindo o procedimento de prensagem entre jornais, papelão e 

corrugado, em prensa de madeira, sendo que cada espécime foi identificada com número de coleta, 

data, local e nome do coletor. Após esse processo, o material foi colocado em estufa elétrica para 

desidratação, por um período de três dias. Depois de desidratado, o material vegetal foi descrito e 

identificado com auxílio de lupa, literatura especializada ou por comparação com material já 

identificado e, posteriormente, incorporado ao acervo do Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna 

Pinheiro, pertencente à Faculdade São Lucas (HFSL), no município de Porto Velho, Rondônia. O 

sistema de classificação botânica utilizado foi o Angiosperm Phylogeny Group (APG II) (Souza & 

Lorenzi 2008). 

3 Resultados e discussão 

Foram relatadas para utilização diversas partes vegetais, em quatro formas de preparo, com 

diferentes finalidades terapêuticas, sendo identificadas 80 espécies vegetais, distribuídas em 41 

famílias botânicas.  
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As dez plantas medicinais mais citadas neste levantamento foram boldo (Vernonia 

condensata B.), crajiru (Arrabidaea chica V.), mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), hortelã 

(Mentha villosa L.), laranja (Citrus sinensis (L.) O.), erva-cidreira (Melissa officinalis L.), alfavaca 

(Ocimum selloi Benth.), algodão-roxo (Gossypium hirsutum L.), caju (Anacardium occidentale L.) e 

unha-de-gato (Uncaria tomentosa L.). O conhecimento das propriedades e identificação correta das 

plantas medicinais permite o resgate histórico-cultural da população, uma vez que essas plantas 

podem trazer benefícios ao organismo pelas propriedades que possuem, o princípio ativo. O 

reconhecimento correto da planta é essencial e deve ser feito pela identificação taxonômica da 

espécie (nome científico) e não somente pelo nome popular conforme a Tabela 1.  

Tabela 1. Nomes vulgares e científicos, famílias botânicas, indicações, partes utilizadas e modos de 

preparo de plantas medicinais utilizadas pela população de Jaci-Paraná, Rondônia, Amazônia, 

Brasil. Embrapa Rondônia, 2010. (Vulgar and scientific names, botanic families, indications, used 

parts of the plants and methods of preparation of used medicinal plants for the population of Jaci-

Paraná, Rondônia, Amazon, Brazil. Embrapa Rondônia, 2010.) 

Nome popular-

Científico 

Família Indicação
1 

Parte 

utilizada
1 

Modo de 

preparo
1 

     

Abacate - Persea 

americana Mill. 

Lauraceae a- rins, diurético 

 

b- colesterol alto 

c- problemas de 

pele 

a- raiz, caule 

 

b- folhas, casca 

c- frutos 

a- decocto, 

infusão 

b- in natura 

c- maceração  

Agrião - Nasturtium 

officinale R. 

Brassicaceae a- digestão, dores 

b- cólicas e 

infecção vaginal 

a- folhas  

b- frutos, raiz   

a- decocto 

b- infusão   

Alecrim - Lamiaceae a- calmante  a- folhas, a- decocto, 
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Rosmarinus 

officinalis L. 

frutos, casca, 

raiz 

infusão, in 

natura 

Alfavaca - Ocimum 

selloi Benth. 

 

Lamiaceae a- gripe, rins 

b- inflamação, 

expectorante  

c- dor de cabeça 

a- folhas 

b- casca 

 

c- raiz, frutos 

a- maceração,  

b- decocto, 

infusão  

c- in natura 

Alfazema - 

Rosmarinus 

officinalis L. 

 

Lamiaceae a- derrame  

 

b- calmante  

a- raiz, folhas, 

casca 

b- frutos, 

sementes, 

casca 

a- infusão 

 

b- decocto , in 

natura 

Algodão - roxo 

Gossypium 

hirsutum L. 

Malvaceae a- cólicas e 

infecção vaginal 

b- dor de dente, 

gastrite, 

inflamação, rins, 

ferimentos 

a- folhas, raiz 

 

b- folhas  

a- maceração 

 

b- decocto 

Alho - Allium 

sativum L. 

Liliaceae a- vermes, 

expectorante, 

gripe 

b- pressão alta 

a- folhas, 

frutos 

 

b- caule 

a- maceração 

 

 

b- decocto 

Amor-crescido - 

Portulaca pilosa L. 

Portulacaceae a- cicatrização a- folhas, casca a- maceração, 

decocto, in 

natura 
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Anador - Justicia sp Acanthaceae a- analgésico, dor 

de cabeça 

b- febre 

a- folhas, raiz 

 

b- caule, casca 

a- infusão, 

decocto 

b- maceração, 

in natura  

Arapari - 

Macrolobium 

acaciifolium Benth.  

Fabaceae a- dores 

 

b- câncer  

a- folhas 

 

b- casca 

a- infusão, 

maceração 

b- decocto, in 

natura 

Aroeira - Schinus 

terebinthifolius 

Raddi 

Anacardiaceae a- inflamação a- folhas, 

frutos, raiz, 

casca 

a- maceração, 

decocto 

Arruda - Ruta 

graveolens L. 

Rutaceae a- mal-olhado, 

dor de cabeça  

b- cólicas e 

infecção vaginal 

c- dor de ouvido, 

estômago 

a- folhas 

 

b- folhas, 

frutos, raiz 

c- casca 

a- decocto, 

infusão 

b- maceração  

 

c- sumo 

Azeitona - 

Rhamnidium 

elaeocarpum R. 

Rhamanaceae a- diarréia  a- folhas, casca a- infusão, 

decocto 

Açafrão - Curcuma 

longa L. 

Iridaceae a- anemia 

b- dor de 

garganta  

a- folhas, raiz 

b- casca 

a- decocto 

b- decocto 

Açaí - Euterpe Arecaceae  a- anemia a- caule, raiz a- decocto  
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oleracea M. 

Babosa - Aloe vera 

(L.) Burn. F. 

Liliaceae  a- queimaduras, 

tirar manchas de 

pele 

b- câncer, 

ferimentos, 

hemorróidas  

a- folhas 

 

 

b- casca  

a- chá, xarope, 

maceração 

 

b- decocto, in 

natura 

Barbatimão - 

Stryphnodendron 

barbatiman M.  

Fabaceae a- reumatismo a- folhas, 

frutos, raiz, 

casca 

a- infusão, 

decocto, in 

natura 

Boldo - Vernonia 

condensata B. 

 

Asteraceae a- fígado, 

estômago, dor de 

cabeça 

b- malária, 

fígado,  diarréia 

c- rins 

a- folhas 

 

 

b- caule 

 

c- raiz   

a- chá, xarope 

 

 

b- infusão, 

maceração  

c- decocto, in 

natura 

Caju - Anacardium 

occidentale L. 

 

Anarcadiaceae a- feridas 

 

b- diarréia   

a- caule, raiz, 

folhas 

b- casca, frutos   

a- decocto 

 

b- infusão, in 

natura 

Camomila - 

Chamomila recutita 

L. 

Asteraceae a- calmante  a- folhas, 

frutos, 

sementes 

a- infusão, 

maceração, 

decocto 
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Capeba - 

Pothomorphe 

umbellata L. 

Piperaceae a- inflamação  a- folhas  a- chá, xarope, 

maceração, 

decocto, in 

natura 

Capim santo - 

Cymbopogon 

citratus D.C. 

Poaceae a- calmante, 

cólicas e infecção 

vaginal 

b- crescimento 

dos cabelos 

a-folhas, frutos 

 

 

b- raiz, folhas  

a- chá, xarope, 

infusão, 

maceração 

b- decocto, in 

natura 

Carambola - 

Averrhoa 

carambola L. 

Oxalidaceae a- digestão 

 

b- colesterol alto 

a- folhas 

 

b- frutos, 

casca, caule 

a- infusão, 

decocto  

b- maceração, 

in natura 

Carqueja - Bacharis 

trimera (Less) D.C. 

Asteraceae  a- estômago a- folhas  a-infusão, 

maceração, 

decocto 

Castanha-do-Brasil 

Bertholetlia excelsa 

L. 

Lecythidaceae a- fígado 

 

b- diarréia   

a- folhas 

 

b- caule, casca 

a- decocto, 

infusão 

b- maceração 

Cerejeira - Prunus 

serrulata L. 

Rosaceae a- bronquite  a- raiz, folhas, 

frutos, 

sementes, 

casca 

a- infusão, 

decocto, in 

natura 

Chapéu-de-couro - Alismataceae a- problemas a- folhas  a- chá, xarope, 
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Echinodorus 

macrophyllus K. 

cardíacos maceração, 

decocto, in 

natura 

Copaíba - Copaifera 

langsdorfii D. 

Fabaceae a- infecção, 

inflamação 

b- feridas, gripe  

a- folhas, 

sementes 

b- frutos, casca 

a- infusão, 

maceração 

b- in natura, 

decocto 

Corama - 

Kalanchoe pinnata 

Lam. 

Crassulaceae a- antibiótico, 

gripe 

b- gastrite, 

inflamação 

c- problemas de 

pele, estômago, 

dores 

a- folhas 

 

b- caule 

 

c- raiz, casca 

a- chá, xarope 

 

b- maceração 

 

c- decocto, in 

natura 

Couve - Brassica 

oleraceae L. 

Brassicaceae a- problemas de 

pele  

a- raiz, caule, 

folhas 

a- infusão, 

decocto 

Crajiru - 

Arrabidaea chica V. 

 

Bignoniaceae a- anemia, 

cólicas e 

infecções vaginal 

b- antibiótico, 

hepatite, fígado, 

anemia, gastrite, 

inflamação, rins 

c- limpar o 

a- folhas 

 

 

b- raiz 

 

 

 

c- caule 

a- decocto 

 

 

b- maceração 

 

 

 

c- infusão  
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sangue, malária, 

cicatrização 

Dipirona - Achillea 

millefolium L. 

Asteraceae a- dor de cabeça a- folhas, raiz, 

casca 

a- decocto  

Elixir paregórico - 

Piper marginatum 

L.  

Piperaceae a- estômago 

b- diarréia 

c- digestão, 

cólicas e infecção 

vaginal 

a- caule 

b- raiz 

c- folhas  

a- decocto 

b- infusão 

c- maceração 

Erva-cidreira - 

Melissa officinalis 

L. 

Lamiaceae a- calmante 

b- estômago, 

diarréia   

a- folhas 

b- raiz, casca 

a- decocto 

b- infusão  

Espada de São Jorge 

- Sansevieira 

trifasciata L. 

Ruscaceae a- mal olhado a- folhas, casca a- infusão, 

maceração, 

decocto 

Eucalipto - 

Eucalyptus 

melanophloia L. 

Myrtaceae a- gripe 

 

b- sinusite  

a- folhas, 

frutos 

b- casca 

a- infusão, 

decocto 

b- maceração 

Gemadinha - 

Bredemeyera 

floribunda Benth. 

Polygalaceae a- depurativo do 

sangue 

b- gripe 

a- raiz, caule, 

folhas 

b- frutos, casca 

a- infusão 

 

b- decocto 

Gengibre - Zingiber 

officinale R. 

Zingiberaceae a- gripe, tosse 

 

b- inflamação, 

a- folhas, raiz 

 

b- casca 

a- infusão, 

decocto 

b- maceração 
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vermes  

Gergelim - 

Sesamum indicum 

L.  

Pedaliaceae a- derrame  a- raiz, folhas, 

frutos, 

sementes, 

casca 

a- infusão, 

decocto, in 

natura 

Goiaba - Psidium 

gaujava L. 

Myrtaceae a- diarréia   a- folhas, raiz, 

frutos, casca 

a- infusão, 

decocto, in 

natura 

Graviola - Annona 

muricata L. 

Annonaceae a- rins 

b- fígado 

 

c- dor de cabeça 

a- folhas 

b- casca, frutos 

 

c- raiz  

a- decocto,  

b- infusão,  in 

natura 

c- maceração 

Guaco - Mikamia 

glomerata S. 

Asteraceae a- resfriado  a- folhas, raiz, 

casca 

a- decocto  

Hortelã - Mentha 

villosa L. 

Lamiaceae a- tosse, gripe,  

diarréia 

b- calmante, 

criança assustada 

c- bronquite, 

vermes, infecções 

a- folhas, casca 

 

b- caule, raiz 

 

c- frutos  

a- chá, xarope 

 

b- maceração, 

decocto,  

c- in natura 

Ipê-roxo - Tabebuia 

avellanedae L. 

Bignoniaceae a- infecção 

vaginal 

a- folhas, 

casca, raiz 

a- maceração, 

decocto 

Jabuticaba - 

Myrciaria cauliflora 

Myrtaceae a- inflamação  a- folhas, casca a- infusão, 

maceração, 
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(DC.) O. Berg. decocto 

Jambo - Syzygium 

malaccense (L.) 

Merr & L.M.Perry 

Myrtaceae a- diabete  a- folhas, 

frutos, casca 

a- maceração, 

decocto, in 

natura 

Jatobá - Hymenaea 

courbaril L. 

Fabaceae a- gripe, tosse 

b- rins 

 

c- dor de coluna  

a- folhas, caule 

b- casca, raiz 

 

c- sementes 

a- decocto 

b- infusão, in 

natura 

c- maceração 

Jenipapo - Genipa 

americana L. 

Rubiaceae a- anemia  a- raiz, caule, 

folhas, frutos, 

casca 

a-infusão, 

decocto 

Jucá - Caesalpinia 

ferrea L. 

Fabaceae a- cicatrização 

b- inflamação 

c- infecção 

a- folhas 

b- raiz 

c- casca 

a- maceração 

b- decocto 

c- decocto 

Laranja - Citrus 

sinensis (L.) O. 

Rutaceae a- estômago, 

febre, dor de 

cabeça 

b-  diarréia, gripe 

 

 

c- dor de 

garganta 

a- caule, raiz 

 

 

b- folhas, 

frutos, 

sementes 

c- casca 

a- decocto 

 

 

b- infusão, 

maceração 

 

c- in natura 

Limão - Citrus 

limon (L.) Burn. 

Rutaceae a- estômago, 

gripe, tosse 

a- caule, raiz, 

frutos 

a- decocto, in 

natura 
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b- inflamação,  b- folhas, casca b- maceração 

Losna - Artemisia 

absinthium L. 

Asteraceae  a- estômago, 

digestão 

b- diarréia , dor 

de cabeça  

a- folhas 

 

b- raiz  

a- infusão, 

decocto 

b- maceração 

Macela - 

Achryrocline 

satureioides D.C. 

Asteraceae  a- estômago 

 

b- inflamação   

a- folhas, 

frutos 

b- raiz, casca 

a- maceração 

 

b- decocto 

Malvarisco - Coleus 

amboinicus L. 

Piperaceae a- diarréia 

 

 

b- inflamação  

a- folhas, 

frutos 

 

b- casca 

a- infusão, 

maceração, in 

natura 

b- decocto 

Mamão - Caripa 

papaya L. 

Caricaceae a- pressão baixa  a- folhas, flores  a- maceração, 

decocto 

Manjericão - 

Ocimum basilicum 

L. 

Lamiaceae a- pressão alta, 

gripe  

a- folhas a- infusão, 

maceração, 

decocto, in 

natura 

Manga - Mangifera 

indica L. 

Anarcadiaceae a- diarréia 

b- digestão  

a- raiz, folhas 

b- sementes, 

casca, frutos 

a- infusão 

b- decocto, in 

natura 

Mastruz - 

Chenopodium 

ambrosioides L. 

Amaranthaceae a- cicatrização, 

inflamação, 

vermes 

a- folhas 

 

 

a- infusão, 

decocto 
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b- problemas de 

pele, pulmão, 

fígado  

b- raiz  b- maceração, 

in natura 

Melão-São-Caetano 

- Momordica 

charantia L. 

Cucurbitaceae a- fígado  a- folhas, flores a- maceração, 

decocto 

Mil homens - 

Arislolochia 

cymbifera Mart. 

Aristolochiaceae a- dor de dente 

b- dor de cabeça 

a- raiz  

b- folhas 

a- infusão 

b- decocto 

Orégano - 

Origanum vulgaris 

L. 

Lamiaceae a- expectorante a- folhas, 

sementes 

a- infusão, 

maceração e in 

natura 

Pata-de-vaca - 

Bauhinia forficata 

L. 

Fabaceae 

(Leguminosae) 

a- colesterol alto  a- folhas, caule a- decocto 

Penicilina - 

Penicillium notatum 

L. 

Violaceae a- antibiótico 

b- dores  

a- folhas, caule 

b- casca 

a- decocto 

b- infusão 

Picão - Bidens 

pilosa L. 

Asteraceae  a- hepatite, 

fígado 

b- malária, 

anemia 

c- higiene pós-

parto 

a- folhas 

 

b- raiz, caule  

 

c- frutos  

a- decocto 

 

b- infusão 

 

c- maceração  
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Poejo - Mentha 

pulegium L. 

Lamiaceae a- calmante  a- raiz, folhas, 

frutos  

a- infusão, 

decocto, in 

natura 

Quebra-pedra - 

Phyllanthus niruri 

L.  

Euphorbiaceae a- rins  a- folhas, raiz  a- infusão, 

decocto 

Quina-quina - 

Coutarea hexandra 

L. 

Rubiaceae a- malária 

 

b- fígado  

a- folhas, 

frutos 

b- casca 

a- infusão, in 

natura 

b- decocto 

Repolho - Brassica 

capitata L. 

Brassicacee a- infecção a- raiz, caule, 

folhas, frutos, 

casca 

a- infusão, 

decocto 

Romã - Punica 

granatum  

L. 

Lythraceae a- infecção 

 

b- estômago  

a- folhas, 

frutos 

b- raiz, casca 

a- infusão, in 

natura   

b- decocto 

Sacaca - Croton 

cajucara B. 

Euphorbiaceae a- fígado 

 

b- hepatite  

a- folhas 

 

b- casca 

a- maceração, 

decocto 

b- in natura 

Salsa - 

Petroselinum 

sativum H. 

Apiaceae  a- rins a- folhas, 

frutos  

a- infusão, 

maceração, 

decocto 

Sangria d’água - 

Vernonia 

polyanthes L. 

Asteraceae a- bronquite  a- raiz, folhas, 

frutos, 

sementes, 

a- infusão, 

decocto, in 

natura 
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casca 

Sangue de dragão - 

Croton lechleri L. 

Euphorbiaceae  a- infecção 

b- cortes e 

machucados 

a- folhas 

b- sementes  

a- infusão 

b- maceração, 

in natura 

 

Saracura - Aramides 

mangle L. 

Rallidaceae a- malária a- folhas, 

frutos, raiz, 

casca 

a-maceração,  

decocto 

Súcuba - 

Himanathus 

sucuuba M. 

Apocynaceae a- pressão alta 

b- malária 

 

c- inflamação 

a- raiz, folhas 

b- frutos, 

sementes 

c- casca 

a- infusão 

b- decocto 

 

c- in natura 

Terramicina -

Alternanthera 

brasiliana Kuntze. 

Amaranthaceae a- antibiótico 

b- dor de cabeça 

c- diarréia, febre  

a- folhas 

b- raiz  

c- casca 

a- infusão 

b- decocto 

c- maceração 

Trevo-roxo - 

Trifolium pratense 

L. 

Acanthaceae a- dor de ouvido a- folhas  a- infusão, 

maceração, 

decocto 

Uxi - Endopleura 

uchi (H.) C. 

Humiriaceae a- rins 

b- infecção e 

inflamação  

a- casca 

b- casca 

a- maceração 

b- decocto  

Unha-de-gato - 

Uncaria tomentosa 

L. 

Rubiaceae a- inflamação 

b- gastrite, 

fígado, malária, 

a- folhas 

b- caule 

 

a- decocto 

b- infusão 
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1
As letras de referência indicam conexão entre os itens Indicação, Parte Utilizada e Modo de 

Preparo. (The reference letters indicate connection between itens Indication, Used Part of the Plant 

and Method of Preparation). 

 

 

 

 

A família mais representativa foi Asteraceae (nove citações). Para as demais famílias, o 

número de espécies foi: Lamiaceae (oito citações), Fabaceae (cinco citações), Myrtaceae (quatro 

citações), Brassicaceae, Anacardiaceae, Rutaceae, Rubiaceae e Piperaceae (três citações cada), 

enquanto que para as demais famílias obtiveram-se duas citações ou menos. Ritter et al. (2002) ao 

relatar o uso de plantas medicinais no município de Ipê (RS), constataram que a família mais 

representativa em número de espécies foi Asteraceae, fato também verificado por Negrelle & 

Fornazzari (2007). 

Foram constatadas sete formas de preparo dos fitoterápicos, sendo que o mais utilizado foi o 

decocto (83 citações), seguido de infusão (56 citações), maceração (51 citações), in natura (39 

citações), chá e xarope (sete citações cada) e sumo (uma citação). Resultados encontrados também 

por Parente & Rosa (2001) e por Rodrigues & Carvalho (2001).  

Quanto à parte vegetal utilizada nas preparações dos remédios caseiros, observou-se uma 

maior utilização das folhas (94 citações), seguido de cascas (54 citações), raiz (48 citações), frutos 

(38 citações), caule (25 citações), sementes (13 citações) e flores (duas citações). Resultados 

dores 

c- antibiótico, 

rins, infecção 

 

c- casca 

 

c- maceração 

Vassourinha - 

Spocaria dulcis L. 

Scrophulariaceae a- rins 

 

b- infecção 

a- folhas 

 

b- raiz  

a- infusão, 

decocto  

b- maceração 
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semelhantes foram obtidos por Ming & Amaral Júnior (2005), que observaram que a parte mais 

utilizada por seringueiros na Reserva Extrativista Chico Mendes são as folhas, as quais concentram 

geralmente grande parte dos princípios ativos das plantas. A utilização de folhas na preparação de 

remédios caseiros tem sido frequentemente citada em levantamentos etnobotânicos (Garlet & 

Irgang 2001).  

Em um levantamento realizado por Fernandes (2004) acerca dos trabalhos apresentados nos 

simpósios de plantas medicinais, de 1972 a 1998, as regiões mais participativas, em termo de 

trabalhos apresentados, foram Sudeste, Sul e Nordeste, sendo que as regiões Centro-Oeste e Norte 

apresentaram uma parcela pouco significativa.  

As afecções mais citadas pelos moradores do distrito de Jaci-Paraná foram: gripe (39 

citações), diarréia (37citações), fígado (33 citações), calmante (32 citações), cólicas e infecção 

vaginal (27 citações), inflamações (25 citações), malária (23 citações), estômago, dor de cabeça e 

cicatrização (14 citações cada), rins (13 citações), anemia e vermes (10 citações), febre (nove 

citações), gastrite e digestão (sete citações), tosse (seis citações), e garganta e antibióticos (cinco 

citações), enquanto que para as demais afecções obtiveram-se quatro citações ou menos. O 

grupamento das doenças foi feito com base nos conceitos dos autores e não dos entrevistados. 

Medeiros et al. (2004) também encontraram o maior número de espécies para o tratamento da gripe, 

entre os moradores entrevistados em Mangaratiba-RJ. Enquanto que Ritter et al. (2002) 

encontraram um maior número de espécies indicadas para problemas intestinais e do fígado, 

seguido de gripe, aparelho digestório e aparelho circulatório. 

Os dados relacionados à aquisição dos conhecimentos sobre o uso das plantas medicinais 

revelaram que a maior parte foi adquirida por meio das mães, avós e bisavós (geração a geração) 

com 1,75 citações por entrevistado, seguido de conversas com outras pessoas com 3,78; e livros 

com 5,02 citações por entrevistados. Este resultado está de acordo com o levantamento 
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etnobotânico realizado por Ming & Amaral Júnior (2005) na reserva extrativista “Chico Mendes”, 

no Acre, em que a maioria dos entrevistados afirmou que o aprendizado foi repassado pelos pais. O 

conhecimento de pai para filho, a observação direta das atividades dos pais, é a forma mais 

tradicional de transferência das informações. Os resultados assemelham-se com os de Roque et al. 

(2010) mostrando que os saberes sobre as plantas medicinais e seus usos, foram transmitidos pelos 

familiares. De acordo com Medeiros et al. (2004) os meios modernos de comunicação causam a 

perda da transmissão oral do conhecimento sobre o uso de plantas. 

Em relação ao nível de escolaridade, o conhecimento e uso de plantas medicinais 

predominou entre aqueles que possuíam o nível fundamental incompleto com 5,0 citações por 

entrevistados; seguido pelo nível fundamental completo com 4,6; ensino médio completo com 3,8; 

analfabetos com 2,9; ensino médio incompleto com 2,2; e ensino superior com 1,3 citações por 

entrevistados. Assim, observa-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais apresenta uma 

tendência a diminuir com o nível de escolaridade. Está claro que o nível de escolaridade está 

associado a condições econômicas. Assim, a relação entre o baixo nível de escolaridade e a maior 

familiarização com o poder medicinal das espécies vegetais pode refletir a busca, devido ao poder 

aquisitivo, de formas alternativas de tratar as doenças, que envolvam a compra de medicamentos 

caros. Talvez seja possível inferir também que o nível crescente de escolaridade envolve uma certa 

massificação dos costumes, principalmente frente à globalização, o que levaria a uma perda gradual 

dos hábitos ancestrais relacionados à fitoterapia.  

Do ponto de vista social, é de conhecimento geral que as camadas de menor renda da 

população mundial possuem os conhecimentos básicos da medicina natural. Essa população é 

extensivamente consultada como principal e mais importante fonte de informações que, por sua vez, 

permitiram a descoberta da maioria dos medicamentos de origem natural disponível na medicina 

moderna (Chaves & Zanin 2004). Como observado por Santos et al. (2008), a utilização de plantas 
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medicinais reflete a realidade de parte da população brasileira, cujo limitado acesso aos programas 

de saúde pública levou ao desenvolvimento e conservação de um conhecimento etnobotânico rico 

de informações. 

O gênero feminino predominou com o maior número de entrevistas, obtendo-se 67 

entrevistas, enquanto que 35 entrevistados eram do sexo masculino. As médias foram: 4,77 e 15,11 

citações por entrevistados, respectivamente. Estes resultados assemelham-se com os de 

Vendruscolo & Mentz (2006) que ao realizarem um estudo etnobotânico das plantas medicinais 

utilizadas pelos moradores do bairro Ponta Grossa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na qual, dos 

51 entrevistados, 46 (90,2%) são do sexo feminino, 35 (69,6%) são do sexo masculino e destes, 40 

(78,4%) obtiveram seu conhecimento sobre o uso de plantas, pelo menos em parte, com familiares. 

Silva et al. (2005) ao realizar um levantamento etnobotânico das plantas medicinais da zona rural 

do Município de Piumhi, Minas Gerais, observaram que do total dos entrevistados 63% eram do 

sexo feminino e 37% do sexo masculino, a faixa etária variou entre 20 a 80 anos. A maioria dos 

entrevistados (90%) faz uso de algumas plantas medicinais desde os seus tempos de infância. Em 

relação às suas justificativas de utilização, os motivos foram os mais variados, com destaque para os 

seguintes: tradição familiar, crença popular, problemas de saúde, por serem mais eficientes que os 

remédios de farmácia, por questões financeiras, por apresentarem bons resultados. 

Observou-se em nosso trabalho, que a maioria dos moradores cultivava as plantas 

consumidas em seus quintais, indicando que estas eram ao menos parcialmente preservadas e 

utilizadas quando necessária. Outro aspecto importante que está ocorrendo em nossa sociedade e 

que se tornou um problema é a exploração exaustiva das espécies vegetais de interesse terapêutico 

de modo irracional e inconsequente, ocasionando problemas de desequilíbrio ambiental nas 

formações vegetais, incluindo a extinção de muitas espécies que ainda não foram estudadas, o que 
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representa uma grande perda do arsenal químico e biológico potencialmente útil como 

medicamento. 

 A área estudada caracteriza-se por uma situação sócio-econômica em transformação. 

Atualmente, a população local conta com apenas um posto de saúde, em condições precárias de 

atendimento, e o uso de plantas medicinais com fins terapêuticos é uma alternativa de baixo custo e 

muitas vezes eficaz ao tratamento de determinadas doenças.  

O conhecimento popular demonstrado pelos moradores estudados e descrito neste trabalho 

abre caminhos para o desenvolvimento de novos estudos sobre essas plantas, visando confirmar 

cientificamente suas propriedades terapêuticas, abrindo novas possibilidades de exploração e 

melhor aproveitamento como tem sido feito com outras espécies medicinais. 

Agradecimentos - Aos moradores de Jaci-Paraná pela gentileza e disposição em colaborar durante 

todo o trabalho e que foram imprescindíveis a sua realização. 
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O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL COMO ESTRATÉGIA COMPETITIVA: 

Estudo de caso do APL do turismo da Costa dos Corais/AL 
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RESUMO 
Aglomerações de empresas estão sendo cada vez mais observadas no mundo 
organizacional, geralmente aparecem em forma de conglomerados de grandes 
organizações, que buscam a expansão de seus negócios através da fusão, aliança e 
colaboração com outras organizações. As pequenas e medias organizações também 
podem ser vistas atuando em conjunto, neste caso seriam os chamados arranjos 
produtivos locais, onde diversas organizações se “unem” em busca de um objetivo 
comum, melhorar sua capacidade de competir no mercado. Partindo deste ponto, 
onde pequenas e medias empresas se organizam em aglomerados, objetivando 
melhorar a competitividade, é que se apresenta a proposta deste trabalho. Através 
da revisão de conceito de aglomerados, clusters, arranjos produtivos locais e turismo 
buscaram-se as principais contribuições sobre estes temas na literatura. 
Estruturando o que seria um APL turístico, sendo utilizado como objeto de estudo o 
arranjo da Costa dos Corais, para demonstrar como este contribuiu para o 
desenvolvimento da região. Dentre as considerações obtidas neste trabalho 
ressaltam-se a capacitação de mão-de-obra, o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável, bem como acréscimo competitivo das organizações. 
 
Palavras-chave: Aglomerações. Arranjo Produtivo Local. Competitividade 

 
ABSTRACT 
Cluster of firms has being increasingly seen in the organizational world usually 
appear in the form of clusters of large organizations seeing to expand its business 
through alliance and collaboration with other organizations. Small and medium 
organizations can also be seen acting in concert, in this case would be called local 
clusters, where several organizations to "join" in search of a common goal, improving 
their ability to compete in the market. From this point, where small and medium 
businesses are organized in clusters, in order to improve competitiveness, is that this 
work presents the proposal. Through the review of the concept of clusters, local 
productive arrangements sought and tourism are the main contributions in the 
literature on these topics. Structuring the LPA would be a tourist, being used as an 
object of study the arrangement of the Coral Coast, to show how this contributed to 
the development of the region. Among the considerations taken in this paper we 
emphasize to training people, the sustainable socioeconomic development and 
increased competitive organizations. 
 
Key-words: Cluster; Local Productive Arrangements; Competitiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
O mundo tem mudado constantemente devido a influencia do homem sobre o 

ambiente, o mesmo ocorre no ambiente organizacional, ou seja, onde as 

organizações estão inseridas também ocorrem mudanças (inovações, novas 

tecnologias, processos), o que as obriga a adaptar-se para competir. A globalização 

aumentou exponencialmente a competição entre as organizações pelo mercado, 

desse modo para manter-se no mercado as organizações tiveram de mudar e 

aperfeiçoar suas estratégias, para continuar atuando.  

A idéia de “sobreviver” sozinha está cada vez mais ultrapassada, o que as 

organizações estão buscando são meios de diminuir suas dificuldades, e isto está 

sendo feito através de associação, colaboração, parceria, aliança, redes e etc. 

Sendo que para as pequenas organizações a dificuldade é maior devido a diversos 

fatores, como recursos escassos, mão-de-obra especializada, mudanças 

tecnológicas e etc., nestas organizações a intenção de colaborar com outras 

organizações para manter-se atuante é ainda maior. 

Uma das alternativas para as organizações enfrentarem a competição é se 

juntarem em aglomerações, este conceito segundo Cassiolato e Szapiro (2003) já é 

associado ao conceito de competitividade. Uma forma de aglomeração é o Arranjo 

Produtivo Local – APL, onde as empresas de porte menor são beneficiadas, uma 

vez que, devido ao seu tamanho não conseguiriam competir sozinha de forma 

satisfatória no mercado, dentre as vantagens obtidas através do APL, pode-se citar: 

localização, difusão do conhecimento, capacidade de inovação, melhoria da de 

comunicação, cooperação e competição, intercâmbio de informações, dentre outros.  

O que se observa é que este tipo de aglomeração facilita e melhora não 

apenas uma organização, mas permite que todas as organizações do arranjo, 

possam se desenvolver e prosperar. De acordo com Lima e Lopes (2003, p. 26), “a 

idéia de se estudar APL’s surgiu em meio a uma crise de sobrevivência das micro e 

pequenas empresas no Brasil, dada a situação conjuntural do país e do 

reconhecimento da importância dessas unidades produtivas”. 
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar o conceito de APL, bem como 

características e vantagens deste aglomerado para as empresas de pequeno e 

médio porte. Para tanto realizou-se um levantamento da literatura sobre o tema, que 

será exemplificado com o APL da Costa dos Corais, no litoral norte do estado de 

Alagoas, descrito no trabalho de Barreto, Oliveira e Sicsú (2007) retirando dessa 

discussão algumas considerações relevantes para o tema tratado. 

 
2 AGLOMERADOS DE EMPRESAS 

 
A competitividade está intrinsecamente ligada ao termo aglomerações de 

empresas (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003). Buscar a compreensão da associação 

de aglomeração e competitividade é o que motiva os estudos de aglomerações. 

 Segundo Barreto, Oliveira e Sicsú (2007) destacam que Porter1 (1999) foi o 

primeiro a desenvolver pesquisas sobre aglomerados de empresa, cujo intuito foi 

buscar o desenvolvimento de uma teoria sobre competitividade nacional, estadual e 

local; em sua obra “A vantagem competitiva das nações”, o termo de aglomerados 

destacou-se por ser o meio estratégico de obter-se vantagem competitiva.  

Ainda conforme os autores complementam que aglomerado traduz-se como 

um conglomerado geográfico de empresas inter-relacionadas e instituições 

correlatas em uma área determinada, unidas por elementos comuns entre si de 

forma sinérgica buscando a competitividade. Partindo dessas premissas, conclui-se 

que a competitividade esta diretamente conectada ao termo de aglomerações de 

empresas delimitadas em espaço geográfico.  

Entretanto, Porter1 (1999 apud BARRETO, OLIVEIRA; SICSÚ, 2007) informa 

que os aglomerados nos países desenvolvidos possuem uma profundidade e 

amplitude maior que as dos países subdesenvolvidos, o que os tornam mais visíveis, 

quando comparados aos aglomerados aos demais países, e para que haja um bom 

funcionamento dos aglomerados nas regiões dos países em desenvolvimento faz-se 

necessário um envolvimento dos elos que as compõem.  

Partindo da conceituação de aglomerados fica evidente que o foco da análise 

em empresas individuais torna-se insuficiente para compreender os fatores que 

aumentam o desempenho competitivo das empresas. É necessário analisar o 



 

 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

4 

relacionamento tanto entre as firmas como entre estas e as demais instituições 

dentro de uma determinada região.  (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003).  

De acordo com Correia e Lins (2003) as empresas integrantes de um cluster 

possuem vantagem competitiva sobre as empresas que atuam isoladas no mercado 

bem como, alta capacidade de desenvolver habilidades e eficiência coletiva.   

____________________________ 
1
 PORTER, Michael E. On competition: estratégias competitivas essenciais. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1999.  

Esses pensamentos corroboram com Porte ao discutir que os aglomerados 

nas economias estão predominando no lugar de empresas e setores que atuam 

isolados. 

Porter1 (1999 apud CUNHA, 2002) observa que: “a teoria dos aglomerados 

atua como uma ponte entre a teoria das redes e a competição. O aglomerado é uma 

forma que se desenvolve dentro de uma localidade geográfica, na qual a 

proximidade física de empresas e instituições assegura certas formas de afinidades 

e aumenta a freqüência e os impactos das interações”. 

O autor ainda destaca que a presença dos agrupamentos sugere que boa 

parte da vantagem competitiva se situa fora da empresa ou do setor, residindo na 

localização das unidades de negócios. Sua presença também leva o governo a 

assumir um papel diferente, desde quando, as políticas macroeconômicas são 

condições necessárias, mas não suficientes para fomentar a competitividade, 

tornando-se necessário, portanto, que o governo passe a exercer uma maior função 

ao nível microeconômico, no sentido de remover obstáculos ao crescimento e à 

melhoria dos agrupamentos existentes e emergentes.  

Prado (2010) acredita que dentro do aglomerado, a divisão do trabalho entre 

as empresas permite que o processo produtivo ganhe flexibilidade e eficiência, já 

que as empresas são obrigadas a desenvolver competências específicas. A 

concentração de produtores especializados estimula o desdobramento da cadeia 

produtiva a montante, principalmente pelo surgimento de fornecedores de matérias-

primas, máquinas e equipamentos, peças de reposição e assistência técnica, além 

de serviços especializados (técnicos, administrativas, financeiros e contábeis).  

 
3. CLUSTERS EMPRESARIAIS 
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De acordo com Garcia e Costa (2005) os clusters referem-se a diversos tipos 

organizacionais, representando trajetórias diferenciadas de desenvolvimento, 

premissas organizacionais ou mesmo problemas específicos. Segundo estes 

autores um dos primeiros pesquisadores a trabalhar o conceito de cluster foi 

Krugman2 (1991), que buscou identificar a natureza das externalidades, destacando 

a   geração   de   economias   externas,  concluindo  que  a  formação  do  cluster se 

____________________________ 
2
 KRUGMAN, P. Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 

Chicago, v. 99, nº 31, p.483-499, jun./1991. 

 

 

associaria somente à geografia econômica. 

Para explicar os aspectos locacionais da competitividade Porter1 (1999, apud 

GARCIA; COSTA, 2005) associa a existência de clusters a fatores econômicos. As 

organizações buscam vantagens competitivas transformando o ambiente interno em 

um fator importante, mas os clusters por sua vez demonstram que o ambiente 

externo possui um papel vital. 

Representando um novo meio de vislumbrar a situação local, o que desafia a 

estrutura convencional, bem como contribuições do governo e instituições para o 

sucesso competitivo e o desenvolvimento econômico. 

O mesmo autor define clusters como concentrações geográficas de firmas e 

instituições interconectadas em forma de competição, incluindo, fornecedores e uma 

infra-estrutura específica, estendendo-se também aos consumidores. 

O emprego de termos como o de clusters regionais da ênfase à concentração 

geográfica das organizações devido a proximidade de umas com as outras, 

facilitando a divisão de trabalho entre elas, permitindo a especialização e a 

inovação, sendo estas ferramentas utilizadas para a competição fora dos mercados 

locais (CUNHA, 2002).  

A aglomeração em cluster permite as empresas ganhos de eficiência e 

competências, o que dificilmente poderia ser alcançado individualmente pelas 

organizações participantes do aglomerado, no entanto para organizações de maior 

porte a proximidade geográfica não é de grande relevância, uma vez que estas 
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podem internalizar muitas de suas funções, assim este tipo de organização traria 

poucos benefícios (GARCIA; COSTA, 2005). 

 
 

4 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL 
 
 
Trata-se de uma aglomeração de agentes econômicos (empresas), políticos 

(órgãos governamentais) e sociais (sindicatos e associações), localizados dentro de 

um mesmo território, com perspectivas comuns em atividades econômicas, 

apresentando vínculos ainda que incipientes de interação, cooperação e 

aprendizagem entre si e os demais agentes, conceito complementado ainda pelo 

SEBRAE (2009) e Gonçalves e Guimarães (2005), onde ressalta-se o apoio de 

instituições  locais, de crédito, de ensino e pesquisa, associações  empresariais e 

etc. 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC e a 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP (2008, p.9), mencionam 

ainda: 

Este Arranjo Setorial inclui empresas produtoras de bens e serviços finais, 
fornecedoras de equipamentos e outros insumos, prestadoras de serviços, 
comercializadoras, clientes, cooperativas, associações e representações e 
demais organizações voltadas à formação e treinamento de recursos 
humanos, informação, pesquisa, desenvolvimento e engenharia, promoção 
e financiamento. 

 

Segundo Gonçalves e Guimarães, (2005) os APL’s são formados a partir da 

percepção de novos meios de produção (inovação) e, condições favoráveis ao 

desempenho das atividades do arranjo no local, assim as organizações para 

acompanhar as inovações do setor passam a optar por estes aglomerados. Afinal 

“num período marcado pela crescente incorporação de conhecimentos nas 

atividades produtivas, a inovação passou a ser entendida como variável ainda mais 

estratégica para a competitividade de organizações [...]” (CASSIOLATO; LASTRES, 

2005, p.34).  

Quem não possuir meios de inovar sozinho, tende a se “aliar” com outros, 

buscando meios de competir e reduzir os riscos decorrentes das mudanças 

(oscilações) no mercado. Ainda na contribuição de Gonçalves e Guimarães, (2005) o 
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grau de riscos tanto para empresa, quanto para os trabalhadores também é reduzido 

através da concentração de empresas em determinada região através de 

aglomerações.  

Como o APL está situado em um território (região) limitado (determinado), 

este poderá se beneficiar, uma vez que os recursos gerados através do APL, a 

principio, serão reinvestidos na região onde está inserido o arranjo, 

consequentemente, fortalecendo a economia e colaborando para o desenvolvimento 

local.  

Com relação a localidade (território/região) Cassiolato e Szapiro (2003, p.5) 

afirmam que: 

As relações de proximidade geográfica constituem-se [...] em ativos 
específicos valiosos na medida em que são necessárias para a geração de 
[...] externalidades positivas num sistema econômico. Uma atividade é 
totalmente territorializada quando sua viabilidade econômica está enraizada 
em ativos (incluindo práticas e relações) que não estão disponíveis em 
outros lugares e que não podem ser facilmente ou rapidamente criadas ou 
imitadas em lugares que não as têm. 

 

Assim, o Arranjo Produtivo Local compreende um recorte do espaço 

geográfico (parte de um município, conjunto de municípios, bacias hidrográficas, 

vales, serras, etc.) que possua sinais de identidade coletiva (sociais, culturais, 

econômicos, políticos, ambientais ou históricos). 

O fator localização é fundamental para as organizações de menor porte, uma 

vez que estas possuem dificuldades para abrir filiais, mudar a localização de sua 

organização, pois estas dependem muito das relações que possuem no local, além 

que seus recursos não são abundantes como nas de grande porte. Sendo que “[...] 

uma característica dos APLs é o elevado número de pequenas empresas e, em 

muitos casos, apresenta uma porcentagem elevada de empresas informais [...]” 

(CROCCO et al.,2003, p. 19). 

Assim a participação destas organizações no APL, viabiliza e permite um 

maior intercambio entre fornecedores, clientes e etc., o que dificilmente 

conseguiriam se atuassem isoladamente, Cassiolato e Szapiro (2003) ressaltam que 

a cooperação entre atores possui uma relevância cada vez maior na cadeia, 

passando a ser observada como elemento fundamental na competitividade das 

organizações. 
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Além disso, o APL deve manter ou ter a capacidade de promover uma 

convergência em termos de expectativas de desenvolvimento, estabelecer parcerias 

e compromissos para manter e especializar os investimentos de cada um dos atores 

no próprio território, e promover ou ser passível de uma integração econômica e 

social no âmbito local. (SEBRAE, 2009) 

O conceito de APL é às vezes confundido com o conceito de clusters, sendo 

que neste tipo de aglomerado a interação que ocorre é apenas entre os agentes 

econômicos (empresas) e não com os demais atores (político e social).  Conforme 

demonstra a Figura 1. 

 Nas palavras de Cassarotto e Pires (2001, p. 84), “os clusters são 

concentrações geográficas de empresas e instituições interconectadas num campo 

particular envolvendo fornecedores, maquinaria, serviços e infra-estrutura”.  

Uma das oportunidades de se trabalhar em APL segundo MDIC e FIESP 

(2008), é o ganho de escala potencializado no que concerne ao aprendizado, 

inovação e capacitação, principalmente para as pequenas e medias empresas, alem 

da inserção destas organizações no processo de desenvolvimento local, permitindo 

com isto uma descentralização do desenvolvimento industrial. “[...] esta forma de 

organização da produção no espaço tem auxiliado empresas dos mais variados 

tamanhos e, particularmente pequenos e médias empresas, a superarem barreiras 

ao seu crescimento”. (CROCCO et al., 2003, p. 7). 

 
Figura 1 - Diferenças entre clusters e APL. 
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  Fonte: Moura, 2008 (adaptado de Schmitt

3
 et. al, p. 7) 

 

Dentre as vantagens disponibilizadas através do APL, podemos citar o ganho 

de escala ou escopo, logística, mão-de-obra não qualificada barata, incentivos 

fiscais, cooperação entre os agentes e etc.  

De acordo com Santos, Diniz e Barbosa (2004, p.165): 

Existe outra vantagem competitiva locacional muito importante [...], a 
imagem mercadológica regional, que é absolutamente essencial no setor de 
turismo, mas pode também ser necessária nos setores de bebidas, 
gastronomia, alimentos, bens culturais e moda. Esse tipo de vantagem é 
uma espécie de bem público da região [...]. 

 

Os APL’s de certa forma produzem efeitos de retroalimentação, reforçando 

assim sua própria competitividade e colaborando com o desenvolvimento da região, 

na qual  está  inserido. Com  o fortalecimento  do  APL, gera-se  maior  economia de 

escala, investem-se no desenvolvimento de novos produtos, serviço e tecnologias, 

além de uma maior integração produtiva, o que reforça a competitividade e o 

crescimento do arranjo. MDIC  e  FIESP (2008)  mencionam  que  um  diferencial de  

____________________________ 
3 

SCHMITT, Claúdia L.; WAGNER, Douglas; LOPES, Herton C.; WITTMANN, Luiz . Concentrações 
de Empresas: Estratégia para a competitividade e a eficiência coletiva. Disponível em: <http://www. 
unisc.br/universidade/estrutura_administrativa/departamentos/administracao/docs(concentracoes_em
presas).pdf> 

 

 

atuação que permitirá as organizações integrantes do APL tornarem-se mais 

competitivas são as ações conjuntas, baseadas na relação de confiança entre os 

atores, este é um fator de diferenciação, pois potencializa as externalidades locais 

fornecendo meios para geração de um ambiente que propicie incremento para a 

competitividade local através do APL.  

A interação decorrente da cooperação entre os integrantes do arranjo 

produtivo, não apenas fornece uma vantagem econômica, como ganhos de logística 

e escala, mas propicia flexibilidade e eficiência, através da especialização 

decorrente das fases do processo de produção, bem como pela inter-relação das 

unidades produtivas com o ambiente local. (COSTA; COSTA, 2005). 

A cooperação entre os agentes não quer dizer que não exista a competição 

interna, mas o que ocorre é um mix entre cooperação e competição, onde o primeiro 
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contribui para reduzir deficiências de escala, alem de minimizar os riscos, bem como 

os custos de transação, facilitando com isso o fluxo dos recursos, gerando novas 

oportunidades e mantendo a capacidade de inovação do aglomerado. O segundo 

mantém o dinamismo dentro do arranjo, fortalecendo a competitividade através da 

difusão de melhores praticas produtivas. Assim o papel das instituições e relações 

sociais no interior do arranjo seria a capacidade de facilitar tanto a coordenação 

quanto o envolvimento dos atores em ações de cooperação que conduzam a um 

desempenho econômico superior, destas organizações. (COSTA; COSTA, 2005). 

 
5 TURISMO 
 

Segundo Mamberti e Braga (2004, p.3) “o turismo é um produto composto por 

bens e serviços, tangíveis e intangíveis”. Uma definição apropriada deve considerar 

o turismo como atividade econômica e social, tanto pelas motivações que o originam 

e determinam quanto pelas implicações e efeitos que exerce nos sistemas 

econômico, social e ambiental dos lugares receptores, bem como nos de origem dos 

viajantes. 

“O turismo é uma das atividades que mais cresce no país e que assume um 

papel de grande importância para o desenvolvimento do mesmo”. (BARRETO; 

OLIVEIRA; SICSÚ, 2007, p. 5). Segundo Tomazzoni (2007) a atividade turística é o 

setor econômico que mais gera emprego, absorvendo uma quantidade expressiva 

de mão-de-obra local, o que impulsiona o poder aquisitivo dos aglomerados 

industriais e comerciais, além de contribuir significativamente com a distribuição de 

renda.  

Para Mamberti e Braga (2004) uma das características principais do turismo 

que o diferencia das demais atividades é o fato do consumidor (turista) ter que se 

deslocar até o produto para que este possa ser consumido, no caso o local turístico. 

A relevância do turismo está diretamente relacionado a organização do espaço 

através da criação de estruturas com características singulares, que denotam o nível 

espacial, produtivo e peculiar de uma sociedade 

De acordo com Barreto, Oliveira e Sicsú (2007, p. 5-6): 
 

O turismo representa uma atividade econômica, que se bem gerenciada, 
pode ser considerada uma alternativa para a realização dos objetivos de 
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desenvolvimento que tem como preocupações a sustentabilidade ambiental, 
redução das desigualdades regionais e sociais, além da criação de postos 
de trabalho e a geração e distribuição de renda  

 

O turismo possui algumas limitações em sua estrutura que auxiliam a 

caracterizá-lo, que conforme Mamberti e Braga (2004) seriam três: a transitoriedade, 

a sazonalidade e a polarização do espaço. A transitoriedade refere-se a 

possibilidade de regressão da região turística, ou seja, perca da identidade turística 

da região o que pode ocorrer pela perda de atratividade, problemas de instabilidade 

política, econômica e insegurança, dificuldades de acesso a região, falhas nas 

técnicas de gestão, dentre outros. A sazonalidade refere-se à alternância de 

demanda em períodos regulares de tempo, é o caso das mudanças de estações, por 

exemplo, que influenciam na quantidade de turistas na região. E por ultimo a 

polarização que é decorrente da sazonalidade, onde ocorre uma alta densidade de 

ocupação territorial, ou seja, mais pessoas do que a região pode comportar, gerando 

ausência de hospedagens e etc. 

Da mesma maneira uma região para ser considerada com turística deve 

dispor de três características, freqüência turística (densidade), infra-estrutura 

turística (equipamentos e serviços turísticos) e uma imagem turística. (MAMBERTI; 

BRAGA, 2004). A densidade turística refere-se a freqüência ou ao fluxo de 

visitantes, que deve possuir uma quantidade significativa. A infra-estrutura, como o 

nome já diz refere-se aos equipamentos e serviços colocados a disposição dos 

visitantes, como agencias de turismo, hotéis, restaurantes e etc. Já a imagem 

turística pode ser tanto relacionada a atrativos naturais, como paisagem, fauna, flora 

e etc., como atrativos culturais, como símbolos ou patrimônios históricos, culturais e 

religiosos. As ações decorrentes de setores como o de marketing, por exemplo, 

geralmente utilizam-se desta imagem para compor suas campanhas. 

O setor turístico é composto, em sua maioria, pelos pequenos negócios 

agrupados territorialmente em determinada região, os projetos de APL, neste caso, 

possuem como público-alvo micro e pequenos empresários do setor de turismo, o 

que abrange meios de hospedagem, alimentação, transportes, guias, 

entretenimento, lojistas, serviços de suporte e produção associada (como o 

artesanato regional, por exemplo). (COSTA; SAWYER; NASCIMENTO, 2009). 
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As mudanças que vem ocorrendo tanto na economia quanto nos direitos 

trabalhistas e previdenciários do decorrer das ultimas décadas também contribuíram 

para o aumento da atividade turística, como por exemplo, a redução das cargas 

horárias, o acesso a aposentadorias e férias anuais, ampliou o tempo disponível das 

pessoas, o que possibilita mais tempo ao lazer, cultura e ao turismo. (MAMBERTI; 

BRAGA, 2004). Para o mapeamento do arranjo produtivo do turismo, Barbosa e 

Zomboni4 (2000, apud MAMBERTI; BRAGA, 2004) utilizam uma representação 

composta de cinco anéis concêntricos, que demonstra a posição de cada um dos 

atores, bem como as correlações existentes entre estes, conforme é apresentado na 

Figura 2. 

Figura 2 - Anéis concêntricos do arranjo produtivo turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Barbosa e Zamboni

4
 (2000, apud MAMBERTI; BRAGA, 2004) 

____________________________ 
4 
BARBOSA, Maria A. C. e ZAMBONI, Roberto A. Formação de um Cluster em Torno do Turismo 

de Natureza Sustentável em Bonito-MS. Brasília: IPEA e CEPAL, 2000 
Segundo os mesmos autores, a parte central é composta pelos atrativos 

disponíveis na localidade, tanto os naturais (por exemplo, a geografia física da 

região, como os recursos naturais), quanto os artificiais (por exemplo, construções, 

como o Cristo Redentor, ou festas, feiras e eventos, como o Carnaval no Brasil). O 

segundo anel é composto pela infra-estrutura, ou seja, pelos equipamentos e 

serviços à disposição do público-alvo. Este dois anéis juntos formam a base ou 
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alicerce da cadeia produtiva, sendo as informações relativas a estes de extrema 

importância. O terceiro anel é composto pelas instituições de apoio local, onde a 

ligação é permanente e direta, focada na atividade turística, são as secretarias e 

conselhos (municipais), associações representativas dos setores (hotéis, bares, 

restaurantes, agencias de viagem), é neste anel que são traçadas diretrizes e 

estratégias de interesse comum, social e política. O quarto anel é composto pelas 

instituições de âmbito estadual e federal, além das fundações de ensino, tecnologia 

e pesquisa (como universidades) e organizações paraestatais e não governamentais 

(ONGs) relacionadas ao turismo, a contribuição neste anel é para a geração de 

externalidades positivas para desenvolver o turismo da região. O ultimo anel é o 

plano de fundo onde ocorre a atividade, sendo composto pelo meio urbano, rural e 

das estruturas que possibilitaram o acesso a região como rodovias, aeroportos, 

rodoviárias, portos e etc. 

Assim seguindo a metodologia proposta por Barbosa e Zomboni4 (2000, apud 

MAMBERTI; BRAGA, 2004) consegue-se observar o estágio de desenvolvimento do 

arranjo, bem como identificar os pontos positivos e negativos que estão 

influenciando a competitividade e a integração do aglomerado. 

 

6 METODOLOGIA 

 

Este trabalho teve como ferramenta metodológica a pesquisa bibliográfica, 

possuindo natureza descritiva exploratória, onde se buscou realizar um 

levantamento da teoria, para a construção de conceitos de aglomerações como 

cluster e arranjo produtivo local, sendo este último associado, neste trabalho, ao 

turismo, onde foi necessário também a conceitualização deste. 

Utilizou-se o estudo de caso como meio de demonstrar na pratica a teoria 

levantada anteriormente, evidenciando as vantagens que podem ser obtidas pelas 

organizações que integram um APL. Para tanto a pesquisa baseou-se em dados 

secundários obtidos no trabalho de Barreto, Oliveira e Sicsú (2007). 

 
7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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7.1 APL de turismo Costa dos Corais 
 
O trabalho desenvolvido por Barreto, Oliveira e Sicsú (2007) aborda o APL 

existente na Costa dos Corais, região do litoral norte do estado de Alagoas. Este Apl 

é resultado do Programa de Mobilização para o Desenvolvimento dos Arranjos e 

Territórios Produtivos Locais do Estado de Alagoas - PAPL, implantado em agosto 

de 2004 pela Secretaria Executiva de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, do 

estado de Alagoas, em parceria com o SEBRAE/AL. Este arranjo abrange oito 

municípios: Paripueira, Barra de Santo Antonio, Passo de Camaragibe, São Miguel 

dos Milagres, Porto de Pedras, Japaratinga, Maragogi e Porto Calvo. 

O objetivo proposto neste arranjo foi o de estimular o desenvolvimento local, 

com geração de renda e emprego na região, além de garantir competitividade e 

sustentabilidade aos micro e pequenos negócios do aglomerado. No decorrer dos 

dois primeiros anos de implantação, o arranjo já demonstrava resultados 

promissores à região. Como demonstram Barreto, Oliveira e Sicsú (2007): 

- O envolvimento de 643 empreendedores, nos 8 municípios, alem de uma 

associação com 51 associados e 5 associações de artesãos; 

- Promoção de 68 eventos com o envolvimento de mais de 2.500 

participantes, o que foi fundamental para a divulgação do turismo na região; 

- Criação do centro de informações sobre turismo em Maragogi; 

- Projeto Funcred (fundo de credito) para o artesanato da região, através do 

apoio do Banco Cidadão; 

- Desenvolvimento de roteiros integrados nos oito municípios do arranjo; 

- Participação dos empresários na Brazil National Tourism Mart – BNTM, 

bolsa de negócios de turismo, cujo objetivo é estimular o turismo internacional no 

Brasil, em especial no Nordeste; 

- Participação no II Salão Brasileiro de Turismo; 

- Melhoria da qualidade do artesanato; 

- Fortalecimento das associações. 

Ainda na contribuição de Barreto, Oliveira e Sicsú (2007) o arranjo apresentou 

um maior desenvolvimento na qualificação de profissionais e empresários da região. 

Através de parceria desenvolvida com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
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Comercial - SENAC/AL foi possível a capacitação de mão-de-obra, em cursos de 

garçom, serviços de atendimento em bares e restaurantes, cozinheiro auxiliar de 

restaurante, governança hoteleira, informante turístico e reciclagem de resíduos 

sólidos. Totalizando mais de 200 beneficiados em toda região.  

O APL da Costa dos Corais é mencionado ainda no trabalho de Costa, 

Sawyer e Nascimento (2009) que reúne dez APL’s de turismo trabalhados pelo 

SEBRAE em 2006. Dentre os projetos analisados pelos autores, os indicadores 

eram baseados em termos econômicos, atendo-se a fluxo de turistas e taxas de 

ocupação hoteleira, conforme constava nos objetivos gerais dos projetos. Sendo que 

no caso do APL Costa dos Corais na definição dos indicadores de resultados foram 

consideradas dimensões socioeconômicas, o que denota a preocupação com o 

aumento ou a manutenção dos postos de trabalho, bem como a preocupação com a 

renda média dos artesãos da região  

A dimensão institucional responsável pela promoção do desenvolvimento 

local baseado na cooperação e na territorialização, representada na Figura 2 pelo 

quarto anel de Barbosa e Zamboni (2000, apud Mamberti; BRAGA, 2004), que 

constava em apenas um dos APL’s como indicador de resultado, está presente 

exatamente no APL Costa dos Corais, que declarava ter como objetivo tornar o 

destino do arranjo sustentável. (Costa, Sawyer e Nascimento, 2009). 

Pode-se, portanto, considerar que o APL Costa dos Corais representa um 

aglomerado com potencial necessário para alavancar a economia da região do litoral 

norte do estado de Alagoas, onde está inserido o arranjo. (Barreto, Oliveira e Sicsú, 

2007) 

 
8 CONCLUSÃO 

 
Este trabalho serviu como um exercício de construção do conceito sobre 

aglomerados, particularmente sobre o APL, onde foram apresentados diversos 

conceitos de vários autores sobre o tema. O que se pode ser observado é que a 

opção por integrar um APL, é vista como uma alternativa de melhoria de 

competitividade, principalmente para pequenas e medias empresas. O arranjo 

estudado nos demonstra como estes aglomerados de organizações podem 
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contribuir para o desenvolvimento local, seja através de incremento na economia 

local, seja através de melhores condições competitivas dos integrantes.  

Há de se ressaltar que “nem tudo são flores” nestes arranjos, e que assim 

como existem pontos fortes, também há pontos fracos, sendo recomendado a 

analise das informações decorrentes da interação entre os atores do arranjo, para 

verificar como estas podem contribuir para o desenvolvimento do mesmo e, para 

eventuais adaptações (acertos ou correções), visando tornar o APL sustentável a 

longo prazo.  

No caso estudado, apesar dos dados serem do início do projeto, já demonstra 

que através do aglomerado podem ser obtidas condições competitivas 

diferenciadas, que provavelmente não seriam alcançadas individualmente. Outra 

característica observada no APL da Costa dos Corais é que as vantagens obtidas 

não dizem respeito apenas às organizações envolvidas, mas também a sociedade 

local, demonstrado através da preocupação com a renda média dos artesãos e a 

manutenção dos postos de trabalho da região na baixa temporada. Onde de acordo 

com Costa, Sawyer e Nascimento (2009) apenas três dos dez projetos de APL 

analisados abrangia outra dimensão de sustentabilidade além da econômica, sendo 

no arranjo Costa dos Corais considerada ainda a dimensão social, interligando estas 

dimensões, denotando uma preocupação socioeconômica.   
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O desafio das organizações em relação ao paradigma ecoambiental 
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Resumo 

O mundo globalizado com suas mudanças constantes e cada vez mais rápidas requer de todos 

os atores envolvidos novos comportamentos o que exige que as organizações estejam aptas 

para as adaptações necessárias. O novo paradigma ambiental que leva em consideração a 

preservação dos recursos naturais e sua utilização eficiente coloca grandes desafios às 

organizações. Agora, não são mais apenas provedoras de valor para seus stakeholders, 

devendo assumir além de suas responsabilidades tradicionais outras como ambientais e 

sociais. O objetivo deste trabalho é analisar o grande desafio das organizações frente a esse 

novo contexto e como uma adaptação poderia ser possível levando em consideração o estilo 

de vida já consumado pela população dos países desenvolvidos sem afetar seu desempenho 

financeiro e econômico. Neste intuito, foi realizada uma revisão de literatura que levantou a 

existência de uma série de mecanismos que já estão em uso como a adesão à uma gestão 

baseada na sustentabilidade corporativa e adoção de valores éticos e morais oriundos da 

responsabilidade social corporativa (RSC).   

Palavras-chave: Sustentabilidade corporativa. Visões da sustentabilidade. Responsabilidade 

social corporativa. 

 

Abstract 

The globalized world with its constant changes and ever-faster requires all 

stakeholders that the new behaviors requires that organizations are able to adaptations 

needed. The new environmental paradigm that takes into account the preservation of natural 

resources and their efficient use poses major challenges for organizations. Now, it is not 

just providers of value for its stakeholders, and should take beyond their traditional 

responsibilities as other environmental and social. The objective of this study is to analyze 

the major challenge facing organizations in this new context and as an adaptation could be 

possible considering the lifestyle already accomplished by the population of developed 

countries without affecting its financial performance and economy. To this end, we 

performed a literature review that raised the existence of a number of mechanisms already 

in use as a membership-based management in corporate sustainability and adoption of ethical 

and moral values from the corporate social responsibility (CSR). 

Key Words: Corporate sustainability. Visions of sustainability. Corporate social 

responsibility. 
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As constantes e aceleradas transformações têm levado o mundo globalizado a uma 

mudança no comportamento do consumidor, cujo efeito se traduz em produtos com ciclos de 

vida cada vez menores exigindo uma grande renovação de matéria prima natural. Tal 

problemática requer o aumento da manutenção e conservação dos recursos naturais, bem 

como, a adoção de medidas regulatórias por meio dos tomadores de decisões políticas e 

otimizadoras por meio do setor produtivo. Exigi-se, portanto, novas formas de gestão e 

interação entre os stakeholders. 

No decorrer do século XX foi observado o crescimento das indústrias e a elevação do 

bem-estar dos indivíduos, no entanto, nem sempre houve preocupação com o impacto das 

organizações no ambiente natural, embora já se verifique uma crescente inquietação das 

pessoas com relação a isso (CLEGG et al, 2006). Um novo papel se discute: como devem as 

organizações se comportar, enquanto instituições responsáveis por prover a maior parte do 

bem-estar da população? Algumas sugestões são colocadas em pauta, como a adesão à 

sustentabilidade corporativa, conceito que se refere à forma de fazer negócios abrangendo 

processos produtivos, relacionamento com partes interessadas, prestação de contas e 

compromisso, baseados no tripé da sustentabilidade (triple bottom line) levando a uma 

organização que expande sua função econômica para o social e o ambiental 

(ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010). Além disso, a responsabilidade social corporativa (RSC) 

ao corroborar com a sustentabilidade corporativa, propõe uma gestão organizacional com 

diálogo constante e comprometimento ético com os stakeholders garantindo legitimidade, 

crescimento e sustentabilidade organizacional com “posturas socialmente corretas, 

ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis” (GUEVARA et al, 2009). 

O mundo corporativo exerce, portanto, papel fundamental na manutenção e 

preservação do meio ambiente bem como, da qualidade de vida de toda a sociedade. Sendo 

assim, é necessário que a organização esteja preparada para as mudanças em curso, 

preparando suas lideranças para o novo tempo. Neste sentido, este artigo tem como objeto 

analisar a organização à luz da sustentabilidade ambiental gerada pelo novo paradigma global 
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de desenvolvimento sustentável focando nos desafios que enfrenta para se incorporar a esse 

novo contexto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AS ORGANIZAÇÕES E A SUSTENTABILIDADE 

 

As organizações foram criadas e se desenvolveram para atender as necessidades das 

pessoas, basicamente na produção de bens e/ou serviços de modo a satisfazer seus 

stakeholders. O surgimento da organização moderna se deu no século XVIII com a eclosão da 

chamada Revolução Industrial. A revolução levou ao crescimento acelerado e desorganizado 

das empresas culminando no crescimento da eficiência e produtividade. O Quadro 1 mostra, 

em síntese, as etapas evolucionárias que se seguiram ao desenvolvimento da organização 

moderna. 

Ressalta-se, pois, a importância da organização para o mundo moderno enquanto 

grupos de seres humanos em interação, com seu sistema central de coordenação e estrutura 

altamente especializada, uma unidade sociológica que se compara com um organismo 

biológico individual (MARCH e SIMON, 1958). 

Gareth Morgan (1996) especifica os aspectos que determinam uma empresa orgânica: 

ênfase na compreensão das relações com entre as organizações e seus ambientes, formas 

estruturais mais orgânicas que favorecem a inovação e, necessidade de relacionamento 

interorganizacional. Trata-se da compreensão de que a organização faz parte de um cenário 

muito maior que ela própria (GUEVARA et al, 2009). 

 

As visões da sustentabilidade 

 

Inseridas num mundo globalizado as organizações precisam adaptar-se cada vez mais 

rapidamente de forma a se manterem na dianteira da competição. São muitos os obstáculos a 

superar. Clegg et al (2006) especificam que o crescimento populacional e suas conseqüências 

para a capacidade do planeta, o crescimento das aspirações por parte de pessoas de regiões 
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menos desenvolvidas a um estilo de vida mais urbano e materialista, e ainda, o tipo de 

industrialização adotado que leva a desperdício e poluição com esgotamento dos recursos não 

renováveis são alguns dos fatores que levam a preocupação dos indivíduos com seu estilo de 

vida. Neste sentido, algumas correntes de pensamento têm levantado debates objetivando 

demonstrar o impacto do ser humano no ambiente natural. Três são as perspectivas em 

ecoambiente no qual as organizações precisam se posicionar: a primeira, o paradigma social 

dominante baseia-se nas relações de dominação e utilitárias entre o homem e a natureza. A 

segunda, a ambientalista radical, enfatiza as conexões emocional, estética e espiritual dos 

homens com o meio ambiente. Por último, numa perspectiva de meio termo encontra-se o 

ambientalismo renovado com uma ênfase mais científica buscando integrar e equilibrar essas 

dimensões. Considera-se, pois, que cada abordagem ocupa seu papel na história evolucionária 

da humanidade, excluindo facetas que podem gerar malefícios tanto para o homem quanto 

para o meio ambiente. 

O paradigma dominante representa o pensamento antropocêntrico que coloca o 

homem como tendo direito divino de domesticar o “caos monstruoso” da natureza utilizando 

seus recursos para a própria satisfação Clegg et al (2006). É uma forma de pensar que não 

pesa as consequência de um uso exacerbado dos recursos naturais o que tem levado a um 

aumento catastrófico da poluição já evidenciado em conferências como a de Estocolmo 

(1972) e nos relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) que em sua 

última publicação, 2007, discutiu os efeitos dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera 

por ação das grandes indústrias e/ou queimadas de florestas (ZYLBERSZTAJN e LINS, 

2010). Essa perspectiva trata os fatores naturais como externalidades, teoria oriunda da teoria 

econômica neoclássica, e tem com objetivo principal o crescimento econômico e o lucro 

(CLEGG et al, 2006). Inicialmente, este paradigma compreendia os recursos como 

abundantes, ou seja, ilimitados, fazendo seu uso sem preocupação com seu esgotamento 

entendo que os ecossistemas teriam uma capacidade de assimilação seria superior a sua 

utilização (ROMEIRO, 1999). 

A segunda perspectiva parte de uma visão radical em que o meio ambiente está no 

centro da importância, procurando-se o equilíbrio da natureza. Considera razões emocionais e 

espirituais visto que as antigas civilizações tinham a natureza com divindades, portanto, a 
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crença de que “a sobrevivência humana depende de uma síntese e integração holística da 

humanidade com o ambiente natural” (CLEGG et al, 2006). Modernamente, está em oposição 

direta ao paradigma dominante defendendo o redesenho tecnológico para modificação do 

sistema industrial reduzindo a depleção e a poluição. Considera, pois, o progresso científico e 

desenvolvimento tecnológico como variável chave para recuperação do meio ambiente 

(ROMEIRO, 1999).  Essa corrente de pensamento é representada pela ecologia profunda, 

ecologia espiritual, ecologia social e ecofeminismo (CLEGG et al, 2006). 

A terceira perspectiva, o ambientalismo renovado, busca a integração entre as demais. 

Advoga o conceito de desenvolvimento sustentável divulgado pela Comissão Brundtland 

buscando satisfazer “as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de 

satisfazer as necessidades das gerações futuras”. A tecnologia também possui importância 

para essa corrente sendo colocada como essencial para o progresso científico e como meio 

para detectar e gerenciar riscos ambientais. (CLEGG et al, 2006). Traz da economia o 

racionalismo no uso eficiente dos recursos naturais com minimização de poluição e, da física 

o conceito de entropia da termodinâmica adaptado por Georgescu-Roegen (1975). Considera-

se, nesta perspectiva, o sistema econômico como subsistema do ecossistema natural, o qual 

cria restrições, a longo prazo, ao crescimento econômico (ROMEIRO, 1999). 

 

Figura 01 – Os três setores que representam as visões sobre a relação existente entre o sistema econômico e o 

ecossistema natural. 

Fonte: Romeiro, 1999. 

 

Dentro das perspectivas citadas notam-se algumas contradições como, por exemplo, o 

caráter mercadológico da primeira ou o protetor extremado da segunda. No entanto, torna-se 

necessário levar em conta o caminho e a natureza das mudanças geradas pela relação homem-

natureza sendo, pois, o foco do desafio ambientalista para a teoria das organizações. 
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Interessante ressaltar que a sustentabilidade ainda pode ser analisada sob o ponto de 

vista institucionalista. Essa visão é caracterizada a partir das instituições World Commission 

on Environment and Development (WCED), International Institute for Environment and 

Development (IIED) e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD. Segue 

abaixo um quadro com a comparação do conceito identificando o epicentro para a solução das 

questões econômicas, sociais e ambientais, bem como, a plataforma e a liderança central para 

o processo (MEBRATU, 1998). 

 

Instituição Controles Solução 

Epicentro 

Plataforma de 

Solução 

Instrumentos 

(liderança) 

WCED Consenso 

político 

Crescimento 

sustentável 

Estado-Nação Governos e 

organizações 

internacionais 

IIED Desenvolvimento 

rural 

Cuidado 

ambiental 

primário (CAP) 

Comunidades ONG’s 

nacionais e 

internacionais 

WBCSD Interesse 

empresarial 

Ecoeficiência Indústria e 

empresas 

Liderança 

corporativa 

Quadro 01: Visão institucional de sustentabilidade. 

Fonte: Mebratu, 1998, p.504. 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável difundido pela Comissão Brundtland 

(WCED) refere-se à manutenção do capital natural de forma a satisfazer as necessidades da 

geração atual e futura. Baseia-se no crescimento sustentável dos estados. O segundo item 

refere-se ao International Institute for Environment and Development (IIED)
1
 que interpreta o 

desenvolvimento sustentável a partir da identificação de três sistemas: o sistema de recursos 

ecológicos ou biológicos, o sistema econômico e o sistema social. Cada sistema com se 

próprio conjunto de metas e hierarquia entre elas. Para o IIED o desenvolvimento sustentável 

tem como objetivo a maximização das metas através da interação entre os três sistemas e cada 

um ao mesmo tempo, levando a um processo adaptativo de trade-offs. Utiliza o termo primary 

environmental care (PEC) ou “cuidado primário ambiental” para descrever o processo para o 

progresso rumo à sustentabilidade através do nível base. A solução seria o aumento da 

                                                           
1
 O IIED foi criado em 1971 pela renomada economista e assessora política Barbara Ward, tornando-se uma das 

primeiras organizações a trabalhar a relação do meio ambiente com o desenvolvimento. 

(http://www.iied.org/general/about-iied/about-iied) 
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capacitação das pessoas combinado com o conhecimento claro das restrições do meio 

ambiente e dos requisitos para atender às necessidades básicas. Foca no desenvolvimento 

rural como instituto primário para o desenvolvimento dos países. 

Por último, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

estabelece uma definição a partir da presença de negócio comercial e industrial. Compreende 

que os líderes dos negócios são encarregados do desenvolvimento atendendo as necessidades 

atuais sem comprometer o bem-estar futuro. Reconhece como indissociáveis o crescimento 

econômico e proteção do meio ambiente e que o primeiro é essencial para a melhoria da 

subsistência dos pobres, para sustentar o crescimento populacional e eventualmente estabilizar 

a população. Considera a utilização de novas tecnologias e uso mais eficiente da energia e 

outros recursos naturais, de forma a produzir menos poluição. Argumenta que o crescimento é 

possível e um desafio para o comércio e indústria que deve traçar estratégias para maximizar 

o valor adicionado enquanto minimiza o uso dos recursos e energia através da implementação 

dos princípios da ecoeficiência. 

 

O desafio das organizações 

 

Clegg et al (2006) afirma que  sobrevivência continuada de uma organização é 

dependente “de um relacionamento apropriado, interativo e interdependente, entre a 

organização e seu meio ambiente”. As restrições afirmadas anteriormente por Romeiro (1999) 

ao colocar o sistema econômico como subsistema do ambiental global implica diretamente 

que as organizações sobrevivem enquanto as restrições do meio ambiente lhe permitirem. As 

organizações tendem a adaptarem-se ao seu contexto o que tem levado diversos autores a 

estudarem suas relações com o meio. Abrahanson (2006) lembra que mudanças nos cenários 

organizacionais exigem adaptações por parte das empresas. Porter e van der Linde (1995) 

consideram que as regulações ambientais levam a pressões competitivas motivando as 

organizações a inovar. Roberts (2005) afirmou que quanto melhor aplicadas, as inovações 

organizacionais levam a um melhor desempenho econômico, influindo positivamente no bem-

estar material das pessoas no mundo. Considera ainda que, para alcançar os seus objetivos, a 

organização precisa ter três elementos em equilíbrio, a estratégia da empresa, sua estrutura 

organizacional e o ambiente em que ela opera. Esses autores falam da importância da 



 
 
 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

8 
 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

 
8 

estrutura organizacional adaptada aos cenários mutáveis, ao ambiente e, quando se coloca em 

questão as mudanças geradas pelo paradigma ambiental vê-se, pois, que o ambiente 

organizacional que tem como um de seus atributos a capacidade de manter um negócio que 

influencia as características de sobrevivência de uma população de organizações (CLEGG et 

al, 2006) precisa ser levado em conta e muitos são os mecanismos.  

A sustentabilidade corporativa é um conceito que reúne sustentabilidade econômica, 

social e ambiental em um único conceito, o triple bottom line (TBL). Esse conceito se 

justifica, pois, o quadro globalizado da economia, não mais é aquele pós-Revolução 

Industrial, onde os capitais natural e humano estavam disponíveis em abundância não 

merecendo atenção como fatores restritivos. Essa imagem foi destruída face às grandes 

emissões de poluentes e degradação ambiental, além de desequilíbrios sociais percebidos ao 

final do século XX (ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010). Essa concepção, em acordo com a 

economia neoclássica e ainda dominante, entendia o sistema econômico sem limites onde 

esbarrar (CAVALCANTI, 2010). A sustentabilidade corporativa, em contraposição, leva os 

gestores a entenderem as complexas relações existentes entre a empresa e o ambiente natural 

e social (ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010) ultrapassando o sentido da vida em resgate à 

antigos valores do Bom e da Verdade (GUEVARA et al, 2009). 

 

Figura 02: Triplo Bottom Line (TBL)  

Fonte: Ouchi (2006) 

 

O conceito de sustentabilidade corporativa considera a inserção dos aspectos 

socioambientais no modelo de negócios, não devendo ser confundida com ações ambientais 

ou sociais isoladas (ZYLBERSZTAJN e LINS, 2010). 
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Os princípios de ecoeficiência propugnados pela WBCSD levam a utilização de um 

modelo racional na administração da produção não dissociado da sustentabilidade corporativa, 

visando redução do material natural utilizado e eficiência energética. Porter e van der Linde 

(1995) argumentam que a poluição freqüentemente é uma forma de desperdício econômico. 

Quando formas de sucata, substâncias nocivas são lançadas no meio ambiente, significa que 

os recursos foram utilizados de forma incompleta, ineficiente ou ineficaz. Neste sentido, a 

tecnologia se torna variável importante na propulsão de inovação sustentável podendo ser 

utilizada para a correção da degradação ambiental. O equilíbrio ambiental, dado pela carga 

ambiental, poderia, portanto, ser dado pela seguinte fórmula (SLACK, 2002): 

CA = P x A x T 

Sendo CA, a carga ambiental, P, o tamanho da população, A, a afluência da população 

que é a medida aproximada para consumo e T, tecnologia, colocada de forma mais ampla, a 

tecnologia utilização na produção e entrega de produtos e serviços. 

Para atingir o equilíbrio ambiental, ou pelo menos a estabilidade seria necessária a 

diminuição da população, a diminuição do consumo ou uma modificação na tecnologia 

utilizada. A tecnologia é o fator considerado como opção mais propício às mudanças 

necessárias (HART, 1997; SLACK, 2002). 

Outro conceito importante e que traz mais substância às organizações é o de 

Responsabilidade Social Corporativa (RSC). Já em meados do século XX se discutia o 

impacto das organizações no seu ambiente e na sociedade que as cercam. É um conceito 

amplo e dinâmico sendo entendido como responsabilidade legal para alguns, comportamento 

socialmente responsável e ético para outros, podendo ainda abranger os impactos diretos que 

afetam terceiros envolvendo toda a cadeia produtiva (BERTONCELLO e JÚNIOR, 2007). As 

lideranças organizacionais passam a compreender que o seu papel é bem amplo levando ao 

atendimento de seus stakeholders (GUEVARA et al, 2009). Ashley propõe sete vetores da 

responsabilidade social (Figura 03), os quais podem direcionar o processo de gestão para o 

fortalecimento da dimensão social da empresa (BERTONCELLO e JÚNIOR, 2007). 
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Figura 03: Vetores da Responsabilidade Social de Ashley 

Fonte: Bertoncello e Júnior, 2007 

 

Contudo, um grande desafio do paradigma ambiental é a gestão dos recursos comuns. 

Esses bens por estarem disponíveis a todos muita vez levam as pessoas a sua utilização 

exacerbada e sem preocupação com seu esgotamento. Na década de 1960, Hardin (1968) ao 

publicar The tragedy of the commons levantou a questão do uso de propriedades comuns 

resultante do aumento da população. Essa utilização baseada na utilidade individual levaria a 

exaustão do bem prejudicando a todos os atores envolvidos. Para o autor a liberdade de 

utilização do bem é responsável pela ruína de todos e como forma de prevenção uma 

alternativa seria a privatização e/ou estatização do espaço (HARDIN, 1968). A gestão dos 

recursos comuns deve, pois, ser encarada tanto do ponto de vista governamental como da 

organização, já que os recursos naturais são a maior parte de sua matéria-prima. É a a 

responsabilidade de um mundo tripolar que exige o envolvimento dos três atores 

fundamentais da sociedade: as empresas, os governos e a sociedade civil, conforme o 

resultado da Cúpula de Johanesburgo (Rio+10), realizada na África, em 2002 (ALMEIDA, 

2007). 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo trata-se uma revisão de literatura, a qual faz uma análise das 

publicações relacionadas ao tema desta pesquisa com o objetivo de compartilhar os resultados 

de outros estudos de forma comparativa proporcionando uma ampliação da importância dos 

ativos ambientais (CRESWELL, 2010). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compreensão do papel das organizações frente ao novo paradigma ecoambiental, 

ainda em fase de desenvolvimento, levanta a necessidade de adaptação que estas devem 

possuir. Essa adaptação se dá principalmente na modificação da forma de gestão levando a 

utilização de processos ecoeficiente que visem desde a redução do uso de matérias-primas na 

produção como da redução do desperdício durante o processo de transformação. Ações como 

essas, deverão colocar a organização na dianteira da competição. É a junção de uma gestão 

corporativa sustentável como uma produção ecoeficiente. 

Ressalta-se, no entanto que, somente as organizações com líderes preparados e 

ousados serão capazes de seguir esse caminho. O papel do gestor, o relacionamento das 

organizações com outras empresas e a visão de futuro serão imprescindíveis para qualquer 

organização frente o novo tempo. 
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Resumo 

Os padrões concorrenciais correspondem as regras do jogo competitivo, sendo constituídos 

por fatores relacionados a preço, marca, qualidade, inovação, entre outros. Estes podem 

mudar ao longo do tempo, decorrentes, por exemplo, de mudanças tecnológicas, no próprio 

ambiente competitivo e nas estratégias individuais das empresas na busca por 

diferenciação, as quais, se bem sucedidas, podem alterar o padrão de concorrência ao 

serem imitadas pelos concorrentes. Para o agronegócio do leite no Brasil, esse processo 

também teve seus reflexos, gerando desdobramentos sobre as articulações entre os agentes 

no interior de cadeias produtivas. Buscando identificar tais aspectos, neste estudo, tem-se 

como objetivo identificar os padrões de concorrência e competitividade dos agentes da 

produção primária do agronegócio leite no município de Ouro Preto do Oeste, Estado de 

Rondônia. Para tanto, utilizou-se pesquisa exploratória-descritiva através da aplicação de 

formulário fechado a seis produtores rurais. Nos produtores pesquisados, verificou-se que 

estes têm buscado se adequar ao padrão competitivo através da utilização de tanques 

comunitários junto as suas associações. As estratégias adotadas pelos produtores baseiam-

se na busca de se adequarem as exigências aos padrões produtivos e competitivos, 

traduzidos na imposição de recursos tecnológicos qualificadores como tanques de 

resfriamento para se manterem na atividade. 

Palavras-chaves: Padrões de Concorrência, Competitividade, Agronegócio Leite. 

 

Abstract 

The patterns are competitive rules of the game competitive and consisting of factors related 

to price, brand, quality, innovation, among others. These can change over time, resulting, 

for example, technological changes in the very competitive environment and strategies  

individual firms in pursuit of differentiation, which, although successful, could change the 

pattern to be imitated by the competition competitors. For dairy agribusiness in Brazil, this 

process also had their reflections, creating repercussions on the links between agents 

within supply chains. Trying to identify such aspects in this study has as objective to 

identify the patterns of competition and competitiveness of the agents of primary 

production of milk in agribusiness Ouro Preto do Oeste, Rondonia State. To this end, we 

used exploratory-descriptive by applying the closed form six farmers. The producers 

surveyed, it was found that they have sought to adapt to the standard competitive through 

the use of tanks community with their associations. The strategies adopted by  

producers based on the quest to fit the requirements to standards productive and 

competitive, meaning the imposition of technological resources Qualifiers such as cooling 

tanks to remain in the activity. 
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Key Words: Patterns of Competition, Competitiveness, Agribusiness Milk. 

 

1 Introdução 

O padrão de concorrência determina as regras do jogo competitivo revelando as 

formas possíveis de concorrência que se revelam dominantes, seja esta expressa através de 

preço, qualidade, habilidade de servir ao mercado, esforço de venda, diferenciação de 

produtos, dentre outras. Dessa forma, o padrão da concorrência faz com que os agentes 

busquem adotar estratégias de conduta voltadas para capacitá-las a concorrer por preço, 

esforço de venda, diferenciação de produtos, dentre outras e que sejam compatíveis com o 

padrão de concorrência do setor. 

Considerando que os padrões mudam de acordo com as transformações ocorridas 

em cada setor, evidenciam-se neste estudo as ocorridas no agronegócio brasileiro que 

afetaram, significativamente, as formas e os meios de produção e organização das cadeias 

produtivas agroindustriais. Diante desse processo de reestruturação, as cadeias produtivas 

vêm sofrendo significativas alterações, entre elas a do agronegócio leite. Esse avanço 

tecnológico sob a ótica do agronegócio leite reflete algumas questões relacionadas aos 

níveis diferenciados de competitividade entre os segmentos dessas cadeias. Tais fatores são 

decorrentes da inserção de mudanças em sua dinâmica organizacional e produtiva, cujos 

reflexos são traduzidos tanto para a produção como para a produtividade. 

O agronegócio do leite tem passado por um processo de reorganização que 

repercutiram na adoção de novas formas de organização e a utilização de mecanismos 

impulsionadores, incluindo seus vários segmentos numa perspectiva sistêmica. Esses 

novos requerimentos competitivos são decorrências das transformações estruturais no final 

dos anos 1980, como: a crise das formas tradicionais de intervenção do Estado; a abertura 

da economia; formação do MERCOSUL; desregulamentação da atividade; processo de 

estabilização da economia, que definiram a formação de um novo ambiente competitivo 

(SOUZA, 2002). 

Para o agronegócio do leite no Brasil, esse processo de reestruturação produtiva 

também teve seus reflexos, gerando desdobramentos sobre as articulações entre os agentes 

no interior de cadeias produtivas. Buscando identificar tais aspectos, neste estudo, tem-se 

como objetivo identificar os padrões de concorrência e competitividade dos agentes da 
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produção primária do agronegócio leite no município de Ouro Preto do Oeste, Estado de 

Rondônia. O estudo se justifica pois em Rondônia essa atividade tem participação 

importante na economia estadual e se constitui na principal fonte de renda para o pequeno 

produtor, representando sua subsistência.  

Para a realização da pesquisa, estabeleceu-se como orientação mais adequada para 

o desenvolvimento do estudo àquela fundamentada nos pressupostos humanistas, através 

da adoção da Pesquisa Qualitativa. Num primeiro momento, a pesquisa assumiu caráter 

exploratório onde se buscou através de levantamento de dados secundários em periódicos, 

anais de congressos, revistas especializadas dentre outras, dados e informações sobre o 

assunto pesquisado. Posteriormente, a estudo assumiu características descritivas em que se 

objetivou descrever o padrão de concorrência e competitividade dos agentes pesquisados. 

Para tanto foi feita uma pesquisa de campo (levantamento de dados in loco), que fora 

efetivado por intermédio de um formulário estruturado fechado aplicado a seis (06) 

produtores de leite no município de Ouro Preto do Oeste – RO. Os formulários foram 

aplicados no primeiro semestre de 2010. 

 

2 Suporte Teórico 

Os padrões concorrenciais correspondem, segundo Farina (1999, p.24) às “(...) 

regras do jogo competitivo”, sendo constituídos por fatores relacionados a preço, marca, 

qualidade, inovação, entre outros. Para a autora, estes podem mudar ao longo do tempo, 

decorrentes, por exemplo, de mudanças tecnológicas, no próprio ambiente competitivo e 

nas estratégias individuais das empresas na busca por diferenciação, as quais, se bem 

sucedidas, podem alterar o padrão de concorrência ao serem imitadas pelos concorrentes.  

As mudanças ocorridas nas décadas passadas resultaram em reestruturações no 

sistema produtivo, no qual nota-se que a competitividade passou a desempenhar um papel 

importante como o de evitar declínios e estagnação econômica (FARINA, 1999). O 

período que decorreu a segunda guerra mundial até meados dos anos 70 foi marcado pela 

rápida expansão da produção industrial, fundamentada no progresso técnico com um 

intenso crescimento da produtividade focalizada na produção e consumo em massa 

(SOUZA, 2002).  
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A partir da década de 70 começou a se manifestar o esgotamento desse padrão de 

crescimento, devido principalmente a fatores político-econômico-conjunturais (crises do 

dólar e petróleo) aliados a saturação do consumo e queda na taxa de lucros e investimentos 

(GRASSI, 1997). O que ocasionou a aceleração inflacionária, aumento da concorrência 

intercapitalista e instabilidade financeira (SUZIGAN et al, 1989).  

No final dos anos 70 e início dos anos 80 surge um novo padrão de crescimento 

apoiado na adoção de elevados padrões tecnológicos, novas formas de organização do 

ambiente produtivo e gerencial, políticas de sustentação e fomento à expansão (SOUZA, 

2002). Nesse processo de transformação econômica os estudos neo-schumpeterianos 

inserem o papel da inovação como responsável pelo caráter dinâmico que assume o 

ambiente competitivo. Como conseqüência, a inovação tecnológica passou a exercer um 

papel principal nas estratégias das firmas em busca de crescimento econômico. Essa nova 

abordagem, supera o caráter estático da competitividade apoiado por visão tradicional 

predominante até então. 

Segundo Grassi (1997) essa reestruturação produtiva se deu com profundas 

transformações em que ocorreu uma diminuição da adoção do sistema de produção 

fordista-taylorista e o surgimento de um novo paradigma tecno-econômico, a 

especialização flexível. Esse novo padrão estava apoiado no “[...] desenvolvimento de 

novas tecnologias, de produto e de processo de fabricação e sua difusão não só no interior 

da própria indústria como também na economia e na sociedade como um todo” 

(SUZIGAN et al, 1989, p.8). Em síntese essa reestruturação produtiva maximizou o 

ambiente das empresas injetando novas bases para a competição. 

A análise da competitividade em termos de Brasil, segundo Souza (2002), começa a 

ser verificado a partir do final da década de 80 como um período de eliminação de rigidez 

de algumas estruturas do mercado. Ações nesse sentido tornaram-se necessárias porque o 

mercado restringia a competitividade nacional, através de políticas desarticuladas e sem 

uma estratégia adequada. Nos anos 90, a abertura de mercado, a desregulamentação, a 

formação de blocos e a estabilidade financeira promoveram um forte incentivo aos 

investimentos nacionais e internacionais acelerando a reestruturação industrial. 

A reestruturação industrial acelerou o ingresso do país no estado de reestruturação 

produtiva através da adoção de políticas liberais de comércio e flexibilização de políticas 
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tarifárias e cambiais. Nesse contexto, houve a necessidade de modernização do parque 

industrial brasileiro acarretando no processo de privatizações. Essas, associadas à abertura 

comercial aceleraram o ingresso do país em relação ao processo de reestruturação 

produtiva frente a necessidade de modernização da indústria (SOUZA, 2002). 

 

2.1 Competitividade: Aspectos Conceituais 

Os estudos sobre competitividade tornaram-se freqüentes a partir do final da década 

de 70, período em que ocorreram grandes mudanças de paradigmas. Seu conceito, 

entretanto, segundo Farina (1999) pouco avançou para além da fronteira das firmas e de 

sua coexistência com interesses mais amplos da comunidade ou das nações. Diante disso, a 

competitividade apresenta dois lados antagônicos: de um lado é caracterizada por ações 

individuais das empresas em que a eficiência é representada pelo desempenho superior aos 

dos concorrentes; de outro lado é vista através de uma perspectiva dinâmica e por ações 

coletivas das empresas (SOUZA, 2002). Quanto à participação do Estado na geração de 

competitividade, o autor observa que, na primeira visão o estado deve se limitar a 

intervenções visando compensar ou corrigir imperfeições; na outra perspectiva o estado 

exerce papel essencial, em que deve estruturar condições propícias ao desenvolvimento 

econômico e à estabilidade social. 

Complementando essa discussão, Fajnzilber (1987) apud Souza (2002), identifica a 

competitividade sob dois aspectos:  

 

 competitividade espúria – baseada em baixos salários, manipulação 

da taxa de câmbio, subsídios concedidos pelo governo, fundada no apoio estatal, 

abundância de recursos naturais, energia-intensivos, depredação do meio ambiente 

e na superexploração da força de trabalho, denotando um protecionismo frívolo; 

 

 competitividade autêntica – é a competitividade legítima que deriva 

dos fatores como diferenciais tecnológicos, escala e eficiência, identificando como 

fator importante, além da produtividade o nível de vida da população. 
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Observa-se que, diante das grandes mudanças proporcionadas pela tecnologia e 

também pelas inovações organizacionais, muitos atributos não podem mais ser 

apresentados como fatores de competitividade no presente. Segundo Belik (1998, p. 123) 

“[...] os avanços proporcionados pela tecnologia aplicados ao campo e à indústria, permitiu 

reduzir gradativamente as vantagens competitivas proporcionadas pelos recursos naturais”. 

Em relação à mão-de-obra barata, o autor aponta que essa não é mais um diferencial 

competitivo para as empresas, pois a competição tem se voltado para outras questões não 

relacionadas ao preço do produto. A atenção dos competidores voltou-se, dessa forma, no 

presente, para a qualidade, apresentação e adaptação às variáveis culturais do consumo da 

região. 

Nota-se que, conceitualmente a competitividade não tem uma definição precisa 

porque compreende várias facetas de um mesmo problema que fica difícil estabelecer uma 

definição abrangente e útil. Entretanto, quando definida sob o ponto de vista das teorias de 

concorrência essa é vista como “[...] a capacidade sustentável de sobreviver e, de 

preferência, crescer em mercados correntes ou novos mercados” (FARINA; 

ZYLBERSZTAJN, 1998, p. 10). Em complemento, para Coutinho e Ferraz (1994), a 

competitividade é vista como um fenômeno relacionado as características apresentadas por 

uma firma ou um produto. Essas características geram duas vertentes de análise: o 

desempenho no mercado; a eficiência técnica dos processos produtivos adotados. Assim 

teremos: 

 

 competitividade como desempenho – também chamada de 

competitividade revelada; nessa vertente, a competitividade se expressa na 

participação no mercado (market-share) de uma empresa ou um conjunto delas 

(indústria), uma visão ex-post; 

 

 competitividade como eficiência – revela potencialidades; nessa 

visão, a competitividade é evidenciada através de coeficientes técnicos ou na 

produtividade dos fatores através da relação insumo-produto, comparados às best-

practices verificados na indústria, uma visão ex-ante. Nessa versão a 

competitividade está associada a capacidade da uma firma/indústria de converter 
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insumos em produtos com maior eficácia que os seus concorrentes. Podendo estar 

relacionada a preços, qualidade, tecnologia, salários, e produtividade. 

 

Para Kupfer (1992), na vertente que define competitividade como desempenho é a 

demanda de mercado que define qual a posição competitiva das empresas. Na outra visão é 

o produtor o responsável pela sua competitividade ao escolher as melhores técnicas. 

Ambas as vertentes possuem caráter estático e dessa forma tornam-se restritivas e 

até mesmo menos relevantes já que suas análises são extraídas de dados já vivenciados 

pelas empresas até determinado momento. Esse enfoque aborda a competitividade através 

de uma abordagem tradicional ligada em vertentes estáticas da Teoria do Comércio 

Internacional (relativas a vantagens comparativas) e com forte viés macroeconômico. No 

entanto, essa abordagem utiliza fórmulas prontas, com poucas variáveis, e insuficientes 

para explicar a rápida mudança tecnológica, organizacional, acirramento da concorrência e 

globalização (GRASSI, 1997).  

O autor ressalta que a partir da década de 80 é dada fundamental importância para 

os estudos Neo-Schumpeterianos. Nessa teoria é dada uma grande importância ao papel 

desempenhado pela inovação tecnológica, passando essa a exercer um ponto central para o 

entendimento das mudanças econômicas. Essa abordagem tornou-se uma base para os 

novos estudos de competitividade rompendo o marco neoclássico anterior, pois com ela as 

empresas obtêm vantagens competitivas ao criarem diferentes formas de empregar novas 

tecnologias e procedimentos. 

 Através dessa nova abordagem, a competitividade é definida, segundo Kupfer 

(1992), como um fenômeno verificado ex-post mas dependendo de elementos ex-ante. Ou 

seja, o desempenho competitivo atual de uma empresa é decorrente de ações competitivas 

desenvolvidas em algum momento do seu passado. Entretanto, para Coutinho e Ferraz 

(1994), o seu sucesso competitivo passa a depender da criação e renovação de vantagens 

competitivas, e sendo essa a sua base, é notório verificar que essas requerem tempo para 

serem alcançadas. Como as vantagens competitivas passam a estarem associadas a 

inovação, deve-se então levar em consideração a cumulatividade dessas. 

Nesse contexto, sob a ótica da competitividade dinâmica, busca-se englobar na 

análise da competitividade o papel exercido pelas estratégias competitivas, visto que é o 
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elo que faltava ao enfoque estático. Portanto, parte-se para uma análise dinâmica da 

competitividade em que os indicadores de eficiência e desempenho são vistos como “[...] 

resultados de capacitações acumuladas e estratégias competitivas adotadas pelas empresas, 

em função de suas percepções quanto ao processo concorrencial e ao meio ambiente 

econômico onde estão inseridas” (GRASSI, 1997, p. 9). 

Mas para a identificação das estratégias competitivas que geram vantagens 

competitivas é necessário que haja uma análise de caráter prospectivo que auxilie na 

antecipação das mudanças esperadas no padrão de concorrência. Nesse processo, tais 

vantagens devem ser entendidas como históricas, isto porque os tipos de vantagens 

competitivas mudam no tempo. Assim, verifica-se que na avaliação histórica de 

capacitações acumuladas os indicadores passam a desempenhar um importante papel. 

Entretanto, esses devem ser analisados de forma complementar, pois auxiliam no melhor 

mapeamento e hierarquização de fatores relevantes para o sucesso competitivo e 

contribuindo para uma melhor busca da estratégia a ser adotada (GRASSI, 1997).  

O sucesso competitivo depende ainda, segundo Coutinho e Ferraz (1994), de 

especificidades presentes no mercado e no ambiente econômico. Isto implica que as 

empresas além de adotarem estratégias competitivas adequadas devem estar atentas as 

mudanças e impor correções de rumo quando necessário. Todavia, o desempenho 

competitivo é determinado por fatores internos à empresa, fatores estruturais e fatores 

sistêmicos.  

A competitividade pode ser determinada com base em três conjuntos de fatores, 

sendo eles os internos à empresa (aqueles que se encontram sob a esfera de decisão da 

própria empresa), os estruturais (localizados em uma área de influência parcial da 

empresa) e os de natureza sistêmica (localizados fora da esfera de decisão da organização). 

A análise dinâmica da competitividade é capaz de abranger em seus campos de 

estudo, apenas determinada firma ou produto. Num ambiente de mercado aberto, em que a 

concorrência se estabelece segundo padrões ditados pelo mercado internacional e formas 

de relação entre fornecedores, concorrentes e clientes, entretanto, é necessário que sejam 

incorporados outros elementos de análise. Esses devem ser capazes de complementar ou 

até mesmo suprir as deficiências da análise dinâmica. Para tanto, Farina (1999) desenvolve 

um mecanismo de análise voltado para a competitividade a partir de seu caráter sistêmico, 
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ou seja, na interdependência e na inter-relação existentes e identificados em dada cadeia 

produtiva2.  

O enfoque de análise baseado na competitividade sistêmica, não define o 

desempenho do sistema a partir de cada componente individual, mas sim na capacidade de 

articulação e coordenação no ambiente sistêmico (CÁRIO et al. 2001). Nesse contexto, 

Souza (2002) destaca que as ações coletivas promovem a geração de competências 

essenciais necessárias para a construção de vantagens competitivas.  

Para a análise da competitividade sistêmica, Farina (1999) apresenta um modelo 

que permite construir o quadro descritivo da competitividade presente na cadeia. Este 

modelo tem por objetivo caracterizar a organização sistêmica da cadeia produtiva, 

considerando características relativas ao ambiente organizacional, institucional, 

tecnológico, competitivo, levando em conta ainda o desempenho competitivo, as 

estratégias individuais e a estrutura de governança existente na cadeia.  

No que diz respeito ao ambiente organizacional pode-se verificar que este é 

composto pelas instituições de pesquisa, sindicatos e pelas organizações corporativas 

públicas ou privadas, bem como suas políticas setoriais. O ambiente tecnológico envolve, 

além da fase da trajetória tecnológica, o paradigma tecnológico vigente, caracterizando, 

portanto, um ambiente em que a inovação é vista como a incorporação de novos 

conhecimentos, processos e produtos diferenciados, direcionados a novos mercados 

(SOUZA, 2002). Fazem parte do ambiente institucional as políticas macroeconômicas, o 

sistema legal, as políticas governamentais e as políticas referentes à cultura (tradições, 

costumes, hábitos de consumo, entre outros) das pessoas envolvidas na cadeia. Assim 

como os ambientes organizacional e tecnológico, o institucional também é capaz de 

influenciar e condicionar as estratégias individuais, no entanto, a integração e a articulação 

entre determinados segmentos da cadeia podem fazer com que o fluxo de influências seja 

invertido, de maneira a alterar esses ambientes.  

O ambiente competitivo corresponde ao ambiente de inserção concorrencial da 

empresa, ou seja, onde se encontram seus clientes, fornecedores além de seus concorrentes. 

Esse ambiente, segundo Farina (1999) é formado pela interação entre a estrutura de 

mercado, os padrões estabelecidos pela concorrência e as características da demanda. Para 

essa autora, os padrões concorrenciais são responsáveis por formar e determinar o padrão 
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de concorrência, para tanto, faz-se necessário o investimento em ativos específicos (como 

o marketing, por exemplo), equipamentos dedicados, logística, capacitação de recursos 

humanos, entre outros. 

As estratégias individuais correspondem às estratégias particulares de cada 

empresa, como preço/custo, segmentação, diferenciação, inovação e crescimento (seja 

interno ou por aquisições). Quanto ao desempenho, pode-se observar que sua ligação com 

as estratégias individuais relaciona-se diretamente com a sobrevivência e o crescimento da 

organização. Assim, as estratégias adotadas por uma organização, sofrem influências das 

mais variadas interpretações do ambiente no qual a mesma encontra-se inserida. 

A influência desse novo padrão competitivo afeta também o sistema agroindustrial. 

Para Belik (1998) a questão da reestruturação se insere diretamente no caráter das 

mudanças na indústria de alimentos no Brasil. Assim, a reestruturação comporta elementos 

“[...] tecnoprodutivo, financeiro e organizacional” (BELIK, 1998, p. 132). No lado 

tecnoprodutivo refere-se a investimentos em novas instalações, novos produtos e novas 

apresentações de produtos. Do ponto de vista financeiro está relacionado com as 

dificuldades das empresas em reunir um volume significativo de recursos para competir de 

igual com empresas globais. Do lado organizacional é onde estão ocorrendo as principais 

mudanças na indústria alimentar, encaminhando-se para que o autor chama de “sistema de 

produção flexível” (BELIK, 1998, p. 134). Para o autor, a reestruturação assume 

características de flexibilidade e mobilidade de produção seguida de ganhos de 

produtividade. Nesse sentido, a competitividade envolve critérios de eficiência e 

desempenho adequados dinamicamente as condições vigentes.  

 

2.2 Evolução e Transformações no Agronegócio Leite 

O potencial agropecuário de Rondônia é favorecido com a vasta extensão de terras 

e clima quente, o que leva os detentores de propriedades rurais a investir mais na pecuária, 

e isso leva a maior produção de leite, o que se constitui na principal fonte de renda para o 

pequeno produtor, representando sua subsistência. 

Apesar da produção significativa apresentada pelo Estado de Rondônia, parece que 

a não sistematização ou a falta de assistência técnica e implementação de políticas públicas 

e ainda, a velocidade do crescimento dessa atividade, não favoreceram a organização e 
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desenvolvimento da atividade leiteira em Rondônia. Fato este, agravado pelas 

transformações pelo qual passou este setor, principalmente a partir de 1990 com a 

desregulamentação do mercado leiteiro nacional e a abertura da economia ao comércio 

exterior. Segundo Santos et al (2001) essas alterações significou um aumento na pressão 

competitiva, surgindo assim, a necessidade de implementar inovações na propriedade rural 

visando modificações no processo produtivo, implicando em uma maior especialização e 

tecnificação da atividade. 

Com a necessidade de adotar inovações para acompanhar o elenco de mudanças, 

muitos agentes, principalmente aqueles voltados a produção primária, passaram a encontrar 

dificuldades em permanecer na atividade. Pois muitos estavam acostumados com a 

intervenção governamental da atividade onde, conforme observam Carvalho e Rios (2007), 

o leite era regulado pelo governo e que influenciou em atrasos e ineficiência produtiva 

após a desregulamentação.  

Em meados dos anos 60 até o final da década de 70, Gomes (2001) ressalta que 

ocorre um período de dinamização e urbanização da sociedade, tendo como conseqüência 

o crescimento na demanda de leite fluido. Essa demanda da sociedade por uma maior 

produção de leite passa a estimular a inovação tecnológica, neste caso apenas para a 

indústria de transformação, que lança no mercado nacional os leites tipo B, iogurtes, 

sobremesas lácteas, queijos não tradicionais, entre outros. Em Rondônia, nesse período, 

ocorre a expansão de modo acentuado da população e a economia do agronegócio, 

sobretudo em virtude da política de colonização do INCRA e não havendo dados ainda 

sobre a produção de leite no Estado. 

Na década seguinte, 1980, o cenário nacional foi marcado por forte crise levando à 

retração da demanda e redução dos recursos da pecuária, o que gerou estimulo as 

importações que inibiram ações inovativas no setor. O Estado de Rondônia, no ano de 

1980, apresentou uma produção de 32.850 mil litros. Produção gerada por produtores, na 

sua grande maioria, de produção familiar vindas de outros estados buscando custos de 

produção menores. 

Segundo Sbrissia (2005), o leite era de baixa qualidade e existia um período maior 

de sazonalidade. As indústrias tiraram proveito dessa situação, já que a produção de leite 
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era na sua maioria extrativista. Ou seja, apresentava baixos índices de profissionalização e 

modernização. 

Porém, a partir de 1991, ocorre a desregulamentação da atividade. Assim, para os 

micro empresários da produção primária ocorrem grandes mudanças, pois no período de 

regulamentação “os preços e as margens eram fixados pelos órgãos do Ministério da 

Fazenda e Produção, mesmo as pequenas usinas, era controlada por fiscais do Ministério 

da Agricultura” (BELIK, 1998, p. 144). Tal característica não gerava estímulo ao aumento 

da produção e produtividade, nem encorajava a regularização do abastecimento interno 

(ALEIXO et al, 2003 apud CARVALHO; RIOS, 2007), que no período possuía uma maior 

sazonalidade. Dessa forma, não havia estímulo ao incremento de inovações na empresa 

rural já que esta não se apresentava, até então, como uma necessidade para permanecer na 

atividade. 

Como a produção não era estimulada através de ferramentas tecnológicas que 

pudessem amenizar a sazonalidade da produção, o governo buscava amenizar esse 

“problema de estacionalidade “[...] pelo pagamento de preço baixo pelo leite extra-cota 

como uma forma de financiar a estocagem do produto para ser usado na entressafra” 

(SBRISSIA, 2007 p. 8). Notando que, um dos principais impactos sentidos pelos 

produtores era na definição no preço do produto leite, que antes era tabelado e agora passa 

a ser definido nas negociações entre empresário-produtor e indústria. 

Nesse mesmo período ocorre a abertura comercial da economia que, também, 

impactou a atividade promovendo, segundo Santos e Barros (2007), um processo de 

concentração das empresas de laticínios bem como a entrada de empresas multinacionais 

no mercado interno. Aliado a esse aspecto, tem-se a formação em 1991 do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), abrangendo Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que 

levou a livre circulação de mercadorias entre os países. Tais transformações promoveram a 

facilidade na importação de leite e uma concorrência acirrada com os produtos lácteos 

nacionais. 

Com o acirramento da concorrência, a indústria de transformação, através desses 

novos fatores competitivos impostos pelo mercado, acaba gerando, também, para os 

agentes da produção primária um intenso processo de seleção e especialização, 

principalmente pela introdução de pagamentos diferenciados por volume individual de 
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produção, qualidade de matéria-prima e regularidade de entrega (JANK; GALAN, 1999). 

Ao incentivar esses itens, penalizando a falta deles, a indústria força a melhoria dos índices 

técnicos de produção e qualidade do produto. 

A inserção de novas tecnologias por parte das indústrias de processamento, como a 

UHT (Ultra High Temperature), o segmento da produção primária viu um incremento nas 

exigências qualitativas (maior qualidade do produto) e uma demanda por aumento de 

escala de produção gerando um processo de seleção de produtores de leite (RÉVILLION, 

2004). Esse processo de modernização do setor, e principalmente de propriedades rurais, 

passa a ser exigido por parte dos laticínios que pressionam este segmento por leite de 

qualidade e custos mais baixos, o que acaba por forçar estes a adotarem inovações a fim de 

elevar o nível tecnológico dos sistemas de produção. 

A indústria força a adoção de melhorias tecnológicas para a produção primária com 

o intuito de buscar satisfazer a demanda dos consumidores que estão se tornando mais 

exigentes, e com um considerável poder de negociação que refletem em demandas por 

produtos mais sofisticados e com maior nível de qualidade.  

 

3 Apresentação dos Resultados 

3.1 Município de Ouro Preto do Oeste 

Localizado a margem da rodovia BR 364, distante 40 km da Vila de Rondônia, hoje 

cidade de Ji-Paraná, sendo denominado Ouro Preto do Oeste, em homenagem a serra e 

seringal com esse nome, situados na área delimitada pelo Projeto de Colonização. Possui 

uma área geográfica de 1.970 Km², o que corresponde a 0,83 % do território do Estado, e 

com uma população estimada em 2007 de 36.040 pessoas, cerca de 2,48 % de todos os 

habitantes de Rondônia (IBGE/CIDADES, 2008). 

Ouro Preto do Oeste tem origem em função do primeiro Projeto Integrado de 

Colonização, implantado em 1970, pelo INCRA para assentamento de colonos migrados 

das regiões Centro-Sudeste-Sul, do País. Porém desde o século XIX os seringueiros do rio 

Urupá extraiam borracha e colhiam castanha em suas florestas. Foi elevada a categoria de 

município pela Lei n.º 6.921, de 16 de julho de 1981, desmembrado do município de Ji-

Paraná. 
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A produção de leite em Ouro Preto do Oeste é demonstrada na Tabela 1, em que 

nota-se que houve um aumento na quantidade de vacas ordenhadas, mas por outro lado a 

quantidade de produtores, produção e produtividade apresentam um decréscimo 

significativo. 

Tabela 1 –Evolução da Pecuária Leiteira em Ouro Preto do Oeste. Rondônia. 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE/SIDRA (2008). 

 

Em relação à infra-estrutura educacional disponível no município, esta é composta 

de escolas de ensino fundamental e médio, não existindo a presença física de instituições 

de ensino superior, Figura 1. 

INSTITUIÇÕES DE OURO PRETO DO OESTE 

Científico-Tecnológica - 

Institucional Associações e sindicatos de produtores 

rurais, industriais e de empregados; não se 

obtiveram registros de cooperativas de produção 

ativas, somente as chamadas de crédito rural. 

Pesquisa, Desenvolvimento e Assistência 

Técnica 

EMATER 

Centros de Capacitação Profissional e 

Organização Social 

- 

Fiscalização Federal, Estadual e 

Municipal 

IDARON 

Secretaria Municipal de Saúde 

Financiamento 03 agências 

Figura 1 - Infra-Estrutura Institucional de Ouro Preto do Oeste 
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Fonte: IBGE/CIDADES (2008 

 

3.2 Resultados e Discussão 

Foram aplicados seis (06) formulários com produtores localizados na região central 

do Estado. Quanto às características produtivas, podem ser verificadas as seguintes 

informações, conforme demonstra o quadro 1. Dos entrevistados, todos adotam o sistema 

de produção extensivo a pasto, sendo que apenas os produtores A, B, E e F utilizam a 

rotação de pastagens, cujo objetivo por partes destes é permitir às vacas em lactação uma 

eficiente utilização de forragem de melhor qualidade, durante o ano inteiro, favorecendo 

assim a sustentabilidade da pastagem. O entrevistado A e F utilizam suplementação 

alimentar para as vacas em lactação no período da seca, enquanto que o produtor C faz uso 

deste recurso o ano todo, os demais não entrevistados não fazem uso. 

 

Produtor 

Tamanho da 

propriedade 

(em hectares) 

% 

destinada a 

atividade 

leiteira 

Vacas em 

lactação 

Produção 

média 

diária 

(litros) 

Produtividade 

vaca/dia 

(litros) 

Raças 

A 29,04 80 13 50 3,8 Mista 

B 478,4 90 40 125 3,1 Mista 

C 23,2 75 8 28 3,5 Mista 

D 50,82 73 20 60 3,0 Mista 

E 101,6 50 40 58 1,5 Mista 

F 183,9 90 40 263 6,5 Girolanda 

Quadro 1 – Características Produtivas 

 

O tamanho das propriedades rurais que exploram a atividade leiteira varia de 23 a 

184 hectares, os caracterizando como pequenos produtores rurais. Quanto a utilização das 

terras, as pastagens assumem lugar de destaque representando de 50% a 90% da área, 

sendo destinada a pecuária leiteira. Quanto à composição racial, o rebanho identificado 

junto aos entrevistados de Ouro Preto do Oeste é fundamentalmente constituído de animais 

de aptidão mista (carne e leite) resultantes de cruzamentos entre as raças holandesa e 

zebuínas, tendo estas últimas a participação destacada da raça Gir. Segundo Zoccal (1994), 
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na formação desse rebanho foram mínimas as preocupações com critérios de natureza 

zootécnica, o que influenciou na baixa produtividade desta. No caso dos pesquisados, 

verificou-se que estes apresentam produtividade variando de 3 a 6 vaca/dia/litros. 

No que se refere à adoção de novas tecnologias, todos os produtores entrevistados 

fazem uso do tanque de resfriamento. Entretanto, esse recurso tecnológico é utilizado de 

forma coletiva aos sócios da associação as quais estes pertencem, visto que estes alegaram 

não ter condições de adquirir o tanque individualmente em virtude, segundo eles, do baixo 

retorno da atividade o que tem dificultado o investimento em tecnologias. O leite é enviado 

ao tanque da associação em até 1 pelos produtores B, C, D e F, enquanto que os produtores 

A e E colocam o leite no resfriador em até 2 horas. 

Apenas o produtor B possui ordenhadeira mecânica, sendo que todos fazem apenas 

uma ordenha diária. Nenhum dos pesquisados faz uso do melhoramento genético, em que 

todos adotam o sistema de reprodução natural não controlada sem critério definido para a 

primeira cobertura. O entrevistado F é o único dentre os pesquisados que informou receber 

assistência técnica periodicamente, tanto pública quanto privada quando necessária, os 

demais alegaram não serem contemplados com assistência técnica. Com exceção do 

produtor F, todos informaram terem carência de informações relacionadas a melhoramento 

genético, planejamento e comercialização. Como não recebem visita de técnicos, estes 

buscam informações relacionadas a atividade com vizinhos, rádios e programas de TV, 

sendo que na sua maioria consideram a qualidade da informação que tem acesso como 

regular. Somente o produtor F julgou as informações recebidas como muito boas.  

Todos os pesquisados são os responsáveis pela gestão da propriedade rural 

prevalecendo dessa forma o caráter familiar da gestão destas. Considerando a 

complexidade que envolve a atividade e as formas de gestão desses empreendimentos, que 

em grande parte adota procedimentos administrativos baseados no empirismo, decorrência 

da gestão familiar, ressalta-se aqui a importância do desenvolvimento de ações conjuntas e 

sistêmica como alternativa para promover o desenvolvimento sustentado.  

Os pesquisados, dentro do processo de gestão que executam, adotam alguns tipos 

de controles das propriedades tais como: anotações de receitas e despesas; controle 

produção leiteira; data de nascimento de bezerros. No entanto, tais anotações são feitas de 

forma manual em cadernetas. Quanto ao estabelecimento de metas, os produtores A e E 
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não estabelecem nenhum tipo de metas e continuam na atividade em virtude de gostarem 

de trabalharem com leite e também por ter mercado garantido e atividade leiteira permite a 

exploração de outras atividades na propriedade já que estes alegaram que ocupam pouco 

em média 3 horas diárias com o leite. Sobre o futuro, o produtor D disse que os filhos 

continuarão na atividade enquanto que o produtor A disse que não sabe, pois este não tem 

filhos. Já os produtores B, C, D e F estabelecem metas como: aumentar a produtividade; 

produção; aumentar receitas; diminuir despesas. 

Outra questão que se buscou levantar junto aos pesquisados foi em relação aos 

fatores positivos e negativos da atividade. Para eles os fatores positivos que mais 

influenciam a pecuária leiteira estão relacionados à tecnologia, produto (leite) tem mercado 

garantido. Por outro lado, os fatores negativos levantados por eles foram: preços baixos do 

produto, dificuldade de investimento em tecnologia devido ao custo da aquisição desta; 

falta de barganha junto aos processadores e a dificuldade de se produzir em larga escala. 

Questões relacionadas ao ambiente estrutural e sistêmico, segundo os entrevistados 

influenciam diretamente no desempenho da gestão da propriedade, em virtude da variação do 

preço pago pelos processadores, que influenciam nas decisões tomadas por estes. Fato esse que 

evidencia a necessidade de planejamento e controle efetivo dos custos e investimento em 

tecnologia. Entretanto, como são pequenos produtores rurais da agricultura familiar estes não 

conseguem adotar tais procedimentos e buscam adotar os novos padrões impostos pelo 

mercado através do esforço associativo das associações as quais pertencem. 

No que se refere a infra-estrutura educacional, o município conta com escolas de 

ensino fundamental e médio, não possuindo nenhuma unidade particular de ensino 

superior. Possui, também, 03 instituições financeiras e 01 organização classificada como 

instituto de pesquisa, desenvolvimento e assistência técnica – a EMATER e 01 agência de 

fiscalização estadual – IDARON e fiscalização municipal através da Secretaria Municipal 

de Saúde, não sendo registradas instituições de testes, ensaios e certificações. 

Eventualmente são disponibilizados cursos profissionais temporários. No município não se 

identificou escolas técnicas de 2º. Grau e cursos profissionais regulares. 

Com base em tais ponderações, conclui-se que o padrão de concorrência para o 

segmento da produção primária em Ouro Preto do Oeste recebe influências tanto do seu 

ambiente de competição, como também dos ambientes organizacional, institucional e 
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tecnológico. Notou-se junto aos entrevistados certa adequação ao padrão de concorrência 

vigente visto que estes estão buscando se adequar as exigências de qualidade do produto 

através da adoção de certos requisitos tecnológicos e também maior controle sobre a 

produção, o que pode influenciar no aumento da produtividade. 

No que se refere à inovação, pode-se verificar que o ambiente tecnológico tem 

condicionado o novo padrão competitivo, principalmente no que concerne a adoção de 

determinados recursos tecnológicos como tanques de resfriamento de leite. Nesse caso, 

estes recursos deixam de ser critérios de diferenciação e assumem o papel de critérios 

qualificadores para se manterem na atividade leiteira. Com Instrução Normativa 51 - IN 

51, uma de suas exigências é o resfriamento do leite na fazenda e a coleta a granel. O 

tanque de resfriamento, para o produtor rural, e a coleta de leite a granel, para os 

processadores, têm importância na busca pela qualidade. Esse novo processo de coleta e 

armazenamento inibe a multiplicação e o crescimento de boa parte dos microrganismos no 

leite. Tal inovação assume caráter qualificador em virtude de que quem não conseguir 

fazer os investimentos exigidos pela granelização e pelo resfriamento, acaba sendo expulso 

do mercado.  

Nos produtores pesquisados, verificou-se que estes têm buscado se adequar a esse 

novo padrão competitivo através da utilização de tanques cooperativos em junto as suas 

associações. Sabe-se que as associações e cooperativas podem oferecer benefícios, no 

entanto, esta assertiva somente é verdadeira se os princípios cooperativistas forem 

praticados. Na prática foi verificado que em Ouro Preto do Oeste, os pesquisados ainda 

encontram muitas dificuldades em agregarem-se em busca do benefício comum. Mas é 

importante destacar, que esse processo de interação e cooperação, através da união de 

produtores em arranjos e/ou em organizações coletivos sustentáveis, tem facilitado o 

processo produtivo, e otimizando os recursos obtidos de instituições governamentais ou 

não governamentais.  

Tais considerações permitem inferir que o ambiente tecnológico passa a ser um dos 

agentes condicionadores desse novo padrão. O Governo através de sua influência no 

ambiente institucional passa a desempenhar o papel de agente que lidera externamente, 

sendo fonte de inovação tecnológica influenciando diretamente nas estratégias dos agentes 

e também, influenciando diretamente o padrão de concorrência, através da exigência de 
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adoção por partes dos agentes da cadeia produtiva, nesse caso, o produtor rural, de 

determinados recursos tecnológicos para a garantia da qualidade. 

Os aspectos legais, no caso da IN 51, passam a ser fontes de inovação tecnológica, 

já que os produtores têm que se adaptar a essa nova exigência. Entretanto, é importante 

destacar, que os produtores tiveram apoio da prefeitura através de convênio com a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA para a aquisição destes tanques 

e a entrega destes por meio de comodatos as associações para que os produtores do 

município pudessem se adequar a esse novo padrão de concorrência.  

De uma forma geral, foi observado que as estratégias adotadas pelos produtores 

baseiam-se na busca de se adequarem as exigências aos padrões produtivos e competitivos. 

Nesse sentido, os padrões de concorrência observados entre os produtores, consistem no 

uso de tecnologias como tanques de resfriamento e ordenhadeira mecânica (apenas um 

produtor), mas que revela por outro lado a dependência existente dos produtores em 

relação aos outro elos do agronegócio leite. Principalmente os processadores visto que, 

estes são coletam leite refrigerado, ou seja, os produtores que não se possuírem os tanques 

de refrigeração são automaticamente excluídos do processo e da atividade. 

 

4 Considerações Finais 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho teve por objetivo identificar o padrão de 

concorrência e competitividade dos agentes da produção primária no município de Ouro 

Preto do Oeste. Ao se analisar o padrão de concorrência, é possível observar que as 

mudanças na economia mundial refletem diretamente sobre as diversas fontes de vantagens 

competitivas dos agentes que atuam nessa atividade, podendo gerar. Assim, os produtores 

buscam investimentos, através de associações, buscando se adaptar ao padrão vigente bem 

como melhorias na capacidade produtiva, redução de custos de produção, e melhoria da 

qualidade do produto. 

A abertura econômica e o avanço da globalização, ocorreram, também, mudanças 

na legislação como a Instrução Normativa 51, alterando a padrão tecnológico e provocando 

a concentração da produção e mudanças na base tecnológica, tornando o mercado mais 

competitivo e exigente, no que se referem a mecanismos inovativos qualificadores. Nesse 
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contexto, os produtores que não se adéquam às novas exigências tendem a ser 

gradativamente descartados do processo produtivo. 

Considerando as estratégias e padrões de concorrência identificados juntos os 

produtores analisados, alguns mecanismos podem colaborar para ganho competitivo dos 

entrevistados. Principalmente se for observado que tais exigências têm forçado os agentes 

a uma maior aproximação entre os próprios produtores, caracterizada aqui na forma de 

associações, que tem possibilitado o acesso a recursos tecnológicos adquiridos pela 

associação (tanques de refrigeração). Importante destacar, também, que essa aproximação 

dos produtores em associações pode possibilitar a estes maior integração e geração de 

benefícios e informações como: orientações; treinamentos e capacitações; acesso a linhas 

de financiamento. Assim, a qualidade do produto é assegurada além de garantir preço 

melhor e impactar positivamente na melhoria do padrão concorrencial da pecuária leiteira 

como um todo. 
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Resumo 

O agronegócio brasileiro é composto por dois importantes segmentos: agricultura e 

pecuária. Porém nesta pesquisa será enfatizada a pecuária de corte. Esse segmento de 

mercado ocupa posição de destaque no contexto da economia rural brasileira, ocupando 

vasta área do território nacional e respondendo pela geração de emprego e renda de 

milhões de brasileiros. A pecuária de corte, apesar de ser uma atividade que se encontra 

difundida em todos os estados brasileiros, apresenta níveis médios de produtividade muito 

abaixo do potencial. A competitividade globalizada fez com que a necessidade de se 

produzir seja de forma eficiente e eficaz. No Estado do Rondônia, no município de 

Guajará-Mirim a situação não é muito diferente, pois os índices de eficiência também são 

baixos, ou seja, o município produz carnes de baixa qualidade, sem eficiência, com uma 

baixa taxa de retorno aos pecuaristas. Por esse motivo, a pesquisa feita junto aos 

produtores de gado de corte em Guajará-Mirim é importante para a atividade agropecuária 

do município, onde encontramos significativos números de fazendeiros e pequenos 

criadores que tem na atividade como uma das principais fontes de renda, quando não a 

única. Este trabalho justifica-se também com o ganho de competitividade da cadeia 

produtiva de carne bovina, pois se fazendo uma análise das técnicas de cultivo e dos 

compostos nutricionais e identificar de como e feito o manejo e ter conhecimento da mão 

de obra utilizada na pecuária de corte na região do município, procurando desta maneira 

melhorar o plantel regional. 

Palavras-chaves: Bovino de corte – eficiência na produção - recomendações técnicas. 

 

Abstract 

The Brazilian agribusiness is composed of two major segments: agriculture and livestock. 

But this study will be stressed beef cattle. This market segment occupies a prominent 

position in the context of the rural economy in Brazil, occupying large area of national 

accounts for the generation of employment and income for millions of Brazilians. The beef 

cattle, despite being an activity that is widespread in all Brazilian states, has average levels 

of productivity far below potential. The global competition has made the need to produce it 

efficiently and effectively. In the State of Rondônia, in the municipality of Guajará-Mirim 

the situation is not much different, because the efficiency rates are also low, ie, the city 

produces low-quality meat, not efficiency, with a low rate of return for farmers. For this 

reason, research done with the producers of beef cattle in Guajará-Mirim is important to 

the agricultural activities of the municipality, where we find significant numbers of farmers 

and small farmers in the activity that has as one of the main sources of income, if not the 

only one. This work is also justified to gain competitiveness of the beef production chain, 

as if doing an analysis of cultivation techniques and nutritional compounds and identify 

how and made aware of management and labor used in livestock cut in the region of the 

city, looking this way improve the regional squad. 

Key Words: Beef cattle - production efficiency - technical recommendations 
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1 INTRODUÇÃO 
A pecuária bovina de corte está presente no cenário econômico nacional, desde a 

época colonial. Nas últimas décadas, a pecuária bovina de corte desenvolveu-se através, da 

expansão da fronteira agrícola, com a incorporação de novas terras, sendo a maioria 

desprovida de infra-estrutura e com o solo desgastado pelo sistema intensivo de produção 

de grãos. 

Tendo o Brasil o maior rebanho bovino comercial do mundo, com 

aproximadamente 166 milhões de cabeças o que representa aproximadamente 16% do 

rebanho mundial (ALVES, 2005). 

A criação de gado bovino no Brasil é a atividade econômica que ocupa a maior 

extensão de terras. Segundo o censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), as áreas de 

pastagens ocupam aproximadamente 172 milhões de hectares, enquanto as destinadas à 

lavoura totalizam menos de 77 milhões de hectares. 

Entre 1990 a 2007, a produção de carne bovina dobrou, passando de 4,1 para mais 

de 9 milhões de toneladas/ano, com ritmo de crescimento bem superior ao de sua 

população e de consumo. Esta combinação de fatores fez com que o Brasil se tornasse, a 

partir de 2004, o maior exportador mundial de carne bovina. Atualmente as regiões Norte e 

Centro-Oeste são as que apresentam as maiores taxas de expansão do rebanho bovino no 

Brasil. 

Nos últimos anos o estado de Rondônia, vem sendo reconhecido em todo País como 

um dos grandes produtores de gado de corte, por sua vasta extensão territorial e com 

grandes quantidades de terras produtivas, e água potável, além do clima favorável ao 

agronegócio nos mais variados segmentos produtivos. 

A cidade de Guajará-Mirim, localizada na parte oeste do Estado de Rondônia, tem 

em seu território áreas protegidas que compõe quase 93 % com unidades de conservação e 

terras indígenas, sendo permitido portanto a utilização de apenas pouco mais de 7% do 

território total do município.  

Conforme levantamento feito junto ao IDARON (2009), o município possui pelo 

cadastramento da 28º etapa de vacinação contra a febre aftosa um rebanho de 

aproximadamente 115.057 bovinos pertencentes a 573 produtores, dos quais 498 possuem 

101.774 bovinos de corte, sendo considerado para este cálculo apenas os machos com 

idade acima de 8 meses. Estes dados nos remete ao seguinte questionamento: Quais são as 

características do sistema de criação de gado de corte dos produtores de gado do Ramal 

Bom Sossego no município de Guajará-Mirim? 

Assim, o presente trabalho visa caracterizar o sistema de produção de gado corte 

predominante no Município de Guajará-Mirim e apontar as possíveis melhorias para o 

desenvolvimento da atividade de bovinocultura de corte junto aos produtores do município. 

Caracterizar a pecuária de corte junto aos produtores do Ramal Bom Sossego do 

Município de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.  

O rebanho bovino é de grande importância social e para a economia rondoniense. 

Além de movimentar a indústria e a distribuição de uma gama de variada de insumos 

utilizados no segmento produtivo, a cadeia produtiva da pecuária bovina, incluindo 

produção, abate transformação, transporte e comercialização de produto e subproduto 

fornecido pela exploração desse rebanho, movimenta um grande numero de agentes e de 
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estruturas, de fazendas e indústrias bem como o comércio, gerando renda e criando 

empregos em seus diversos segmentos.   

 Como dito anteriormente a pecuária de corte é hoje uma das explorações 

agropecuárias mais significativas para a economia rondoniense, tanto na geração de renda 

e receitas internas, como na pauta de exportações, perdendo no setor primário apenas para 

a soja, sendo uma atividade praticada por 53.961 bovinocultores.  

Atividade de bovinocultura de corte pode ter um aumento significativo de acordo 

com sistema de produção empregado em cada propriedade. Por esse motivo, a pesquisa 

feita junto aos produtores de como é o sistema de produção de carne em Guajará-Mirim é 

importante para a atividade agropecuária do município, onde encontramos significativos 

números de fazendeiros e pequenos criadores que tem na atividade como uma das 

principais fontes de renda, quando não a única.  

A alimentação humana requer proteínas animais, encontradas na carne e também no 

leite. Os bovinos ainda produzem em grande quantidade adubos orgânicos que são 

utilizados na fertilização de terras cultivadas. Ainda produzem vários subprodutos para o 

setor industrial como: sangue, couro, pêlo chifre, unha, osso, sebo e vísceras (Jardim, 1976. 

P. 7). 

Nos dias atuais o mercado vive em torno de atender às necessidades e o gosto do 

consumidor e isso influencia toda a cadeia produtiva, acarretando mudanças nas 

características do rebanho nacional e também do rebanho mundial (OLIVEIRA et al., 

2003). 

O consumidor de hoje em dia está de forma geral cada vez mais preocupado com a 

qualidade do que consome, com o teor nutricional dos alimentos e o impacto que eles terão 

em sua saúde E assim como ele quer conhecer melhor o produto exige padronização e 

qualidade constante, e quer confiar em seu ponto de venda ou na marca de carnes que 

compra para não decepcionar-se e talvez preferir outros alimentos. 

No âmbito acadêmico, este trabalho proporcionará uma abrangência maior para 

trabalhos futuros sobre o agronegócio, que por sua vez, caracterizam-se por serem pouco 

explorados academicamente em Guajará-Mirim, ou seja, escassas pesquisas sistematizadas 

sobre esta atividade que se apresenta promissora neste Município. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Agronegócio é toda relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva 

agrícola ou pecuária. No Brasil, o termo agropecuário é usado para definir o uso 

econômico do solo para o cultivo da terra, associado com a criação de animais. 

O conceito de agronegócio implica na idéia de cadeia produtiva, com seus elos 

entrelaçados e sua interdependência. A agricultura moderna extrapolou os limites físicos da 

propriedade. 

Dentro do agronegócio brasileiro, a bovinocultura de corte tem desenvolvido um 

papel relevante, conforme índices de crescimento superiores aos apresentados nos demais 

segmentos. Cabe evidenciar que, nesse cenário de plena expansão, estima-se, que a taxa de 

crescimento anual da produção de carne bovina atinja 4,4% ao ano. Essa previsão torna-se 

viável, devido a dados que reforçam essas tendências, tais como: primeiro lugar nas 

exportações mundiais de carne bovina, segundo maior produtor bovino e terceiro lugar em 

consumo mundial (MAPA, 2006). 
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Pecuária de corte  

“Pecuária é a arte ou o conjunto de processos técnicos usados na domesticação e 

criação de animais com objetivos econômicos, feita no campo. Assim, a pecuária é uma 

parte específica da agricultura”. (PECUÁRIA, 2009). 

Pecuária de corte é um dos ramos de atividade que exerce o pecuarista, ou o criador 

de rebanho.  

A pecuária de corte é um segmento do agronegócio que possui um baixíssimo 

custo de produção, em relação a outros segmentos do agronegócio, pois dá para se 

aproveitar regiões montanhosas que dificultariam a produção de cereais por não 

oferecerem condições de as maquinas trabalharem por serem íngremes, ou regiões alagadas 

como o pantanal de Mato Grosso. Sem dúvida, é um segmento muito dinâmico, e oferece 

varias opções para o empresário rural. 

O investimento para se iniciar na pecuária de corte em regime extensivo (a pasto) é 

alto para implantação, porém para a manutenção do investimento, ele é baixo, sendo da 

seguinte forma o investimento: compra de um imóvelbovinos. Os impostos são reduzidos, 

sendo somente o Imposto Territorial Agrícola (ITR), que é anual; os outros investimentos 

são apenas os de manutenção, como vacinas e remédios, sais minerais e vaqueiros para a 

lida com o gado. 

A pecuária de corte é uma atividade que está dividida em criação de gado comercial 

e elite, sendo que a primeira tem com principal objetivo a produção de carne bovina de 

qualidade para a alimentação humana, além de fornecer matéria-prima para a indústria 

farmacêutica, de cosmético, de calçado, de roupas, de rações, entre outras. Já a criação de 

gado elite, tem como foco central à produção de matrizes e reprodutores para a criação de 

gado comercial e elite. 

 

Pecuária de Corte no Brasil 

Segundo Barbosa e Souza (2007), o Brasil possui o maior rebanho comercial do 

mundo, e é o maior exportador de carne em toneladas e em faturamento; entretanto possui 

taxas de produtividade abaixo dos seus concorrentes. 

O rebanho brasileiro bateu o recorde da população humana. Hoje, existe no Brasil 

mais gado do que gente. Em final de 2003, dados do IBGE apontavam para a existência de 

195 milhões de cabeças, enquanto a população humana batia nos 179 milhões (ANUÁRIO 

SCVCF, 2005). 

A pecuária nacional nas últimas décadas vem apresentada constantes taxas 

decrescimento, em termos de produção, exportação e consumo. O Brasil possui um 

mercado interno potencial para o consumo de alimentos, principalmente para a carne 

bovina. Sua demanda está ligada a vários fatores, como preços, qualidade, aspectos 

nutricionais, preferência, gosto e, principalmente, a restrição orçamentária, ou seja, a 

renda. 

Entre 1975 e 2007 o rebanho bovino cresceu oito vezes mais do que o mundial. A 

produção brasileira de carne bovina aumentou seis vezes nesse período.                                  

Nesse período, a produção brasileira de carne bovina cresceu 57 vezes mais que a área de 

pastagem. Já a produção mundial de carne bovina aumentou apenas seis vezes mais que a 

área de pastagem. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a 

produção agrícola brasileira cresceu quase oito vezes mais do que a área cultivada entre 

1975 e 2007. A pecuária apresentou um resultado sete vezes melhor. 
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A Pecuária em Rondônia 

Segundo a Embrapa 2005, o Estado de Rondônia possui um rebanho bovino em 

torno de 9,5 milhões de cabeças, representando quase 6% do total nacional. Esse número o 

coloca entre os dez estados maiores produtores, responsáveis por mais de 80% do rebanho 

brasileiro. 

A região Norte, onde Rondônia se situa, apesar de deter apenas 18% do efetivo 

nacional, é a de maior expansão do rebanho bovino. Nos últimos dez anos, o rebanho dessa 

região cresceu 62%, com Rondônia apresentando a maior taxa de crescimento entre os dez 

estados brasileiros maiores produtores. 

A pecuária é a atividade do setor primário que se expandiu últimos anos no Estado, 

especialmente a bovina, que hoje satisfaz plenamente o consumo interno e ainda oferece 

excedentes exportáveis. 

 

Efetivo do Rebanho Bovino em Rondônia 

O efetivo do rebanho bovino se encontra presente em todas as regiões antropizadas 

do estado de Rondônia, mas se concentram no centro do estado de Rondônia, 

principalmente nas microrregiões de Ariquemes, Ji-paraná e Cacoal, onde há municípios 

com densidade acima de 100 cabeças/ km2 de área municipal. Estas três microrregiões 

concentram um efetivo de 6,4 milhões de cabeças ou 55% do total rondoniense (IBGE, 

2008) (mapa 1). 

 
Mapa 1 - Concentração do rebanho bovino por município do estado de Rondônia. Efetivo 

do rebanho/ km2 de área municipal, 2006. Em destaque a divisão microrregional do estado 

Fonte: (IBGE, 2008).  

 

Rondônia foi o Estado de maior crescimento em efetivo bovino (292%) no período 

1996 – 2006 (IBGE, 2007). Segundo dados do IDARON no ano de 2010 o rebanho bovino 

do Estado ultrapassou a marca de 11 milhões de cabeças. (Quadro 1). 
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Discriminação Nº de 

animais 

% 

Rebanho de corte 7.854.803 69 

Rebanho leiteiro 3.588.179 31 

Quadro 1 – Efetivo bovino do Estado, rebanho de corte e rebanho leiteiro (dados de 2007). 

Fonte: IDARON (2010), relatório final da 8º etapa de vacinação da Febre Aftosa. 

 

O setor pecuário de Rondônia é caracterizado por alguns elementos bastante 

ímpares, o que de certa forma o coloca numa posição bastante competitiva. Dentre eles os 

fatores ambientais favoráveis, o seu status aftósico (livre de aftosa com vacinação), o 

produtor de “boi de capim”, o perfil desbravador do seu povo e, mesmo que de maneira 

vulnerável, um fornecedor de produtos de origem animal de baixo custo (Grecellé, 2007). 

O fator ambiente é um dos grandes determinantes do crescimento observado no 

setor nos últimos 20 anos. Mesmo com a quantidade de chuva limitada (2200 mm / ano) e 

distribuída em duas estações distintas (período das águas e período da seca), a 

luminosidade, traduzida para a produção de forragem como energia fotossintetizante, tem 

uma participação decisiva. 

Ainda, outro fator de destaque é a sua riqueza hídrica, característica marcante da 

região amazônica. Em boa parte do Estado, o lençol freático é bastante raso, o que ajuda a 

manter a umidade do solo e o sustento das plantas, mesmo durante a época mais seca do 

ano. 

Os solos são de fertilidade bastante variada, necessitando em diferentes níveis de 

adubações de base e de cobertura, mas de uma maneira geral se caracterizam pela sua 

acidez. Para tanto, a aplicação de calcário para corrigir o pH do solo é uma técnica 

indispensável para uma adequada produção de matéria seca/ha. 

 

3. METODOLOGIA 

 
A pesquisa do presente trabalho foi feita em 15 propriedades de gado de corte das 

768 (Fonte IDARON 2010) do município de Guajará-Mirim, estado de Rondônia.  Dos 

quais possuem um total de 12.130 bois de corte, que corresponde a 11,92% do rebanho de 

bois de corte do município, onde estão produzindo carne para o frigorífico local e por 

demais frigoríficos do estado. O levantamento das informações do presente estudo provém 

da elaboração e aplicação do questionário aos proprietários em suas propriedades.  

A forma de abordagem desta pesquisa foi qualitativa e quantitativa. Com base na 

tipologia de Vergara (1998), quanto aos meios de investigação será estudo de campo.  

Pesquisas descritivas, segundo (Osmar Sena, 2007) podem ter como objetivo descrever 

algo, especificamente, analisar a participação da pecuária  bovina de corte no município de 

Guajará-Mirim no ano de 2010. 

Neste estudo foi empregada à pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, 

entrevistas descritivas. O objetivo da pesquisa descritiva e caracterizar uma população ou 

fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis.  Como forma de levantamento, exige o 

emprego de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como questionário e observação 

sistemática. (Osmar Sena, 2007). 

A pesquisa utilizou como fonte de dados: os dados primários, ou seja, dados 

levantados pelo próprio pesquisador   
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O tratamento de dados segundo Vergara (1998) pode ser qualitativo, quantitativo ou 

qualitativo/quantitativo. Nesta pesquisa os dados foram tratados qualitativamente e 

quantitativamente. 

 

4. ANALISE DE RESULTADOS DOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Perfil do Pecuarista de Corte em Guajará-Mirim 

São indivíduos fortemente identificados com o perfil de pecuarista, ou seja, suas 

vidas sempre ou quase sempre estiveram voltadas ao campo e a criação de gado. Quanto à 

idade dos pecuaristas entrevistados Ramal do Bom Sossego, está na faixa dos 31 a 60 anos, 

corresponde a 80%, dos proprietários entrevistados, sendo que 20% estão acima de 60 

anos. Como podemos observar os resultados, indicam a maturidade do produtor, não 

ocorre substituição  por pessoas mais jovens. Esse fenômeno é típico da pequena produção 

familiar, isto é, o chefe da família tende a continuar na propriedade enquanto os filhos 

saem para estudar ou buscar alternativas de renda na cidade. 

Normalmente, sua motivação econômica está muito mais relacionada a um perfil 

empreendedor, pois a maioria afirma que a criação de gado de corte é realizada com fins 

lucrativos. Dessa forma, uma pequena parcela admitiu que realiza a atividade por tradição. 

Conforme pesquisa, o grau de escolaridade dos 15 pecuaristas entrevistado no 

Ramal Bom Sossego, sendo que resultado foi: 60% com instrução de primeira a quarta 

série, 27% possuem o ensino fundamental e apenas 13%  possui o médio.  

O baixo nível de escolaridade reflete no baixo nível de conhecimento do pecuarista, 

sendo que a maioria não busca se especializar no ramo, sendo que a maioria não possui 

qualificação formal ligada a agropecuária. Dessa maneira, é fundamental a adoção de 

estratégicas especiais de desenvolvimento para formar os pecuaristas com menor grau de 

escolaridade, proporcionando familiarização e adoção de um novo sistema de produção, 

investindo a eficácia. 

 

Tamanhos das propriedades em hectare. 
O Gráfico 1, mostra que 93% das propriedades possui área de terras acima de 400 

ha, e apenas 7% estão abaixo de 400 ha, o que caracteriza que a pecuária de corte do 

Ramal do Bom Sossego tem predominância de grandes propriedades, conforme 

classificação do IBGE para região Norte. 
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Gráfico 1 – Área das Propriedades 

FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Quanto à caracterização das propriedades observa-se que dos 15 pecuaristas 

analisados, todos são donos da propriedade, ou seja, são criadores criam gado de corte em 

terras totalmente próprias, como também encontra pecuaristas que utilizam terras próprias 

e arrendadas para a criação de animais. 

 

Especificações da mão de obra utilizada nas propriedades. 

Na atividade de bovinocultura de corte do ramal do Bom Sossego à mão-de-obra 

utilizada nas propriedades analisadas, com os 15 produtores, apenas 7% propriedade  

utiliza mão-de-obra  familiar, o restante, ou seja, 47%  contratada, 46% e família e 

terceiros. Independente da mão-de-obra utilizada, seu nível de utilização é baixo, isto 

porque na produção de bovinos de corte a exigência de mão-de-obra é baixa. (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Mão-de-Obra utilizada pelos pecuaristas nas propriedades 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Basicamente são três funcionários nas propriedades de médio porte (vaqueiro, 

tratorista e o assistente), realizam o trabalho de manejo dos animais: conduz os animais na 

entrada e saída dos piquetes; supervisionam diariamente os animais; distribui o sal mineral 

no cocho e desempenham atividades relacionadas ao manejo do gado de corte. Em 

períodos de maior demanda de serviço se for necessário se contrata diaristas. 

 

Destinos do gado vendido. 

Do s 15 pecuaristas visitado, 73,3% vendem o gado para os frigorifico em Porto 

Velho e Ariquemes, devido serem os maiores produtores e recebem melhor pela arroba do 

boi, 13,3% e do gado vendido em pé, são animais que são vendidos para cria e recria, e 

13.4% vendem gado para o abatedouro local para atender a população do município de 

Guajará-Mirim. (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Destino do gado vendido 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Atividade principais da fazenda. 
Para todos entrevistados a bovinocultura de corte  e a atividade econômica 

principal, os mesmo elencaram que a criação de gado de corte traz segurança de retorno 

como fator de motivação e satisfação pessoal. Desses pecuaristas, algum tem atividade 

leiteira como segunda opção ou complemento na renda da fazenda.  

 

A análise do beneficiamento de carne bovina, em Guajará-Mirim 

O frigorífico abate o animal e entrega os quartos dianteiros e traseiros ao 

distribuidor, que os repassa aos açougueiros, cabendo a este fazer a desossa e os cortes 

para atender os consumidores finais. Com esse sistema antiquado de comercialização, tem 

sido difícil, implantar a classificação e tipificação de carcaças. Se o frigorífico não 

classificar a não tipificar os cortes, não tem como apresentar um produto diferenciados aos 

consumidores, com a identificação de sua origem e suas características.  

Fazendo a desossa das carcaças no frigorifico, além de economia de espaço nas 

câmaras frias, vai possibilitar a diferenciação de preços entre cortes nobres e aqueles 

menos valorizados, permitindo cobrar mais pelo filé, contra filé e vender mais baratas as 

carnes menos nobres. 

 

O destino da carne, vendida desossada e congelada no frigorífico local 
Toda carne desossada no frigorífico, não e comercializada in natura, mas é 

transformada em charque. São carnes de animais jovens, que é cortada em pedaços 

chamados de mantas, que depois de salgada e exporta em galpões ventilados para a 

secagem. Depois de seca e pesada em embalagens de 5 e 10 kg, e empacotados em fardos 

de 30 kg, posteriormente  comercializado em Guajará-mirim e Porto Velho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa mostram que os pecuaristas de uma maneira geral 

conduzem a atividade da maneira tradicional, fazendo pouco uso de técnicas de produção.  

Isto ocorre tanto no manejo dos animais quanto no manejo das pastagens e na 

suplementação. No entanto, as práticas de manejo das pastagens e da alimentação ainda 

são bastante deficientes. Sendo este um dos principais motivos para os baixos índices de 

eficiência de produção observados nesse município. 

Mas, para melhorar a eficiência na produção, faz-se necessário desenvolver 

atividades de capacitação e treinamento dos produtores. Este deve ser realizado através de: 

Palestras técnicas, dias de campos, dias especiais, demonstração de métodos, cursos e 

excursões, possibilitando o envolvimento e a participação das associações e cooperativas 

de produtores rurais no sentido de incrementar a produtividade e competitividade da 

pecuária de corte no município de Guajará-Mirim. 

Com a adoção de novas técnicas de manejo dos animais e das pastagens é possível 

elevar consideravelmente a sua produtividade e manter a sustentabilidade do sistema de 

produção. 

Considerando o uso de novas técnicas. O produtor precisa estar em contato com 

outros produtores, pois o intercâmbio de informações é necessário para desenvolver a 

atividade. E as associações devem promover esse intercâmbio, devem também divulgar 

essas técnicas. Somente disponibilizar a informação não é suficiente. Essa informação 

precisa chegar ao pecuarista de forma que ele perceba que as mudanças, às vezes, são 

necessárias. 

Porém sabe-se também que há muito que se melhorar em termos de eficácia. Em 

outras palavras o produtor sabe como produzir, porém precisa aplicar conhecimentos a 

mais do que as simples técnicas de produção. Uma vez que o pequeno produtor não possui 

ineficiência técnica, se encontra em um extremo da sua produtividade com os recursos que 

possui, precisa aumentar a escala de produção para aumentar sua produtividade. O que 

beneficiará sua produção é a realocação dos fatores de produção, ou seja, manejo do pasto, 

controle da sanidade animal, novas ferramentas e outros (GOMES, 2000). 

Para os produtores que dependem da mão-de-obra de empregados, necessitam fazer 

contrato de trabalho com estímulos de produção o que reduziria as reclamações e 

melhoraria a qualidade. 

Ficando claro que a pecuária de corte tem importante papel na distribuição de renda 

e na manutenção do homem no campo. Sugere-se que novos estudos visem a propor 

propostas claras de políticas públicas visando o desenvolvimento da pecuária de corte no 

município de Guajará-Mirim. 
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PECUÁRIA LEITEIRA: CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

LEITE NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM  
 

Edson Roberto Reis Junior (UNIR) 

Ms. Ademar Silva Scheidt Junior (UNIR) 

 

Resumo 

A importância da pecuária leiteira na agricultura familiar do município de Guajará-Mirim 

motivou a realização desta pesquisa com o objetivo de caracterizar e identificar possíveis 

melhorias em algumas atividades nas propriedades dos produtores de leite. A metodologia 

foi um levantamento primário de dados realizado junto a 25 produtores rurais do município 

Guajará-Mirim. O instrumento de coleta de dados foi um questionário elaborado visando 

levantar as principais características dos produtores e das propriedades. Como o objetivo 

central da pesquisa é estudar a pecuária leiteira, após a tabulação e análise dos dados 

levantados por meio do questionário, realizou-se entrevista com alguns produtores de leite, 

visando investigar, com maior profundidade, a produção leiteira, a tecnologia utilizada, a 

quantidade de leite diária e por matriz, sistema de produção, a nutrição animal, o uso de 

rações e minerais, a questão da água e manejos empregados, as expectativas e as 

dificuldades destes produtores. 

Palavras-chaves: Produtor Familiar, Produtores, Produção de Leite e Tecnologia. 

 

Abstract 

The importance of dairy farming on the family farm in the municipality of Guajará-Mirim 

motivated this research in order to characterize and identify possible improvements in 

some activities on the properties of milk producers. The methodology was a primary 

survey data conducted with 25 farmers in the municipality Guajará-Mirim. The data 

collection instrument was a questionnaire aimed at raising the producers' main 

characteristics and properties. As the main objective is to study dairy farming, after 

tabulation and analysis of data collected through the questionnaire, an interview was held 

with some milk producers, in order to investigate in greater depth, milk production, the 

technology used, the amount of milk daily and matrix production systems, animal 

nutrition, the use of feed and minerals, the issue of water managements and employees, the 

expectations and difficulties of these producers. 

Key Words: Family Producer, Producers, Milk Production and Technology 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
No Brasil, em 2007 foram ordenhadas acima de 21 milhões de vacas com produção 

superior a 26 bilhões de litros/leite ano (IBGE, 2007), porém a sua produtividade média de 

leite é baixa em comparação com países produtores de leite como: Estados Unidos, União 

Européia e até mesmo a Argentina (Quadro 1) sendo a média no Brasil em torno de 4,64 

litros por matriz dia. Este fato é devido a algumas regiões do Brasil não terem investimento 

em gado de alta produtividade, e a maior parte do rebanho depende unicamente das 

pastagens.  

Existem produtores que investem em rebanhos com dupla aptidão (leite e corte) o 

que ocasiona uma baixa produtividade de leite, buscando assim reduzir custos e riscos 
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devido à oscilação dos preços no mercado mundial, tendo matrizes que produzem pouco 

leite.  

Em Rondônia a produção de leite apresenta significativa importância, isto porque o 

Estado está entre os oito primeiros no ranking nacional de leite com produção aproximada 

de 708 milhões de litros/ano (Quadro 4).   

No Estado segundo pesquisa da SEAPES/2006, as vacas são alimentadas 

basicamente a pasto, conhecido como leite verde, poucos produtores investem em 

complementação alimentar como: forrageiras e rações, a maioria fornecem apenas sal 

mineral, em alguns casos não apropriados para produção de leite, poucos utilizam de 

cercas elétricas aumentando o número de piquetes, assim eleva-se o período anual de 

descanso das pastagens melhorando a oferta da mesma, principalmente no período das 

chuvas, tendo uma reserva maior para o período da seca.       

Conforme levantamento feito junto ao IDARON, o município possui pelo 

cadastramento da 26ª etapa de vacinação contra a febre aftosa um rebanho de 117.262 

bovinos pertencentes a 589 produtores, dos quais 195 possuem 15.676 bovinos de leite, e 

destes 6.842 são vacas para a produção de leite considerando as fêmeas com idade acima 

de 36 meses. 

A pesquisa do presente artigo foi feita com 25 produtores de leite dos 195 (Fonte 

IDARON 2010) do municipio de Guajara-Mirim, estado de Rondonia. Estes possuem um 

total de 1.619 vacas, que corresponde a 23,66% do rebanho de vacas de leite do município. 

A escolha das propriedades onde foram aplicadas as pesquisas deu-se a partir de 

localização mais próxima e disponibilidade de tempo que o proprietário tinha para nos 

receber em função da maioria das entrevistas serem nos finais de semana, único dia de 

descanso deles. A aplicação do questionário se deu durante o período de 11/07/2011 a 

24/07/2011, abrangendo um período de seis semanas. 

Na referida pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa descritiva, realizou-se a 

revisão bibliográfica como base de análise, destacando-se as questões relacionadas com a 

dinâmica produtiva do setor. Foram utilizados além de dados primários da pesquisa, dados 

secundários disponíveis em instituições relacionadas a pecuária leiteira onde cita-se o 

PROLEITE, SEMPLA, IBGE, EMATER, EMBRAPA, IDARON dentre outras. 

Conforme levantamento feito junto ao IDARON, o município possui pelo 

cadastramento da 26ª etapa de vacinação contra a febre aftosa um rebanho de 117.262 

bovinos pertencentes a 589 produtores, dos quais 195 possuem 15.676 bovinos de leite, e 

destes 6.842 são vacas para a produção de leite considerando as fêmeas com idade acima 

de 36 meses.  

           Tendo como objetivo geral, caracterizar a produção de leite junto aos produtores no 

município de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia. Para atender a este objetivos como 

objetivo tem-se: Demonstrar a produção média de leite dia de cada matriz em lactação; 

Verificar o destino do leite, vendido in natura e derivados; Especificar tipo de mão de obra 

utilizado; Identificar possíveis melhorias para o aumento da produção média dia por matriz 

em lactação. 

A atividade leiteira pode ter sua produção significativa de acordo com sistema de 

produção empregado em cada propriedade. Em razão disto, a pesquisa feita junto aos 

produtores de como é o sistema de produção de leite em Guajará-Mirim é importante para 

a atividade agropecuária do município, onde encontramos significativo número de famílias 

que tem na atividade leiteira uma das principais fontes de renda, quando não a única.   
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Através dos estudos sobre a produção de leite, tem-se a possibilidade de propiciar 

informações relevantes da realidade na qual a atividade leiteira está inserida em 

determinada região. Em função dos aspectos levantados, torna-se possível demonstrar as 

características de um determinado sistema produtivo, e com isso, a possibilidade de 

identificar possíveis melhorias em algumas atividades nas propriedades, que poderão 

serem empregadas beneficiando todos os segmentos envolvidos na cadeia produtiva de 

leite e seus derivados. 

Nota-se que a maioria dos produtores não procura fazer nenhum curso de 

especialização para melhorar a qualidade do leite ou seus derivados como exemplo o 

queijo, que é produzido por eles. 

São feitos constantes estudos por órgãos do governo que envolve os sistemas 

produtivos, para que os produtores possam desempenhar a bovinocultura de leite de 

maneira rentável e com maior sustentabilidade. 

Nesta perspectiva, cabem a nós, futuros graduados em administração, sugerir 

alternativas viáveis para o aumento da produção leiteira junto aos produtores, para que 

estes possam se manter no desenvolvimento de suas atividades, aumentarem a sua 

lucratividade e usar de maneira racional os recursos do ambiente, sempre com a 

preocupação de promover a menor degradação possível, principalmente porque nos 

últimos anos a um grande investimento por parte do governo e ambientalistas para 

aumentar a preservação do mesmo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
A pecuária leiteira é de fundamental importância para o setor agropecuário 

brasileiro, tendo em vista que a atividade leiteira participa na formação da renda de 

grande número de produtores, além de ser responsável por elevada absorção de 

mão-de-obra rural (contratada e familiar), propiciando a fixação do homem no 

campo.   

Entretanto, a pecuária leiteira brasileira ainda vem enfrentando dificuldades 

atribuídas ao baixo nível tecnológico de pequenos produtores que são a grande 

maioria, ao alto custo de produção quando comparado ao pequeno poder aquisitivo 

da população, às baixas produção e produtividade do rebanho principalmente na 

pequena propriedade, às importações erráticas e à falta de política para o setor 

(MONDAINI, 1996). 

A modernização da atividade produtiva com a intensificação dos sistemas de 

produção e a adoção de novas tecnologias podem contribuir para aumentar a 

disponibilidade de leite para a população, a menores custos (MATOS, 1996).  

Na pecuária leiteira a necessidade de uma maior eficiência nas cadeias de 

produção, usados em todos os setores da economia. De acordo com Alvim (2005), 

essa necessidade torna-se importante e particular quando se refere à pecuária do 

Brasil. Esta tem sofrido grande concorrência externa e busca alternativas para o seu 

desenvolvimento. No que se refere, principalmente, ao setor leiteiro, grande parte 

de produtores brasileiros é descapitalizada, desconhece a melhor tecnologia, tem 

produção individual pequena e suas propriedades não possuem infra-estrutura 

apropriada, o que acarreta altos custos de produção e baixa qualidade do leite. 

Aliam-se a estes problemas as dificuldades de acesso às propriedades devido a 

existência de estradas ruins e ao uso de meios de transporte inadequado.  
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2.1 Produção de leite no estado de Rondônia  

Segundo Oliveira (2007) a produção de leite no Estado de Rondônia se inicia com a 

própria colonização do território, já nos anos 1970. A produção que sequer alcançava 1.000 

l/dia em 1969 alcança 90 mil l/dia em 1980. Os anos 1990 se caracterizam pela 

desregulamentação do mercado leiteiro, sob forte intervenção estatal, e por uma importante 

mudança tecnológica, o surgimento do leite Longa Vida em embalagens aluminizadas. 

Esta mudança rompe com o paradigma determinante na distribuição espacial da pecuária 

leiteira. 

Segundo os dados do IBGE em 2007, Quadro 5, o Estado de Rondônia conseguiu 

uma produção de 708 milhões de litros, representado mais de 42% da produção da região 

Norte. Durante o período de 1998 a 2007 o crescimento da produção de leite em Rondônia 

mantinha a média de 10.03% ao ano, enquanto a média brasileira foi de apenas 3.82% ano. 

Conforme, Paes-de-Souza (2007) este desempenho e explicado pelos baixos custos 

de produção prevalecentes, acompanhados de fatores como a abundancia de chuvas, pouca 

utilização de mão-de-obra, mercado direcionado para a industrialização e principalmente a 

baixa ou nenhum emprego de insumos, sendo uma atividade eminentemente voltada à 

agricultura familiar. 

2.2 Produção de leite em Rondônia e sua variação anual por microrregião 

Observando a (Quadro 1) Ji-Paraná é em disparada a primeira colocada, tendo 

significativa importância nas microrregiões do Estado de Rondônia na produção de leite, 

representando mais de 50% da produção, enquanto Guajará-Mirim está posicionado em 

último lugar com menos de 1% da produção, observando que a cidade de Nova Mamoré a 

42 km pertence à microrregião de Porto Velho distante a 283 km. 

 

Quadro 07 - Principais microrregiões rondonienses na produção de leite e variação anual 

da produção, 2000-2005. 

Posição Microrregião 
Produção (mil litros/dia) Var. anual 

(mil litros/dia) 2000 2005 

1 Ji-Paraná 551 1.065 103 

2 Ariquemes 66 203 27 

3 Alvorada do Oeste 77 183 21 

4 Porto Velho 62 179 23 

5 Cacoal 232 142 -18 

6 Vilhena 57 64 2 

7 Colorado do Oeste 100 46 -11 

8 Guajará-Mirim 12 15 1 

Fonte: SIDRA (2007). 

 

2.3 Pecuária em Guajará-Mirim 

 

Conforme dados da SEMPLA a pecuária do município ocupa a maior área de uso 

alternativo do solo como atividade econômica, com 83.230ha de pastagem. 
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É uma atividade com potencial de crescimento com papel econômico importante 

para o setor, em face da oportunidade de renda que o segmento oferece. Predomina a 

pecuária bovina com sistema de criação de semi-intensiva para extensiva, com plantel 

formado por animais das raças zebuínas mestiças, cruzadas com outros tipos de raças, 

principalmente a holandesa, no caso da pecuária leiteira. 

O controle sanitário da pecuária em Guajará-Mirim assim como nos demais 

municípios do Estado são monitorados pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril 

do Estado de Rondônia - IDARON, esta realiza dentre outras atividades, as campanhas 

sanitárias contra a Aftosa, a Brucelose e a Raiva. 

 

2.3 Produção de leite em Guajará-Mirim 

Conforme (Quadro 2), no ano de 1969, Guajará-Mirim obteve uma produção de 

leite de apenas 451 litros/dia com 111 vacas em lactação, no ano de 2005 conforme 

(Quadro 1), verificava-se uma produção média de 15.000 litros/dia, em 2009 através da 

pesquisa dos autores temos uma produção média acima de 17 mil litros/dia. 

Segundo dados da SEMAGRIP, o município possuia um laticínio que no ano de 

2004 processou um total de 910.319 litros e, em 2005, 915.420 litros, tendo como principal 

produto o queijo mozarela, que atingiu em 2005 uma produção de 84 toneladas. Este 

laticínio foi fechado no ano de 2009 e tem previsão de reabertura para o corrente ano, 

segundo informações da secretaria de Agricultura. 

 

 

3. ANALISE DE RESULTADOS 

3.1 Demonstrar a produção média de leite dia de cada matriz em lactação. 

 

Conforme pesquisa junto aos 25 produtores, demonstramos três médias de 

produção de leite: 

 

Tabela 01 – Produção média/dia de leite com 25 produtores 

 Produtores Vacas/Lactação Produção/dia Média/Vaca/dia 

Qtde 25 769 4515 5,87 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Como resultado da pesquisa com os 25 produtores chegou-se a um rebanho de 769 

vacas em lactação com produção de 4.515 litros de leite dia, perfazendo uma 

média/vaca/dia de 5,87 litros no período dos meses de setembro e outubro de 2010. 

 

Tabela 02 – Produção média/dia de leite com 24 produtores 

 Produtores Vacas/Lactação Produção/dia Média/Vaca/dia 

Qtde 24 699 3115 4,45 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Média com 24 produtores, que possuem 699 vacas em lactação produzindo 3.115 

litros/dia, perfazendo uma média por matriz de 4,45 litros/dia. Utilizam o pasto como fonte 

principal de alimentação e apenas um complementa com forrageira, o que muitas vezes não 

atende as reais necessidades do rebanho, porém corresponde a realidade do município. 

 

Tabela 02 – Produção média/dia de leite com 01 produtor 

 
Produtor Vacas/Lactação Produção/dia Média/Vaca/dia 

Qtde 1 70 1.400 20 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em destaque temos no município um produtor com significativa produção, com 70 

vacas em lactação produz 1.400 litros/dia, perfazendo uma média matriz de 20 litros/dia. 

Possui rebanho de alta genética, utiliza métodos modernos de instalações com 

ordenhadeira mecânica, tanque resfriador, processo de pasteurização e empacotamento e 

distribuição da produção. O rebanho tem a pastagem como maior fonte de alimentação, o 

diferencial está na complementação, é fornecido silagem de forrageiras e ração, sistema 

este utilizado por produtores que trabalham com rebanhos geneticamente melhorados e de 

alta produtividade, que respondem satisfatoriamente a alimentação que é fornecida. 

 

 

3.2 Verificamos a destinação que os produtores dão a produção do leite in natura. 

                          

Analisando-se o Gráfico 1, dentre os vinte e cinco produtores de leite, doze 

utilizam a produção para fabricação de queijos vendidos para estabelecimentos da região e 

Bolívia. Oito produtores fornecem para o laticínio do município de Nova Mamoré. Três 

vendem o produto in natura diretamente aos consumidores. Um produz iogurte e também 

vende a varejo e um que pasteuriza, empacota e distribui nos estabelecimentos comerciais. 

 

Gráfico 1 -  Destino que os produtores dão a produção. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

3.3 Destino do leite produzido 

 

Segundo o Gráfico 2, dos 4515 litros/leite/dia 42% do produto é transformado em 

queijo; 31% pasteurizado; 20% entregue ao laticínio; 7% venda a varejo e 1% produção de 

iorgute.   

 

Gráfico 2 – Destino do leite produzido in natura  

 
FONTE: Dados da Pesquisa 
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A agregação de valor ao produto é um fator importante para qualquer empresa. Do 

leite há uma variedade de derivados como: queijo; iorgute; manteiga; requeijão; creme de 

leite e outros, dentre estes o Gráfico 2 mostra que uma parte é destinado a produção dos 

mesmos, sendo absorvidos pelo mercado do município e adjacências, tornando o produto 

importante para a economia local.  

          

3.4 Especificações da mão de obra utilizada. 

 

Conforme o Censo Agropecuário 2006, divulgado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, traz uma novidade: pela primeira vez, a agricultura familiar 

brasileira é retratada nas pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).                                                                                                          

Foram identificados 4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar, que 

representam 84,4% do total, (5.175.489 estabelecimentos), mas ocupam apenas 24,3% (ou 

80,25 milhões de hectares) da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.  

A agricultura familiar é responsável por 75% da mão-de-obra no campo, 70% do 

feijão, 87% da mandioca e 58% do leite consumidos no país. 

A falta de emprego é dos assuntos que preocupa a população do país. Cada vez 

mais a agropecuária exige mão de obra qualificada até mesmo nos empregos indiretos. 

Na atividade leiteira do município a mão de obra é caracterizada como familiar, o 

(Gráfico 3) ilustra que dos 25 produtores, 16 utilizam somente mão de obra familiar, 5 mão 

de obra de empregados e 4 mão de obra familiar e empregados, quando somados mão de 

obra familiar mais mão de obra familiar e empregados teremos 80% dos produtores com 

participação de familiares.    

 

Gráfico 3 -  Mão-de-Obra utilizada dos produtores pesquisados 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

3.5.  Perfil do produtor de leite 

 

O perfil da idade dos produtores entrevistados está na faixa etária dos 31 a 60 anos, 

correspondendo a 72%, quando incluímos os acima de 61 anos chegamos a 88% acima dos 
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31 anos. Tais resultados indicam maturidade do produtor, com menor substituição por 

pessoas mais jovens que representa 12%. Esse fenômeno é típico da pequena produção 

familiar, isto é, o chefe da família tende a continuar na propriedade enquanto os filhos 

saem para estudar ou buscam alternativas de renda (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 4: Faixa Etária dos Produtores 

 
FONTE: Dados dos Autores 

 

3.6 As propriedades 

Dos 25 entrevistados, 21 que representam 84% são donos da propriedade, os outros 

4 ou seja 16% arrendam de terceiros.  

O Gráfico 5, mostra que as áreas de terra de 68% dos produtores é abaixo de 200 

ha, e apenas 32% estão acima de 200 ha, o que caracteriza que a pecuária leiteira do 

município tem predominância de pequenos produtores, conforme classificação do IBGE 

para região Norte. 

 

Gráfico 5 – Área das Propriedades 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

3.7 Atividade principal da fazenda 

 

Para 88% a pecuária leiteira é a atividade econômica principal dos entrevistados o 

que deixa transparecer o alto grau de dependência da mesma para a manutenção da família 

e da fazenda, e apenas 12% possuem atividade como segunda opção (Gráfico 6). 

 

 

 

Gráfico 6: Atividades principais da fazenda 
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FONTE: Dados da Pesquisa 

 

3.8 Tipos de ordenha 

 

Para Kassies (1996), a ordenha é o processo de retirada do leite do úbere da vaca. 

Uma boa técnica de ordenha consiste em uma retirada rápida e bem executada, para 

conseguir um máximo de produção e um mínimo de problemas. 

O proprietário deve estar atento quanto o tipo de ordenha a ser utilizado, o que 

dependerá do número de vacas ordenhadas, pois o lucro do produtor dependerá 

principalmente de uma correta “extração” do leite. Os principais tipos de sistemas de 

ordenha são: ordenha manual e ordenha mecânica. 

A ordenha manual exige baixo investimento em equipamentos, depende muito da 

mão-de-obra, é pouco eficiente e geralmente utilizado por pequenos produtores. Devido ao 

manuseio, apresenta um alto grau de contaminação. 

A mecânica se divide em:  

 Ordenha Balde ao pé Os animais são ordenhados individualmente, através de um 

sistema de vácuo.  

 Ordenha em Linha Este é o sistema mais intensivo de ordenha, onde várias vacas 

podem ser ordenhadas simultaneamente. Existe uma linha de vácuo que fará a ordenha das 

vacas e depositará o leite na linha de leite. 

 Ordenha em linha – Espinha de peixe Existe um fosso que o ordenhador faz todo o 

processo de limpeza dos animais e inserção da ordenhadeira nas vacas, sendo que as 

mesmas permanecem em um ângulo de 33° em relação à outra. 

 Ordenha em linha – Tandem Também existe um fosso para o ordenhador, sendo 

que a principal diferença é que os animais são manejados individualmente sem interferir no 

tráfego dos demais. 
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No gráfico abaixo apresenta a característica da ordenha em nosso município, que 

corresponde 92% de ordenha manual. 

 

Gráfico 7 – Tipos de ordenhas em nosso município 

 
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Durante a entrevista a um dos técnicos da EMATER de Guajará-Mirim, ficou clara 

a dificuldade que o órgão encontra junto aos produtores de fazer controles básicos como 

exemplo cita-se: a produção de leite de cada matriz, o intervalo de tempo entre um parto e 

outro, produção de bezerros, controle de endo e ectoparasitas e etc., devido à falta de 

preparo dos produtores, e até mesmo um incentivo aos mesmos para que tenham um 

melhor controle da atividade. O que pode parecer que estão satisfeitos com a maneira que 

estão administrando o investimento, e não sentem necessidade de seguirem as orientações 

técnicas da EMATER. 

Mesmo sabendo que algumas destas ações vem sendo feitas individualmente por 

alguns produtores com o apoio de órgãos governamentais, destaca-se que deveriam ser 

ações oriundas de políticas públicas consistentes e com apoio e financiamento 

governamental e de instituições de fomento. 

Ficando claro que a pecuária leiteira tem importante papel na distribuição de renda 

e na manutenção do homem no campo, bem como esta sendo um setor produtivo primário 

que não necessita de grandes áreas de pastagem contribuindo assim com a preservação do 

meio ambiente. Sugere-se que novos estudos visem a propor propostas claras de políticas 

públicas visando o desenvolvimento da pecuária leiteira no município de Guajará-Mirim. 
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RESUMO 

No cenário mundial da produção e consumo de alimentos, a piscicultura apresenta-se com 

grande potencial produtivo de alimentos saudáveis e de alto teor proteico, como também 

uma atividade que promove geração de empregos e renda a um baixo impacto ambiental. 

Assim, o presente artigo teve como objetivo contextualizar e apresentar as perspectivas da 

piscicultura na Amazônia, fazendo apontamentos de estratégias para a implementação de 

políticas públicas visando o desenvolvimento da piscicultura e também o desenvolvimento 

local sustentável. A pesquisa foi desenvolvida como um estudo exploratório e descritivo, 

com coleta de dados em fontes primárias e secundárias. Os dados foram obtidos por meio 

de entrevistas com produtores rurais do município de Presidente Médici, Estado de 

Rondônia e por observação in locu, buscando informações sobre a piscicultura na 

Amazônia, contexto e perspectivas. A pesquisa foi realizada período de outubro a 

dezembro de 2010 e de janeiro a março de 2011, com uma amostra de 286 produtores. Os 

resultados apontaram que a principal atividade produtiva da região pesquisada é a pecuária, 

ficando a piscicultura como segunda alternativa no cultivo de tambaqui em represas. Os 

principais problemas citados pelos entrevistados e que afetam o desenvolvimento da 

produção são as deficientes políticas públicas, problemas ambientais, tecnologias 

deficitárias e deficiente formação técnica. A partir dos resultados foram apontadas 

estratégias de implementação de políticas públicas no intuito de promover melhorias no 

desenvolvimento da piscicultura e consequentemente melhorias no desenvolvimento local 

sustentável. 

mailto:suzi@unir.br
mailto:josenildopeixe@gmail.com
mailto:nilza@unir.br
mailto:andreia-aleixo@hotmail.com
mailto:charlescacoal@hotmail.com
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INTRODUÇÃO 

A aqüicultura na produção de organismos aquáticos, com destaque para a 

piscicultura vem crescendo mundialmente e, crescente também, é a demanda internacional 

de pescado com previsão de que até o ano de 2030, aumente em mais 100 milhões de 

toneladas por ano. A piscicultura é uma técnica de criar e multiplicar peixes e apresenta-se 

como uma atividade alternativa à prática extrativista, que tem ultrapassado seus limites 

sustentáveis. A produção mundial está entorno de 126 milhões de toneladas, sendo o Brasil 

um dos poucos países que possui condições de atender à crescente demanda mundial por 

produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio da aqüicultura, pois possui a maior 

disponibilidade de corpos de água que se situa na região norte, favorecendo o cultivo de 

inúmeras espécies de peixes (FAO, 2010). 

A produção brasileira de pescado aumentou 25% nos últimos oito anos, e nos 

últimos dois anos (2008 e 2009), observa-se um crescimento de 15,7%; a aqüicultura 

apresentou uma elevação de 43,8%, passando de 289.050 toneladas/ano para 415.649 

toneladas/ano e a produção da pesca extrativa, tanto marítima quanto continental (rios, 

lagos, etc) passou no mesmo período de 783.176 toneladas para 825.164 toneladas/ano, um 

aumento entorno de 5,4%. Nesse contexto, a atividade aquicola, teve um papel de destaque 

no crescimento da produção de pescado e a criação de tilapia foi o carro chefe da produção 

que representou 39% do total do pescado pesquisado, seguida pelo tambaqui que 

apresentou um crescimento significativo, passando a sua produção de 30.598 toneladas 

para 46.454 toneladas/ano e a piscicultura teve uma elevação de 60,2% em 2008 e 2009, na 

comparação com 2007 (MPA, 2010).   

A FAO (2010) afirma que a aqüicultura é responsável por cerca de 50% dos peixes 

consumidos pelo ser humano, e este percentual deve aumentar para atender demanda 

futura.  Para o Brasil, as perspectivas é que até 2011 a produção total de pescado atinja a 

meta de 1,4 milhão de toneladas, conforme previsto no Plano “Mais pesca e aqüicultura” 

(MPA (2010).  

Nesta perspectiva, pode-se dizer que a atividade pesqueira constitui-se em uma das 

fontes mais importantes na captação de recursos, contribuindo para a geração de alimentos, 

comércio, renda e lazer para grande parte de sua população, prestando grande contribuição 

para o desenvolvimento local sustentável.   

O conceito de desenvolvimento sustentável foi definido como sendo o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades. Significa possibilitar que as pessoas agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies 

e os habitats naturais (RELATÓRIO BRUNDTAND, 1987). 

Já o desenvolvimento local está normalmente associado a iniciativas inovadoras que 

buscam a mobilização da coletividade, levando em conta potencialidades locais e as 

condições dadas pelo contexto exógeno. Estratégias do desenvolvimento local vêm ao 
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encontro do fortalecimento dos micros empresários, associações, cooperativas e entidades 

ligadas ao seguimento, para que possam gerar empregos de forma mais sustentáveis, onde 

poderão dinamizar e fecundar, sobretudo, as comunidades locais que perderam a 

capacidade de iniciativa e a vontade de mudar (AMARO, 2009).  

Neste contexto, é importante saber: quais estratégias podem ser apontadas para a 

implementação de políticas públicas que visem o desenvolvimento da piscicultura vista 

como atividade alternativa e promissora na geração de alimentos e renda e também de 

desenvolvimento local sustentável? 
As políticas públicas têm por objetivo a superação da pobreza e as desigualdades regionais 

e sociais, assim como, o incentivo à participação social (SANT’IAGO, 2010). Segundo 

(VACHON, 2000), para que projetos e políticas prosperem, é necessário que se tomem 

medidas conjunturais com intensas campanhas de informação, sensibilização e formação 

das populações.   

Acredita-se que só existirá uma estratégia para um “Desenvolvimento Sustentável”, 

quando existir uma conscientização e integração entre os setores da sociedade, a fim de 

que existam programas de melhorias sócio-ambientais, de forma conjunta e harmoniosa 

(AGENDA 21, 2010; FREY, 2001).  É preciso pensar também, o desenvolvimento 

sustentável a partir de uma visão evolucionária, o que permite perceber o modo de 

funcionamento da natureza, em um contexto de integração dos ecossistemas naturais e 

também de sistemas humanos (IYER-RANIGA; TRELOAR, 2000). 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo apresentar as perspectivas 

acerca da piscicultura no Brasil e Amazônia, fazendo apontamentos de estratégias para a 

implementação de políticas públicas visando o desenvolvimento da piscicultura e também 

o desenvolvimento local sustentável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida como um estudo exploratório e descritivo, com 

coleta de dados em fontes primárias e secundárias. Os dados foram obtidos por meio de 

entrevistas com produtores rurais do município de Presidente Médici, Estado de Rondônia 

e por observação in locu, buscando informações sobre o estado da piscicultura. Quanto ao 

levantamento da bibliografia pertinente ao tema estudado, foi realizado através de 

consultas a sites especializados, artigos publicados, livros e revistas. As entrevistas foram 

realizadas no período de outubro a dezembro de 2010 e de janeiro a março de 2011, com 

uma amostra de 286 produtores do Município de Presidente Médici. Foi realizado oficinas 

de consolidação de pesquisa com piscicultores e instituições que atuam no setor aquicola, 

com elaboração de relatórios com recomendações de políticas públicas a serem 

implementadas no estado de Rondônia e Amazônia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A piscicultura na região em estudo está em desenvolvimento, ocupando a segunda 

posição, sendo a pecuária a principal atividade econômica. Segundo a pesquisa, 21% dos 

entrevistados criam peixes, os que não criam manifestaram a intenção de iniciar o cultivo, 

pois percebem que a atividade apresenta um grande potencial e vem se despontando no 
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mercado com uma demanda cada vez mais crescente; mostra alto grau de subsistência e 

que a atividade é complementar da agricultura familiar, no ponto de vista das 

pluriatividades. O tambaqui é a espécie mais cultivada, identificada por 65% dos 

entrevistados, dados ratificados pelo Programa Amazônia Sustentável (PAS, 2010), 

conforme fig. 1. 
 

 
              Figura 1: Principais Espécies da Aquicultura na Amazônia 

              Fonte: (PAS, 2010) 

 

O tempo de aprendizagem cultural dos entrevistados é inferior a 10 anos, o que 

evidencia um baixo aporte tecnológico, demandando formação técnica, organizacional 

(associativismo), na gestão da atividade.  Os principais problemas que afetam o 

desenvolvimento da produção são segundo os produtores: as deficientes políticas públicas, 

problemas ambientais, tecnologias deficitárias e deficiente formação técnica. 

Do total dos entrevistados 23% possuem renda inferior a um salário mínimo, à 

margem das políticas públicas em situação de pobreza rural; identificou-se que 39% das 

famílias dos entrevistados perfazem entre 1 a 3 salários mínimos mensais, perfil da grande 

maioria dos agricultores familiares do Brasil.  

Tomando por base os resultados da pesquisa, pode-se inferir as seguintes estratégias 

para implementação de políticas públicas para a piscicultura e desenvolvimento local 

sustentável 

a. Resgatar os princípios de manejo sustentável dos recursos pesqueiros e da 

biodiversidade amazônica; 

b. Desenvolver estratégias agroecológicas do manejo das pisciculturas; 

c. Aporte tecnológico, demandando formação técnica, organizacional 

(associativismo), na gestão da atividade.  

d. Efetivação de políticas voltadas para a educação do campo, focando a vocação das 

atividades rurais locais, principalmente para a população mais jovem, com o 

objetivo de evitar o êxodo rural; 

e. Localizar mercados consumidores locais, nacionais e internacionais;  

f. Criar mecanismos de fortalecimento das relações entre os produtores e associações, 

com a finalidade de eliminar a figura do atravessador;  

g. Estimular o empreendedorismo social e coletivo para o fortalecimento das relações 

e dos empreendimentos; 

h. Capacitar os produtores, piscicultores, associados, cooperados, jovens, mulheres 

sobre beneficiamento, conservação e qualidade dos produtos e sub-produtos, assim 

como em gestão associativa e comercialização popular e solidária; 
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i. Apoiar o desenvolvimento nas atividades produtivas de associações e cooperativos 

que resgatem ou incorporem os princípios de manejo sustentável dos recursos 

pesqueiros e da biodiversidade amazônica; 

j. Desenvolver estratégias empreendedoras agroecológicas voltadas para a economia 

popular e solidária que possam gerar renda; 

k. Promover a realização de estudos de mercados e plano de empreendimentos local; 

l. Promover feiras como estratégias de apoio a comercialização dos produtos 

pesqueiros e articulação de parcerias locais; 

m. Oferecer financiamentos para implementação da infraestrutura para produção, 

escoamento e comercialização da produção visando a melhoria da qualidade dos 

produtos, assim como da qualidade de vida dos trabalhadores, evitando assim o 

êxodo e a abandono das atividades produtivas. 

Outras contribuições são apresentadas por (STOPELLI; MAGALHÃES, 2005), no 

sentido de apontar estratégias para segurança alimentar e redução de impactos negativos 

para o produtor e consumidor, no intuito de minimizar os efeitos dos agrotóxicos na saúde 

ambiental e na saúde humana, sugeridas como ações aos órgãos competentes: 

a) Maior fiscalização sobre o uso, incluindo a correta destinação final das embalagens 

vazias e dos resíduos; aplicação apenas quando necessária, na dose correta e dando-

se preferência a formulações menos tóxicas; 

b) Participação dos trabalhadores rurais e da comunidade nas discussões informativas, 

avaliativas e decisórias; 

c) Estabelecer ações com o propósito de instrumentalizar os produtores no aspecto da 

gestão dos custos de produção para a formação do preço de venda, economia local 

e estratégias de comercialização solidária, tornando desta forma os produtores 

preparados para atender a demanda existente, e, por conseguinte, atingir um maior 

controle nos lucros para posterior reinventimento na atividade;  

d) Estabelecer prioridades para o desenvolvimento de um amplo programa nacional e 

estadual de aqüicultura, definindo com clareza os objetivos, e os marcos 

regulatórios legais, para ordenar e orientar a implantação dos diversos programas 

setoriais, com destaque para o licenciamento, outorga e cessão de águas públicas; 

e) Políticas públicas voltadas para a piscicultura, tendo como foco a transformação 

(beneficiamento do pescado, artesanato e outros subprodutos do pescado) e 

comercialização popular e solidária para garantir a soberania alimentar, agregar 

valor, aumentar as frentes de trabalho, possibilitar a produção sustentável dos 

recursos pesqueiros, gerar renda e promover as transformações socioambientais. 

As políticas públicas a serem implementadas com foco na piscicultura, além de 

atender no sentido de reduzir os efeitos e impactos da industrialização, da agricultura e da 

pecuária, devem também se preocupar com as estratégias que visam a redução de impactos 

negativos para o produtor e consumidor, assim como incentivar atividades sustentáveis, 

com condições de manejo, logística, assistência técnica, inovação tecnológica, abertura de 

mercados, etc.  

 

 

CONCLUSÕES  
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A pesca e a aquicultura estão entre as atividades de exploração de recursos naturais 

renováveis que provocam baixo impacto ambiental, além da facilidade nas práticas de 

manejo e cultivo de proteínas animais alternativas. A piscicultura pode ser desenvolvida na 

perspectiva ecológica, otimizando os recursos pesqueiros naturais e da bodiversidade 

amazônica. 

A piscicultura desponta como uma alternativa que visa assegurar a conservação dos 

ecossistemas aquáticos e proteger os recursos que se baseiam na pesca em águas interiores. 

Pelo progresso tecnológico, a criação de riqueza e uma melhor gestão, produzir alimentos 

saudáveis e de alto teor proteico, capaz de gerar em todos os elos da cadeia produtiva 

empregos e melhoria na renda. 

O cenário apresentado quanto as perspectivas para a produção pesqueira, é positivo 

e  em pleno crescimento, no entanto,  é uma atividade ainda em desenvolvimento, que 

necessita de investimentos em políticas públicas para o fortalecimento dos elos da cadeia, 

principalmente em sua base. Os apontamentos elencados para a implementação de 

estratégias de politicas públicas para o desenvolvimento local sustentável, se bem 

conduzidos podem pomover melhorias significativas e alavancar econômica e socialmente 

a atividade, sustentabilidade ambiental, fortalecimento do mercado interno e a organização 

e consolidação do setor. 
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Produção textual ficcional em escolas indígenas 

“Um dia na pele de um pássaro”  

 

 Valdir Vegini1 (Universidade Federal de Rondônia)  

Rebecca Louize Vegini2 (Universidade Federal de Rondônia) 

 

Resumo 

O propósito deste artigo é apresentar uma amostra do resultado da aplicação de uma 

estratégia didática para o fomento da criatividade na produção textual de alunos de 

comunidades indígenas. Como referência, é apresentado um texto ficcional zoomórfico 

(selecionado entre dezenas de outros) produzido por dois de alunos do curso “Formação 

continuada para professores indígenas” realizado em janeiro de 2010 no 

CENTRER/EMATER/RO, a partir do slogan “Um dia na pele de...”.  Com base no texto 

produzido, são analisadas as motivações que o desencadearam e sua constituição 

estrutural externa e interna. O resultado da metodologia empregada mostra que textos 

suscitados a partir da realidade sócio-cultural do aluno e de cunho imaginativo 

estimulam a criatividade e a produtividade e são, portanto, didaticamente muito 

recomendáveis para a preservação dos idiomas nativos em comunidades indígenas bem 

como para a constituição de um acervo bibliográfico em suas escolas.   

 

Palavras-chave: Formação continuada; Texto ficcional; Línguas indígenas; Didática da 

Língua Materna; Acervo literário indígena. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to present a sample of the result of applying a learning 

strategy for fostering creativity in students of textual production of indigenous 

communities. For reference, an explanatory text (selected from dozens of others) 

produced by a group of students during the course of "Continuing education for 

indigenous teachers" held in January 2010 in the center / EMATER / RO from the slogan 

"A day in the skin ...". Based on the text produced, analyzes the reasons that triggered its 

formation and structural external and internal. The result of the methodology shows that 

texts arising from the socio-cultural reality of the student and imaginative stamp provoke 

creativity and productivity and are, therefore, didactically most desirable for the 

preservation of native languages of their authors and to the establishment of a 

bibliographic sense to them. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 Foi a partir da palestra proferida pelo Prof. Hildebrando Afonso de André, como 

parte da programação do “I Congresso Catarinense de Língua e Literatura” realizado na 

cidade de Blumenau/SC em julho de 1986, que as aulas de Língua Portuguesa do 

primeiro autor deste artigo mudaram definitivamente de rumo. Até então, elaborar 

“textos escolares” era uma tortura tanto para o docente quanto para os alunos. Com as 

orientações didáticas sugeridas por André (1986), trabalhar com redação escolar em sala 

de aula tornou-se um momento aprazível de aprendizagem, um espaço singular para a 

fruição sem limites da imaginação e de ideias. Coerente com esse posicionamento 

didático, igual metodologia foi empregada durante o curso de “Formação continuada para 

professores indígenas” 3 realizado no Centrer/Ouro Preto d´Oeste, na primeira quinzena 

do mês de Janeiro de 2010.  

  

1.2 Fundamentação teórica 

1.2.1 O que é o Laboratório de Redação? 

 Hoje, a metodologia do “Laboratório de Redação” não contém, em si, nenhuma 

novidade; nos anos 80 do século passado, porém, tornou-se um diferencial para os 

professores do primeiro e segundo graus4 que ousaram adotar essa forma de trabalhar. 

 Segundo André (1986, p. 3), a prática de redação em sala de aula deve-se dar em 

laboratório, em grupo, e nunca de forma isolada, pelo menos como primeira etapa do 

aprendizado. Para ele, e para todos os que abraçam essa causa, o “Laboratório de 

Redação” é o lugar em que os alunos, reunidos em  grupos de quatro a seis, conversam e 

se tornam grandes amigos para um trabalho solidário, a fim de desenvolverem a 

capacidade de comunicação pela fala e pela escrita. Os materiais de pesquisa no 

Laboratório de redação são as ideias, os sentimentos, as emoções e a linguagem dos 

participantes.  O ambiente deve estar impregnado de calor humano, “pois nele os alunos 

se reúnem com seus professores para pensar, falar e escrever com total liberdade, 

reservando tempo para todas as ansiedades naturais.” (ANDRE, 1986, p. 3) 

 Coerente com esse método, a avaliação dos textos é sempre feita em grupo: alunos 

e professores opinam a partir do que receberam com a leitura, sugerindo novas maneiras 

de dizer. “Os que lêem – assinala o autor da proposta - são a platéia do autor.” (ANDRE, 

1986, p. 3) 

 

                                                 
 
4
 Ensino Fundamental II e Ensino Médio na nomenclatura atual.  
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1.2.2 A importância da conversa em grupo 

 Conversar, além de ser um direito das pessoas, é um instrumento necessário para 

o desenvolvimento do indivíduo e de sua socialização. A linguagem é um comportamento 

humano natural, mas para aperfeiçoá-la e enriquecê-la é preciso ter pessoas dialogando 

e, durante esse processo, trabalhar o discurso. Eliminar o diálogo nessas ocasiões é 

prejudicial, pois impede o crescimento interior e isola as pessoas. “Classe sempre 

silenciosa – acentua André (1986, p. 3) – é classe reprimida e não, disciplinada.” No 

decurso da troca de ideias em grupo sobre assuntos que dizem respeito à realidade dos 

seus membros, para depois compor seus textos, “os alunos buscam instintivamente uma 

linguagem mais clara, mais eficaz, mais variada, mais correta.” (ANDRÉ, 1986, p. 3) 

 Esse aperfeiçoamento da comunicação nasce de uma emulação natural: todos 

sentem que, quanto mais se fizerem entender, mais estreitarão os laços que os unem. 

Depois, ao escrever, notam de imediato que estão praticando uma linguagem mais 

próxima da língua padrão, com traços já de um estilo próprio. E os chamados “erros” de 

linguagem desaparecem, paulatinamente, por meio desse caminho.   

 

1.2.3 Trabalhando em grupo 

 A dificuldade para escrever reside na falta de treinamento para soltar a 

imaginação, a fantasia, os sentimentos, para expor sem medo as próprias ideias. O 

ensino tradicional não prevê esse treinamento. Pelo método do “Laboratório de Redação”, 

porém, isso é possível porque ali se trabalha especialmente o processo que conduz ao 

texto. “Em grupo, os alunos estão diante dos colegas, que os estimulam a expandir suas 

ideias, seu mundo interior”. (ANDRÉ, 1986, p. 3)  

 As sugestões de Redação em Laboratório são programadas para ajudar os alunos 

a vencerem os medos, superarem os bloqueios e se soltarem, produzindo uma obra 

pessoal, que signifique finalmente a própria realização. Falar e escrever, pelo método da 

“Redação em Grupo” passa a ser um instrumento de libertação, um momento de 

liberdade e de descontração. (ANDRÉ, 1986, p. 3)  

 

1.2.4 Etapas do processo metodológico 

 Para que o método da “Redação em grupo” se realize de forma prazerosa e eficaz, 

segundo André (1986, p. 4), é preciso que seja aprendido e apreendido aos poucos, ou, 

melhor dizendo, em três momentos5 sucessivos e complementares: 1) Vamos ser amigos e 

trabalhar juntos; 2) Vamos contar histórias; 3) Vamos discutir problemas.  

                                                 
5
 A proposta de André (1986) inclui um quarto momento (“Vamos brincar com a gramática”), substituído 

neste artigo pelo item 1.5 (Análise Linguística e Sociolinguística) consoante o que consta no “Referencial 
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1.2.4.1 Vamos ser amigos e trabalhar juntos 

 Entre os primeiros passos para a consolidação do trabalho em grupo estão os 

exercícios de criatividade tais como: a) palavras e/ou frases, criando mensagem para o 

leitor; b) slogan para um determinado produto; c) frase para postar num muro virtual; d) 

recado para um namorado/a; e) mensagem de um bicho para os homens; f) frase que 

gostaria de dizer durante uma bronca.  (ANDRÉ, 1986, p. 8-12) 

 Exercício complementar, que contribui para o desenvolvimento do gosto pelo ato 

de escrever, é sugerir textos (orais e escritos) sobre objetos/seres de estimação, como por 

exemplo: a) lápis, caneta, ursinho, bola de futebol, pendrive, celular etc; b) história de um 

presente inesquecível; c) mensagem de um retrato ou de um relógio na parede da casa; d) 

lugar(es) e pensamentos evocados por uma música; uma noite estrelada; e) um apelido de 

infância; f) meu cachorro/gato inesquecível. (ANDRÉ, 1986, p. 13-16) 

 Atividade adicional para estimular a produção de textos criativos é inventar outra 

letra para uma cantiga folclórica infantil e, depois, em conjunto, cantar e dançar. 6 É um 

pretexto para (re)compor letras de músicas, poemas líricos ou humorísticos e com isso 

desenvolver a criatividade.  

Seguem algumas sugestões retiradas do livro de André (1986, p. 17-21): O cravo 

brigou com a rosa ... (A Silvia brigou com o Zeca, deu golpes de caraté, o Zeca virou 

peteca, a Silvia foi pro bangüê); Terezinha de Jesus...; Fui no Itororó...; Peixe vivo...; 

Escravos de Jó...; Atirei o pau no gato... (p. 17-21)  

 O Jornal do “Laboratório de Redação” também se constitui num espaço 

privilegiado para o desenvolvimento de um direito e um instrumento de crescimento e 

realização, além de ser um estímulo à criatividade e à integração. Trata-se de um campo 

diferenciado para os alunos se prepararem para uma vida consciente e atuante na 

comunidade em que vivem ou viverão.  Nesse jornal podem constar textos de diversos 

gêneros tais como: editorial, noticiário, reportagens e entrevistas, notícias esportivas, 

recreativas e artes, humor, charges, ilustrações e fotografias, crônica social, fofocas, 

horóscopo, troca de recados etc. (ANDRÉ, 1986, p. 22-26) 

 

1.2.4.2 Vamos contar histórias 

 Sedimentada a etapa anterior, o próximo passo é o da narrativa, ou seja, é 

chegada hora de relatar, por exemplo, um passeio, uma fuga, um acidente, um episódio 

                                                                                                                                                    
Curricular Nacional para as Escolas Indígenas”, compêndio editado Ministério da Educação e do Desporto 

em 1998.  
6
 Proposta de atividade facilmente adaptável à realidade indígena através da troca de palavras das cantigas 

entoadas em suas aldeias.   
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de infância etc. As histórias podem ser verdadeiras ou inventadas, preferencialmente 

essas últimas porque são as que dão asas à fantasia, à imaginação e, portanto, facilitam 

o exercício do direito à liberdade de expressão. “Contar histórias - frisa André (1986, p. 

28) - é uma arte porque supõe que saibamos escolher os detalhes dramáticos, numa 

sequência de interesse crescente.” Esclarecer pouco e sugerir muito, abrindo espaço para 

que o leitor se integre no enredo e crie muitas coisas por conta dele. Há histórias 

românticas ou realistas, antigas ou modernas, infantis ou adultas, alegres ou tristes, 

quase sempre permeadas por conflitos vividos por uma ou várias personagens.  

 Seguem algumas sugestões de temas retirados do livro de André (1986, p. 29-80), 

que podem ser explorados pelos alunos, sempre em sintonia com suas realidades 

vivenciais: De repente surgiu um bandido diante de mim...; Se eu fosse uma onça...; Um 

dia na pele de uma águia...;7 Meu papagaio malcriado...; No dia em que fui detetive...; 

Momentos de apuro...; Durante um temporal...; Num terreno baldio...; Ganhei na 

loteria...; Um casarão assombrado...; Dentro das Torres Gêmeas...; Ao acordar, me vi 

entre milhares de baratas...; Perdidos na floresta...; A caminho de Marte...; Sem dinheiro 

numa cidade desconhecida...; Minha/Meu primeira/o namorada/o...; Meu chapeuzinho 

vermelho...; Um gato assombrado; Eu fiz a diferença...; No dia em que meu time foi 

campeão...; Uma pipa desastrada; No dia em que fui parar na delegacia.  

 

1.2.4.3 Vamos discutir problemas 

 As atividades previstas para esta etapa da “Redação em Grupo” só podem ser 

satisfatoriamente alcançadas nas séries mais avançadas do Ensino Fundamental II. É 

que elas pressupõem senso crítico e poder de argumentação mais refinados, afinal, como 

ensina André (1986, p. 82): “a dissertação é uma discussão organizada de um problema.” 

Essa organização, acrescenta, supõe que o autor faça uma análise e tire conclusões. 

Analisar é examinar aspectos importantes do problema, especialmente o que trazem 

conflitos ou divergências de opiniões. Em cada aspecto, é necessário aprofundar as ideias 

por meio de perguntas estratégicas que investiguem as causas (por quê?), os objetivos 

(para que fim?), os recursos (com que meios?), as dificuldades (quais os obstáculos?), o 

tempo (em que momento?) e, por último, os resultados prováveis (quais as 

consequências?).  

 Entre os temas a serem desenvolvidos podem ser citados: “A escola que 

frequento”, “A violência”, “A televisão”, “Festas comunitárias”, “O namoro”, “O beijo”, 

“Índios e não-índios”, “O desmatamento”, “A água dos nossos rios” etc. (p. 83-108) 

 

                                                 
7
 Grifo nosso.  
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1.2.5 Análise linguística e extralinguística  

 Conforme propõe o “Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas” 

(1998, p. 147), o objetivo geral da área de Línguas, particularmente quando se trata do 

ensino concomitante de Língua Portuguesa e de uma ou mais Línguas Indígenas, é criar 

situações para que o aluno desenvolva sua capacidade de se comunicar oralmente cada 

vez melhor e para que ele se torne um bom leitor e escritor nesses idiomas. Embora isso 

ocorra naturalmente no processo contínuo de ouvir, falar, ler e escrever, é preciso que o 

haja momentos para refletir o funcionamento da(s) língua(s).  

 

1.2.5.1 Análise linguística  

 Este exercício pode ser realizado através da correção coletiva de textos. A sugestão 

é escrever o texto de um aluno no quadro (ou apresentá-lo na tela) e estimular a 

participação de toda a classe na avaliação e/ou na correção.  Nessa atividade, são 

observadas as características da produção textual, as linguístico-formais (ortografia, 

paragrafação etc.), as linguísticas propriamente ditas (coesão e coerência), sempre em 

consonância com a maturidade dos envolvidos. No caso das escolas indígenas, este 

também é um momento precioso para professor e aluno, em situação de bilinguismo, 

observarem as estruturas das línguas e refletirem comparativamente sobre elas: 

combinação de palavras, construção de frases, formas de iniciar e terminar um texto 

escrito etc. (KOCH, 2006) 

 E, sobretudo, acentua o documento do MEC sobre as Escolas Indígenas (1998, 

p.147), durante esse trabalho, o mais importante mesmo é não fazer dessa correção um 

ato negativo, de depreciação do aluno, e sim que ele venha a entender que a escrita é um 

processo que passa por muitas etapas, que é preciso refazê-la muitas vezes.    

 

1.2.5.2 Análise extralinguística 

a) Aspectos pragmáticos  

 Além dos detalhes contidos na superfície de um texto, há outros até mais 

importantes que se colocam atrás dos olhos e dos ouvidos dos interlocutores. Por isso, os 

alunos indígenas também podem comparar os modos como índios e não-índios se 

comportam quando usam, oralmente ou por escrito, a(s) língua(s) do seu repertório 

verbal: situacionalidade, aceitabilidade, informatividade, intencionalidade, 

intertextualidade. (KOCH, 2006)   

b) Aspectos sociolinguísticos  

 Além disso, os alunos podem, de acordo com o Referencial Curricular do MEC 

(1998, p. 148), observar no texto como cada sociedade estabelece suas próprias 

convenções sociolinguísticas e/ou culturais: quem pode falar e em que situações, quando 
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os falantes podem interromper uns aos outros e quando não devem fazê-lo, de que modo 

as pessoas devem falar em público, se apresentar, se cumprimentar, agradecer etc.  

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 O trabalho em grupo 

 Os aspectos teóricos acima levantados foram aplicados durante o curso de 

“Formação continuada para professores indígenas” 8 realizado no Centrer/Emater, às 

margens da BR 364, no município de Ouro Preto d´Oeste, na primeira quinzena de 

janeiro do corrente ano. Na ocasião, os alunos/professores indígenas da disciplina 

“Ensino da Língua Materna” foram estimulados a produzirem em grupo, no seu idioma e 

em português, textos míticos e ficcionais que retratassem a realidade sócio-cultural de 

suas etnias. Resultou desse exercício a produção de um conjunto de, aproximadamente, 

60 textos, 50% de cunho mítico e outro tanto com características ficcionais. Estes 

últimos foram elaborados a partir do slogan “Um dia na pele de...”, conforme sugere 

André (1986, p. 28 e seguintes).   

 

2.2 Foco de análise 

 Apenas um texto ficcional bilíngue (português e oro nao/oro eo), produzido por 

dois  alunos/professores, será objeto de estudo neste artigo e a análise a ser efetuada se 

concentrará tão somente nos aspectos semântico-formais e pragmáticos ali presentes.  

 

2.3. Condições de produção 

 O ambiente físico do Centrer/EMATER era (e é) altamente propício para o 

desenvolvimento do trabalho em grupo: salas amplas, tecnologia compatível e, 

principalmente, corredores (cobertos) providos de meses e cadeiras. Foram nesses 

corredores que os professores indígenas, em grupo, produziram seus textos, os míticos e 

os ficcionais, a maioria deles acompanhados de ilustrações coloridas. Infelizmente, o 

grupo que produziu o texto em tela não apresentou ilustração.  

 

2.4 Avaliação coletiva 

 Concluída a etapa de elaboração, os alunos/professores retornaram à sala de aula 

e, grupo a grupo, sentaram-se em frente ao computador, ao lado do docente, para dar 

andamento à atividade. Como a maioria deles ainda não domina(va) plenamente as 

técnicas de digitação, coube ao professor da disciplina a tarefa de fazê-lo, primeiro na 
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língua materna e depois na língua portuguesa. Esse trabalho pôde ser acompanhado e 

monitorizados pelos demais alunos através das imagens exibidas num telão. Em diálogo 

permanente, a cada inadequação digital produzida pelo professor ou aquelas contidas no 

texto original produzido pelo grupo, o trabalho era interrompido para os devidos ajustes.   

Foi no decurso desse processo que os textos, tanto em língua portuguesa quanto na 

língua materna dos alunos/professores indígenas sofreram alguns adaptações formais, 

lexicais e/ou gramaticais e mesmo em relação à textualidade.    

 

2.5 O texto ficcional e seus autores 

 O texto “Um dia na pele de um passarinho” foi produzido, primeiramente em 

português, por Milton Oro Nao e Onésimo Oro Eo, ambos falantes nativos da língua Oro 

Wins, afiliada geneticamente à família ou tronco linguístico Txapacura9. Posteriormente, 

esses dois alunos/professores indígenas verteram o texto em português para a língua 

materna Oro Wins.  

 

3. O CORPUS DE ANÁLISE 

 

3.1 Versão original em língua portuguesa 

“Um dia na pele de um passarinho” 

          Ao acordar, pela manhã, eu não mais eu, mas um passarinho. Aí eu transformei, 

abri a porta do meu apartamento, avistei o corredor muito estranho e não é lugar para 

mim ficar. Olhei pro lado e para outro e saí voando ao direção do recanto e pousei de um 

galho de mangueira e fiquei observando as paisagens bonita e olhando trabalhadores 

cuidandos os pés de laranjas, limpando capo de futebol.  

          Passei as horas sentado de um galho da mangueira e longe eu avistei um pé de 

mamão que foi plantada enfrente da garagem e vi mamão madura e dei salto e voei lá e 

comecei a bicar o mamão madura. Era bem docinho.  

 

3.2 Versão revisada (em língua portuguesa) 

                                                 
9
 Disponível em: < http://www.suapesquisa.com/musicacultura/povos_indigenas.htm>. Acesso em: 21 nov. 

2011.  

http://www.suapesquisa.com/musicacultura/povos_indigenas.htm
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“Um dia na pele de um passarinho” 

          Ao acordar, pela manhã, eu não [era] mais eu, mas um passarinho. Aí eu [me] 

transformei, abri a porta do meu apartamento, avistei um corredor muito estranho e 

[constatei que] não era lugar para eu ficar. Olhei para um lado e para outro e saí voando 

na direção de um recanto. Pousei em um galho de mangueira e fiquei observando a 

paisagem bonita. Vi trabalhadores cuidando de pés de laranjas e limpando um campo de 

futebol.  

          Passei horas sentado no galho da mangueira e [de] longe eu avistei um pé de 

mamão plantado em frente da garagem. Vi [que o] mamão [estava] maduro, dei [um] 

salto, voei até lá e comecei a bicá-lo. Era bem docinho! 

 

3.3. Versão em língua tupi ramarama 

“Wiyimain me” 

          Kerek ak tain na iri xoxek, om ka wata mami’ ne, uryimain me pin ina. Pa ak tain na 

ka terem pe ta’, noroxaxa’ ak tain na ka’ xuruxut, xuruxut  to wa, yimao ak ka pa’ na. Noro 

tikin íná, taki’ mao ak tain na ka warayu, warayu to wa, xat e inain taparain memem, noro 

kyi’ inain ka auri ne oro nahwarak. Kerek ak toton na ko kerewet namain memem, ko ara 

xo nanain ka xin, xin to wa pik kem ka na.  

          Paim pin na ka xat tain taparain memem, noro pira ak tain na kaximakon makoyam’ 

ko wra oi’ ura pain ka to, to ne mo, mo makan. Wara paka’ na makoyam, taki’ hwet ak ton 

na, xak ak ton na, wita’ tamana’ na ta.  

 

4. ANÁLISE LINGUÍSTICA 

 

4.1 Dos aspectos linguístico-formais 

 O texto produzido pelos dois alunos/professores indígenas apresenta algumas 

inadequações quanto ao uso da língua portuguesa padrão-escrita, até certo ponto 

compreensíveis para falantes cuja língua materna não é o português. Para uma 

explicação mais abalizada a esse respeito seria necessário que o analista dominasse da 

língua nativa desses dois informantes, que não é o caso. Assim, quase todas as 

inadequações apontadas abaixo tanto podem ter motivações gramaticais próprias da 

língua Oro Wins como provenientes da falta de leitura e produção textual em língua 

portuguesa. Ainda assim e com base em textos produzidos por muitos alunos não-

indígenas do mesmo nível escolar, segunda alternativa parece ser mais verdadeira.  
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01 – [...]. “Ao acordar, pela manhã, eu não [era] mais eu, mas um passarinho. [...].  

 Apagamento do verbo de ligação “era” num contexto onde ele não é tão facultativo. 

02 - [...].Aí eu transformei, [...]. 

 Apagamento da partícula apassivadora “se” em um verbo pronominal transitivo.  

03 - [...].e não é lugar para mim ficar. [...]. 

 Emprego do pronome oblíquo/objeto em lugar do pronome reto/sujeito.  

04 - [...].Olhei pro lado e para outro e [...]. 

 Emprego de expressão contrativa mais apropriada para a língua falada 

espontânea. 

05 - [...].e saí voando ao direção do recanto e [...]. 

 Emprego de contração da preposição “ao” em lugar de “em” ou “na”.  

06 - [...].e fiquei observando as paisagens bonita [...]. 

 Apagamento do morfema de número “-s”.  

07 - [...].e olhando trabalhadores cuidandos os pés de laranjas, [...]. 

 Acréscimo do morfema de plural em expressão gerundiva. 

08 - [...].Passei as horas sentado de um galho da mangueira [...]. 

 Emprego da preposição “de” em lugar de “em” ou “num”.  

09 - [...].eu avistei um pé de mamão que foi plantada enfrente da garagem [...]. 

 Emprego do morfema de gênero feminino em lugar do masculino e contração da 

preposição em com o substantivo “frente”.  

10 - [...].e vi mamão madura [...]. 

           Emprego do morfema de gênero feminino em lugar do masculino.  

11 - [...].e comecei a bicar o mamão madura. [...]. 

 Emprego do morfema de gênero feminino em lugar do masculino. 

 

4.2 Dos aspectos linguísticos propriamente ditos  

 Do ponto de vista da Linguística Textual, o texto redigido em português se amolda 

ao gênero narrativo e se mostra, em termos coesivos, razoavelmente estruturado. Seus 

autores iniciam adequadamente o texto com uma sentença adverbial reduzida e os 

períodos subseqüentes são amarrados por nós coesivos que se resumem aos 

articuladores sintáticos “daí”, mais apropriado para a língua falada, “e” e “que”. Ainda 

assim, o texto apresenta coerência de sentido em relação à atividade proposta pelo 

docente, notadamente quanto à  sua qualidade zoomórfico-argumentativa.  O enunciado 

final “Era bem docinho”, resumo bem as preferências gastronômicas de um pássaro e 

também de muitos seres humanos.    
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 Quanto ao bilinguismo, o texto em português, ao lado do texto em oro wins, gera 

comparações inevitáveis. Diferente de outras narrativas produzidas por 

alunos/professores, falantes nativos de outras famílias ou troncos linguísticos, o texto 

dos informantes oro nao e oro eo, é praticamente da mesma extensão.  

 

4.3 Dos aspectos pragmáticos 

 E possível examinar também particularidades que estão além da linha superficial 

do texto produzido pelo grupo de professores indígenas, como aquelas relacionadas à 

situacionalidade, à aceitabilidade, à informatividade, à intencionalidade e à 

intertextualidade. (KOCH, 2006)  

As alíneas que se seguem contêm observações que vão nessa direção: 

a) Situacionalidade - A proposta de elaboração de um texto ficcional de natureza indígena 

fez parte da disciplina “O Ensino da língua materna” do curso “Formação continuada 

para professores indígenas” realizado no Centrer/EMATER, sob os auspícios da 

SEDUC/RO; 

b) Aceitabilidade: Coerente com a proposta de atividade, os autores do texto incorporam 

algumas das características de um pássaro, conferindo-lhe atributos zoomórficos e, por 

conseguinte, coerentes com os atos percebidos e praticados pelas aves em geral como 

voar, pousar, observar, avistar, saltar, bicar, sentir. 

c) Informatividade: Embora a extensão do texto tenha prejudicado em parte esse fator 

linguístico-textual, a movimentação e a observação do pássaro no decurso da narrativa 

conferem ao texto qualidade informativa, estilística e ficcional; 

d) Intencionalidade: A mensagem contida no texto deixa evidente um trabalho planejado 

e articulado por dois alunos em busca da uma meta estabelecida pelo docente; em 

termos estilísticos e ficcionais, o resultado alcançado está coerente com a atividade 

proposta; 

e) Intertextualidade: Desde o início, é claro o gênero literário narrativo/descritivo 

empregado para alcançar os objetivos propostos pela atividade. Além disso, expressões 

como “eu transformei”, “fiquei observando as paisagens”, “passei horas sentado” e, 

principalmente” “Era bem docinho”, são manifestações fragmentárias de conteúdos 

semânticos similares arquivados na memória de longo prazo dos autores do texto, 

oriundas de leituras e releituras visuais, orais ou escritas já realizadas.  O texto se 

apresenta, pois, razoavelmente polifônico e pode ser classificado com uma narrativa 

ficcional de agradável leitura e de bom nível.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 O resultado da metodologia empregada mostra que textos suscitados a partir da 

realidade sócio-cultural do aluno e de cunho imaginativo estimulam a criatividade e a 

produtividade e são, portanto, didaticamente muito recomendáveis para a preservação 

dos idiomas nativos em comunidades indígenas bem como para a constituição de um 

acervo bibliográfico em suas escolas.   
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Rede de Empreendimentos Comunitários no Médio e Baixo Rio 

Madeira. 
 

Andressa Samara Masiero Zamberlan 

Mariluce Paes de Souza 

Haroldo de Sá Medeiros 

RESUMO 
 

Economia solidária em suma surgiu como uma alternativa para os trabalhadores excluídos 

pelo sistema capitalista. Atualmente economia solidária vem despertando crescente interesse 

de estudo, seja pela perspectiva de redução da pobreza que neste caso se dá por meio da 

geração de renda, quando as pessoas se organizam em grupos para realizar uma atividade 

produtiva ou ainda por apresentar uma nova perspectiva de organização mais justa e solidária 

da economia. Este trabalho apresenta uma reflexão a respeito do surgimento e 

desenvolvimento das teorias e contexto histórico internacional e nacional da Economia 

Solidária, para isso é feito uma reflexão dos princípios do capitalismo e como a partir de então 

surgem às primeiras iniciativas que hoje são empreendimentos econômicos solidários (EES). 

O objetivo principal é descrever a concepção da Rede de Empreendimentos Comunitários no 

Médio e Baixo Rio Madeira: o Caso da Rede Causa Justa e com isso verificar o seu potencial 

de contribuição para amenizar a falta de emprego, gerar renda e inclusão social. Esta pesquisa 

tem característica relevante devido ao tema estar incluso em discussões modernas 

relacionadas à temática, além do que tal iniciativa no estado de Rondônia é inédita, dentro dos 

conceitos e características de Redes Comunitárias de Empreendimentos e o fato de se estudar 

esta iniciativa significa contribuir com a sua disseminação e colaborar com a melhoria da 

qualidade de vida dos moradores das comunidades. Os resultados foram obtidos através de 

um estudo descritivo com levantamento de dados e informações em bancos de dados de 

instituições publicas e privadas, além de entrevistas aos técnicos responsáveis por um grande 

estudo da região do Médio e Baixo Rio Madeira. Os principais resultados obtidos foi o projeto 

de uma rede comunitária que integra toda a região do Médio e Baixo Rio Madeira composta 

de 13 empreendimentos, pautados na realidade local. 

 

Palavras chave: Economia Solidária, Redes Solidárias e Empreendimentos 

Comunitários. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente economia solidária vem despertando crescente interesse de estudo, seja 

pela perspectiva de redução da pobreza que neste caso se dá por meio da geração de renda, 
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quando as pessoas se organizam em grupos para realizar uma atividade produtiva ou ainda por 

apresentar uma nova perspectiva de organização mais justa e solidária da economia. 

O avanço da organização solidária vai além do grupo, pois este pode se unir com 

outras por uma única causa o que vem caracterizar uma rede de empreendimentos solidários 

(RES), surgindo nova forma para que pequenos produtores sejam inseridos no mercado, a 

partir de sua produção e tornando-se conhecidos dos consumidores. 

Este tipo de organização conta com crescente apoio do mercado consumidor, uma vez 

que atualmente existe uma onda de conscientização mundial, para consumir os produtos com 

este apelo social, o que até justifica quando necessário o preço superior aos demais similares.  

Da mesma forma que para a economia solidária surgem os estudos sobre redes de 

empreendimentos solidários (RES), também chamada de redes solidárias, está é uma das 

temáticas que tem despontado, nos últimos anos como um dos principais temas estudados nas 

diversas áreas do conhecimento, desde a biologia, a física, as Ciências Sociais, Ciências 

Sociais Aplicadas, favorecendo estudos e pesquisas na área, o que vem sendo tratado como 

um fenômeno da globalização.  Os atuais contextos sociopolíticos e econômicos, em função 

das consequências da revolução tecnológica das últimas décadas, permitem maior troca de 

informação e de produtos entre pessoas, instituições e organizações, gerando um crescimento 

de trocas comerciais e uma maior integração entre os mercados. 

Nesta perspectiva as ideais de redes de empreendimentos solidários surgem como força no 

cenário atual buscando trazer desenvolvimento as mais diversas áreas, principalmente no setor 

agrário, isso, pois o objetivo maior é fazer com que o pequeno produtor permaneça no campo, 

e ainda, aumente sua renda e qualidade de vida. 

È possível visualizar as redes não somente as do meio rural, mas também as redes urbanas 

sejam elas de pequenos e médios empreendimentos, as quais surgem com o objetivo de 

rebater a visão absolutista do capital onde se busca somente o lucro, a visão da organização 

em rede, além do lucro, visa também o desenvolvimento da região, favorecendo o bem estar 

social da comunidade ou região em questão.  

Para alguns autores (Singer (2000 e 2002), Mance (2000), Gaiger (2002), Pinto (2006), 

Lisboa (2003 e 2004) essas iniciativas representariam uma opção efetiva para os segmentos 

sociais de baixa renda, fortemente atingidos pelo quadro de desocupação estrutural e pelo 

empobrecimento. Em diferentes países, pesquisas apontam que os empreendimentos 
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solidários, de tímida reação à perda do trabalho e a condições extremas de subalternidade, 

estão convertendo-se em considerável mecanismo gerador de trabalho e renda, por vezes 

alcançando níveis de desempenho que os habilitam a permaneceram no mercado, com 

perspectivas de sobrevivência (NYSSENS, 1996; GAIGER et al., 1999). 

Este cenário pode ser visualizado na região do Médio e Baixo Rio Madeira, Município de 

Porto Velho, acrescentando-se que as comunidades localizadas às margens do rio e da floresta 

exercem o papel de vigilantes dos recursos naturais, pois sabem muito bem o quanto podem 

retirar dela, mas vivem em situação de privações, com o trabalho de cultivo de lavoura branca 

ou coleta de produtos da floresta, como a castanha e o açaí, agem de forma individual e 

isolada, embora participem de associações de produção não vêm convergindo no sentido de 

produzirem juntos para obterem melhor preço em seus produtos, e ainda, poderem usufruir de 

outra sistemática de comercialização, de forma a obter melhor retorno.  

Diante do exposto questiona-se como ocorreu a concepção da rede de empreendimentos 

comunitários do Médio e Baixo Rio Madeira? Estudar esta rede significa contribuir com a sua 

disseminação e colaborar com a melhoria da qualidade de vida dos moradores das 

comunidades. Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a concepção de Rede de 

Empreendimentos Comunitários no Médio e Baixo Rio Madeira: o Caso da Rede Causa Justa, 

tendo como procedimentos metodológicos o levantamento de dados e informações em banco 

de dados de instituições públicas e privadas, em documentos com resultados de estudos e 

procedendo entrevista aos técnicos da organização responsável por um grande estudo da 

região do Baixo e Médio Rio Madeira. Trata-se de um estudo de cunho descritivo.   

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 A economia solidária surge em meio a um mundo que adota um sistema econômico 

denominado capitalista, em que os meios de produção e distribuição são pautados na 

propriedade privada e com fins lucrativos; deliberações a cerca de oferta, demanda, preço, 

distribuição e investimentos que não são feitos pelo governo, os lucros são distribuídos para 

os proprietários que investem em empresas e os salários são pagos aos trabalhadores pelas 

empresas. Este sistema e suas características são dominantes desde o final do feudalismo
i
. 

 Vale lembrar que com o declínio do feudalismo as relações capitalistas surgiram e se 

intensificaram a partir do que acima foi citado como meios de produção, ou seja, de acordo 
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com ideais da teoria marxista, meios de produção são o conjunto formado por meios de 

trabalho e objetos de trabalho - ou tudo o que media a relação entre o trabalho humano e a 

natureza. Pode-se citar como meios de produção: instalações prediais, infraestrutura, além de 

máquinas, ferramentas, dentre outros.  

 Um sistema econômico deve ser definido de acordo com o meio de produção que este 

adota (HUNT, 2000). Porém, segundo economistas não marxistas só existiram dois modos de 

produção ao longo da civilização humana: o artesanal e o industrial. Voltando a utilizar os 

dizeres de Karl Marx, a propriedade dos meios de produção determina a posição dominante da 

burguesia no modo de produção capitalista e assim forma o que denominamos sociedade. 

Adam Smith, em a Riqueza das Nações, tratou sobre características de uma economia 

de mercado, porém o que traremos aqui para fomentar nossa estruturação teórica é que apesar 

de Smith não tratar diretamente dos trabalhadores notou que quanto maior for à divisão do 

trabalho, esta, poderia, em um determinado momento causar dano àqueles cujas ocupações 

eram cada vez mais mecanizadas e repetitivas.  

Seguindo as teorias deixadas por Smith, Marx afirmou que o mais importante 

benefício econômico do capitalismo era um rápido crescimento na produtividade. Também foi 

Marx que desenvolveu a noção de que os trabalhadores poderiam ser prejudicados à medida 

que o capitalismo se tornava mais produtivo. (SMITH, 1981 e 1983; MARX, 1975) 

Tendo como o objetivo gerar emprego, renda e consequentemente diminuir o índice de 

pobreza tais trabalhadores começaram a se unir em forma de cooperativas, o principal relato é 

sobre o que aconteceu na Inglaterra, sobre a proposição de um industrial inglês chamado 

Robert Owen (1771 à 1858) o que ele chamava de ―Aldeias Cooperativas‖, onde cerca de 

1200 trabalhadores viveriam e produziriam sua subsistência (METELLO, 2007). Tal ideia não 

obteve êxito naquela época e ainda sabe-se de registros de outras experiências mal sucedidas 

neste sentido. Ideias como a de Owen levaram a discussão novas formas de organizações de 

trabalhos, e integração entre indivíduos diferenciados do que até então o capitalismo 

mostrava. Estas discussões perduram até os dias de hoje. 

O cooperativismo recebeu deles inspiração fundamental, a partir da qual os praticantes 

da economia solidária foram abrindo seus próprios caminhos, pelo único método disponível 

no laboratório: o da tentativa e erro (SINGER, 2002, p. 38). Sendo assim, a história da 

economia solidária se confunde com a do cooperativismo. A cooperativa é o protótipo de 
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unidade de produção, de crédito e de consumo na economia solidária. Por isso, ainda que não 

seja a única forma de organização é frequente ver referências às cooperativas quando se 

discute a história da economia solidária. 

Mesmo com todos os fatos acima relatados perduram até os dias atuais dúvidas 

relacionadas ao surgimento da economia solidária. Não existe consenso nem precisão que 

determine  a data correta do surgimento da economia solidária mediante a história do mundo. 

Esta situação se torna fácil de notar, pois, alguns autores divergem a respeito do 

assunto, como é o caso de Singer (2002) e Pinto (2006). 

SINGER (2002, p. 83), por exemplo, nos diz que: _a economia solidária foi concebida 

por operários, nos primórdios do capitalismo industrial, como resposta à pobreza e ao 

desemprego resultante da difusão ‗desregulamentada‘ das máquinas-ferramenta e do motor a 

vapor no início do século XIX. As cooperativas eram tentativas por parte dos trabalhadores de 

recuperar trabalho e autonomia econômica, aproveitando as novas forças produtivas. 

Enquanto Pinto (2006), traz como argumentação que o termo ―economia solidária‖ 

surgiu na França, nos anos 90. Para o autor, ―não se pretende atribuir à economia solidária 

uma existência avant la lettre, que já estaria dada na tradição cooperativista‖ (PINTO, 2006, 

p. 27). 

Economia Solidária no Brasil 

 
Parece ser unanimidade entre autores como Singer (2002), Gaiger (2002), Pinto (2006) 

dentre outros que o surgimento da economia solidária se deu no território europeu. No Brasil 

tem-se que: (...) em 1610, com a fundação das primeiras reduções jesuíticas no Brasil, o início 

da construção de um Estado cooperativo em bases integrais. Por mais de 150 anos, esse 

modelo deu exemplo de sociedade solidária fundamentada no trabalho coletivo, onde o bem-

estar do indivíduo e da família se sobrepunha ao interesse econômico da produção. 

(SCHMIDT & PERIUS, 2003 p. 64) 

Segundo Gonçalves no decorrer da história brasileira tiveram diversos casos de 

iniciativas cooperativistas como: 

 Colônia de Saí, pensada pelo também francês, Benoit Mure (GOLÇALVES, 

2004, p. 9). 

 Colônia de Cecília, iniciativa de Giovanni Rossi (1856-1943). (GOLÇALVES, 

2004, p. 10). 
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Iniciativas mais recentes, de acordo com Schmidt & Perius (2003): [...]o 

cooperativismo, com a sua fisionomia de organização cooperativa, apareceu no Brasil a partir 

de 1891. Naquele ano surgiu, em Limeira, São Paulo, a Cooperativa dos Empregados da 

Companhia Telefônica. No Rio de Janeiro, no então Distrito Federal, em 1894 fundou-se a 

Cooperativa Militar Consumo. Em 1895, em Camaragibe, Pernambuco, surgiu outra 

cooperativa de consumo. Em 1897 lançou-se em Campinas a Cooperativa de Consumo de 

Empregados da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E, em 1898, nasceu em Ouro Preto, 

Minas Gerais, a Cooperativa de Consumo dos Funcionários Públicos daquela cidade.‖ 

(SCHMIDT & PERIUS, 2003, p. 64-65) 

Dando um salto na história, tem-se que o uso da denominação Economia Solidária, 

segundo Pinto (2006), ouviu-se falar no Brasil ouviu-se falar pela primeira vez em 1996, 

através do artigo de Paul Singer ―Economia Solidária contra o desemprego‖ publicado pelo 

jornal ―Folha de São Paulo‖.  Já Lisboa (2003), diz que as primeiras reflexões sobre 

Economia Solidária, foram no início dos anos 1990 por José Fernandes Dias, que trabalhou a 

questão com o termo ―Produção Comunitária‖. 

Economia Solidária 

A Economia solidária é considerada hoje um importante instrumento estratégico de 

combate à pobreza e a exclusão social, pelo foco do trabalho desenvolvido e dos objetivos 

perseguidos - promoção da geração do trabalho e renda para milhões de trabalhadores em 

todo o país -, além de contestar o modelo excludente e centralizador da economia capitalista. 

 Esta ainda propõe a construção de relações econômicas justas, sustentáveis e 

solidárias, se apresentando como outra forma de organização econômica que possibilita a 

promoção do desenvolvimento justo e solidário. Portanto, não há uma definição 

universalmente aceita do que seja economia solidária, por se tratar de um tema de discussão 

bastante recente e também por o campo de estudos haver surgido da tentativa de compreensão 

de experiências reais. 

Abaixo será feito um apanhado dessas conceituações a fim de conseguir identificar os 

pontos principais dentro de cada visão. Para iniciar recorre-se a Lisboa (2004, p.11) que diz 

ser: ―Aquele conjunto de pessoas que se dedica a atividades econômicas fundadas numa 

dinâmica mutualista, com a mínima presença de relações de assalariamento, e que dependem 
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da continua realização do seu próprio fundo de trabalho para sua reprodução‖. Essa ultima 

denominada Economia Popular Solidária (EPS) ou mais amplamente ES, são atividades 

(formais e informais) comunitariamente inseridas (ou seja, nelas tem grande peso os laços 

culturais e as relações de parentesco, de vizinhança e afetiva) e muitas vezes realizadas por 

grupos de mulheres, não motivada pela ideia de maximização do lucro (o que não significa 

que não esteja presente, renominado), não totalmente sujeitas ao mercado (mas interagem 

com o mesmo, reformatando-o) e a controles burocráticos, por meio das quais as pessoas 

satisfazem suas necessidades cotidianas de forma autossustentável (sem depender das redes de 

filantropia). (LISBOA, 2004) 

Lisboa, 2004, caracterizava a economia solidária como um conjunto de atividades 

econômicas cuja lógica é distinta tanto da lógica do mercado capitalista quanto da lógica do 

Estado. Ao contrário da economia capitalista, centrada sobre o capital a ser acumulado e que 

funciona a partir de relações competitivas cujo objetivo é o alcance de interesses individuais, 

a economia solidária organiza-se a partir de fatores humanos, favorecendo as relações onde o 

laço social é valorizado através da reciprocidade e adota formas comunitárias de propriedade. 

Para Chanial e Laville (apud PINTO, 2006, p.45), a democracia aparece como o 

elemento central na definição da economia solidária: "de modo mais amplo, a economia 

solidária pode ser definida como o conjunto das atividades contribuindo para a 

democratização da economia a partir do engajamento cidadão‖. 

Ainda sobre o assunto, Sousa Santos & Rodriguez (2002, p. 69) propõem que ―[...] o 

objetivo é estender o campo de ação da democracia do campo político para o econômico e 

apagar, desta forma, a separação artificial entre política e economia que o capitalismo e a 

economia liberal estabelecera [...]‖. É possível notar que o maior ponto de discórdia entre os 

autores acima se refere à questão de a economia solidária propor ou não uma ruptura com o 

modelo capitalista e ainda indicar em que medida essa ruptura se manifesta atualmente. 

Nos dias atuais Economia Solidária se apresenta como um modo específico de 

organização de atividades com cunho econômico. Além dos autores acima, existem autores 

como Paul Singer (2002), Euclides Mance (2000) e ainda Gaiger (2002), que também trazem 

conceitos mais específicos e bem definidos de Economia Solidária. 

A proposta de Singer é de que economia solidária seja uma estratégia possível de luta 

contra as desigualdades sociais e o desemprego: A construção da economia solidária é uma 
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destas outras estratégias. Ela aproveita a mudança nas relações de produção provocada pelo 

grande capital para lançar os alicerces de novas formas de organização da produção, à base de 

uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a 

economia solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a muitos, que esperam em vão um 

novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria individual ou 

coletivamente (...). (SINGER: 2000 p.138). 

Já Mance, o conceito vai além, ele agrega a noção não apenas de geração de emprego, 

mas sim algo mais amplo como uma colaboração solidária que visa à construção de 

sociedades em que se garanta o bem-viver de todas as pessoas: (...) ao considerarmos a 

colaboração solidária como um trabalho e consumo compartilhados cujo vínculo recíproco 

entre as pessoas advém, primeiramente, de um sentido moral de corresponsabilidade pelo 

bem-viver de todos e de cada um em particular, buscando ampliar-se o máximo possível o 

exercício concreto da liberdade pessoal e pública, introduzimos no cerne desta definição o 

exercício humano da liberdade (...). (MANCE: 1999, p.178). 

Ainda contando com a contribuição de Paul Singer, a definição da economia solidária 

está ligada à relação entre o trabalhador e os meios de produção, sendo que ―a empresa 

solidária nega a separação entre trabalho e posse dos meios de produção, que é 

reconhecidamente a base do capitalismo‖. (...) A empresa solidária é basicamente de 

trabalhadores, que apenas secundariamente são seus proprietários. Por isso, sua finalidade 

básica não é maximizar lucro, mas a quantidade e a qualidade do trabalho (...) (SINGER: 

2002 p.04). 

Gaiger nos remete ainda a outro conceito para Economia solidária, os de 

empreendimentos econômicos solidários (EES): (...) o conjunto de empreendimentos 

produtivos de iniciativa coletiva, com certo grau de democracia interna e que remuneram o 

trabalho de forma privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na cidade. Tolerar ou 

mesmo estimular a formação de empreendimentos alternativos aos padrões capitalistas 

normalmente aceitos, tais como cooperativas autogeridas é, objetivamente falando, uma forma 

de reduzir o passivo corrente que se materializa em ondas crescentes de desemprego e 

falências. (...) Tais empreendimentos encontram potencialmente no trabalho coletivo e na 

motivação dos trabalhadores que os compõem, uma importante fonte de competitividade 

reconhecida no capitalismo contemporâneo. Enquanto no fordismo a competitividade é obtida 
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através das economias de escala e de uma crescente divisão e alienação do trabalho associadas 

a linhas produtivas rígidas – automatizadas ou não -, na nova base técnica que está se 

configurando, uma importante fonte de eficiência é a flexibilização. (GAIGER: 2002, p.64) 

A economia solidária, então, apresenta-se como uma reconciliação do trabalhador com 

seus meios de produção e fornece, de acordo com Gaiger (2003), uma experiência profissional 

fundamentada na equidade e na dignidade, na qual ocorre um enriquecimento do ponto de 

vista cognitivo e humano. Com as pessoas mais motivadas, a divisão dos benefícios definida 

por todos os associados e a solidariedade, ―o interesse dos trabalhadores em garantir o sucesso 

do empreendimento estimula maior empenho com o aprimoramento do processo produtivo, a 

eliminação de desperdícios e de tempos ociosos, a qualidade do produto ou dos serviços, além 

de inibir o absenteísmo e a negligência‖ (GAIGER: 2002 p.34). 

Até este ponto o desemprego foi tratado como o fator motivo para o surgimento e 

desenvolvimento da Economia Solidária (ES) no mundo e no país, sendo assim, é valido 

considerar que muitas vezes a organização de EES e se tornam uma oportunidade de produção 

que traga mais qualidade ao bem-viver dos trabalhadores e que lhes garanta mais autonomia, 

pode ser uma opção consciente e não vista somente esta alternativa como a total falta de 

opção. Segundo Giddens (apud PINTO, 2006, p.73), ―a economia solidária vem se 

constituindo em um movimento social precisamente no sentido de expressar a reflexividade e 

a produção de laços sociais no campo das relações econômicas.‖. 

 Um dos conceitos que está ligado à realização de um empreendimento solidário é o de 

desenvolvimento local. Com o aumento do rendimento do trabalho associado, deve-se buscar 

o desenvolvimento local em seus aspectos econômico e social, sendo que este se define como 

o ―processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da economia e da 

sociedade locais, criando oportunidades de trabalho e renda, superando dificuldades para 

favorecer a melhoria das condições de vida da população local‖ (JESUS, 2003, p.72). 

A economia solidária, conforme Wautier (2003, p.110) é orientada do ponto de vista 

sociológico e ―acentua a noção de projeto, de desenvolvimento local e de pluralidade das 

formas de atividade econômica, visando à utilidade pública, sob forma de serviços diversos, 

destinados, principalmente, mas não exclusivamente, à população carente ou excluída‖. 

Redes Solidárias 
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A rede solidaria é tratada como rede de produção, onde seus elos (nós) ou empresas 

envolvidas são denominados células que funcionam de acordo com princípios da economia 

solidária. De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a maioria dos 

empreendimentos econômicos solidários e principalmente as pequenas comunidades isoladas, 

tem dificuldades de conseguir a viabilidade econômica necessária para a inserção em 

mercados regionais, nacionais ou mundiais. A união em redes de produção, comercialização, 

compras coletivas e consumo, aumenta as chances de sobrevivência e de participação no 

mercado, articulando várias cadeias produtivas. 

As redes de colaboração que participam da economia solidária conforme PINTO 

(2006) possui alguns princípios fundamentais de funcionamento, conforme apresentado no 

quadro I a seguir: 

Quadro I - Princípios Básicos da Economia Solidaria. 
 

Autonomia: Seus integrantes são independentes, não havendo 

relação de subordinação; 

Valores e objetivos compartilhados: Os integrantes se unem a partir de objetivos 

comuns; 

Vontade: Ninguém é obrigado a participar de uma rede; 

Conectividade: Uma rede é formada por diversos indivíduos unidos 

de forma dinâmica por muitos pontos. Só quando 

estão ligados uns aos outros, sejam indivíduos ou 

organizações, é que se mantêm uma rede. 

Participação: A cooperação entre os integrantes de uma rede é o 

que faz funcionar, ou seja, a funcionalidade de uma 

rede só existe no momento de movimento; 

Multiliderança: Numa rede as decisões são compartilhadas. Não 

existe hierarquia; 

Informação: A informação circula livremente e é emitida de 

pontos diversos e encaminhada de maneira não 

linear a uma infinidade de outros pontos e também 

as emite; 

Descentralização: Uma rede não tem centro. Há um equilíbrio entre 

todos os nós e torna cada deles potencialmente, 

centro; 

Múltiplos níveis: A cooperação entre os integrantes de uma rede é o 

que faz funcionar, ou seja, a funcionalidade de uma 

rede só existe no momento de movimento; 

FONTE: Adaptado de PINTO (2006) 

 

Mance (2000), afirma que quando se organiza uma rede solidária, esta passa a atender 

demandas imediatas da população por trabalho, melhoria no consumo, educação, etc, e 
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começa a implantar um novo modo de produzir, consumir e conviver onde a solidariedade é o 

centro da vida. Portanto, elas permitem aglutinar diversos atores sociais, atendem demandas 

imediatas desses atores, seja por emprego ou força de trabalho e por satisfação de suas 

demandas por consumo; passam a programar uma nova forma de organizar a produção e a 

vida coletiva, afirmando o direito à diferença e à singularidade de cada pessoa, promovendo 

solidariamente as liberdades públicas e privadas.  

 Em relação aos benefícios trazidos pela associação em rede de colaboração solidária, 

há diversas visões de autores. Tauile (apud METELLO, 2007), por exemplo, apresenta alguns 

benefícios pela associação na comercialização em empreendimentos que não estejam ligados 

a ela, como ocorre nas no caso das redes interempresariais: É importante insistir em que a 

associação dessas empresas — ou melhor, desses a gentes — pode, por exemplo, gerar 

economias de rede de onde se obtêm desde escalas mais operacionais e eficazes para diversas 

atividades econômicas até possíveis complementaridades nessas atividades. Entre elas 

estariam o desenvolvimento dos sistemas de compras no interior dessas redes e a montagem 

de uma central de compras de produtos externos a elas (ou seja, provenientes de empresas que 

não fazem parte da rede) de modo que seus componentes possam potencializar sua capacidade 

de demandar efetivamente (TAUILE, 2001, p. 116). 

Já Souza Santos e Rodrigues (2002), dizem que a inserção desses empreendimentos 

em redes não ocorre apenas pela busca da viabilidade econômica, eles afirmam: O êxito das 

alternativas de produção depende da sua inserção em redes de colaboração e de apoio mútuo. 

Dado o seu caráter contra hegemônicos e o fato de que em muitas situações as experiências de 

produção alternativa são empreendidas por setores marginalizados da sociedade, as iniciativas 

frequentemente são frágeis e precárias. [...] o risco de cooptação, fracasso econômico ou 

desvirtuamento dos projetos alternativos é muito elevado. (SOUZA SANTOS E 

RODRIGUES, 2002). 

Observa-se pela visão desses autores, que a associação em rede vai além dos fatores 

econômicos; é relevante também na garantia dos aspectos ideológicos relacionados à proposta 

dos Empreendimentos de Economia Solidária e auxilia na manutenção e afirmação do seu 

caráter contra-hegemômico, não funcionando simplesmente como mero instrumento para 

aumentar a eficiência produtiva e sua eficiência e competitividade produtiva no mundo 

capitalista. Tauile nesse sentido afirma: ―Objetivamente, a identificação de um mínimo de 
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interesses comuns por parte dos agentes que compõem a rede solidária pode alavancar seu 

esforço coletivo, de modo que sua atuação se torne mais eficaz no meio mercantil 

capitalista.‖. (TAUILE, 2001, p.117) 

Para participação nas redes solidárias existem critérios. Mance (2002) entende de são 

quatro critérios básicos: 1) que nos empreendimentos não haja qualquer tipo de exploração do 

trabalho, opressão política ou dominação cultural; 2) que haja a preservação o equilíbrio 

ecológico dos ecossistemas, respeitando, portanto a transição dos empreendimentos que ainda 

não sejam ecologicamente sustentáveis; 3) compartilhamento dos excedentes para expansão 

da própria rede; e, 4) autodeterminação dos fins e autogestão dos meios, em espírito de 

cooperação e colaboração. 

 O objetivo principal da rede solidária é a geração do emprego e renda para as pessoas 

desempregadas e marginalizadas; busca melhorar o padrão de consumo de todos que 

participam, protegendo o meio ambiente e construindo uma nova sociedade sem exploração 

das pessoas ou destruição da natureza. Esta integra grupos de consumidores, de produtores e 

de prestadores de serviços em uma mesma organização (MANCE, 2000). 

Sobre as vantagens, as redes solidárias possuem algumas semelhanças em relação às 

redes interempresariais, como por exemplo, o ganho em escala na produção e o poder de 

barganha na comercialização com empreendimentos que não fazem parte da rede, poder esse 

alcançado pelo aumento da demanda pela união de empreendimentos. A principal diferença 

está na finalidade: nos empreendimentos de economia solidária além da importância 

econômica de garantir a viabilidade, há o intuito de proporcionar um suporte ideológico, para 

evitar o desvio de objetivos. 

Redes de Desenvolvimento Rural 

Autores como Marsden (1995), Lowe (1995), Whatmore (1997), Murdoch (1995), 

Ward (1995), dentre outros, argumentam que os processos de mudança rural não devem ser 

vistos como determinados unicamente pelas forças presentes na globalização do sistema 

alimentar, e seu estudo deve incluir os processos de reestruturação rural que envolve as 

dinâmicas sociais e econômicas regionais.   

 Seguindo este raciocínio, utilizando teorias de autores como Lowe, Murdoch e War 

(1995), propõem uma noção de rede em que se da ênfase a necessidade de relacionar a duas 
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dimensões, à espacial e a social, sempre levando em consideração as relações de poder. 

Dizem ainda que as relações sociais entre os agentes locais e não locais seria mais importante 

que pertencer ou não a um dado território. ―[...] no entanto, nós devemos estar prontos para 

reconhecer que estas instituições locais vão estar envolvidas em relações complexas com 

instituições não locais  e que o sucesso implica em assegurar que essas ligações sejam 

construídas em termos que permitam que os atores locais exerçam controle e mantenham uma 

proporção razoável do valor adicionado‖. (LOWE, MURDOCH E WAR (1995), P. 103) 

A partir desta discussão é notável que existam uma preocupação em como identificar e 

assim caracterizar um tipo de rede, e o ambiente de relações que ali estão envolvidas. Lowe 

(1995) ainda afirma que além do que já foi dito existem ainda duas questões consideradas 

principais e que precisam sempre ser identificadas; são elas: como ocorre a geração de valor 

nestas cadeias de produção e consumo, e o outro, quem exerce a função de controle sobre 

estas cadeias.  

 Em um trabalho de Murdoch (1995), enfatiza não mais uma visão geral do que se trata 

rede e sim do nível mais intermediário da rede, pois segundo ele é neste nível que se tem 

contato direto com a agricultura, configurando então determinados padrões de articulações 

dos atores locais e não locais em processo de desenvolvimento. Sendo assim, teríamos dois 

principais conjuntos de redes que atuam nas regiões rurais. São elas as redes verticais, que se 

refere como a agricultura é incorporada em processos amplos de produção, transformação, 

distribuição e consumo de alimentos e matérias-primas. Já o outro tipo de rede seria a 

horizontal que se refere à incorporação da agricultura e dos territórios rurais em atividades 

que os atravessam e estão imersas nas economias locais e regionais, inclusive urbana. Pode-se 

dizer que redes verticais e horizontais se unem a ideia de desenvolvimento setorial (vertical) e 

territorial (horizontal). 

 Mais recentemente as redes verticais têm sido analisadas a partir de uma teoria do 

ator-rede (TAR). O conceito diz que esta é uma teoria que enfatiza a ideia de que os atores 

humanos e não humanos, estão constantemente ligados a uma rede social de elementos 

(materiais e imateriais). Além desta definição (CALLON, (1991, P.133) diz ter um tipo 

particular de TAR, as redes técnicas-econômicas, como um conjunto ordenado de atores 

heterogêneos, os quais agem mais ou menos com êxito para desenvolver, produzir, distribuir e 

difundir métodos de geralmente de bens e serviços. 
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 Muitas vezes é preciso controlar pessoas, eventos e lugares a distancia, trazendo para 

casa esses lugares, pessoas e eventos. Para isso os materias de uma rede devem ser: a) tão 

moveis que eles possam ser levados e trazidos de volta; b) tão estáveis que eles possam ser 

movimentados para traz e para frente sem distorção ou deteriorização; c) tão combinaveis 

que, qualquer que seja a substância de que são feitos, possam ser acumulados e embaralhados. 

 Como já apresentado às redes verticais foram estudadas apartir de um recorte setorial e 

as horizontais de um recorte territorial, ambas a apartir de uma noção de rede sociais de 

inovação e aprendizagem. Neste caso as estratégias de desenvolvimento rural são pensadas a 

partir do fortalecimento das atividades agricolas e não-agricolas. Geralmente as regiões de 

sucesso se deve a maneira de como agregar e ainda inovar os elementos socias e naturais. 

(MIOR, 2005). 

 É preciso identificar três tipos de regiões associadas a redes de desenvolvimento rural, 

são elas: a) Regiões onde predominam cadeias de commodities específicas, com padrões de 

produção padronizados, ligadas as grandes empresas voltadas as economias globalizadas; b) 

Região onde predominam estratégias competitivas ligadas a produção diversificada resultante 

da presença de redes de pequenas e médias empresas do setor agricola e não agricola; c) 

Regiões magirnalizadas tanto pelas redes padronizadas de produção especializada de 

commodities pel aprodução diversificada ligada a relações horizontalizadas de inovação e 

aprendizagem. Com todos os apectos descritos acima redes, e desenvolvimento rural devem 

ser analisados e inseridos repeitando contextos regionais como políticos, sociais e 

econômicos. Tudo que diz respeito ao desenvolvimento rural, existem algumas posições 

(MIOR, 2005):  

a) Teorias que buscam dar conta da dinâmica do desenvolvimento rural em geral e da 

agricultura, em particular, a partir da existência de pressões advindas da 

globalização da economia e do sistema alimentar; 

b) Teorias que buscam destacar a relevância dos espaços (regiões, localidades etc.) 

para entender a dinâmica do processo de desenvolvimento; 

c) O debate acerca da abordagem endógena versus exógena; 

d) A integração da agricultura nas noções de cadeia produtiva, distrito industrial ou 

cluster. 

Existe ainda análise do desenvolvimento rural a partir da globalização, e uma 

importante análise deste debate foi realizado por Buttel (1994). Para o autor, existiriam duas 

grandes abordagens frente aos dilemas colocados pelos processos de globalização: uma 
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centrada na globalização e internacionalização e outra na relocalização e diversidade da 

agricultura e do sistema agroalimentar. 

Em análise destas abordagens Mior (2005, p. 50) destaca: ―[...] a globalização está 

essencialmente baseada na pressuposição de que a agricultura teria perdido seu dinamismo 

econômico, ideológico e político e que a estrutura agrícola não é mais a força econômica que 

formata o sistema alimentar e a sociedade rural. Assim, a tendência desta abordagem seria 

ignorar a estrutura da própria agricultura e enfatizar as dinâmicas econômico-politicas das 

cadeias de commodities e sistemas alimentares‖.  

 Alguns autores de valorizam mais a visão voltada para os autores sociais do que os 

fatores e forças externas da mudança social. (PLOEG, 1990, 1992; LONG; PLOEG, 1995). 

Estes defendem a diversidade das empresas agrícolas, o que levanta um questionamento 

relacionado ao quanto à globalização pode padronizar os processos na agricultura. 

Reivindicam que o caráter da sociedade rural e da agricultura dificulta a total tendência de 

padronização, homogeneização, que as forças e acontecimentos tecnológicos podem 

proporcionar. Deste modo, fica claro que se enfatiza a diversidade local entre as empresas 

agrícolas. 

Rede de Empreendimentos Comunitários 

De acordo com Paes-de-Souza (2010) a ideia central da rede de empreendimentos é 

mostrar através da noção de redes solidárias, como os vários atores sociais utilizam os 

recursos disponíveis, sejam eles endógenos ou exógenos na adoção de novos fatores de 

qualidade e técnicas de produção das agroindústrias familiares. 

As redes de empreendimentos comunitários se mostram em percurso ascendente no 

atual cenário brasileiro, com isso esta modalidade de iniciativa traz desenvolvimentos em 

diversas áreas, e como já foi constatado o maior objetivo é dar condições para que os 

pequenos produtores rurais permaneçam no campo e com uma maior qualidade de vida. 

As temáticas de redes de empreendimentos comunitários se apoiam nos princípios de 

economia solidária.  A literatura atual sobre a economia solidária converge em afirmar o 

caráter alternativo das novas experiências populares de autogestão e cooperação econômica: 

dada a ruptura que introduzem nas relações de produção capitalistas, elas representariam a 
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emergência de um novo modo de organização do trabalho e das atividades econômicas em 

geral. (PAES-DE-SOUZA, 2010) 

Para concepção da rede em estudo foi considerado o leque de alternativas de produção 

alinhadas a partir da participação qualificada das comunidades, e com a concepção de um 

arranjo produtivo extrativista que envolve 100% de empreendimentos solidários, como 

associações de produtores e pescadores, cooperativas e grupos de trabalhos cooperativos, os 

quais prescindem de alternativas de transporte e comercialização de seus produtos, e ainda, de 

soluções para desenvolver competências em organização social e convívio comunitário e 

solidário, o que levou a concepção e criação de uma Rede de Empreendimentos Comunitários 

no Médio e Baixo Rio Madeira, segundo Paes-de-Souza (2010). 

Defende a mesma autora que a Rede de Empreendimentos Comunitários visa 

favorecer a descentralização e compartilhamento das decisões entre os gestores da cooperativa 

e das associações, quando todos se beneficiariam da sinergia gerada pelas relações produtivas 

e comerciais interorganizações, como pela possibilidade de obter apoio de stakeholders 

privados e públicos. 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo enquadra-se no método denominado estudo de caso possui natureza 

de pesquisa descritiva. São muitos os autores que ressaltam as características e importância 

desse tipo de pesquisa em ciências sociais aplicadas, entre eles: Goode e Hatt (1979), Trivinos 

(1987), Becker (1994), Lakatos e Marconi (1996) e Yin (2001). 

 O presente estudo, portanto, realizou-se na região do médio e baixo rio madeira, mais 

precisamente em 13 distritos, o levantamento de dados e informações em foram feitas banco 

de dados de instituições públicas e privadas, em documentos com resultados de estudos e 

procedendo a entrevista aos técnicos da organização responsável por um grande estudo da 

região do Baixo e Médio Rio Madeira. Das várias oficinas realizadas pela organização 

responsável pelo estudo, esta autora teve a oportunidade de participar de uma destas oficinas 

realizadas no distrito de Calama, no mês de outubro de 2010, onde nesta oficina estiveram 

presentes os idealizadores da rede, composto pela equipe do IEPAGRO, além de técnicos do 

IBAMA e demais autoridades interessadas. 
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4 RESULTADOS 

Denominação de Rede Causa Justa 

 Recebe o nome de Rede Causa Justa, um projeto que cria 13 empreendimentos que 

visam à interação comunitária entre distritos localizados no médio e baixo rio madeira. 

Conforme depoimento dos coordenadores do projeto, para que se chegasse a uma proposta 

com esta dimensão, foram executadas várias atividades como: inventário da produção; a 

pesquisa de mercado, oficinas de sensibilização para levantar potencialidades e desenhar as 

cadeias produtivas a partir da percepção das comunidades, e ainda, as visitas e encontros com 

as comunidades, que propiciaram o desencadeamento de novos potenciais como forma de 

agregar pessoas e valores à produção ribeirinha.  

 Com estes estudos os empreendimentos surgem como alternativas para a melhoria da 

qualidade de vida das populações ribeirinhas, sem, contudo prejudicar ou alterar o meio 

ambiente, havendo a necessidade da manutenção da floresta; está condição se norteia a partir 

das definições de economia solidárias adotadas por Mance (2000) e Gaiger (2002).  Na figura 

01, abaixo é possível visualizar toda área beneficiada com a rede de empreendimentos 

comunitários. 

 
                       Figura 01  – Abrangência Local da Rede. 

                           Fonte: IEPAGRO (2011). 

 

 Se observarmos os pressupostos básicos para desenvolvimento de uma rede de 

empreendimentos apontados por Pinto (2006) é notório que a concepção da rede Causa Justa 

busca trazer para a comunidade de maneira geral princípios como: Harmonia com a natureza; 

Maior área continua sem desmatamento; Condições de renda, trabalho e qualidade de vida; 

Desenvolvimento das comunidades; Comércio Justo. 
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 De acordo com Mior (2005) as redes de desenvolvimento devem respeitar contextos 

regionais, políticos, sociais e econômicos já existentes, sendo assim, a rede Causa Justa tem 

como principais produtos para criação de seus empreendimentos voltados para a produção e 

beneficiamento dos mesmos, são eles: babaçu, mandioca, frutas regionais, castanha, açaí e 

ainda como são ribeirinhas contam com o pescado. 

 Para que possa ser atendido tudo o que já produzem, e atender também as várias 

comunidades, foi elaborado 13 empreendimentos de segmentos diferentes, porém atuando 

todos dentro de uma mesma rede, Rede Causa Justa. Na figura 02, a seguir, apresenta-se a 

sugestão de logomarca para a Rede, que foi apresentada ás comunidades que compõem a rede. 

 

                                 Figura 02 – Logomarca da Rede Causa Justa 

                                        Fonte: Paes-de-Souza (2010). 

 

Ainda segundo Paes-de-Souza (2010) o nome ―CAUSA JUSTA‖ atribuída à Rede 

busca reconhecer o mérito dos habitantes do Médio e Baixo Rio Madeira, centenas de famílias 

que vivem em harmonia com a natureza, preservando-a e dela retirando seu sustento. Esta 

opção de vida, fez com que este espaço seja a maior área contínua sem desmatamento do 

Estado de Rondônia, a este legado, agrega-se a luta de seus representantes por melhores 

condições de trabalho, renda e qualidade de vida, o que já é uma causa justa. 

Abaixo a relação onde se evidenciam quais são os empreendimentos sugeridos e ainda 

em qual localidade estariam instalados. De acordo com relatório do IEPAGRO (2011), temos: 

Agroindústria de Óleo de Babaçu 

Calama  

Doce de Furtas Associação Cujubim     

Grande  

Polpa Açaí Associação - Nazaré  

Pré-processamento babaçu 

Associação - Gleba do Rio Preto  

Polpas Associação - Calama  

Castanha Desidratada - S. Carlos  

Frutas Desidratadas - Tira Fogo 

Farinha Associação - Boa Vitória  

Farinha Associação - Demarcação  

Farinha Associação - São Miguel 

Farinha Associação - Independência  

Farinha Associação - Terra Caída  

Polpas Associação - Curicacas 
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Tendo visto a estrutura da rede de empreendimentos, foi elaborado um desenho 

(figura: 03) para melhor retratar como seria a articulação da rede de empreendimentos 

comunitários do Médio e Baixo Rio Madeira.  

 
                                        Figura 03– Desenho da Rede Causa Justa. 

                                        Fonte: Paes-de-Souza (2010). 

Observando a Rede de Empreendimentos Comunitários, retratada na figura acima, é 

possível perceber o qual ramificada são as possibilidades a ser implantado, ponto comum 

também é o fato de que todos os empreendimentos estão voltados para o extrativismo 

vegetal e pesqueiro, e a produção agrícola sustentável. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As iniciativas a partir do foco em economia solidária se apresentam a muitas 

comunidades, lembrando sempre que geralmente isso acontece com mais frequência nos 

meio rural, como uma alternativa de melhorar de vida, e isto engloba tanto aumento da 

renda como gerar emprego aos seus integrantes, e ainda estes empreendimentos de 

desenvolvendo podem gerar empregos e renda indiretos, além dos diretos. Exemplo disto 

no Brasil se tem a Justa Trama
ii
, que hoje é tido como uma das principais e mais bem 

sucedidas iniciativas que obedecem a princípios econômicos solidários.  

 A concepção e criação de uma rede de empreendimentos não só parte de teorias 

especificas, deve ainda respeitar a realidade e particularidades do local em questão. No 

objeto de estudo é possível verificar a preocupação que existiu em conceber um projeto 

que contemplasse a realidade atual das comunidades e ainda fazer com a integração entre 

as comunidades e suas atividades, muitas vezes correlatas e até complementares a fim de 

proporcionar benefícios a toda região. 

De acordo com informações disponibilizadas pelo IEPAGRO (2011), grande parte 

da população lá estabelecida tem como principal fonte de renda programas do governo 
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federal como é o caso da Bolsa Família. Os 13 empreendimentos idealizados obedecem 

todas as questões sociais e ambientais de cada localidade, fazendo assim que as 

comunidades atuem de maneira solidária por um mesmo objetivo que neste caso é trazer 

desenvolvimento para a região, sendo este na criação de empregos, ampliação de renda e 

ainda melhorar diversos aspectos sociais. Em iniciativas de economia solidária cada 

comunidade, ou empreendimento deve trabalhar em beneficio de um todo.  
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i
 O feudalismo foi um modo de organização social e político baseado nas relações servo-contratuais (servis). 

Predominou na Europa durante a Idade Média. Os senhores feudais conseguiam as terras porque o rei lhes 

dava. Os camponeses cuidavam da agropecuária dos feudos e, em troca, recebiam o direito a uma gleba de 

terra para morar, além da proteção contra ataques bárbaros. 
ii
 A Justa Trama é uma Cadeia-Rede de Cooperação do Algodão Agroecológico, envolvendo 

empreendimentos solidários em cinco locais do Brasil: Associação de Desenvolvimento Educacional e 

Cultural de Tauá (CE), Cooperativa de Produção Têxtil de Pará de Minas (MG), Cooperativa Fionobre de 

Itajaí (SC), Cooperativa de Costureiras Unidos Venceremos (RS) e Cooperativa Açaí (RO). 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar como ocorre os relacionamentos 

interoganizacionais no Agronegócio do leite em Ariquemes no estado de Rondônia e, a partir 

disso, relacionar de que modo esses relacionamentos contribuem ou podem contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Desenvolveu-se a pesquisa procedendo-se a revisão teórica e 

análise de formulários da base de dados do CEDSA nos quais procurou-se entender melhor a 

relação existente entre a prefeitura de Ariquemes com as associações e as organizações, bem 

como da prefeitura e das associações com os produtores de leite. Em vista disso, fez-se um 

levantamento de dados  e verificou-se que as associações poderiam estar contribuindo com a 

criação de eventos e a capacitação de seus produtores e ainda que a prefeitura poderia passar a 

desempenhar o papel de agente que lidera externamente como fonte de inovação tecnológica 

influenciando diretamente nas estratégias dos agentes, e a partir disso, abrindo possibilidade 

para a implementação de meios para obter a sustentabilidade. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável. Relacionamento Interorganizacional. 

Agronegócio do Leite. 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to identify how general labor occurs in inter-organizational relationships  

on the agribusiness of the milk on the city Ariquemes in Rondonia state, and from this, to 

relate how these relationships contribute or can contribute to sustainable development. 

Developed through the research and theoretical forms in which it sought to better understand 

the relationship between the City of Ariquemes associations and organizations, and municipal 

and associations with milk farmers. As a result, surveyed the data and found that associations 

could be contributing to the creation of events and training for their producers and the city 

hall could move into the role of agent that leads externally as a source of technological 

innovation directly influencing strategies of the agents, and from there, opening the possibility 

for the implementation of sustainability. 

 

Keywords: Sustainable Development. Interorganizational Relationships. Agribusiness of 

Milk. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ocorrência de grandes desastres ecológicos e o fortalecimento da consciência de 

que muitos dos recursos naturais são finitos, fez com que se tornassem mais do que necessário 

aliar desenvolvimento e sustentabilidade. Em consequência disto, a busca por um modelo de 

desenvolvimento sustentável e de sua implantação tem sido o principal objetivo das grandes 

nações e dos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil.  

De acordo com REIS (2005, p 1) et al: 

[...] ’’o modelo de desenvolvimento sustentável deve ser capaz não só de 

contribuir para a superação dos atuais problemas, mas também de garantir a própria vida, 

por meio da proteção e manutenção dos sistemas naturais que a tornam possível. Esses 

objetivos implicam na necessidade de profundas mudanças nos atuais sistemas de 

produção, organização da sociedade humana e de utilização de recursos naturais essências á 

vida do planeta’’. 

 

Para a promoção do desenvolvimento sustentável através de relacionamentos 

interorganizacionais é necessário identificar se os tipos de relacionamentos entre as 

organizações envolvidas e se estas estão contribuindo para a sustentabilidade da região. As 

estratégicas das organizações, envolvendo relações interorganizacionais e interações com o 

ambiente externo, guardam toda a complexidade das relações formadas entre as organizações 

através de alianças e parcerias visando a promoção do desenvolvimento sustentável, 

principalmente, a sustentabilidade econômica, social e ambiental do pequeno agricultor 

familiar. 

No Brasil, o setor da agropecuária compõe 5,7% do PIB (Produto Interno Bruto) 

brasileiro (IBGE, 2008) que encontra-se em rápido processo de crescimento e necessita se 

adequar a esse modelo. Entretanto, tem sido um grande desafio impor as condições de 

sustentabilidade neste setor que possui muitas dificuldades para atender as exigências. 

Diante do exposto, apesar da grande dificuldade na promoção do desenvolvimento 

sustentável este se torna questão importante, principalmente em Rondônia, em que as 

atividades agropecuárias destacam-se na economia do estado. Dentre essas, têm-se o 

agronegócio do leite como destaque o qual é composto, na sua grande maioria, por pequenos 

produtores da agricultura familiar que seguem um modelo tradicional. Apoiar e fortalecer 

parcerias e alianças junto a este importante setor econômico e social no estado de Rondônia 

busca consolidar e estimular para que estes pequenos produtores rurais alcancem a 

sustentabilidade. 
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Dessa forma, busca-se nesta pesquisa responder a seguinte questão: Como os 

relacionamentos interorganizacionais contribuem com o desenvolvimento sustentável no 

agronegócio leite no Município de Ariquemes no Estado de Rondônia? 

Nesta perspectiva o estudo tem como objetivo conhecer os relacionamentos que se 

estabelecem entre as organizações visando avaliar a contribuição para o desenvolvimento 

sustentável no agronegócio leite no Município de Ariquemes.            

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, pois permite a flexibilidade na 

interpretação do problema de pesquisa que consiste em compreender de que forma os 

relacionamentos interorganizacionais podem contribuir para o desenvolvimento sustentável 

no agronegócio do leite.  

Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório-descritivo em que foi feito, 

inicialmente, coleta de dados secundários para melhor compreensão do problema de pesquisa. 

Foi feito o levantamento de dados em periódicos especializados, livros, sites da internet e 

formulários aplicados aos produtores e associações de leite no município de Ariquemes os 

quais compõem a base de dados do banco do Centro de Estudos Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia CEDSA. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Devido aos inúmeros desastres e problemas que estão ocorrendo, tanto no aspecto 

ambiental quanto no social e econômico, dentro de uma população que está cada vez mais 

exigente e crítica, o desenvolvimento sustentável se tornou de essencial importância, sendo 

um dos maiores desafios para as empresas e nações que tentam reverter esse quadro.   

Na visão de HAWKEN (1993), sustentabilidade seria um estado econômico em que as 

demandas colocadas sobre o meio ambiente, pessoas e de comércio podem ser satisfeitas sem 

reduzir a capacidade do ambiente para as gerações futuras. 

Sendo assim, é necessário o apoio não só dos governos, como também é necessário 

que o apoio das grandes empresas e até mesmo das próprias pessoas. Já que não existe mais 
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uma visão isolada das regiões, e sim, uma visão global e de que cada componente, interno ou 

externo, deve ser integrado ao todo.  

Trazendo para a realidade estudada, apesar da produção significativa apresentada pelo 

Estado de Rondônia, parece que a não sistematização ou a falta de assistência técnica e 

implementação de políticas públicas e ainda, a velocidade do crescimento dessa atividade, 

não favoreceram a organização e desenvolvimento da atividade leiteira em Rondônia. 

Buscando promover e fortalecer o setor, as instituições governamentais buscam 

estabelecer regras de incentivos para possibilitar o desenvolvimento da pecuária leiteira no 

Estado. Esta iniciativa busca oferecer capacitação e condições técnicas de melhoria de 

qualidade e que vem permitindo o acesso de milhares de agricultores familiares à tecnologias 

de ponta, no que se refere a produção e manejo de bovinos de leite. 

Pode se notar que essas relacionamentos interoganizacionais, compõem um conjunto 

de organizações que sozinhas não estariam aptas a concorrer no mercado, o que gera 

benefícios e vantagens para ambas empresas e fortalece a competitividade. Segundo 

POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR (1996), as organizações precisam colaborar para 

adquirir recursos e competências que elas não possuem internamente. 

Produtores em várias regiões do país estão se organizando em associações, visando a 

uma melhor negociação para o leite produzido em suas comunidades e comunidades vizinhas. 

As iniciativas nascem com o objetivo central de negociar a venda do leite a melhores preços 

recebidos até então por um produtor fornecendo o leite sozinho. É a busca de criar um poder 

de mercado.  

Esse tipo de associação de produtores de leite são de pequeno porte, com pequena ou 

nenhuma estrutura inicial e com uma limitada abrangência geográfica. Contudo esta iniciativa 

nasce mais fortalecida se contar com o apoio de lideranças dos produtores, sindicatos rurais, 

prefeituras municipais e agentes da assistência técnica. Esta é uma conjugação de esforços 

com representação política, buscando a defesa da união e dos interesses dos produtores.  

As atenções dadas no controle dos processos adéquam à viabilidade técnica e 

comercial desses produtos. O pequeno produtor precisa incorporar essas alternativas para a 

agregação de valor dos seus produtos, não esquecendo que esses investimentos se fazem 

necessários para a comercialização, já que existem exigências a serem atendidas 
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RESULTADOS 

 

Como demonstrado na figura 1 a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) estabelece um relacionamento com a prefeitura, onde ela investe e financia 

tanques. A prefeitura, por sua vez, repassa os tanques os tanques às associações e, com isso, 

gerando desenvolvimento na região. Essas associações que adquiriram tanques e 

investimentos trazem aos seus produtores uma melhora na qualidade, de renda, de vida e de 

poder de negociação, esses produtores, em troca, fortalecem a associação e aumentam seu 

poder de expressividade. 

 

Figura 1 –  Demonstrativo dos relacionamentos entre as organizações 

 
Fonte: Composição do autor (2010) 

 

Como demonstrado na figura 1 a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) estabelece um relacionamento com a prefeitura, onde ela investe e financia 

tanques. A prefeitura, por sua vez, repassa os tanques os tanques às associações e, com isso, 

gerando desenvolvimento na região. Essas associações que adquiriram tanques e 

investimentos trazem aos seus produtores uma melhora na qualidade, de renda, de vida e de 

poder de negociação, esses produtores, em troca, fortalecem a associação e aumentam seu 

poder de expressividade. 
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Mediante o estudado, foi possível perceber que muitos destes produtores necessitam 

das associações para se manterem competitivos no mercado do leite.  E essas, que, por sua 

vez, contribuem para a melhora na qualidade de leite e no desenvolvimento da região, onde se 

torna imprescindível a participação da prefeitura e de outras organizações, por exemplo, a 

SUFRAMA, demonstrando que nestes relacionamentos todos podem ganhar. 

Sabe-se que as associações e cooperativas podem oferecer benefícios, no entanto, esta 

assertiva somente é verdadeira se os princípios cooperativistas forem praticados. Porém, 

muitas dessas associações ainda carecem na disponibilização de tecnologias e informações, e 

que a prefeitura poderia exercer um papel muito mais representativo mediante esses 

produtores. Observa-se também que existe muita dificuldade entre os produtores em 

agregarem-se em busca do benefício comum. 

Tendo se em vista disto, dá-se como sugestão para as associações, a criação de eventos 

e a capacitação dos representantes e participantes dos produtores para que a gestão da mesma 

possa ser feita em torno do seu objetivo que deve ser auxiliar o pequeno produtor e tornar 

rentável a atividade em que ele está inserido. 

Já com relação à prefeitura, o Governo através de sua influência no ambiente 

institucional poderia passar a desempenhar o papel de agente que lidera externamente, sendo 

fonte de inovação tecnológica influenciando diretamente nas estratégias dos agentes. Diante 

disso, o processo de interação e cooperação, através da união de produtores em arranjos e/ou 

em organizações coletivos sustentáveis, facilitaria o processo produtivo, potencializando 

assistência técnica e otimizando os recursos obtidos de instituições governamentais ou não 

governamentais. Isto também pode propiciar maior poder de negociação junto a fornecedores, 

na busca de minimizar os custos dos insumos, o que levará a uma melhor relação com o 

mercado. 

 

CONCLUSÃO 

 

As parcerias entre as instituições públicas e privadas e as associações, apesar de serem 

indispensáveis aos produtores de leite, ainda não estão beneficiando melhor estes produtores. 

Em vista disso, abre-se uma possibilidade para a implementação de meios para se obter a 

sustentabilidade através das associações e parcerias formadas, uma vez que estas, com o apoio 

do governo podem oferecer benefícios seus associados e colaboradores. 
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Resumo 

 

 Este trabalho investigou o nível de investimento em responsabilidade social das empresas 

brasileiras e percentagem de crescimento dos anos de 2005 e 2006, sendo as empresas 

participantes da pesquisa, as ganhadoras do Prêmio Balanço Social Ibase 2006. O trabalho foi 

fundamentado através da pesquisa bibliográfica com conceitos e aplicação do cotidiano, 

mostrando: o seu surgimento, vantagens, desvantagens, o uso com assuntos próximos e na 

mesma via de conhecimento, aplicação no mercado, e a ética com alicerce do assunto, entre 

outras coisas. E para a pesquisa utilizou-se a relação da estratégia de responsabilidade social 

que possibilitou a comparação entre as diferentes empresas que praticaram responsabilidade 

social, adotando o método de análise horizontal e análise vertical, mas de uma forma 

modificada, pois a comparação dos investimentos destinados a cada indicador será feito em 

cima do ativo total, tendo em vista melhor resultado e mais precisão no diagnóstico final, 

onde foi  apresentado um ranking das empresas que mais investiu em responsabilidade social. 

E ainda foi mostrando o principal instrumento de sua evidência, os resultados, indicadores das 

empresas que mais investem, e responsabilidade social não é a que maior volume de capital, 

mas a que destina esse recursos em comparação ao ativo total. Estando em primeiro lugar no 

ranking de empresas que mais investem em RSC, a empresa Hospital das Clinicas de Porto 

Alegre, em segundo Metasa, e em terceiro lugar a empresa Celesc, de um total de sete 

empresas pesquisadas. 

 

Palavra-Chave: Responsabilidade social Corporativa. Balanço social. Ética Empresarial. 

Contabilidade Social. 

 

 

Abstract 

 

This work investigated the level of investment in corporate social responsibility and Brazilian 

percentage of growth in years of 2005 and 2006, and the companies participating in the 

search, the winners of the award balance social ibase 2006. The work was founded by 

bibliographic research with concepts and application of daily life, showing: its emergence, 

advantage, disadvantage, with the use matters coming and the same way of knowledge, 

implementation on the market, and ethics as a foundation of the subject, among others things. 

And to the survey used is the ratio  of the strategy of social responsibility which allows a 

comparison between different companies  that practice social responsibility, adopting the 

method of analyzing horizontal and vertical analysis, but in a modified form, as compared to 

investment each indicador will be done on top of the active total in order to better results and 

more precision in diagnosis final, where he was presented with a ranking of the companies 



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

that invested in more social responsibility. And it was showing the main instrument of his 

highlights, results, indicating that the company invest more and social responsibility is not 

true that the bulk of capital, but that these features intended compared to the total active. 

Being first in the ranking of companies that invested more  in RSC, the  company Hospital 

das Clinicas in Porto Alegre, according to the company Metasa, and thirdly the company 

Celesc, a total of seven companies surveyed. 

 

Keyword: Corporate Social Responsibility. Social Report. Business Ethics. Social 

Accounting.   

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O mercado consumidor e sociedade brasileira vivem um momento crescente, em todos 

os sentidos, e as empresas como ator principal nesse contexto se volta para sustentabilidade 

do mercado e até mesmo desse crescimento. Entrando em cena a responsabilidade social 

corporativa que estabelece uma ponte e um relacionamento com os diversos públicos que tem 

contato direta ou indiretamente com a empresa.   

O presente trabalho tratará sobre a responsabilidade social Corporativa, trazendo 

conceitos, aplicabilidade e mostrando o mais importante registro de sua existência, o Balanço 

Social, instrumento esse de grande relevância e transparência no meio corporativo.   

 Em um sentido mais restrito, porém não menos importante irá traçar e identificar o 

grau de investimento das empresas brasileiras em Responsabilidade Social Corporativa, 

tomando como base uma premiação balanço social Ibase 2006, de âmbito nacional. 

 Tendo em vista poucas pesquisas nesta linha de estudo, onde seus resultados 

contribuirão para a área de análise, trazendo uma nova visão para os investidores em 

responsabilidade social no Brasil. Quebrando paradigmas e mitos de empresas que mais 

investem no setor e traçando novos parâmetros de investimento e no assunto em si.  

 

1.1 Conceitos: Responsabilidade Social 

 

A responsabilidade social envolve uma série de posicionamentos, alguns coerentes e 

outros não, mas tentando ser o mais próximo possível iniciamos com autores como 

Chiavenato (1999, p.121) já têm uma visão mais organizacional, que mostra à importância da 

responsabilidade social para a empresa, como vantagens próprias. Ele define como “o grau de 

obrigações que uma organização assume através de ações que protejam e melhorem o bem-
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estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios interesses”. Não saindo do 

principal objetivo de uma organização que é a lucratividade. 

O setor financeiro ou a parte econômica da empresa é um aliado/parceiro  essencial da 

RSC, pois querendo ou não,  a empresa  precisa ser bem sucedida ou lucrativa, para investir 

na área de RSC, Correa e Medeiros (2007) destacam pela visão de „Friedman‟ que “a empresa 

está sendo socialmente responsável ao ser lucrativa já que desta forma ela é capaz de gerar 

empregos, pagar salários justos que colaborem para a melhora da vida de seus funcionários e 

pagar seus impostos em dia, contribuindo para bem-estar público”.  

Isso revela o ponto de partida para a RSC, o seu fim econômico/financeiro se une a 

uma série de fatores para um único objetivo, estruturando e mostrando uma apanhado geral, 

Carroll (apud Miyashita, et al, 2007) afirma que “há quatro tipos de responsabilidades sociais 

constituem a responsabilidade social corporativa total: econômica, legal, ética e filantrópica”. 

Sendo a econômica a base para os outros tipos de responsabilidade, como pode ser vistos 

abaixo na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pirâmide da RSC. Fonte:  Carrol (apud Oliveiro 2003). 

 

 

Responsabilidades Econômicas 

Ser lucrativo: a fundação sobre a qual todas estão baseadas 
Figura 1 – Pirâmide da RSC. Fonte:  Carrol (apud Oliveiro 2003). 
Figura 1 – Pirâmide da RSC. Fonte:  Carrol (apud Oliveiro 2003). 

 

Responsabilidades Legais 

Obedecer à lei: a lei é uma codificação da sociedade 

sobre o que é certo e errado. Jogar pelas regras do jogo 

Responsabilidades Éticas 

Ser ético: obrigação de fazer o que é certo e 

justo. Evitar ou minimizar danos ao 

stakehoders. 

Responsabilidade  
Filantrópicas 

Ser um boa “empresa-

cidadã”: contribuir com 

recursos para a comunidade, 

melhorar a qualidade de vida. 
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Já se sabe que, sem cumprir o principal objetivo da empresa não é possível ser 

socialmente responsável. E partindo para o escopo deste estudo, pode-se notar que ao se falar 

em responsabilidade social corporativa logo se imagina que a empresa precisa ter um projeto 

social para ajudar muitas pessoas necessitadas, ou fazer a famosa caridade, sem ensinar nada 

que agregue valor ou melhore a qualidade de vida de quem as recebe. Isso acontece devido à 

confusão ou distorção do que seria realmente a responsabilidade social. Ursini e Bruno (2007) 

explicam dizendo “em muitos casos, as empresas brasileiras acabaram por associar 

responsabilidade social à ação social, seja pela via do investimento social privado, seja pela 

via do estímulo ao voluntariado”. Na mesma direção Pucci et al, (2007) menciona: “a 

sociedade cobra há tempos que as empresas possuam responsabilidade corporativa, que em 

nada se confunde com assistencialismo ou promoção social”, (PUCCI et al 2007, p. 25) 

completa dizendo “ é equívoco pensar que apoiar e desenvolver projetos sociais já transforma 

uma empresa em uma entidade socialmente responsável”.  

Então, fazer ações sociais simplesmente, por fazer, não é ser socialmente responsável. 

Grajaw (apud Neto e Brennad, 2004) exemplifica ao mencionar, “a filantropia é ultrapassada 

e perigosa. Uma empresa pode ser boa para a comunidade, mas péssima para seus 

empregados e acionistas. Ou seja, tem ação social, mas não tem responsabilidade social”,  ao 

ver por essa ótica, Guilherme Peirão Leal (apud Paduan 2002, p. 49), presidente executivo da 

Natura, comenta “ser responsável socialmente não é apenas ajudar uma instituição ou 

trabalhar como voluntário [...], a responsabilidade social tem de ser praticada  pela empresa 

quando contrata um funcionário, quando demite, quando desenvolve ou compra produtos”, 

isso mostra a diferença da ação social e da Responsabilidade social corporativa. 

O Instituto Ethos (2007-c) define como ação social como sendo: 

 

[...] qualquer atividade realizada pelas empresas para atender as 

comunidades em suas diversas formas (conselhos comunitários, 

organizações não-governamentais, associações comunitárias etc) em áreas 

como assistência social, alimentação, saúde, educação, cultura, meio 

ambiente e desenvolvimento comunitário. Abrange desde pequenas doações 

a pessoas ou instituições até  ações estruturadas, com uso planejado e 

monitorado de recursos seja pela própria empresa, por fundações e institutos 

de origem empresarial seja por indivíduos especialmente contratados para a 

atividades. 

 

Já responsabilidade social vai além, Grajew (apud Neto e Brennad, 2004, p.31) afirma 

que, “Responsabilidade Social é mais ampla, pois compreende três dimensões: o exercício da 
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Responsabilidade Corporativa, Ambiental e Social.” A seguir será apresentado no Quadro 2 o 

panorama destes itens que compõem a Responsabilidade social.  

Responsabilidade social 
Responsabilidade Corporativa Compreende gestão ética, adoção de práticas de governança 

corporativa, gestão com transparência e responsabilidade, 

respeito à diversidade, pagamento de impostos devidos, 

respeito à legislação  vigente, aos contratos vigentes com 

clientes, fornecedores e parceiros, pagamento de salários em 

justos e benefícios, não uso de propaganda enganosa, 

fabricação de produtos que não causem danos físicos aos 

clientes e na criação e manutenção de um ambiente de 

qualidade de vida no trabalho. 

Responsabilidade Ambiental Envolve todas as práticas de proteção, preservação ambiental 

e prevenção de danos causados ao meio ambiente, além de 

ações de educação ambiental e certificações. 

Responsabilidade Social Interna (respeito aos funcionários, pagamento de salários 

justos, benefícios, capacitação, desenvolvimento, qualidade de 

vida no trabalho, estímulo à criatividade, promoção e retenção 

de talentos etc.) a externa (ações sociais voltadas para a 

comunidade). 

Quadro 2 – Dimensões da Responsabilidade Social 

Fonte: Adaptado Neto e Brennand (2004) 

 

Sendo planejado e traçado metas para que seja estabelecidos os propósitos delineados, 

Querioz (2006, p.45) ilustra essa visão ao mencionar que a responsabilidade social “difere da 

filantropia por ser um compromisso social planejado e contínuo, e não uma ação sem uma 

estratégia prévia”. 

Neto e Brennad (2004, p. 32) ainda traçam as diferenças básicas dos conceitos de 

responsabilidade social e corporativa. Apresentados no Quadro 3. 

 
Responsabilidade Social Responsabilidade Corporativa 

É restrito à pratica de ações sociais interna e 

externas. 

É mais abrangente, pois envolve, além prática de 

ações, a adoção de um modelo de gestão ética. 

Seu foco principal é a comunidade. Seu foco principal é o modelo de gestão 

empresarial. 

Seus beneficiários são os funcionários, seus 

dependentes e os membros da comunidade. 

Seus beneficiários são os clientes, fornecedores, 

acionistas, parceiros, governo, mídia, 

funcionários, membros da comunidade e 

sociedade em geral. 

Quadro 3 – Responsabilidades Social X Responsabilidade Corporativa 

Fonte: Neto e Brennand (2004, p. 31)  

 

Os autores (p. 6) ainda trazem uma definição mais clara e próxima do que esse estudo 

quer passar , e diz 
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Responsabilidade social é uma atividade favorável ao 

desenvolvimento sustentável, á qualidade de vida no trabalho e na 

sociedade, ao respeito ás minorias e aos mais necessitados, á 

igualdade de oportunidades, à justiça comum e ao fomento da 

cidadania e respeito aos princípios e valores éticos e morais. 

 

E as empresas com uma consciência social avançada, conseguem ter esta visão, 

adotam estas práticas e as desenvolvem, com certeza vão enxergar  tais benefícios como uma 

conseqüência e não um objetivo, já que os consumidores, cada vez  mais informados, 

preferem  os produtos de empresas que demonstrem serem socialmente pró-ativa. (QUEIROZ, 

2006).   

Mas, com o grande e rápido fluxo de informações, estes e muitos outros paradigmas 

vêm sendo quebrados e mostrando que uma empresa socialmente responsável vai além de 

fazer doações ou ações sociais.   

 

1.2 Instrumento de Medição: Balanço Social  

 

Como um dos tentáculos da responsabilidade social corporativa, o balanço social 

surgiu para dar mais veracidade e realidade a essa nova forma de gestão, sendo  um link de 

informações da empresa, na área social e ambiental, para seu publico interno e externo, e à 

necessidade que o balanço social seja objetivo e de fácil entendimento. Morais (2007) afirma: 

“explicitar informações o mais claro possível é primordial para a aceitação e correta utilização 

deste instrumento do gerenciamento”. 

Sendo um documento que relata realmente o comprometimento da empresa, 

enfatizando os investimentos no setor corporativo, social e ambiental, e segundo  o site 

Prêmio Balanço Social(2007) que tem parceiros como Aberje, Apimec, Ethos, Fides e Ibase, 

menciona em sua pesquisa: “Principalmente, é preciso que se assuma com maior clareza que o 

Balanço Social é antes de tudo uma oportunidade de diálogo com a sociedade.” 

E mais do que isso, se torna uma forma, tanto da empresa como dos stakeholder 

exercer a sua cidadania, pelo livre acesso de informações de interesse comum, e que faz toda 

a diferença em um mundo globalizado.  

Mas se de uma forma o balanço evolui até mesmo ao ponto de especificações e formas 

nos dias de hoje, antes não era assim, havia começado como uma exigência dos trabalhadores 

para saber informações sobre atuação econômica e social, em especial as relativas ao trabalho 

e recurso humanos, cujo o objetivo era ver maiores investimentos. (TINOCO, 2006).  
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Hoje, vai além dos interesses internos, e ganha o mundo, começando do local onde 

está inserida a empresa (comunidade), até a sustentabilidade do negócio, preocupando-se com 

os recursos naturais que mantém a fabricação de produtos e eventualmente a empresa 

funcionando. 

Tinoco (2006, p.28) mostra a intensidade deste recuso dizendo: 
 

Mas recentemente, a sociedade, sujeito e objeto das atividades humanas, 

vêm propugnando por maior abertura, quanto a revelação de informações 

econômicas, financeiras, sociais e ambientais, que justifiquem a razão de ser 

das entidades, como sujeitos públicos, inserindo-se, portanto, no contexto 

dos usuários do balanço Social. As entidades consomem recursos naturais, 

renováveis ou humanidade, utilizam recursos humanos, físicos e 

tecnológicos, que pertencem a pessoas e, portanto à sociedade. As 

organizações vivem em função da sociedade, devendo, em troca, revelar 

informações de como usam eficiente e eficazmente esses recursos. 

  

Retratando, assim a importância da exposição das informações, não como um mero 

favor, mas como algo de direito da sociedade que fornece matérias e mão-de-obra, e ao final 

consome os produtos acabados. 

 

1.3 Conceitos e Fundamentos do balanço social  

 

            Nos últimos anos, para muitos estudiosos e para o próprio Instituo Ethos, o balanço 

social é visto como uma ferramenta fundamental de gestão e de diálogo com partes 

interessadas. Goldschmidt (2007), menciona que “o balanço social corporativo está 

intimamente associado ao Planejamento Estratégico da empresa” e na mesma linha de 

pensamento Ricca (2007), destaca “a consideração dos aspectos sociais de forma equilibrada 

com os demais aspectos do planejamento estratégico é um primeiro passo no desenho de um 

processo de Balanço Social.”   

O verdadeiro balanço social, no seu sentido mais dilatado, inclui ainda, dados sobre 

meio-ambiente e sobre a formação e divisão da riqueza gerada pelas empresas (valor 

adicionado). (MORAES, 2007).  

 A autora afirma, ainda que “quando apresentado em conjunto com as demonstrações 

financeiras tradicionais, é efetivamente o instrumento mais eficaz e completo de divulgação e 

avaliação das atividades empresariais”, sendo um instrumento, que segundo Callau (2005): 

  
[...] fornece ao gestor a identificação de riscos, falhas, passivos ocultos e 

oportunidades de melhoria, e ainda, uma importante peça que contribui, no 
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nível operacional, para a implementação de Sistemas de Gestão tanto na área 

econômica, como na social, quanto na ambiental.  

 

O Instituto Brasileiro de Análise e Economia – IBASE (2007-c), declara através do 

site as características e com é um balanços social : 

 
[...] um demonstrativo publicado anualmente pela empresa reunindo um 

conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais 

dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à 

comunidade. É também um instrumento estratégico para avaliar e 

multiplicar o exercício da Responsabilidade social Corporativa. 

  

           Ao ver todos esses conceitos e a importância do balanço social no próprio 

desenvolvimento da empresa e os rumos que ela vai seguir, Mendoça (2007) resume dizendo 

que o balanço social nada mais é do que “um instrumento que vem sendo utilizado pelas 

empresas para estabelecer um canal de comunicação transparente com a sociedade, retratando 

sua responsabilidade social”, 

 

2  METODOLOGIA: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Ao iniciar a pesquisa decidiu-se fazer em cima de balanços sociais, pois seria o 

caminho mais próximo para se alcançar o objetivo deste trabalho, com apoio até mesmo na 

colocação de Iudícibus (apud Costa filho, 2002, p. 39) que apresenta o balanço social como 

um instrumento que “busca demonstrar o grau de responsabilidade social assumido pela 

empresa e assim prestar contas a sociedade pelo uso de seu patrimônio público”.  

E baseado na forma como Vergara (1990, p.12) define método como sendo  “um 

caminho, uma forma, uma lógica de pensamento”, o método que será usado para a  pesquisa 

deste projeto é o comparativo, que segundo Taylor (apud Silva 2003,  p. 44) consiste em 

“realizar comparação com o objetivo de verificar similitudes e explicar  as divergências no 

intuito de melhor compreender o comportamento humano. Analisa os dados concretos e com 

base neles deduz elementos abstratos e genéricos”.  

E ao fazer isso verificou-se que o modelo de Balanço Social mais popular, ou mais 

conhecido é o do Instituto Ibase, ainda mais depois de toda a exposição na mídia brasileira a 

10 anos atrás pelo sociólogo Herbert de Sousa (Betinho). Este balanço simplificado e de fácil 

entendimento, foi escolhido como modelo para essa pesquisa, não somente por essa 

característica, mas também, pelo fácil acesso a informações e de sua  utilização.   
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 Em relação amostra na pesquisa, se utilizou uma amostra intencional, que Gil (1999, 

p. 104), apresenta, também como amostragem por tipicidade que “constitui um tipo de 

amostragem não probabilística e consiste em selecionar um subgrupo da população que, com 

base  nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população”.  

Anualmente o Instituto Ibase faz uma premiação a toda empresa que elabora e publica 

o balanço social no modelo Ibase, conforme as características e regras do modelo. E com base 

na premiação do ano de 2006 será feita uma análise dos balanços sociais das empresas 

premiadas com o selo Ibase de responsabilidade social.  

Depois de todas as informações coletadas foram feitos os cálculos com os valores que cada 

empresa investiu, utilizando apenas os itens que possui valor em reais, os indicativos de 1 a 4, 

e os seus respectivos subitens, do balanço Ibase, sendo eles apresentados a seguir: 

 

 

1. Base de Cálculo 

1.1 Receita Liquida (RL) 

1.2 Resultado Operacional (RO) 

1.3 Folha de Pagamento Bruto (FPB) 

2. Indicadores Sociais Internos 

2.1 Alimentação  

2.2 Encargos Sociais Compulsórios  

2.3 Previdência Privada 

2.4 Saúde 

2.5 Segurança e Saúde no trabalho 

2.6 Educação 

2.7 Cultura 

2.8 Capacitação e desenvolvimento Profissional 

2.9 Creche ou auxílio-creche 

2.10 Participação nos lucros ou resultados 

2.11 Outros 

2.12 Total – Indicadores Sociais Internos 

3. Indicadores Sociais Externos 

3.1 Educação 

3.2 Cultura 

3.3 Saúde e saneamento 

3.4 Esporte 

3.5 Combate à fome e segurança alimentar 

3.6 Outros 

3.7 Total das contribuições para a sociedade 

3.8 Tributos (Excluídos encargos sociais) 

3.9 Total – Indicadores sociais externos 

4. Indicadores Ambientais 

4.1 Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa 

4.2 Investimentos em programa e/ou projetos externos 
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4.2 Total dos investimentos em meio ambiente 

FIGURA 6: Parte Balanço social Modelo Ibase 2006. 

FONTE: IBASE (2007-b) 

 

Para coletar os dados da pesquisa, foram feitas pesquisas em sites e por meio de e-

mails enviados as empresas que possuíam o balanço social referente ao exercício de 2005 e 

2006, sendo que apenas 7 das 16 empresas que tinham estes balanços foram encontradas. 

Para tratamento dos dados, será realizar o processo de comparação dos balanços 

sociais, utilizando análise vertical modificada fazendo comparação de cada indicador do 

balanço  com o ativo total. Matarazzo (2003, p. 242) destaca o valor dessa análise ao 

mencionar que “o percentual de cada conta mostra sua real importância no conjunto”. 

Será usado, também a tolerância de apenas duas casas decimais depois da vírgula, para 

uma análise mais coerente.  

 O motivo pelo qual será usado o ativo total (do balanço patrimonial) é para colocar as 

empresas estudadas no mesmo patamar, para que nenhuma tenha vantagem sobre a outra, pois 

são empresas de ramos, regiões, volume de capital e investimentos diferentes, e essa foi a 

forma de se realizar uma análise comparativa trazendo as empresas para a mesma base 

referencial. E ao concluir esses cálculos será feita uma análise individual das empresas 

participantes e um ranking das empresas mostrando o seu desempenho no investimento em 

responsabilidade social uma com a outra.      

 

2.2 Empresas avaliadas 

 

A lista dos premiados do ano de 2006 contém o nome de 52 empresas (anexo), das 

quais somente 16 possuíam os balanços referentes aos anos de 2005 e 2006. Mas, apenas 07 

estavam aptas a participar da pesquisa, pois foram encontradas  todas as informações 

necessárias para a pesquisa, sendo além do balanço social dos anos de 2005 e 2006, também 

os balanços patrimoniais dos anos mencionados, mas especificamente o valor relativo ao 

Ativo total de cada ano. As empresas participantes serão apresentadas a seguir: 

 

a) Empresa Celesc 

 

Centrais Elétrica de Santa Catarina S.A., empresa que atua no ramo de energia 

elétrica, está entre as melhores do setor do país. Sendo merecedora por quatro anos seguidos 

(2004 a 2006), do prêmio CIER (Comisión de Integración Energética Regional) categoria 
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Ouro para empresas com melhor índice de satisfação dos clientes residenciais. E também o 

prêmio Abradee de melhor Distribuidora do País na avaliação dos clientes.(RELATORIO DE 

DESMONSTRAÇÕES CONTABEIS, 2006). 

 

b) Empresa Coelba 

 

Coelba, conhecida como Cia de Eletricidade da Bahia, empresa do tipo comercial, 

industrial e outros; que está em operação; e tem  a natura do controle acionário Privada 

Nacional e atividade principal Serviço Publico de Energia Elétrica.   

Empresa que 2006, descreve no seu Relatório de Administração 2006, que a empresa 

superou a marca dos 4 milhões de clientes. O Número de clientes apresentou um aumento de 

5,1% em relação ao ano anterior, o que significa um crescimento de 196 mil clientes, cerca de 

537 consumidores agregados por dia. 

 

c) Empresa Coelce 

 

 A Coelce - Companhia Energética do Ceará, alcançou a marca de 2,5 milhões de 

clientes com 105 mil novas unidades de consumidores. No seu relatório Financeiro 2006, é 

possível constatar que “a energia vendida teve um crescimento de 2,4%, chegando a um 

volume de 6,9 mil gigawatts hora”. 

E junto com esse crescimento, também veio o reconhecimento dos consumidores, pois 

em uma pesquisa realizada pela Abradee (Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia 

Elétrica), a Coelce ficou em 1ª lugar na região nordeste no quesito Índice de Satisfação da 

Qualidade Percebida (ISQP), e em 2005 tinha 79,2% e no ano de 2006 pulou para 83,4%, no 

ISQP. (RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO  E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

COELCE, 2006). 

 

d) Empresa Copasa 

 

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG, Sociedade de 

economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais. 

 

e) Hospital das Clínicas de Porto Alegre 
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                        Instituição com mais 35 anos de atividade, que passou a existir legalmente pela 

Lei nª 5.604, de 02/09/1970, publicada DOU em 08/09/1970, sua natureza jurídica é 

considerada pública, e vinculada ao ministério da Educação – MEC, é considerado um 

hospital público, geral e universitário. 

                        No relatório de Atividades (2006, p. 23), sua visão institucional constitui, “ser 

um referencial público de alta confiabilidade em saúde”; e missão institucional é “prestar 

assistência de excelência e referência com responsabilidade social, formar recursos humanos e 

gerar conhecimento, atuando decisivamente na transformação de realidades e no 

desenvolvimento pleno da cidadania”. 

 

f) Empresa Metasa 

 

 Informações apresentadas a seguir foram retiradas do Relatório Anual Metasa 2006 

(p.5): 

  A Metasa SA Indústria Metalúrgica é uma das maiores empresas do Brasil de 

soluções diferenciadas de engenharia no ramo de estruturas metálicas para Construção Civil, e 

foi a primeira no Brasil, neste segmento, a ser certificada pela ISO 9001:2000. 

Com uma capacidade de produção aproximada de 2700ton/mês, a Metasa projeta, 

desenvolve, fabrica e comercializa estruturas metálicas para edifícios de processos, edifícios 

de múltiplos andares, pavilhões industriais, pontes, torres, pipe racks e módulos para 

plataformas off shore. 

 

g) Empresa Petrobrás  

 

As informações a seguir foram retiradas do relatório anual Petrobras, 2006 (p. 2): 

            A Petrobrás é uma sociedade anônima de capital aberto, que atua de forma integrada e 

especializada nos seguintes segmentos da indústria de óleo, gás e energia: exploração e 

produção; refino, comercialização, transporte e petroquímica; distribuição de derivados; gás 

natural e energia. Criada em 1953, é hoje a 14ª maior companhia de petróleo do mundo, 

segundo os critérios da publicação Petroleum Intelligence Weekly. 

 

2.3 Ranking das empresas que mais investiram em responsabilidade social 

 



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

Este ranking foi feito a partir do resultado da análise vertical do ano de 2006, de todas 

as empresas aptas a participar desta pesquisa. Foi feita uma comparação dos resultados, para 

ver o grau de investimento dessas empresas. Primeiramente será apresentado um ranking por 

indicador, sendo apresentados: Folha de pagamento, indicadores Internos, indicadores 

Externos e indicadores Ambientais. E depois a soma dos indicadores para ver quem mais 

investiu em responsabilidade social no ano de 2006, em um ranking geral. Conforme ilustra a 

tabela 9 a seguir:  

 
Tabela 9 – Análise Vertical Modificada das Empresas no ano de 2006. 

Indicadores 2006 

1. Base de cálculo Celesc Coelba coelce copasa hcpa Metasa Petrobrás 

Receita liquida (RL) 89,99 67,11 67,37 34,15 104,79 153,77 75,16 

Resultado operacional (RO) 5,60 16,79 14,13 8,78 1,79 21,83 19,32 

Folha de pagamento Bruta 

(FPB) 9,47 4,07 4,50 10,35 72,84 19,23 3,14 

2. Indicadores Sociais 

Internos               

Alimentação  0,35 0,18 0,17 1,20 4,56 1,67 0,21 

Encargos sociais Compulsórios 2,28 1,13 0,93 2,24 18,58 4,68 1,48 

Previdência privada 0,47 0,19 0,37 0,25 0,00 0,00 0,28 

Saúde 0,20 0,18 0,22 0,45 2,67 0,49 0,96 

Segurança e saúde no trabalho 0,04 0,03 0,01 0,03 1,15 1,01 0,04 

Educação 0,00 0,01 0,01 0,04 0,00 0,10 0,04 

Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,01 

Capacitação e desenv. 

profissional 0,07 0,06 0,08 0,02 0,03 0,27 0,16 

Creches ou auxilio-creche 0,02 0,01 0,03 0,01 0,41 0,00 0,00 

Participação nos lucros ou 

resultados 0,34 0,72 0,30 0,49 0,00 2,18 0,57 

Outros 0,02 0,06 0,07 0,18 2,04 0,00 0,03 

Total - indicadores sociais 

internos 3,80 2,60 2,19 4,91 29,53 10,40 3,79 

3. Indicadores sociais externos               

Educação 0,00 0,03 0,00 0,02 2,03 0,00 0,04 

Cultura 0,25 0,03 0,31 0,03 0,02 0,01 0,14 

Saúde e saneamento 1,87 0,01 0,00 1,36 47,28 0,00 0,00 

Esporte 0,50 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 

Combate á fome e segurança 

alimentar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 

Outros 2,15 5,02 5,85 0,01 0,04 0,02 0,04 

Total das contr. para a 

sociedade 4,78 5,10 6,16 1,43 49,46 0,03 0,26 

Tributos (excluídos encargos 

sociais) 39,32 35,76 24,98 5,47 0,21 33,76 33,85 

Total - indicadores sociais 

externo 44,10 40,86 31,14 6,90 49,67 33,79 34,11 
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4. Indicadores ambientais               

Inves. Relac. com a prod.op. da 

emp. 0,00 0,00 0,34 1,42 1,12 0,80 0,65 

Inves. Em prog. e ou prejetos 

externos 1,22 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,02 

Total de Inv. em meio ambiente 1,22 0,77 0,34 1,52 1,12 0,80 0,67 

TOTAL 58,58 48,30 38,16 23,67 153,16 64,22 41,71 

 

 O quadro 14 mostra a posição de cada empresa em cada um dos indicadores, onde é 

visível o destaque da empresa “Hospital das Clinicas de Porto Alegre”, que ocupa a primeira 

posição em três dos quatros indicadores sociais: o interno, externo e a folha de pagamento 

bruta, e ainda garanti um terceiro lugar no indicador ambiental.  

 A empresa Metasa e a empresa Celesc, foram empresas que inverteam a colocação nos 

indicadores, pois dividiram a segundo posição e por um indicador não dividiram o quarto 

lugar. Na segunda, colocação a empresa Metasa conseguiu dois indicadores o interno e a folha 

de pagamento bruta; e a empresa Celesc conseguiu o segundo lugar em indicadores externos e 

indicadores ambientais, e ficando em quarto lugar  na folha de pagamento e Indicadores 

internos, a empresa Metasa conseguiu um quarto lugar também em indicadores ambientais, 

mas em indicadores externos ela ocupa apenas a quinta colocação.  

 A Copasa também esta com ótimas colocações, estando em primeiro lugar no 

indicador ambiental, em terceiro lugar em folha de pagamento e indicadores internos, mas a 

exceção do bom desempenho vem com o indicador externo, onde a empresa ocupa a última 

colocação de todas  as empresas.   

 Comparando com as demais empresas até aqui analisada, a Petrobrás pode ser 

considerada mediana, estando abaixo das três primeiras colocações. O lugar mais alto que a 

empresa ocupa é um quarto lugar em indicadores externos, daí por diante se mantém em 

queda, estando em quinto lugar nos indicadores internos, em sexto no indicadores ambientais 

e o ultimo lugar em folha de pagamento bruta. 

 A Coelba e Coelce mostram o menor grau de investimento, estando na maioria dos 

indicativos abaixo da quarta colocação.  

 A empresa Coelba apesar de se posicionar em um terceiro lugar, nos indicadores 

internos não mostrou um bom desempenho nos outros indicadores em comparação com as 

demais empresas analisadas até aqui, ocupando o quinto lugar nos indicadores ambientais e o 

sexto lugar em nos indicadores internos e folha de pagamento.  
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 O máximo que a empresa Coelce conseguiu foi o quinto lugar em Folha de 

pagamento, e posteriormente o sexto lugar em indicadores externos e sendo a única empresa 

em último lugar em dois indicadores os internos e ambientais. 

 

 

Colocação 

Folha de 

Pagamento 

Bruta 

Internos Externos Ambientais 

1ª HCPA HCPA HCPA Copasa 

2 Metasa Metasa Celesc Celesc 

3 Copasa Copasa Coelba HCPA 

4 Celesc Celesc Petrobrás Metasa 

5 Coelce Petrobras Metasa Coelba 

6 Coelba Coelba Coelce Petrobras 

7 Petrobras Coelce Copasa Coelce 

Quadro 14:  Ranking dos indicadores individualmente, das empresas que investiram em 

responsabilidade social. 

 

 Esta análise mostra o envolvimento da empresa em indicadores isolados, e através dela 

nota-se onde a empresa precisa dar maior atenção nos investimentos de indicadores. 

 Como uma prévia na análise por indicador, as empresas que se destacaram nas duas 

primeiras colocações mantiveram não apenas o favoritismo, mas também as três primeiras 

colocações no ranking geral sendo, primeiro lugar Hospital das Clinicas de Porto Alegre; e 

apesar de amargar nos indicadores externos  o quinto lugar, a empresa Metasa conquista a 

segunda posição neste ranking geral; a Celesc garante a terceira posição ao ter ótimo 

desempenho nos indicadores individuais. 

 Mas, as surpresas aparecem a partir da quarta colocação em diante, em comparação 

com o ranking dos indicadores individualmente. A empresa Coelba que anteriormente esteve 

entre as empresas com baixo investimento, aqui garante o quarto lugar, e a Petrobrás em um 

merecido quinto lugar mantém-se em um meio termo. 

 A empresa Coelce sem surpresa ocupa a sexta colocação, apesar de ter a metade dos 

indicadores em ultimo lugar anteriormente na avaliação individual por indicador. E 

salientando a último lugar, a empresa Copasa que apesar de se destacar em três indicadores 

estando entre as três primeiras colocações, o que pesou e foi decisivo nesta posição foi os 

indicadores externos, pois foi muito baixo, menor do que a média das demais empresas. 

Indicadores 
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Colocação 

Maiores 

investidores em 

RS no ano de 

2006. 

1ª HCPA 

2 Metasa 

3 Celesc 

4 Coelba 

5 Petrobrás 

6 Coelce 

7 Copasa 

Quadro 15: Ranking geral das empresas que mais investiram em Responsabilidade Social. 

 

 

3  CONCLUSÃO 

  

Ao iniciar a pesquisa traçando o objetivo de identificar o nível de investimento em 

Responsabilidade social corporativa das empresas brasileiras, tendo como base as empresas 

ganhadoras do selo balanço sociais Ibase do ano de 2006, através de análises das publicações 

de balanços sociais neste mesmo modelo.  

 Mostrou que a sua decorrência foi muito além, pois, este trabalho não foi somente 

fazer os cálculos e interpretá-los, pois seria necessário completar essa mesma análise com 

uma pesquisa que tivesse conceitos de responsabilidade social aplicáveis, e é claro, com o 

principal instrumento de sua evidencia, para que não fosse simplesmente mais uma leitura 

estatística ou uma simples apresentação de resultados. 

 Depois disso, como um dos pontos mais importante da pesquisa, foi o de estabelecer 

uma relação da estratégia de responsabilidade social que possibilitasse a comparação entre 

diferentes  empresas que praticam responsabilidade social, para que exatamente não houvesse 

um comprometimento da pesquisa e uma desvantagem para nenhuma empresa, por esse 

motivo foi utilizado o valor o ativo total como base de referencia para análise vertical 

modificada. 

 Com análise e os pré-requisitos estabelecidos, se chegou ao entendimento final que a 

empresa que mais investe em responsabilidade social não é a que destina o maior volume de 

capital, mas a que reverte o maior volume de capital em comparação ao ativo total, pois se 

uma empresa é grande ou pequena os investimentos na área devem acompanhar o seu 
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tamanho. Exemplo disso é o Hospital das Clinicas de Porto Alegre e a Petrobrás no ano de 

2006, se apresentarmos a quantidade de R$ 264.539.000,00 de investimento feito pelo 

Hospital das Clinicas de Porto Alegre, e a quantidade de R$ 81.200.772.000,00 de 

investimento feito pela Petrobrás, logo iríamos falar que a Petrobrás foi a que mais investiu, 

mas se apresentarmos o seu ativo total, sendo R$ 329.362.373,35 referente ao Hospital das 

Clinicas de Porto Alegre e R$ 210.538.129.000,00 referente a Petrobrás, a visão muda, pois, 

nessa proporção os investimentos em Responsabilidade social Corporativa  do hospital das 

Clinicas de Porto  Alegre foi muito maior do que a da Petrobrás. 

  Em relação ao objetivo geral, pode se dizer que a pesquisa alcançou as metas 

definidas, pois ao terminá-la, a empresa Hospital das Clinicas mostrou os resultados mais 

altos com 153,16 unidades do ativo total, se destacando  também no ranking por indicador, 

onde esteve em primeiro lugar em três dos quatros indicadores.  E por meio destes resultados 

e colocações mostrou o compromisso com os diversos setores de investimento e públicos 

(interno e externo), e ainda equilibrando estes investimentos, indicando  nestes indicadores 

que vai além das ações sociais, e que é uma empresa socialmente responsável. 
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RuralPro 2010 como Instrumento de Gestão: um estudo na Associação 

dos Produtores, Distribuidores e Fornecedores de Leite de Cabixi, 

Rondônia. 
 

Jean Marcos da Silva (Universidade Federal de Rondônia) 

Profª. Ms. Rosália Maria Passos da Silva (Universidade Federal de Rondônia) 

 

Resumo 

 

A ausência de Sistemas de Informação satisfatórios para Agricultura Familiar constitui um 

dos principais entraves ao desenvolvimento do setor, por isso, não pode ser negligenciada. 

Neste contexto, nota-se que, por um lado, tem-se a escassa oferta de Tecnologia da 

Informação. Por outro, não se percebe a adoção de tais tecnologias. Isto porque necessitam 

de tecnologias adequadas à cultura organizacional e condições do ambiente no qual estão 

inseridos a fim de apoiar a tomada de decisão e conseqüente melhoria da gestão. Contudo, 

em virtude das modificações percebidas no mercado, que vem se tornando globalizado e 

consequentemente competitivo é que deve ser pensada a inclusão do produtor rural neste 

mercado. Neste cenário é que se apresenta o software RuralPro 2010, um sistema 

desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – 

EMATER/DF – em parceria com a Soluções em Informática para o Agronegócio – 

AGROSOL - , distribuído gratuitamente. Este software tem como objetivo possibilitar ao 

pequeno produtor a otimização das atividades de gestão a partir da geração de informações 

rápidas e confiáveis, o que torna a decisão melhor embasada auxiliando-o no processo de 

planejamento. Desta forma, procurou-se neste trabalho, verificar a aplicabilidade do 

software em questão em uma das propriedades da Associação dos Produtores, 

Distribuidores e Fornecedores de Leite de Cabixi, estado de Rondônia, como apoio ao 

gestor, localizada na RO – 399, Km 8, Cabixi – RO, esperando contribuir, assim, para a 

construção de um Sistema de Informação para a propriedade em análise. A pesquisa 

empregada foi a qualitativa descritiva, realizada por meio de dados primários coletados por 

meio de observação e entrevista estruturada realizadas com o gestor da propriedade. 

 

Palavras-chaves: Sistemas de Informação, Agricultura Familiar, software RuralPro 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2011 

 

2 

Abstract 

 

The absence of information systems suitable for family farming is a major barrier to the 

development of the sector, therefore, can not be neglected. In this context, note that on the 

one hand, there is a scarcity of information technology. On the other, there is not the 

adoption of such technologies. This is because the technologies need to fit your 

organizational culture and environmental conditions in which they are inserted in order to 

support decision making and the improvement of management. However, because of 

perceived changes in the market which is becoming increasingly globalized and 

competitive should therefore be considered in the inclusion of this farmers market. This 

scenario is that the software presents RuralPro 2010, a system developed by the Technical 

Assistance and Rural Extension of the Federal District-EMATER/DF in partnership with 

IT Solutions for Agribusiness - AGROSOL-freely distributed. This software aims to enable 

small producers to optimize the management activities from the generation of fast and 

reliable information, making the best decision grounded in assisting the planning process. 

Thus, this study sought to verify the applicability of the software in question in one of the 

properties of the Association of Manufacturers, Distributors and Suppliers of Milk Cabixi, 

Rondonia state, located in the RO-399, 8 km, Cabixi-RO, hoping thus contribute to 

building an information system for the property in question. The research employed a 

descriptive qualitative was performed by means of primary data collected through 

observation and structured interview conducted with the manager of the property. 

 

Key Words: Information Systems, Family Farming, software RuralPro 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O conhecimento construído a partir de dados trabalhados constitui um dos mais 

valiosos ativos de qualquer organização, sobretudo no ambiente competitivo que se 

apresenta. Deste modo, a adoção de instrumentos de Tecnologia de Informação pelas 

propriedades rurais torna possível um planejamento melhor embasado, resolvendo, assim, 

o problema de falta de informação confiável para a tomada de decisão. 

 As decisões dos gestores das organizações, inclusive das propriedades rurais, 

devem ser pensadas detalhadamente. Qualquer conclusão tomada deve ser pautada em 

informações confiáveis, pois erros no mercado competitivo atual são inadmissíveis. 

 Além de serem confiáveis, estas informações devem ser relevantes para as 

necessidades de tomada de decisão.  E “A informação possui a qualidade de relevância 

quando ela influencia as decisões econômicas dos usuários ajudando-os a avaliar eventos 

passados, presentes ou futuros [...]”. (IUDÍCIBUS, Introdução à Teoria da Contabilidade, 

2006, p. 61). 

 Assim, fica clara a necessidade de os produtores rurais possuírem um software para 

atender a estas necessidades, oferecendo relatórios resumidos das operações ocorridas em 

sua propriedade num dado momento. Marion conceitua relatório contábil como sendo “[...] 

a expressão resumida e ordenada de dados [...]. Objetiva relatar às pessoas que se utilizam 

da contabilidade os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado 

período.” (MARION, 2007, p. 39). 

 Desta forma, a informática constitui uma importante aliada na busca do objetivo da 

contabilidade, para chegar ao seu produto final. O sistema RuralPro 2010 dispõe de 

recursos que fornecem informações rápidas aos seus usuários. Com ferramentas como a 

Análise Geral da Produtividade, oferece informações concretas aos interessados em basear 

suas decisões. 

Sabe-se que para dispor dos benefícios gerados por sistemas de informação, é 

necessário dispêndio de recursos financeiros sendo que as pequenas propriedades rurais 

quase sempre não os possuem. A gestão, quando é feita, utiliza registros manuais pouco 

satisfatórios para fins gerenciais. Cada vez mais surgem novas tecnologias capazes de 

fornecer informações aos gestores ficando os pequenos produtores à margem deste 

processo, não podem usufruir dos benefícios gerados em razão, principalmente, dos custos 

elevados dos softwares. 

Em pesquisas realizadas em sites especializados em apoiar o agricultor, como os 

sites da EMATER, por exemplo, encontrou-se o software RuralPro 2010, um sistema 

desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 

(EMATER/DF) em parceria com a Soluções em Informática para o Agronegócio 

(AgroSol). 

O RuralPro 2010 permite aos técnicos e agricultores, de maneira simples e objetiva, 

analisar o desempenho econômico das propriedades sendo possível conhecer os problemas 

e os resultados econômico-financeiros, que são fatores determinantes para um 

gerenciamento racional da propriedade familiar. 

As configurações mínimas necessárias são Windows 95 ou posterior; 16MB de 

memória RAM; Processador 486/100 ou acima; Placa de vídeo VGA 640 x 480; Drive de 

CD-ROM de 4x; 12 MB de espaço em disco. 

Segundo a EMATER/DF são inúmeros os benefícios adquiridos com o uso do 

sistema entre os quais destacam-se: (1) valor atualizado do patrimônio; (2) percentual de 
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utilização da terra; (3) participação de itens de receitas e despesas em todas as suas 

explorações; (4) custos fixos e despesas variáveis de cada exploração; (5) margem bruta e 

margem líquida de lucro por hectare; (6) rentabilidade de cada exploração e da propriedade 

como um todo; e, (7) cadastro e avaliação de máquinas, benfeitorias e animais. 

Assim sendo, considerando a relevância da tecnologia de informação como 

instrumento eficiente de composição de sistemas de informação, o presente artigo 

objetivou verificar a aplicabilidade do software RuralPro 2010 em uma das propriedades 

da Associação dos Produtores, Distribuidores e Fornecedores de Leite de Cabixi, Estado de 

Rondônia, visando uma posterior utilização do programa como ferramenta de gestão na 

propriedade.  

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi descritiva exploratória, visto que o objetivo era verificar a 

aplicabilidade de um software que auxiliasse os produtores rurais a administrarem suas 

propriedades, considerando-se a análise, descrição, classificação e registro dos fatos 

estudados, sem qualquer tipo de interferência. A forma de abordagem do problema foi a 

qualitativa, utilizando-se dados primários. Inicialmente trabalhou-se os questionários, 

instrumento de entrevista estruturada já existente, com a finalidade de verificar se as 

informações disponíveis em uma propriedade familiar são suficientes para alimentar os 

campos exigidos pelo software RuralPro 2010. 

O foco do estudo foi 1 (uma) propriedade localizada no Município de Cabixi, 

Estado de Rondônia, filiada à Associação dos Produtores, Distribuidores e Fornecedores de 

Leite de Cabixi, localizada na RO – 399, Km 8. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O software RuralPro 2010 permite conhecer a situação econômica da propriedade 

analisada. Durante determinado período se faz a alimentação do sistema inserindo dados 

referentes à propriedade, como receita e despesa. Isto gerará, através de uma metodologia 

própria, informações úteis aos usuários, tais como valor atualizado do patrimônio e o 

faturamento da propriedade em um determinado período. Estes subsídios, embasadores da 

decisão do gestor, são oferecidos a qualquer momento, bastando o usuário solicitar.  

 O software faz o acompanhamento dos gastos realizados na produção, mostrando os 

custos fixos e as despesas de cada exploração. Por meio deste acompanhamento constante 

e automático, o gestor pode tomar decisões mais concretas baseadas em dados oferecidos a 

qualquer tempo. 

 O RuralPro 2010 oferece ao gestor informações apresentadas em gráficos, 

utilizando uma terminologia simples aos quais permitem ao gestor uma visualização mais 

didática e geral dos elementos receita e despesa por item produzido, fazendo uma divisão 

entre despesas fixas e variáveis.  

 Assim, com o sistema é possível se fazer uma análise vertical da propriedade 

familiar, discriminando a receita. O proprietário rural poderá analisar cada exploração, o 

custo para a sua produção, a mão-de-obra utilizada para, assim, conseguir delimitar as 

possíveis deficiências na produção. Este acompanhamento é um fator determinante para 

um gerenciamento de sucesso da propriedade rural. 

 O relatório seguinte, disponibilizado pelo RuralPro 2010, especifica a participação 
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de cada atividade na receita total da exploração „Pecuária de Leite‟ da propriedade em 

análise. Esta informação se torna útil quando a pretensão é conhecer o quanto cada 

atividade contribui para a composição da receita global da propriedade. Isto permite ao 

gestor decidir pela continuidade ou eliminação de determinadas atividades.  

 

Tabela 1. Relatório de Receitas da Pecuária de Leite. 

 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

 Percebe-se pela disponibilização dos dados, que a „Venda de Leite Bovino‟ 

representa uma receita de R$ 55.800,00 do total de receitas da exploração, enquanto que a 

„Venda de Animais‟, a atividade mais lucrativa do ano, composta por categorias diferentes 

de animais, possuem a maior representatividade da Receita, somando R$ 67.330,00. Os 

dados demonstram uma receita elevada para uma propriedade familiar. Contudo, no 

período apresentado, houve uma situação atípica. O proprietário A informou que a venda 

de bovinos realizada ocorreu devido à necessidade de investir na aquisição de novas terras. 

  

Gráfico 2. Despesas da Pecuária de Leite 

 
 Fonte: pesquisa de campo. 

 

 Além de informações como valor atualizado das máquinas e equipamentos, 

possibilitando a avaliação dos mesmos, o RuralPro 2010 permite visualizar o nível 

percentual de utilização da terra. O gráfico seguinte demonstra em que atividades a 

propriedade A aplica a área rural da qual dispõe. 
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Gráfico 3. Uso da Terra – em hectares 

 
Fonte: pesquisa de campo 

  

 O sistema RuralPro 2010 oferece a possibilidade de se trabalhar com várias 

propriedades simultaneamente. Isto permite ao gestor participante de uma associação, por 

exemplo, analisar a sua produção a partir de informações de outras propriedades da 

associação da qual faz parte.  

 Além disso, esta ferramenta aproxima os agentes da associação, contribuindo assim 

para o espírito associativo, já que os proprietários com menor produção sentirão 

necessidade de conhecer as que produzem mais para uma possível importação das técnicas 

utilizadas. A tabela seguinte permite visualizar a tela inicial do RuralPro 2010. Neste 

momento é possível selecionar a propriedade desejada através de um clique duplo. 

 

Tabela 1. Relação disponível na tela inicia do RuralPro 2010 

 
Fonte: pesquisa de campo 
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7 

 A maneira como as informações são passadas aos gestores determina a precisão das 

decisões dentro das organizações. Informações distorcidas acarretam decisões 

equivocadas; e às vezes catastróficas para o sucesso organizacional. Assim se justifica o 

uso do RuralPro 2010 como ferramenta de apoio às decisões, um programa totalmente 

gratuito, voltado para o pequeno agricultor familiar. Objetiva disponibilizar, utilizando-se 

uma metodologia própria, informações úteis para embasar a tomada de decisão. Além de 

possuir um cunho social, ao ser disponibilizado gratuitamente.  

 A presente pesquisa foi realizada em uma propriedade que participa da Associação 

dos Produtores, Distribuidores e Fornecedores de Leite. Localizada no município de 

Cabixi, estado de Rondônia, na RO-399, km 9, a propriedade funciona há 

aproximadamente 14 anos. O proprietário reside no local desenvolvendo basicamente 

atividades agrícolas primárias, suficientes para a sobrevivência no local. Explorando 

atividades como a pecuária e a agricultura, a principal renda é a produção do leite bovino. 

 Todos os dias de manhã, os colaboradores da propriedade familiar realizam os 

procedimentos de coleta do leite: levam as vacas para o curral, onde retiram o leite de 

forma tradicional, depositando-o no resfriador particular. A cada 3 (três) dias este leite 

passa por uma avaliação sendo, posteriormente, levado para o laticínio, localizado em um 

município vizinho, Cerejeiras Estado de Rondônia. Este procedimento se repete o ano 

todo. 

 

4 CONCLUSÃO 

  

 Assim, respondendo ao questionamento inicial: se o software RuralPro 2010 é 

aplicável à propriedade analisada, concluiu-se que o sistema pode ser alimentado com as 

informações geradas pela propriedade, podendo, portanto, ser aplicado. Inclusive, o 

proprietário demonstrou muito interesse argumentando a necessidade que possui de um 

sistema com estas características. 

 Foi aplicado um questionário na propriedade para verificar as características 

principais do empreendimento. Constatou-se que a propriedade não dispõe de um sistema 

informatizado para controlar a sua produção, utilizando-se de registros empíricos para 

obter informações. Extraiu-se as informações solicitadas pelo sistema através do Boletim 

de Entrada de Dados, um aplicativo do RuralPro 2010. O que permitiu perceber que todos 

os campos podem ser preenchidos. 

 Dispor de um sistema que proporcione informações imediatas e mais corretas 

possível se torna indispensável no mundo contemporâneo. Um sistema de informações 

eficiente é aquele capaz de, dentre outras coisas, disponibilizar de forma imediata um 

relatório dos gastos, das receitas e do lucro de uma organização. 
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SÍNTESES E ANTÍTESES PEDAGÓGICAS DAS LUZES PANTANEIRAS 

João Carlos Gomes
1
 

Michèle Sato
2
 

 

RESUMO 

O presente estudo representa um esforço em compreender a diversidade ecológica e 

sócio-cultural das comunidades pantaneiras de São Pedro de Joselândia e Mimoso, como 

partes integrantes de um ecossistema de área úmida, construindo subsídios para propostas 

de manejo que sejam capazes de construir Sociedades Sustentáveis. Com base 

etnográfica, tanto da etnoecologia como da educação ambiental, busca na imagem 

fotográfica a mediação pedagógica capaz de ousar as transformações desejadas.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Etnoecologia. Fotografia. 

 

ABSTRACT 

The present study represents an effort to understand the cultural and ecological diversities 

of the Pantanal‟s communities of Saint Pedro of Joselândia and Mimoso, as parts of 

integral of a humid area ecosystem, building subsidies for proposals of management that 

can be capable of build Sustainable Societies. With ethnographic basis, both ethno-

ecology and environmental education, the research aims to use photographic images 

capable of pedagogical mediation to accomplish the deserved transformations. 

KEY WORDS: Environmental Education.  Ethno-ecology.  Photograph.  

 

 

ICONOLOGIA I: PRÓLOGO 

 

Sorriso audível das folhas 

Não és mais que a brisa ali  

Se eu te olho e tu me olhas, 

Quem primeiro é que sorri? 

O primeiro a sorrir ri. 

Ri e olha de repente 

Para fins de não olhar 

Para onde nas folhas sente 
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O som do vento a passar 

Tudo é vento e disfarçar. 

Mas o olhar, de estar olhando 

Onde não olha, voltou 

E estamos os dois falando 

O que se não conversou 

Isto acaba ou começou? 

(Fernando Pessoa) 

Uma das primeiras manifestações ambientalistas ocorreu no ano de 1962, no 

marco da agricultura mundial, quando as denúncias de contaminações ambientais, 

causadas pelos biocidas, tornaram-se públicas no livro: “Primavera Silenciosa”, de 

Raquel Carson. A identificação de rastros de pesticidas nos animais do pólo sul trouxe a 

inevitável constatação de que os dilemas ambientais não possuem barreira geográfica, e 

que o local está intrinsecamente relacionado com o global. O germe deste grito 

ambientalista trouxe a constatação da inviabilidade de um modelo infinito com recursos 

finitos e ecoou em diversas áreas do conhecimento balizando-se como referência ao 

ambientalismo mundial.  

A preocupação da sustentabilidade planetária, desde então, envolvem estudiosos, 

pesquisadoras e membros das sociedades do mundo inteiro para debaterem a manutenção 

da biosfera. No paradoxo do avanço e investimentos em pesquisas e simultaneamente do 

acelerado agravo ambiental, o último relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(ZAKRI, 2005) clama pelas inovações de nossas estruturas científicas para exercer um 

papel de manutenção do planeta em sua plenitude. O Relatório é contundente em aliar as 

esferas globais, nacionais e locais, e embora com orientação ao Desenvolvimento 

Sustentável (DS), traz análises importantes da situação planetária. No contexto pessimista 

da situação global, apresentado de forma dramática, há, porém, espaço de esperanças, 

com orientação ao fortalecimento das políticas públicas e a visão social é bastante 

evidente. A educação é lembrada como processo de formação de vital importância à 

sustentabilidade da Terra. Se a proteção da biodiversidade já é um completo consenso no 
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ambientalismo, o Grupo Pesquisador em Educação Ambiental (GPEA) também sublinha 

a importância da diferença cultural subjacente aos sistemas naturais. Não é por mera 

coincidência que os países de maior variação genética apresentam também maior 

diferença cultural. 

A vasta literatura tem revelado que a conservação da biodiversidade pode ser mais 

efetiva, se houver mais empoderamento das comunidades que vivem no entorno das áreas 

naturais (SANTOS et al, 2001; MAROTI, 2002, PEDROSO-JR, 2002; MALDONADO 

et al, 2003; OLIVEIRA-JR, 2005). As comunidades locais podem desempenhar papéis 

importantes na dinâmica organizativa do ambiente, se forem devidamente incluídas nos 

processos de decisão e de atuação. Posey (1988) estudou a diversidade de etnias 

encontradas no mundo e concluiu que a maioria absoluta (5 mil de um total de 6 mil 

línguas) encontra-se em países de mega-biodiversidade.  

A biosfera não é um mero apêndice que acomoda a vida e que incorpora, de forma 

ilimitada, os fazeres e saberes humanos. Vida e morte são dinâmicas intrínsecas que se 

rearranjam nas eloqüências da própria Terra. Todavia, há que se considerar que a 

velocidade com que os humanos interferem na dinâmica vital do planeta nunca foi tão 

contundente e não se sabe qual é o limite para resistir em tempo hábil às agressões 

sofridas. No relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (ZAKRI, 2005), prevê-se 

que para daqui a apenas cem anos, a biodiversidade terá perdas irreparáveis equivalentes 

às tragédias e prejuízo de mil anos atrás. O imprescindível é considerar até que ponto o 

movimento do cosmo poderá suportar tamanhas agressões ambientais de origem 

antrópica, e paradoxalmente, pondo em risco a própria sobrevivência da civilização 

humana. 

Fundamentados nos conceitos gerados pela ecologia da conservação, os trabalhos 

de avaliação biológica e análises do status da conservação, coordenados pela The United 

States Agency for International Development (USAID, 2005), identificaram na América 

Latina e Caribe quatorze áreas de prioridade nos estudos de conservação. Entre as áreas 

brasileiras de alta proteção, configuram a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal; e entre 

as áreas de mais alta proteção estão a Amazônia e a Caatinga. Por estes estudos, é 
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possível afirmar que a área da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) SESC-

PANTANAL localiza-se numa confluência geográfica de suma importância, não apenas 

no Brasil, mas no cenário mundial. 

No marco da EA nas Unidades de Conservação (UC), Maroti (1997, p.13) 

considera que “os estudos das relações humanas a investigação da percepção contribui 

para uma utilização mais racional dos recursos ambientais, o que possibilita uma relação 

de equilíbrio dos conhecimentos locais do interior, com os conhecimentos do exterior 

enquanto instrumento educativo e agente de transformação”. Assim, o autor comenta que 

as condições para o aumento de conhecimento e para experimentação direta com o meio 

natural de modo a estimular o interesse e facilitar a integração das populações do entorno 

de um UC têm sido destacadas como as mais relevantes finalidades educativas das 

mesmas. 

Na perspectiva de viabilizar este novo projeto, Santos et al (2001) criticam a 

limitação de se trabalhar a EA em Unidades de Conservação somente centrada nos 

aspectos naturais, e sugerem um modelo baseado na realidade local, de acordo com a 

interação do ser humano com a natureza, considerando o escopo total do sistema 

ambiental com as dimensões sociais. 

Neste cenário, as atividades de Educação Ambiental (EA) podem estender-se a 

reuniões ou fóruns democráticos com a comunidade de forma a possibilitar a 

problematização crítica e a conseqüente participação, uma vez que o processo educativo 

compromete-se com a solidariedade, contribuindo para as desejadas transformações das 

políticas públicas, através do manejo ou gestão participativa. Afinal, nessa teia em 

movimento, há muito mais do que a beleza natural a ser conservada, senão um conjunto 

de falas, gestualidades, signos e jeitos diferentes que formam a cultura local.  

 ICONOLOGIA II: A FOTOSSÍNTESE 

O subprojeto “Reinventando caminhos iconográficos para a interpretação 

Ambiental: um filtro pedagógico para as comunidades pantaneiras de Mimoso e São 

Pedro de Joselândia” é a proposição do GPEA, no marco do Programa de Ecologia de 

Longa Duração (PELD), constituindo-se o 12º sítio no cenário brasileiro.  Com apoio do 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), SESC-Pantanal e 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o PELD agrega pesquisadores de 

diversas áreas entrelaçadas no mesmo território de estudo, a RPPN SESC-Pantanal. 

Entretanto, a inserção da EA ainda não é suficientemente fortalecida e as áreas naturais 

ainda têm predomínio no programa. Buscando dinamizar a pesquisa do GPEA, fomos 

agraciados pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (FAPEMAT) na 

complementação necessária da pesquisa através do edital universal desde o final do ano 

2004. 

Amplia-se, desta maneira, o cenário pantaneiro para além do entorno do SESC, 

convidando outras paisagens à síntese e antítese da luz que poderão conduzir nossa 

interrogante na investigação em EA. Nossa hipótese de pesquisa quer encontrar a 

iconografia pedagógica que possibilite o fortalecimento da EA. Em outras palavras, 

através de imagens e fotografias, que caracterizam a iconografia do Pantanal, conduzidas 

ao universo pedagógico capaz de promover a práxis educativa. Duas comunidades são 

consideradas como focos de interpretação: Mimoso e São Pedro de Joselândia, ambas as 

comunidades ribeirinhas, demarcadas em regiões geográficas distintas e aproximadas 

pela mesma esperança.  

Buscando resposta teórica para debater a defesa da fotografia como proposição 

pedagógica de sensibilização da EA, Delgado (2002) se entusiasma pelo potencial da 

fotografia, circunscrevendo-se no olhar antropológico do fotógrafo que traça um 

momento inédito da linguagem iconográfica. Na seqüência da sensibilização, do 

enquadramento, do recorte, da definição da exposição e da velocidade da captação, o 

registro fotografa antes o que só pode ser percebido depois. A fotografia pode ter sua 

potência altamente multiplicadora, pois ao mesmo tempo em que reflete certo recorte 

particularizado do passado, abre também um amplo leque de possibilidades para que se 

rememorem outros aspectos que não foram plenamente conscientizados na época em que 

foi tirada.  

Parece haver duas correntes filosóficas acerca da imagem: a primeira é 

explicativa, justificando a memória, a cronologia ou a historicidade contida num recorte 
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de uma época, e representada pelo “retrato” da fotografia. A outra é interpretativa, 

relativiza a condição temporal cronológica, no convite à dinamização da memória, 

territorialidade e identidade histórica, permitindo que a imagem seja captura pelos 

sentidos do olhar do fotógrafo. Num contexto estruturalista, o tempo pode ser revelado 

nas fotografias amareladas de uma moda, no corte do cabelo ou no estilo de vestimentas. 

Porém esconde a dinâmica dos farrapos ou da nudez de uma temporalidade pós-moderna 

além do relógio. Os signos internos não são revelados na fotografia, assim como só 

conseguimos capturar a alma pantaneira através de elementos simbólicos das nossas 

próprias percepções. Entretanto, o olhar perceptivo do fotógrafo antropólogo pode 

capturar uma imagem que, extravasada simbolicamente em uma tela de computador ou 

num pedaço de papel, pode revelar o seu imaginário, seus sentimentos ou sua forma de 

enxergar o mundo. É um olhar fenomenológico de um ser situado no mundo, perceptivo e 

sensorial, que emerge na imagem, e que não apenas retrata, mas se dinamiza em sentidos 

polissêmicos de múltiplas percepções.  

Um exemplo bastante comum pode ser observado nas casas de Joselândia e 

Mimoso, com verdadeiros santuários no interior das casas. Entre artistas famosos, times 

de futebol e imagens diversas, também estão misturados as estátuas de santas, fotografias 

de padroeiros, velas e terços. Num olhar mais estruturalista, o santuário imprime a 

religiosidade cristã dos povos, explicando os valores da fé dos povos. Mas o olhar 

fenomenológico nos convida a compreender que há sempre um protetor ou uma entidade 

que justificam os fenômenos naturais. É neste espaço da casa que a mítica pantaneira 

revela seus segredos, mas longe de ser um santuário intocável, a exemplo do seu status de 

“patrimônio da humanidade”, a santidade semiológica se entrecruza com a exuberância 

ecológica, revelando o sentido etimológico do santuário: é como se as raízes das árvores 

e da vegetação pantaneira mergulhassem na terra com sua copa tocando o céu. E no meio 

deste espaço, concretiza o território intermediário da luta humana protegida pelas suas 

divindades. 

 Seria um equívoco acreditar que a religiosidade da biorregião mascara a luta 

política explícita na vida das biorregiões pantaneiras. Inseridas em projetos de Educação 
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Ambiental (EA), as pessoas se recusam a aceitar o inexorável movimento da 

globalização, projetada na homogeneidade da solidariedade absoluta entre todos os 

povos, da eliminação das diferenças e da pulsação que segrega o local do global. 

Heidegger diria que entre o desejo do ideal e o concreto do real há um enorme abismo 

que necessita ser superado. A mudança de uma sobrevivência predatória a uma vida ética 

requer instrumentos e educação ainda em plena construção local. Isso não implica, 

entretanto, desprezar a cidadania planetária, mas antes, institui-se o desafio de sermos 

realmente justos em construir a requerida cidadania local.  

Compreendemos que na riqueza das experiências realizadas no projeto 

comunitário de EA, há também o paradoxo da estagnação. Se alguns olhares percebem o 

conhecimento indígena ou popular como “tradicionais”, ou “primitivos”, é preciso 

problematizar que esta assimetria esconde uma hierarquia perversa da superioridade de 

quem estabelece e determina a contemporaneidade. A contração do mundo, sob a égide 

dos controles dominadores, “esconde a riqueza das experiências sociais do mundo... pois 

as entidades ou experiências específicas estão aprisionadas em escalas que as incapacitam 

serem alternativas credíveis na racionalidade universal e dominante” (SANTOS, 2000, p. 

49). 

Assumimos que a fotografia na dinâmica da EA possui uma temporalidade, uma 

territorialidade, uma identidade e um olhar perceptivo da fenomenologia. A fotossíntese 

da figura 1 é a tentativa de unir a etnografia à imagem, ambas mergulhadas em sentidos 

polissêmicos dos instantes culturalmente eloqüentes, tanto para o transmissor da 

linguagem, como para o receptor da mesma iconografia (BARRETO & BARRETO, 

2002). É, sobremaneira, a dramática vontade de revigorar sentidos, muitas vezes 

adormecidos na insensibilidade cotidiana, que emerge na síntese da luz para a 

compreensão das antíteses de múltiplos olhares existentes numa mesma paisagem, jamais 

estática ou completa. 

No olhar fenomenológico, será uma imagem em plena metamorfose na in-

completude humana, e mais do que o ser ôntico, buscará o devir. Revela os signos 

presentes em nossas várias formas de linguagem e dão forma aos desejos, esperanças - 
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modelam atitudes e soltam nossa liberdade de vôo. “Todo exercício fotográfico é um 

registro para a posteridade, uma tentativa de negar a morte” (REZNIK & GONÇALVES, 

2005, p.3). 

A fotografia, metaforicamente aqui representado pela fotossíntese, é uma 

expressão iconográfica que pode traduzir os esforços humanos para decifrar um destino, 

guiando nas superações dos labirintos, mas que também viabiliza o sonho 

(BACHELARD, 1988). Austin (2004, p. 149) pondera sobre as percepções humanas e 

exemplifica que o ser humano sempre se sente enganado pelos sentidos. Disseram a um 

homem que o arco-íris era matéria e ele se sentiu enganado, pois não conseguia tocar o 

arco das cores, apenas senti-lo em seu coração. Há sempre um espaço de dúvida na mente 

humana sobre as percepções dos sentidos e, portanto, esconder a tendência ideológica 

desta metodologia será uma irresponsabilidade ética imperdoável. A fenomenologia, 

entretanto, é compreensiva e não explicativa, o que, de certa forma, exime as culpas do 

excesso científico exigido pelas mentes cartesianas. Talvez a política correta não seja 

remendar subjetividade com objetividade, mas “a política correta é regressar a uma etapa 

muito anterior e demolir a doutrina científica ortodoxa em sua totalidade antes que ela 

alce vôo”. 

A abordagem iconográfica possibilita a criação de um novo instrumento 

pedagógico que possibilita despertar graus mais elevados para construção de novas práxis 

de sensibilização à concreção da educação ambiental. Isto porque na subjetividade da 

interpretação da EA, temos olhares diferenciados que criam condições que possibilitam 

fomentar novas atitudes nos sujeitos sociais e novas decisões da sociedade, guiadas pelos 

princípios da sustentabilidade ecológica e da valorização da diferença cultural existentes 

nos diversos ecossistemas (SANTOS & SATO, 2001).  

 3. ICONOLOGIA III: FASES DO CLARO E DO ESCURO 

O Relatório da Biodiversidade, “Ecossistemas e Vidas Humanas” (WATSON & 

ZAKRI, 2005) orienta várias estratégias de conservação dos ecossistemas. Dentre eles, a 

inclusão social é um fator intrinsecamente relacionado aos sistemas naturais. Embora 

enfatizando setores econômicos e ainda numa visão antropocêntrica da “utilidade e 



 

 

 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

serviços dos recursos naturais”, a relação da pobreza dos povos e dos impactos 

ambientais é muito bem explicitada durante todo o documento. As mudanças climáticas, 

a qualidade da água, a recuperação das áreas degradadas e as atividades agrícolas são 

aproximadas à cultura, saúde, lazer e bem estar humano, através das proposições de 

políticas públicas, mitigação, manejo e educação. A resiliência é resgatada não apenas às 

dinâmicas de interações ecológicas das espécies biológicas, mas também à vida social 

humana. Convém lembrar, entretanto, que na perspectiva mais biocêntrica, o sistema 

natural não precisaria representar um “recurso”, merecendo existir por uma opção ética 

da vida. 

Numa perspectiva contrária ao desenvolvimento sustentável, e defendendo a 

construção de sociedades sustentáveis, o projeto “Brasil Sustentável e Democrático” 

acredita que a injustiça ambiental e a exclusão social no Brasil são conseqüências das 

atitudes gananciosas das classes dominantes, inscritas em políticas tendenciosas que 

corroboram com a degradação social e ambiental. A Rede Internacional de Justiça 

Ambiental (ACSERALD, 2004) foi criada nos Estados Unidos, no movimento anti-

racista que demarcava as conseqüências dos impactos ambientais às populações negras. 

No Brasil, um país que mascara seus preconceitos, mas cujo convencionalismo está 

submerso na cotidianidade perversa, os danos ambientais atingem os segmentos 

economicamente desfavorecidos. São populações existentes em todo território nacional, 

como Mimoso e Joselândia, marginalizadas e vulneráveis da cidadania (inter)nacional.  

A inclusão destas comunidades na formulação de políticas públicas parece-nos ser 

uma prerrogativa da EA. Porém mais do que simples comitês, reuniões ou planejamento 

estratégicos, é preciso aprender os significados pulsantes nas comunidades. Para tanto, o 

objetivo maior do GPEA é compreender os homens e as mulheres do Pantanal como parte 

integrante de um ecossistema de área úmida destacada como enorme potencial no cenário 

mundial (RAMSAR, 2004). 

Através desta compreensão, a estratégia é arquitetar subsídios pedagógicos 

conjuntamente com a população, para sermos capazes de construir “sociedades 

sustentáveis”, para muito além do legado economicista encerrado no “desenvolvimento 
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sustentável”. O diálogo entre a EA e a etnoecologia é a proposição que se aproxima da 

cultura (etno) e do meio que vivem (oikos) as comunidades, na perspectiva 

interdisciplinar que alia as ciências sociais e as ciências biológicas num hibridismo 

metodológico capaz de superar as fronteiras das áreas do conhecimento, envolvendo 

outros saberes populares existentes no interior da vida comunitária do Pantanal. 

            A realidade da inserção social e ecológica de homens e mulheres – como espécies 

biológicas e sujeitos pensantes, não se cristalizam nas percepções dos sentidos 

pantaneiros, mas revelam a memória da historiografia; da dialética de lembranças e 

esquecimentos; dor e alegria; e de muitos outros pares binários que não são excludentes 

nas relações cotidianas de uma comunidade de interpretação. Nasce, neste registro da luz, 

a identidade de quem constrói a territorialidade - jamais em tempos lineares, mas inscritas 

em temporalidades que permitem a revisitação circular. 

            Quais olhares estão presentes na construção da identidade pantaneira? Quais 

ângulos, incidências da luz, paisagens ou signos poderão revelar o olhar perceptivo desta 

gente no espaço histórico do Pantanal? Olhar o mundo, para Merleau-Ponty (1971), é 

também zelar e cuidar do seu coração. Mais do que metodologia, a fenomenologia parece 

se inscrever nos campos epistemológicos da EA, brindando a capacidade do registro 

perceptivo da fotografia na territorialidade construída pelos habitantes pantaneiros, num 

campo histórico de vivência, lutas e identidades.  

            A condição atual do meio ambiente não é um produto da natureza, mas das 

diversas formas de organização social que, no processo de utilização desta, usam não 

somente de tecnologias mais também de sistemas simbólicos e de percepções do mundo 

natural. Ao agirem sobre a natureza, as sociedades se dispõem de percepções sobre 

significados e finalidade do mundo natural, sistemas simbólicos esses que variam de 

sociedade para sociedade, segundo os tempos históricos. Neste sentido, mudar as relações 

humanas passa necessariamente por alterações nesse complexo simbólico (DIEGUES, 

1998). 

            Neste universo de signos e de busca de novas alternativas críticas e criativas, a 

opção aqui é cruzar as interpretações das leituras etnoecologia na abordagem da 
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antropologia interpretativa, visando a determinação de um método que pressuponha a 

geração de saberes, na unidade acadêmica e popular, através das percepções e 

compreensões das imagens fotográficas do local e do universal. Nossa “tradução” destas 

imagens inscreve-se naquilo que Clifford Geertz (1997, p.20) revela em cuidar para não 

moldar a forma que os habitantes do Pantanal têm de se expressar com a nossa 

fraseologia. “É uma metodologia que se aproxima mais daquilo que um crítico faz para 

tornar claro um poema, do que o que faz um astrônomo quando justifica a existência de 

uma estrela”.  

            Nossa proposição epistemo-metodológica é essencialmente compreender o que se 

entende por Pantanal. Para Marques (1995, p.22) “o conhecimento ecológico tradicional 

(biorregional) refere-se ao conhecimento adquirido por povos indígenas e locais, através 

de séculos de experiências diretas e de contato com o meio ambiente”. O autor comenta 

ainda que etnoconhecimento assume diversas formas: um íntimo e detalhado 

conhecimento do ambiente natural; o desenvolvimento e o uso de tecnologias apropriadas 

para a caça, a pesca, a agricultura e o reflorestamento; e um conhecimento holístico ou 

“uma visão de mundo” que se paralisa à disciplina cientifica da ecologia.  

 Etnoecologia é o estudo das interações entre a humanidade e o resto da ecosfera, através 

da busca da compreensão dos sentimentos, comportamentos, conhecimentos e crenças a 

respeito da natureza, características de uma espécie biológica (...) Sua ênfase, pois, deve 

ser na diversidade biocultural e o seu objetivo principal, a integração entre o 

conhecimento ecológico-tradicional e o conhecimento ecológico-cientifico (MARQUES, 

1995, p. 23). É uma compreensão hermenêutica de que a Etnoecologia é o estudo do 

conhecimento biorregional das comunidades pantaneiras. Com essa base, é que partimos 

para a concretização do objetivo de contribuir para uma compreensão dos fenômenos 

despertados no modo de vida pantaneiro, especificamente no que diz respeito à 

singularidade do viver dos vários pantanais no ecossistema de área úmida. Em outro 

contexto, pretende-se compreender a dinâmica cultural e os aspectos cognitivos deste 

importante ecossistema que se transformou em uma reserva da biosfera, constituindo-se 

um patrimônio da humanidade. E é claro, a meta é apropriar-se destes conhecimentos de 
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forma ética, buscando as proposições educativas em consonância com os valores de um 

povo.  

            Com a introdução do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), 

através da lei nº. 9985 sancionada em 18 de julho de 2000, as UC ficaram definidas como 

áreas delimitadas do território nacional, instituídas pelo Governo Federal, bem como 

pelas Unidades da Federação, por meio dos respectivos Governos Estaduais e 

Municipais, para a proteção de ecossistemas significativos, tendo entre os seus objetivos 

gerais: a condução, nessas áreas, de atividades de educação ambiental - formal, turística, 

ou de informação à comunidade – com o objetivo de desenvolver uma consciência 

pública voltada a conservação do meio ambiente e dos sistemas naturais.  

            Outro passo importante na definição das UC são as categorias relacionadas às 

Estações Ecológicas que foram instituídas pela lei nº. 6902, em 27 de abril de 1981. No 

artigo 1º (BRASIL, 2002) está estabelecido que as UC são áreas representativas dos 

ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisa ecológica, que devem 

considerar a necessidades de não colocar em perigo a sobrevivência das populações das 

espécies ali existentes.  

Neste cenário, desde o inicio do estabelecimento das áreas protegidas no Brasil, as 

unidades de conservação, seu objetivo maior tem sido o de manter os sistemas naturais 

em seu estado original, para usufruto das gerações atuais e futuras. As atividades 

desenvolvidas vêm, desde então, fundamentando-se nos “princípios metodológicos que 

orientam a filosofia do trabalho e nas bases conceituais que as orientam” (BRASIL, 2002, 

p.1). 

As pesquisas e estudos do Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental 

(LAPA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) revelam que nas unidades de 

conservação, as análises dos ecossistemas e monitoramento ambiental pertencem ao 

conjunto de tomada de decisão direcionada ao manejo ambiental. Incluem-se, também, 

estudos relacionados à estrutura e função dos ecossistemas para o conhecimento do 

funcionamento e comportamento dos mesmos frente às perturbações de caráter antrópico. 

A prática tem revelado que a obtenção deste conjunto de informações é exatamente 
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depende de estudos contínuos em área naturais, relativamente não perturbadas, 

consideradas como a ferramenta básica para a proposição de diretrizes ao manejo e a 

qualidade ambiental (LAPA/UFSCar, 2001, p.1). 

Seria oportuno esclarecer que se por um lado a EA representa um instrumento de 

gestão ambiental para muitos, por outro lado, há ainda os que percebem na EA um campo 

epistemológico em si, com suas táticas, métodos e axiomas éticos próprios. No contexto 

desta pesquisa, inscrevemo-nos no segundo olhar e acreditamos que a EA represente um 

processo pedagógico de mudanças, na busca de valores que possam consolidar a 

democracia, a inclusão social e a justiça ambiental como plataformas políticas à 

sustentabilidade planetária. 

O SESC Pantanal e seu entorno é um espaço ecológico-social que possibilita a 

ancoragem deste estudo com a experimentação direta com o meio natural com condições 

de estimular o interesse e facilitar a integração das comunidades biorregionais ao 

empoderamento e conservação da região. Maroti (2002, p.4) considera as UC continuam 

sendo alvo de vários tipos de pressão por parte das comunidades de entorno, traduzidas 

na forma de ações de invasões, desmatamento, extração de produtos naturais, caça e 

pesca predatórias, expansão das atividades agrícolas, entre outros, comprometendo a 

conservação dos recursos naturais e culturais dessas unidades. 

A RPPN do SESC PANTANAL está localizada entre os rios Cuiabá e São 

Lourenço, a 145 km da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Possui uma área de 110 mil 

hectares, representa um aumento de um terço do total de ecossistema preservado no 

estado de Mato grosso, encontra-se localizada no Pantanal de Poconé e Barão de 

Melgaço, integrado por uma estação ecológica e um Parque Ecológico conhecido como 

“Parque SESC Baía das Pedras”. Fazendo parte de um dos sítios da Convenção Ramsar, 

foi uma área escolhida pela UFMT para pesquisas de estudos prolongados, inclusive 

sediando o Centro de Pesquisa do Pantanal (CPP), que mantém convênio internacional 

com a United Nations University. O ambiente é adequado à pesquisa cientifica e à EA, 

além de representar uma área de lazer e cultura dos programas recreativos, educativos e 
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acadêmicos para públicos diversificados, através do Centro de Interpretação Ambiental e 

do Borboletário já construído pelo próprio SESC.  

O setor turístico conta com os serviços de hotelaria, numa paisagem 

exuberantemente bela (figura 2), mas talvez idílica demais por esconder o panorama 

político que negligencia e agrava a pobreza das comunidades circundantes. Seria 

desnecessário tratarmos de pegadas ecológicas ou consumos sustentáveis nestas regiões, 

pois a resiliência destes povos às transformações do Pantanal ocorre de forma 

surpreendente. É nítido observar que para esta gente, o conceito de felicidade está muito 

além dos valores capitais dos modelos de desenvolvimento. E é precisamente neste ponto 

focal que a EA incide sua luz, buscando propor a construção de sociedades sustentáveis, 

na transcendência de valores materiais ao resgate também da recuperação do espírito. 

 ICONOLOGIA IV: LUZES E SOMBRAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Os impactos ambientais do Pantanal atingem diretamente as comunidades 

presentes, que há séculos acumulam conhecimento e experiências com as águas do 

pantanal. O efeito da globalização, que pode ter um aparente benefício à comunicação, 

mercado, ciência e tecnologia, ainda mascara a beleza regional existente nas águas e nos 

habitantes do Pantanal. Neste sentido, acreditamos que essas comunidades podem 

oferecer significativos saberes para compreensão dos impactos ecológicos, culturais e 

antropológicos com a implementação de uma unidade de conservação em território 

pantaneiro de Mato Grosso.  

Nossas pesquisas com as comunidades de Mimoso e São Pedro de Joselândia 

revelam que há certa timidez nas narrativas, um estranhamento dos moradores 

possivelmente correspondente ao maravilhamento dos pesquisadores. Geertz (1997) diria 

que adentrar no santuário alheio com botas estrangeiras é um dos grandes desafios da 

etnografia. Com desconfiança, eles narram somente o necessário diante das perguntas 

semi-estruturadas, ávidas pelos desejos do conhecimento de quem faz a entrevista. 

Alguns contestam os pesquisadores: ”vocês não vieram aqui só colher, né?” A indagação 

pode revelar a lacuna a ser superada no interior da UFMT, que solicitam informações às 

pesquisas específicas e jamais dão um retorno de agradecimento ou satisfação. Os 
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membros das comunidades não são animais enjaulados em exibição, não fazem parte das 

espécies em extinção e se negam a serem meros objetos de pesquisa. Para a construção da 

EA, portanto, é preciso um enfoque que possibilite a formação de um grupo pesquisador 

entre a universidade e a comunidade, na construção de uma grande comunidade de 

aprendizagem. Considerá-los como sujeitos colaboradores, ao invés de meros 

“informantes”, estabelecendo um diálogo na perspectiva da simetria, e que ouse a 

capacidade inventiva de aceitar a existência de diversos saberes. 

Para os habitantes circundantes da Reserva, há pouca compreensão sobre os 

domínios legais das terras. “Nasci e vivi aqui. Agora somos considerados estranhos”, 

reclama um morador questionando a placa que demonstra os limites da unidade de 

conservação do SESC/PANTANAL indicando: “é proibido a entrada de pessoas 

estranhas”. Talvez o mesmo sentimento de revolta tenha ocorrido no ano 1500, quando 

estranhamente nos contaram que um grupo de portugueses havia descoberto os índios que 

aqui habitavam há muito tempo.  

No mundo dos signos, a terra possui função maternal, é considerada como uma 

fonte protetora, mas igualmente punitiva. Para Bachelard (1988), a terra é ícone da 

fecundidade e da regeneração - do trabalho e do repouso. Entre labirintos, cavernas e 

mundos subterrâneos, a terra representa o desejo do retorno à terra natal, sempre denso 

nos corações humanos. Na mitopoética pantaneira, a vida surgida na água, antecede o 

enterro que ocorre nas terras, na cosmologia da água, terra, fogo e ar. Ao ser questionada 

sobre os possíveis sentimentos de isolamento na época das cheias, época que as águas 

inundam territórios e ilham as casas, uma moradora respondeu: “há mais olhos na água 

do que na terra”. Esta resposta encontra ressonâncias no olhar de Gaston Bachelard, que 

busca recodificar os signos enunciados do mundo através da physis dos quatro elementos. 

A habitante não se sente isolada, pois talvez ela saiba que a água é também fonte de 

fecundidade e nascimento, e possui olhos para renovação nos ciclos posteriores que se 

sucedem após o período da cheia. Para compreender as simbólicas representações, 

Bachelard resgata lendas e mitos de origem grega na sua compreensão do infinito, 

oferecendo enormes contribuições para que as ciências não se configurem como a única 
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verdade universal. Enquanto pesquisadores das ciências, é preciso admitir que muitas 

vezes sejamos seduzidos às imagens e signos existentes no Pantanal, buscando arquétipos 

que se situam num universo onírico de imagens poéticas, pois não há respostas 

acadêmicas que satisfaçam nossa indagação para a compreensão deste universo. 

É neste território de lutas, símbolos e cultura que Diegues (2002, p.38) nos traz a 

reflexão sobre o mito da natureza intocada, através do debate dos modelos de 

conservação implementado pela política ambiental dos americanos.  

 O modelo de conservacionismo norte-americano 

Espalhou-se rapidamente pelo mundo recriando a 

dicotomia entre “povos e parques”. Como essa ideologia 

se expandiu, sobretudo para os paises do terceiro mundo, 

seu efeito foi devastador sobre as „populações 

tradicionais‟ de extrativistas, pescadores, índios, cujas 

relações com a natureza são diferentes. Diegues (2002, 

p.38) 

De fato, alguns habitantes reclamam que enquanto as “onças” são monitoradas por 

satélites, o elemento humano encontra-se fora das propostas de preservação nas unidades 

de conservação. “Onça aqui é acompanhada por satélite e nós somos tratados como 

estranhos em nossa própria terra”, contesta o pantaneiro que participa da conversa com o 

Grupo Pesquisador em Educação Ambiental. Esta constatação é também revelada por 

Pedroso-Junior (2002), que demonstra a dificuldade em tornar os caiçaras do entorno do 

Parque Nacional do Superagüi (PR) como aliados aos objetivos de conservação e 

manutenção das UC. O autor destaca vários saberes entre os caiçaras, que poderiam estar 

sendo aproveitados nos processos de gestão do parque, mas infelizmente suas atividades 

estão cada vez mais restringidas e limitadas, não recebem alternativas, e suas vozes nem 

sequer são ouvidas no conjunto de políticas que estabelecem verdades alheias ao modo de 

vida e a existência destas pessoas. 

 “Sempre preservamos o pantanal. Nascemos e criamos 

aqui no pantanal. Agora vem a tal da preservação e as leis 

são coisas estranhas, porque sempre fizemos a 

preservação, agora a lei vem de fora, não é a gente que 
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cria, mas a gente tem que aceitar o que eles querem!” 

(Depoimento de um pantaneiro de Mimoso). 

Immanuel Kant definiria a dignidade como “não obedecer a nenhuma lei que não 

seja instituída por ele mesmo” (apud ABBAGNANO, 1998, p.276). E provavelmente 

teríamos Jean Paul Sartre (1997, p. 26) para compreender a narrativa digna do pantaneiro, 

em sua inconformada reflexão que retira sua existência, privando a consciência imediata 

de si mesmo. “O ser da intenção só pode ser consciência se puder produzir um evento 

determinando sua estrutura material. Significa que a consciência só se produz no bojo do 

ser, que cria e sustenta sua essência”. 

No contexto existencialista dos depoimentos coletados por este estudo, Kossoy 

(1989) também acredita que a metodologia da história oral não é o de simplesmente 

registrar narrativas e transcrever depoimentos, mas o mérito maior é possibilitar que os 

historiadores tomem consciência das atividades que exercem, inevitavelmente no interior 

de um contexto com implicações políticas. Para uma parcela significativa da humanidade, 

somos peritos na leitura de sinais como letras ou restos deixados por civilizações 

anteriores, e as demais espécies animais teriam o dom da leitura dos sinais naturais. Os 

pássaros sabem exatamente como e quanto migrar; as formigas prevêem as enchentes dos 

rios; os roedores captam prenúncios de um terremoto. Entretanto, nossa pesquisa tem 

registrado, assim como uma vasta literatura sobre etnoecologia, que há saberes humanos 

que decodificam estes sinais, antes tido apenas como privilégio da própria natureza. 

Não restam dúvidas que um elo indissociável da sociedade humana e natureza se 

dinamizam nos espaços e territórios de todo o mundo. Da mesma maneira, há que se 

considerar que a proteção de uma UC associa-se intrinsecamente ao papel de 

transformação social. Os problemas ambientais são antigos e pesquisas na área de 

ciências naturais têm sido desenvolvidas há muitos anos. Em contramão com os avanços 

tecnológicos, os dilemas ambientais agravaram-se cada vez mais. Novos caminhos 

necessitam ser criados, paralelamente na revisitação de diversos outros estudos que 

necessitam buscar uma nova abertura para responder à complexidade ambiental. 

Reconhecendo que a educação não seja o único caminho, mas aceitando que pode ser 
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uma nova forma ética de vida, este estudo ancora suas metas num projeto de EA que 

consiga compreender a força pedagógica como forma de libertação, para que novos 

postulados possam corroborar com a aliança entre cultura e natureza. “A natureza da ação 

corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou 

preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica 

será ação (FREIRE, 1989, p. 106).” 

Sato (1999, p.11) nos alerta que a “EA não é estudo do ser humano, nem 

isoladamente da sociedade e, nem dos fragmentos da natureza”. A EA deve se preocupar 

com a integração das três dimensões do habitat, habitante e hábito, para conseguir 

alcançar um pensamento mais complexo, mais justo, que considere uma visão mais 

integradora da sociedade humana e de suas relações com a natureza. 

Ainda no marco de uma perspectiva fenomenológica, Maroti (2002, p.6) argumenta 

que “um programa de EA dirigido às comunidades do entorno da UC deve proporcionar 

uma revisão na natureza das relações dos grupos envolvidos com o ambiente, com base 

na transmissão de conceitos ecológicos que viabilizem o apoio comunitário para a 

proteção e valorização das unidades”. 

           Para nós, inscrever-se na EA para proteção do Pantanal significa também 

reconhecer a estética visual que expressa os valores identidários dos seus 

habitantes. É, sobretudo, uma aprendizagem do saber histórico, etnográfico e 

ecológico de biorregiões que não possuem apenas suas belezas naturais, mas 

sobremaneira, carregam marcas indeléveis da cultura e significados de esperanças. 

As fronteiras entre o habitante, seu habitat e seus hábitos, inscritas na trilogia 

fenomenológica do “eu-outro-mundo” representam encontros, muito mais do que 

distanciamentos. Constituem-se como possibilidades de interpretação na formação 

de uma enorme comunidade de aprendizagem. Certamente teremos conflitos, onde 

as relações entre memória e identidade poderão ser problematizadas e onde muitas 

vezes não teremos respostas. Porém estamos cientes que mais do que naturalizar a 

sociedade, é preciso politizar o ambiente, circunscrevendo-nos nos recortes de 

vivências coletivas e individuais que promovam a metamorfose do mundo.  
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          O saber historiográfico através das fotografias representa uma possibilidade 

pedagógica inscrita na fenomenologia existencialista de jamais retirar o olhar de 

cada sujeito inserido nas suas relações de avizinhamento, de seus hábitos culturais, 

de seus saberes significativos e de sua maneira de ser no mundo. São identidades 

construídas num projeto político de vida que devem ser ouvidas e registradas, 

incluindo-as nos processos decisórios e na formulação de políticas públicas. Uma 

proposição em EA, portanto, deve seguir um fio condutor do que a comunidade 

deseja, quais são suas identidades e como ela poderá participar, bem antes de 

propor projetos mirabolantes que podem satisfazer as políticas nacionais e 

internacionais do grande capital, mas que fracassam, pois se isolam das realidades 

vividas. 

          As fotografias são imagens que se desfilam demonstrando que a beleza do 

Pantanal não é mera iconografia natural, mas também possuem iconologia cultural 

de enorme grandeza. São como paisagens itinerantes, levadas e carregadas a vários 

mundos, para que a mediação pedagógica possa romper com limites espaciais ou 

territórios geográficos na inscrição de uma temporalidade em plena construção. São 

recortes de vidas transbordantes de sentidos, na mistura do exterior com o interior 

que refletem as luzes de um pôr de sol amarelado com pinceladas purpúreas, ou 

talvez com os olhares de que jamais se cansam, mesmo que as paisagens queiram 

cansá-los.  
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Resumo 
A aprendizagem e suas implicações ganharam espaço no mundo empresarial e 

transformam a rotina das organizações que procuram dominar o conceito de 

aprendizagem organizacional, a qual necessita do conceito de aprendizagem do 

indivíduo. No meio rural, tanto quanto no meio urbano, a aprendizagem é um dos 

fatores que determinam a produtividade. Este estudo objetivou avaliar as teorias da 

aprendizagem existentes, e sugerir uma teoria que levantasse os fatores a serem 

considerados para fundamentar uma avaliação da aprendizagem do homem do campo. 

Estudou-se as bases da aprendizagem no campo da psicologia, e as teorias da 

aprendizagem organizacional de Peter Senge, David Kolb, David Garvin e Antony 

DiBella e Edwin Nevis. Concluiu-se que a teoria que, no momento, melhor se adapta a 

uma avaliação da aprendizagem no meio rural é a apresentada por DiBella e Nevis. O 

estudo propôs ainda um modelo adaptado para avaliação da aprendizagem no meio 

rural. 

Palavras Chave: Aprendizagem, Aprendizagem Organizacional, Avaliação, Rural. 

 

1. Introdução 

Falta de acesso ao crédito, indisponibilidade de mão de equipamentos, 

desconhecimento da capacidade produtiva, formação de mão de obra, desenvolvimento 

de novas tecnologias são alguns dos fatores determinantes da produtividade. 

No campo, as agroindústrias exercem poder sobre os fatores produtivos, incluindo 

a aprendizagem, pois desenvolvem novas tecnologias, detêm informações e fazem uso 

do conhecimento adquirido. Já os pequenos produtores, na maioria das vezes não 

tiveram nem acesso à educação escolar formal, menos ainda aos conhecimentos 

relativos à tecnologia de produção. 

Por todos os estudos desenvolvidos, que focam a aprendizagem tanto no nível 

individual, como grupal e organizacional, sabe-se que a aprendizagem tem papel 

fundamental para o sucesso das organizacões. Como autores de destaque pode-se citar 

Garvin, Argyris, Senge, Kolb, Schon, Huber, Senge, Nevis e DiBella. No Brasil pode-se 

citar, Loyola, Bastos, Antonello e Godoy. 
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No meio rural as pesquisas e produção científica não estão em estado tão 

avançado. Pouco se sabe sobre a aprendizagem no campo. Não que o homem do campo 

não tenha o processo de aprendizagem no seu dia a dia, mas no campo, o conhecimento 

e as informações estão calcados mais nas experiências, na confiança, nas relações entre 

as pessoas do que em aspectos formais e documentos.  

Sendo a aprendizagem fator determinante para a produtividade, cabe verificar qual 

o nível de aprendizagem do homem do campo e como ela pode potencializar a 

capacidade produtiva. Para tanto, seria necessário estabelecer uma teoria de base que 

fundamentasse essa avaliação, que apontasse os fatores que seriam levados em 

consideração para se avaliar o nível de aprendizagem do homem do campo. 

Este trabalho se propõe a responder a seguinte questão: Dada a diversidade de 

teorias da aprendizagem existentes, qual seria a teoria que apontaria os fatores a serem 

considerados para fundamentar uma avaliação da aprendizagem do homem do campo?  

Para responder a esta questão, será realizada uma pesquisa exploratória 

bibliográfica nas produções acerca da aprendizagem. Utilizou-se as teorias de Senge, 

Kolb, Garvin e Nevis e DiBella como base de entendimento da aprendizagem 

organizacional e para fundamentar uma avaliação da aprendizagem no campo. 

 

2. Fundamentos Teóricos 

 Da Aprendizagem a Aprendizagem Organizacional 

A evolução das teorias da aprendizagem as colocam em três blocos distintos, o 

behaviorismo, as teorias de transição e o cognitivismo. Lefrançóis afirma que “o 

behaviorismo crê em uma abordagem que lida principalmente com aspectos observáveis 

do funcionamento humano; o cognitivismo reflete uma preocupação, com tópicos como 

processamento da informação, formação de conceitos, conhecimento e compreensão.” 

(LEFRANÇOIS, 2008, p. 29) 

O conceito de aprendizagem não é um conceito unânime, e assume diferentes 

posições a partir do posicionamento do pesquisador. Aqui utilizar-se-á o adotado por 

Lefrançois (2008, p. 6): “toda mudança relativamente permanente no potencial de 

comportamento, que resulta da experiência, mas não é causada por cansaço, maturação, 
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drogas, leões ou doença. [...] é o que acontece ao organismo (humano ou não humano) 

como resultado da experiência”. 

  A partir dos estudos de Bandura (LEFRANÇOIS, 2008) a aprendizagem passou 

a ser visualizada como aprendizagem social, ou seja, aquela que ocorre como resultado 

da interação social, e que leva a descoberta de quais  comportamentos serão aceitos em 

sociedade.  

Os trabalhos de Dierkes, Berthoim Anthal, Child e Nonaka e Easterby-Smith e 

Lyles, Antonello e Godoy (2010) apresentam sete perspectivas que abordam a 

Aprendizagem Organizacional, são elas: Perspectiva Psicológica, Sociológica, 

Antropológica, Ciência e Política, História, Economia e Ciência da Administração.  

Nevis e DiBella também procederam uma minuciosa revisão de literatura e propuseram 

uma divisão baseada em três perspectivas: Normativa, Desenvolvimental e 

Capacitacional. Eles dizem que a Perspectiva Normativa tem a aprendizagem 

organizacional como acontecendo apenas dentro de condições absolutamente 

exclusivas. A Perspectiva Desenvolvimental dá conta que a organização aprendiz 

representa o ultimo estágio do desenvolvimento organizacional e a Perspectiva 

Capacitacional supõe que a aprendizagem é uma qualidade inata das organizações e que 

há muitas maneiras de aprender.  

Loiola e Bastos no seu estudo A Produção Acadêmica sobre a Aprendizagem 

Organizacional no Brasil (2003), invocam a já citada divisão entre Aprendizagem 

Organizacional e Organização que Aprende para enquadrar as diversidades de literatura 

sobre o tema.  A importância destas duas linhas reside de que um lado está a 

explicação/compreensão do fenômeno, do outro, estão as ferramentas para a ação  

A seguir apresentam-se algumas das teorias da aprendizagem e seus enfoques. 

A Quinta Disciplina é obra de Peter Senge (1999) e apresenta a idéia de que hoje já não 

é suficiente uma única pessoa aprendendo na organização e definindo rumos; esforços 

isolados não trarão resultados desejados. Essa é a base do trabalho de Senge, para quem 

a aprendizagem é mais do que “internalização de informações”. (SENGE, 1990) 

A organização deve estar continuamente expandindo sua capacidade de criar o futuro. E 

mais do que aprender a se adaptar, a organização deve aprender a criar tentando 

convergir cinco disciplinas que levarão ao aprendizado generativo, são elas: pensamento 
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sistêmico, domínio pessoal, modelos mentais, construção de uma visão compartilhada e 

a aprendizagem em equipe. 

 

 

 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO 

Domínio Pessoal 

É o alicerce da organização que aprende, pois as organizações são compostas por indivíduos e não 

aprenderá se eles próprios não aprenderem. E para que os indivíduos aprendam, precisam saber o que é 

importante para cada um e ver as coisas com clareza. 

Modelos Mentais 

São pressupostos arraigados que influenciam o modo de ver e agir dos indivíduos, embora nem sempre 

se tenha essa consciência. Esses modelos, mentais, pairam não só na vida de cada um como também das 

organizações. Sem essa consciência, as pessoas e as organizações tendem a ter sempre soluções prontas  

Construção da 

Visão  Conjunta 

Refere-se a como as metas valores e objetivos são compartilhados pela organização. Se a declaração de 

missão, visão e valores for apenas para o papel, então a organização não vai aprender. 

Aprendizagem em 

Equipe 

Diz respeito à união dos indivíduos, pensando e aprendendo juntos, levando a equipe a dialogar na busca 

de soluções realizadas por todos. Se as equipes não conseguirem aprender, a organização não fará. 

Pensamento 

sistêmico 

Esse pensamento é a base conceitual de todas as disciplinas da aprendizagem, afinal, todas elas tratam 

da mudança de pensamento, de deixar de ver as pessoas como simples seres reativos, para verem-nas 

como participantes ativas na formação de sua realidade, deixando de reagir ao agora para criar o futuro. 

Ilustração 1. As disciplinas de Senge 

Fonte: Elaborado pela autora baseado em Senge (2006) 

A despeito de toda popularidade angariada pela sua obra, Senge sofre duras 

críticas. Como se pode ver em Santana (2005, p. 369): “estas cinco disciplinas poderão, 

supostamente, colocar e manter a organização num estado de aprendizagem contínua, 

mas o autor raramente refere explicitamente, como é que cada uma delas contribui para 

o processo de aprendizagem organizacional”.  

Aprendizagem Vivencial de Kolb - baseado na psicologia social, nos grupos de  

sensibilidade e de ensino em laboratório, Kolb desenvolveu o Modelo de Aprendizagem 

Vivencial. Nesse trabalho, que busca explicar a aprendizagem individual, a experiência 

assume papel fundamental no processo de aprendizagem. 

Para Kolb (1997) é necessário que se desenvolvam quatro tipos diferentes de 

habilidades para que ocorra aprendizado de forma efetiva: (1) Experiência Concreta: 

Envolvimento completo, aberto e imparcial na nova experiência. (2) Observações e 

Reflexões: Refletir sobre a experiência e observá-la sob novas perspectivas. (3) 
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Conceituação Abstrata: Criar conceitos que integrem suas observações em teorias 

logicamente sólidas. (4) Experimentação Ativa: usar estas teorias para tomar decisões e 

resolver problemas.  

Essas quatro habilidades atuam num ciclo onde as experiências concretas levam 

a uma observação e reflexão sob novos ângulos, que levam a criação de novos conceitos 

que interagem com as observações, esses conceitos são posteriormente testados em 

novas situações.  

Para o Kolb (1997), as pessoas desenvolvem diferentes estilos de aprendizagem 

que priorizam determinadas habilidades em detrimento de outras, a partir de sua 

composição biológica, a experiência de vida e o ambiente no qual estão inseridas. 

Identificar os estilos levam as pessoas a se conscientizar de como aprendem e das 

conseqüências desse tipo de aprendizagem. Os quatro estilos são: convergente, 

divergente, assimilador e o acomodador. O autor defende que cada área da organização 

se relaciona de maneira diferente com o meio, e desenvolve tipos diferentes de 

aprendizagem. O trabalho de Kolb, trás a luz, pontos importantes a serem analisados, 

pois, a empresa que busca excelência não pode deixar de estar atenta para o Ciclo de 

Kolb, já que a interação entre a ação e a reflexão, dá um feedback vital para que tanto 

empresa quanto indivíduos se valham de experiências passadas e busque melhoria nas 

experiências atuais. 

Ao se deter na análise da Perspectiva Psicológica, Antonello (2010) expõe que o 

modelo de aprendizagem experiencial de Kolb, inspirado em Piaget, Lewin e Dewey, é 

ponto de partida para a teoria da aprendizagem na ação e diz que a aprendizagem resulta 

da interação do questionamento programado com o espontâneo, considerando a 

experiência vivida.  

Assim, o trabalho de Kolb (1997), além de enfatizar a importância da experiência para a 

aprendizagem de indivíduos e organizações, também abriu caminho para vários outros 

trabalhos que buscam apresentar a experiência e a ação como pilares para o 

desenvolvimento de um processo de aprendizagem. 

  A Aprendizagem em Ação  de  Garvin que nesta obra foca seus estudos nos 

aspectos práticos. O autor se posiciona contra a abordagem utópica da aprendizagem 

organizacional e propõe três perguntas que podem ser feitas para identificar se a 



 
 
 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

empresa é uma empresa que aprende: “Quais são nossos desafios e oportunidades de 

negócios mais prementes? O que precisamos aprender para superar os desafios e tirar 

proveito das oportunidades? Como os conhecimentos e habilidades necessários podem 

ser adquiridos?” (GARVIN, 2002, p. 17). 

Garvin (2002) apresenta o processo de aprendizagem composto de três fases: 

aquisição, interpretação e aplicação de informações. O autor elabora uma figura que 

apresenta as barreiras e facilitadores da aprendizagem de acordo com os estágios da 

aprendizagem. 

 

Estágio da 

aprendizagem 

Barreiras à aprendizagem Facilitadores de aprendizagem Ferramentas e técnicas 

Aquisição 

-Dependência em uma das 

poucas fontes de dados 

tradicionais 

-Dificuldade em separar sinais 

-Coleta de dados tendenciosa  

-Compartilhamento limitado 

de informações 

-Ampla base de fontes de dados. 

-Um processo para 

compartilhamento de 

perspectivas e pontos de vista  

-Disposição para abraçar 

verificações inesperadas e 

contraditórias 

-Fóruns para brainstorming, geração de 

novas idéias e estimulação de pensamento 

criativo 

-Benchmarking regular e comparações 

entre pares 

-Feedback rápido e inteligência de 

mercado 

Interpretação 

-Estimativas tendenciosas e 

incorretas 

-Atribuição incorreta de causa 

e efeito 

-Excesso de confiança em 

julgamentos 

-Um processo de conflito e 

debate que testa opiniões 

prevalecentes 

-A provisão de feedback preciso 

e oportuno 

-Sessões de avaliação instigadoras e 

desafiadoras 

-Inquirição dialética processo de 

advogado do diabo 

-Equipes de auditoria 

Aplicação 

-Má vontade em mudar 

comportamento 

-Falta de tempo para praticar 

novas habilidades 

-Medo de fracasso 

-Incentivos que encorajem novas 

abordagens 

-Criação de espaço para 

aprendizagem 

-Sentimento de segurança 

psicológica 

-Ligar promoção, remuneração e status ao 

desenvolvimento de novas idéias 

-Eliminação de trabalho desnecessário -

Aceitação de erros devido a problemas de 

sistema.  

-Imunidade parcial ao relatar erros 

Ilustração 2.  Barreiras de Facilitadores da Aprendizagem 

Fonte: Garvin, 2002, p. 46 

Garvin ainda se dedica a identificar os tipos de aprendizagem, que para ele são, 

Inteligência, Experiência e Experimentação. 

 A Estratégia Integrada de Construção da Capacidade de Aprendizagem - com 

a publicação de Como as Organizações Aprendem, DiBella e Nevis (1999) objetivam 

proporcionar a compreensão e o incremento da capacidade de aprendizagem das 
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organizações. Os autores enquadram os estudos sobre aprendizagem em três diferentes 

perspectivas que são: Normativa, Desenvolvimental e Capacitacional.  

A aprendizagem normativa considera a organização aprendiz como um tipo 

particular de organização caracterizada por um conjunto de condições internas. (...) a 

perspectiva desenvolvimental localiza a organização aprendiz no contexto do ciclo 

evolutivo da história das organizações. (DIBELLA e NEVIS, 1999, p. 8) 

A perspectiva capacitacional, na qual os autores se encaixam, traz a alternativa 

de reconhecer que o conceito de organização aprendiz é “tão redundante quanto a noção 

de que todo ser vivo necessita respirar, que as organizações aprendizes como sistemas 

sociais são por sua própria natureza, ambientes nas quais a aprendizagem ocorre em 

múltiplos níveis.” (DIBELLA e NEVIS, 1999, p. 12). 

Eles acreditam que todas as organizações são sistemas de aprendizagem e que a 

aprendizagem se adapta à cultura da organização, que existem variações nos estilos de 

aprendizagem e que ela é facilitada por diversos processos onde a política, a estrutura e 

os processos adotados fazem uma enorme diferença com relação à aprendizagem 

verdadeiramente útil. 

Diante desses entendimentos, os autores ponderam que para desenvolver a 

aprendizagem é necessário entender e descrever como a aprendizagem acontece. Com 

base nisso, desenvolveram duas estruturas de aprendizagem:   

A primeira diz respeito às orientações para a aprendizagem e a segunda se refere aos 

fatores facilitadores. Nas palavras dos autores: “as Orientações para a Aprendizagem 

simbolizam as formas pelas quais a aprendizagem ocorre e a natureza do que é 

aprendido. [...] representam os elementos que nos ajudam a entender os processos de 

aprendizagem sob forma descritiva”. Os fatores facilitadores “que correspondem às 

estruturas e ações que determinam a facilidade ou a dificuldade com que a organização 

aprende e a extensão de aprendizagem que é alcançada. (DIBELLA e NEVIS, 1999, p. 

26)  

Baseados no trabalho de Huber, os autores concebem a aprendizagem em um ciclo 

composto de três processos: Geração/Aquisição, Disseminação e Uso do Conhecimento. 

No estágio 1, aquisição/criação de conhecimento, as competências são criadas ou 

adquiridas e são desenvolvidos as perspectivas e os relacionamentos. No estágio 2, 

disseminação do conhecimento, o que foi desenvolvido é disseminado e partilhado 
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coletivamente. E no estágio 3, uso  do conhecimento, existe a utilização através da 

integração do que foi aprendido de modo que se pode generalizar. Aqui o ciclo é 

completado, pois criar ou adquirir o conhecimento sem utilizá-los, de nada servirá. Para 

os autores, a aprendizagem pode ser de forma planejada ou informal.  

O modelo proposto por DiBella e Nevis (1999) procura compreender não só o 

processo de aprendizagem como o ambiente fluído em que ele ocorre. As orientações 

que são citadas acima buscam descrever onde, e a natureza do que é aprendido, com 

base nos valores e práticas. São sete as orientações: Fonte de conhecimento 

(interno/externo), foco no conteúdo ou processo (o que/como), reserva de conhecimento 

(pessoal/público), modo de disseminação (formal/informal), escopo da aprendizagem 

(incremental/transformativa), foco na cadeia de valor (projeto/entrega) e foco nas 

aprendizagem (indivíduos/grupo). 

Os fatores facilitadores dizem respeito às estruturas e processos que vão influenciar 

a aprendizagem com relação ao grau de dificuldade e efetividade.  Esses fatores são: 1) 

Investigação Imperativa; 2) Defasagem de desempenho; 3) Preocupação com medição; 

4) Curiosidade organizacional; 5) Clima de abertura; 6) Educação continuada; 7) 

Variedade operacional; 8) Defensores múltiplos; 9) Envolvimento da liderança; 10) 

Perspectiva sistêmica (DIBELLA e NEVIS, 1999).  

Pelo exposto, percebe-se que é difícil deter-se na aprendizagem do indivíduo única 

e exclusivamente, uma vez que a literatura da área de Administração sempre utiliza a 

aprendizagem a fim de trazer ganhos para as organizações como um todo. Todos os 

conceitos apresentados, falam sim da aprendizagem individual, mas a maioria deles 

transporta esse conceito para o cotidiano das organizações. Ainda assim, Pantoja e 

Borges-Andrade (2004) trazem a lembrança dois axiomas, o primeiro deles é que as 

organizações são sistemas multiníveis, que tem processos que ocorrem tanto nível 

individual, grupal ou organizacional. O segundo é que a aprendizagem é processo 

psicológico que ocorre no primeiro desses níveis; portanto, para eles, contrariando certa 

literatura contemporânea em administração, equipes e organizações não aprendem. 

Então, aqui o desafio é trabalhar num sentido que compreenda a aprendizagem no 

nível individual, ainda que dentro da organização. Uma vez que o produtor rural, que é 

o foco da nossa análise, embora inserido dentro de um contexto em que compõe uma 
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associação, uma cooperativa, um APL, uma organização, qualquer que seja o seu 

formato; está, dentro de sua propriedade, de certa forma, sozinho. Então, a 

aprendizagem nesse sentido, ocorre de maneira, praticamente, individual.  

Baseando-se nesta questão, procurar-se-á então, verificar dentre as teorias 

apresentadas, qual pode ser utilizada para apontar os fatores de aprendizagem que 

poderão embasar uma avaliação da aprendizagem, ambientada no mundo rural.  

 

   3 Discussão das Teorias Apresentadas 

A primeira teoria apresentada, A Quinta Disciplina de Senge, não se encaixa na 

pretensão deste artigo em virtude da sua já criticada pouca praticidade. Rodeada de 

aspectos quase místicos é, ao ver desta pesquisa, pouco aplicável as empresas ligadas 

aos aspectos mais conceituais e tanto menos ao campo, onde as atividades são 

essencialmente práticas. 

A segunda teoria apresentada, a Aprendizagem Vivencial de Kolb, embora calcada 

na experiência, na composição biológica e no ambiente no qual o indivíduo está 

inserido, trás apenas os estágios da aprendizagem e os tipos de aprendizagem, não 

focando nos fatores que levariam o indivíduo a aprender. 

A terceira teoria, a Aprendizagem em Ação de Garvin, começa a se aproximar das 

necessidades observadas por este estudo. Todavia, embora focada na prática e 

apresentando barreiras e facilitadores à aprendizagem não fornece modelo a ser 

adaptado. Vale lembrar que o estudo de Garvin, também tem características muito 

direcionadas para empresas que dificultam a possível adaptação ao meio rural. 

A quarta teoria apresentada é a que mais se adéqua ao proposto neste estudo. A 

Estratégia Integrada da Construção da Capacidade de Aprendizagem de Nevis e 

DiBella tem a seu favor, o fato de que parte da análise de vários outros trabalhos já 

feitos aqui está faltando alguma coisa e integra conceitos, entendendo que não há uma 

única visão que consiga abraçar a questão da aprendizagem dentro das organizações. 

Assim considera os aspectos normativos e desenvolvimentais para chegar ao conceito 

capacitacional que entende que a aprendizagem ocorre de qualquer maneira, o que se 

deve fazer é descobrir o que se aprende, onde se aprende e o que pode promover a 

aprendizagem.  
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Assim, utilizando-se do conceito de Orientação para Aprendizagem e de Fatores 

Facilitadores da Aprendizagem, os autores propõem uma ferramenta que serve como 

base para analisar a capacidade de aprendizagem da organização. A seguir o modelo 

proposto pelos autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRENDIZAGEM 

 
MÁXIMO MAIORIA IGUAL MAIORIA MÁXIMO  

1. Fonte de  Conhecimento  Interna      Externa 

2. Foco Conteúdo – Processo  Conteúdo      Processo 

3. Reserva de Conhecimento Pessoal      Público 

4. Modo de Disseminação Formal      Informal 

5. Escopo de Aprendizagem Incremental      Transformativo 

6. Foco na Cadeia de 

Valores 

Projete-execute      Comercialize-

entregue 
7. Foco na Aprendizagem INDIVIDUAL      GRUPAL 

FATORES FACILITADORES 

 Pouca evidência para 

apoiar este fator 

Alguma evidencia para 

 apoiar este fator 

Muita evidência para 

apoiar este fator 

 1 2 3 4 5 6 7 

1-Investigação Imperativa        

2-Defasagem de Desempenho        

3-Preocupação com Medição        

4-Curiosidade Organizacional        

5-Clima de Abertura        
6-Educação Continuada        
7-Variedade Operacional        
8-Defensores Múltiplos        
9-Envolvimento das Lideranças        
10-Perspectiva Sistêmica        
Unidade sendo perfilada:__________________________________________________ 

Nome dos Participantes:___________________________________________________ 
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Empresa e Telefone de Contato:_____________________________________________ 

Data do Perfil: __________________________________________________________ 

Ilustração 3. Perfil da Aprendizagem 

Fonte: Nevis e DiBella, 2002, p. 110 e 111. 

 

Esse modelo, como sugerido pelos próprios autores, pode ser modificado e adaptado 

para diferentes áreas.  

 

4 Proposição de uma Adaptação ao Instrumento 

O modelo apresentado por Dibella e Nevis (1999) foi analisado tendo em vista as 

necessidades para uma avaliação da aprendizagem do homem do campo. As alterações 

propostas se deram com relação à alteração de algumas das Orientações e alguns dos 

Fatores da aprendizagem, exclusão ou inclusão de variáveis que melhor se adaptem a 

uma avaliação da aprendizagem no campo e ainda alteração na forma utilizada para 

mensurar as variáveis. 

Os quadros abaixo ilustram as alterações realizadas do modelo proposto por Dibella 

e Nevis e o adaptado pela autora. 

ORIENTAÇÕES PARA APRENDIZAGEM 

MODELO DE DIBELLA E NEVIS MODELO PROPOSTO 

Fonte de Conhecimento 

Interna – Externa 

Fonte de Conhecimento 

Instituições – Pares 

Foco Conteúdo – Processo Foco Mercado – Produção 

Reserva de Conhecimento 

Pessoal – Público 
EXCLUIDO 

Modo de Disseminação 

Formal – Informal 
MANTIDO 

Escopo de Aprendizagem 

Incremental – Transformativo 
MANTIDO 

Foco na Cadeia de Valores 

Projete/Execute – Comercialize/Entregue 

Foco na Cadeia de Valores 

Comercialize/Entregue – Projete Execute 

Foco na Aprendizagem 

Individual – Grupal 
MANTIDO 

INCLUIDO 
Período de Aprendizagem 

Imediato – Longo Prazo 

Ilustração 4. Alterações propostas nas Orientações para Aprendizagem 



 
 
 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

FATORES FACILITADORES DA APRENDIZAGEM 

MODELO DE DIBELLA E NEVIS MODELO PROPOSTO 

Investigação Imperativa MANTIDO 

Defasagem de Desempenho MANTIDO 

Preocupação com a Medição MANTIDO 

Curiosidade Organizacional RETIRADO 

Clima de Abertura Relacionamento de confiança 

Educação Continuada MANTIDO 

Variedade Operacional MANTIDO 

Defensores Múltiplos RETIRADO 

Envolvimento das Lideranças Envolvimento das Instituições 

ACRESCENTADO Atividades de Apoio 

Perspectiva Sistêmica MANTIDO 

Ilustração 5. Alterações propostas nos Fatores Facilitadores da Aprendizagem 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Aliado a essas alterações, buscou-se no trabalho de Likert, a referência para a 

medição da percepção e para o comportamento. A escala Likert, exige que o pesquisado 

indique seu grau de concordância com declarações sobre o assunto objeto da pesquisa. 

Valores numéricos indicam a força em direção ao comportamento do indivíduo em 

relação à determinada declaração. 

As vantagens e desvantagens no uso da escala Likert são descritas por Mattar 

(2001) são a simplicidade de construção; o uso de afirmações que não estão 

explicitamente ligadas à atitude estudada, permitindo a inclusão de qualquer item que se 

verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado final; e ainda, a amplitude de 

respostas permitidas apresenta informação mais precisa da opinião do respondente em 

relação a cada afirmação. Como desvantagem, por ser uma escala essencialmente 

ordinal, não permite dizer quanto um respondente é mais favorável a outro, nem mede o 

quanto de mudança ocorre na atitude após expor os respondentes a determinados 

eventos.  

Para fins deste trabalho, utilizou-se a escala com graduação variando de 1 a 4. Onde 

1 representa “discordo totalmente”, 2 representa “discordo parcialmente”, 3 representa 

“concordo parcialmente” e 4 representa “concordo totalmente”. 
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Após as alterações sugeridas, a ferramenta adaptada ficou assim: 

ORIENTAÇÕES PARA APRENDIZAGEM 

(Onde e o que os produtores aprendem) 

Graus de 

Concordância 

com as afirmações 

referentes às 

orientações 

1= Discordo Totalmente 2= Discordo Parcialmente  

3= Concordo Parcialmente 4= Concordo Totalmente 
1 2 3 4 

1. FONTE DE 

CONHECIMENTO 

 

a) Instituições: A maior parte do conhecimento que obtive sobre piscicultura foi em órgãos como 

Emater, Sebrae, Secretaria de Agricultura, Consultorias Especializadas. 

    

b) Pares: A maior parte do conhecimento que obtive sobre piscicultura foi com outros produtores, casas 

de produtos agropecuários. 

    

2. FOCO 

MERCADO-

PRODUÇÃO 

a) Mercado: As informações/conhecimento que obtive com relação à piscicultura foi sobre quais as 

preferencias do mercado, a canais de comercialização.. 

    

b) Produção: As informações que obtive com relação à piscicultura foi sobre eficácia da produção, 

qualidade do pescado, da ração, sobre uso eficiente dos recursos de produção... 

    

3. MODO DE 

DISSEMINAÇÃO 

a) Formal: O conhecimento sobre piscicultura que possuo, obtive em folhetos explicativos, livros, 

cartilhas, apostilas... 

    

b) Informal: O conhecimento sobre piscicultura que possuo, obtive através de conversas informais, com 

pessoas ligadas à piscicultura. 

    

4. ESCOPO DE 

APRENDIZAGEM 

a) Incremental: O conhecimento que obtive, traz novas formas de trabalhar, apresenta uma nova 

tecnologia para lidar com piscicultura. 

    

b) Transformativa: O conhecimento que obtive, traz melhorias para formas antigas de se trabalhar, 

aperfeiçoa o conhecimento já existente. 

    

5. FOCO NA 

CADEIA DE 

VALORES 

a) Comercialize-Entregue: O conhecimento que obtive, diz respeito à comercialização e entrega do 

produto ao cliente. 

    

b) Projete-Execute: O conhecimento que obtive, diz respeito à projetos e execução da produção de 

peixes. 

    

6. FOCO NA 

APRENDIZAGEM 

a) Individual: Obtive conhecimento, num processo individual, e por iniciativa própria.     

b) Grupal: Obtive conhecimento num processo grupal, e por iniciativa de um grupo de pessoas.     

7. PERÍODO DE 

APRENDIZAGEM 

a) Imediato: Tenho buscado receber informações sobre piscicultura de maneira rápida, para sanar 

questões imediatas. 

    

b) Longo Prazo: Tenho buscado conhecer e receber informações sobre piscicultura de maneira 

sistemática, e ao longo de anos. 

    

FATORES FACILITADORES 

(Estruturas e processos que facilitam a aprendizagem.) 

Graus de Concordância com as 

afirmações referentes às orientações 

1= Discordo Totalmente 2= Discordo Parcialmente  

3= Concordo Parcialmente 4= Concordo Totalmente 
1 2 3 4 

1. Disposição para 

aprender 

Acredito que aprender é essencial, novas ideias, práticas inovadoras são essenciais 

e ajudam no dia a dia das atividades que desempenho no campo. 

    

2. Investigação 

imperativa 

Costumo procurar informações sobre piscicultura em canais de televisão, em 

revistas especializadas. Busco sempre a origem dos problemas, faço experimentos 
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Nome do Participante:________________________________________________________________________  

Endereço:_______________________________________________________________________________ 

Atividade Principal da Propriedade:___________________________________________________________ 

Data do Perfil: ___________________________________________________________________________ 

 

Ilustração 6. Perfil da Aprendizagem no meio Rural 

Fonte: Adaptado de DiBella e Nevis (1999). 

 

5 Considerações Finais 

Este estudo objetivou avaliar as teorias da aprendizagem existentes, e sugerir uma 

teoria que levantasse os fatores a serem considerados para fundamentar uma avaliação 

da aprendizagem do homem do campo. Para isso, estudou-se as bases da aprendizagem 

no campo da psicologia, e as teorias da aprendizagem organizacional de Peter Senge, 

David Kolb, David Garvin e Antony DiBella e Edwin Nevis. 

Através destas teorias o processo de aprendizagem foi apreciado e a 

adaptabilidade dos modelos propostos pelas teorias à realidade do homem do campo foi 

avaliada. Chegou-se à conclusão de que a teoria que, para o momento, melhor se adapta 

a uma avaliação da aprendizagem no meio rural é a apresentada por DiBella e Nevis que 

na minha propriedade.  

3. Defasagem de 

desempenho 

Conheço as medidas ideais da prática de piscicultura, tais como tempo de engorda, 

quantidade de ração, oxigenação da água.... 

    

4. Preocupação com 

medição 

Acompanho sempre a evolução dos peixes nos tanques, tenho controle sobre as 

medidas da prática de piscicultura, inclusive sobre os custos de produção. 

    

5. Relacionamento 

de Confiança 

Costumo seguir os conselhos e orientação de quem me passa informações a 

respeito da criação de peixes. Acredito na capacidade técnica do órgão ou pessoa. 

    

6. Educação 

Continuada 

Estou continuamente procurando aprender, participo com frequência de cursos, 

palestras, compro livros, que possam me ajudar a aprender sobre piscicultura. 

    

7. Variedade 

Operacional 

Tenho variedade de espécies de peixes sendo criadas. Já testei alguns sistemas de 

criação. 

    

8. Envolvimento das 

Instituições 

As Instituições como Emater, Secretaria de Agricultura, Sebrae, Consultorias 

Especializadas estão sempre a disposição quando necessito, tendo sempre técnicos 

habilitados para orientar e ensinar. 

    

9. Atividades de 

Apoio 

Participo de grupos voltados para objetivos comuns, e atividades diversas da 

relativa ao campo, como igreja, associação cultural, escola... 

    

10. Perspectiva 

Sistêmica 

Acredito que o conhecimento adquirido no dia a dia, em outras atividades da 

propriedade, assim como as atividades de apoio, pode contribuir com o meu 

aprendizado na área da piscicultura. 
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trás tanto Orientações para Aprendizagem para explicar o que e onde se aprende, como 

também os Fatores Facilitadores para explicar o que promove a aprendizagem.  

O modelo proposto pelos autores para avaliar a capacidade de aprendizagem foi 

adaptado; ora renomeando, ora incluindo, mantendo ou excluindo algumas das 

Orientações da Aprendizagem ou Fatores Facilitadores, com a intenção de criar um 

instrumento que desse a conhecer como anda a capacidade de aprendizagem do homem 

do campo. 

Tal conhecimento será de vital importância para o fortalecimento do agronegócio, 

uma vez que cada vez mais, o rural está se organizando em diferentes estruturas para 

melhor conseguir competitividade e produtividade no mercado, e a aprendizagem figura 

como um dos fatores primordiais para que isso aconteça. 

Como sugestão de continuidade da pesquisa e futuro artigo, propõe-se a utilização 

do instrumento adaptado proposto. 
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Uma metodologia de planejamento para construir o desenvolvimento local 
sustentável 

 

José Ribamar Cavalcante1-UNIR 

RESUMO 

Esta produção cientifica procurou demonstrar uma metodologia de planejamento 
para construir o desenvolvimento local sustentável, construindo um arcabouço 
teórico a partir da Teoria de Desenvolvimento Sustentável e a concepção de 
Buarque, enfocando que o planejamento participativo é primordial para se construir 
um ambiente sustentável, pois é preciso preservar e conservar o meio ambiente, de 
forma sustentável, ou seja onde todos possam também obter seus recursos de 
subsistência através do ambiente onde vive. A metodologia para elaboração deste 
trabalho foi a Pesquisa Bibliográfica, pautada em livros e artigos pertinentes ao 
assunto abordado, buscando desta forma indicar uma metodologia de planejamento 
para o desenvolvimento local sustentável. O grande dilema do homem moderno é 
como alcançar um desenvolvimento local sustentável, pois diante dos debates e 
reflexões que estão presente no mundo contemporâneo, existe de fato esse 
questionamento, advindo principalmente dos ambientalistas, os quais não aceitam a  
destruição da mata para o plantio de alimentos, não aceitam matar um macaco para 
alimentação do homem do campo e por ai adiante.Entretanto, sabe-se que o 
desenvolvimento local sustentável é um processo no qual melhora significativamente 
o nível social, econômico e ambiental das comunidades.Sendo que para alcançar tal 
objetivo é necessário ter uma metodologia de planejamento participativo para criar o 
desenvolvimento local sustentável.   

Palavras chaves: Desenvolvimento Sustentável, Planejamento Participativo, 

Metodologia. 

ABSTRACT 

This scientific production sought to demonstrate a design methodology to build 
sustainable local development, building a theoretical framework from the theory and 
concept of sustainable development Buarque, focusing on the participatory planning 
is paramount to building a sustainable environment, it is necessary preserve and 
conserve the environmental sustainable manner, that is also where everyone can get 
their subsistence resourses through the living environment. The methodology for the 
preparation of this was to library research, based in books and articles relevant to the 
subject matter, seeking thereby to indicate a method of planning sustainable local 
development. The great dilemma of modern man is to  achieve a sustainable local 
development, for before debates and reflections that are present contemporary world 
there is this question fact, arising mainly from environmentalists who do not accept 
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the destruction of fact  forest to plant food, do not accept killing a monke to feed the 
rural  adiante. Entretanto and so,it is know that the local sustainable development is 
a process in which significantly improves the social, economic and environmental 
comunidades. Sendo that to achieve such goal is necessary to have a participatory 
planning methodology to create sustainable local development. 

Key Words: sustainable development, participatory planning, methodology. 

1.INTRODUÇÃO 

O grande dilema do homem moderno  é como alcançar um desenvolvimento 

local sustentável, os debates e reflexões que estão presente no mundo político-

técnico-científico, traz a tona esse viés do mundo contemporâneo. 

 O que consideraríamos como ambiente sustentável? Seria uma localidade ou 

uma comunidade, onde se preserve o meio ambiente, com vistas a não prejudicar as 

gerações futuras, mas que as gerações atuais possam viver da melhor forma 

possível.   

Para termos um ambiente, onde todos possam viver com qualidade e 

preservando o meio ambiente de forma sustentável é necessário não apenas a boa 

vontade dos atores daquela comunidade, mas o envolvimento total desses atores. 

A mobilização da sociedade é um passo importante para a criação de um 

mundo ecologicamente correto, onde se deve levar em consideração não só a 

preservação dos recursos naturais, mas também a perpetuação de uma 

humanidade.  

A maioria das comunidades da Amazônia vivem em estado precário, muitas 

delas sem acesso a energia, água potável, telefonia, entre outros, seria isso, ou seja 

o acesso a esses serviços que designaria se a comunidade é sustentável ou não? 

Pode até não ser mas, amenizaria alguns males da comunidade. 

Para tanto, como conseguiríamos atingir um nível de desenvolvimento 

sustentável nessas localidades? Acreditamos que o uso de uma metodologia de 

planejamento seria uma importante ferramenta para conseguir um ambiente local 

sustentável.  



 
 
 
 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

Os pilares ou princípios do desenvolvimento sustentável estão interligados e 

devem ser levados em consideração em cada plano de ação elaborado, conforme as 

necessidades da população e do meio ambiente. 

2.REFERENCIAL TEÓRICO EMPIRICO 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável surge e se amplia diante das 

necessidades da humanidade e pode ser tratado em vários enfoques, porém 

devendo chegar ao ponto comum de que a vida humana depende da relação entre o 

homem e o meio que o cerca.  

Segundo Leonardo Boff (2006, p. 9): 

 ―...a ética da sustentabilidade coloca a vida acima do interesse econômico-

político ou prático-instrumental; a ética da sustentabilidade é uma ética para a 

renovação permanente da vida, do qual tudo nasce, cresce, adoece, morre e 

renasce.‖ 

A humanidade porém deve ser o cerne do desenvolvimento sustentável, onde 

o próprio homem tem o dever de proteger o outro homem, sendo que a vida deve 

sempre ser renovada e preservada. 

Segundo Fialho (2008, p.106) ― A sustentabilidade está relacionada com uma 

questão multidimensional e intertemporal‖. 

No comentário de Fialho aprendemos que o termo sustentabilidade é bem 

mais profundo do que pensamos, pois ele se caracteriza por relacionar-se com 

questões que envolve várias dimensões e também por ter envolvimento muito 

grande em termos temporais. 

A definição de desenvolvimento sustentável mais usada é a do Relatório de 

Brundtland que especifica este conceito como: 

 ―O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas 
próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização 
humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra 
e preservando as espécies e os habitats naturais.‖( http://pt.wikipedia.org).  
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A Declaração de Política de 2002 da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, afirma que o Desenvolvimento Sustentável é construído sobre ―três 

pilares interdependentes e mutuamente sustentadores‖ - desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. Já o Projeto de 

Implementação Internacional (PII) apresenta quatro elementos principais do 

desenvolvimento sustentável — sociedade, ambiente, economia e cultura e segundo 

Sachs (Apud, FIALHO, 2008, p. 107) o desenvolvimento sustentável possui cinco 

dimensões – social, econômica, ecológica, espacial e cultural. 

A Agenda 21 apresenta como um dos principais fundamentos da 

sustentabilidade, o fortalecimento da democracia e da cidadania, através da 

participação dos indivíduos no processo de desenvolvimento, combinando ideais de 

ética, justiça, participação, democracia e satisfação de necessidades. 

(http://acaosustentavel.blogspot.com). 

Para conseguirmos atingir os fundamentos da sustentabilidade de 

fortalecimento da democracia e da cidadania é importante que esses cidadãos 

participe ativamente do processo de desenvolvimento sustentável da localidade, pois 

somente eles conhecem cada peculiaridade da comunidade. 

A formulação de teorias, planos referente ao desenvolvimento, tem uma base 

histórica e surgem para fazer frente às demandas, econômicas, sociais e 

ambientais. 

Buarque (2008, p.25) diz que: 

―O desenvolvimento local pode ser conceituado como um 
processo endógeno de mudança, que leva ao dinamismo 
econômico e à melhoria da qualidade de vida da 
população em pequenas unidades territoriais e 
agrupamentos humanos. Para ser consistente e 
sustentável, o desenvolvimento local deve mobilizar e 
explorar as potencialidades locais e contribuir para levar 
as oportunidades sociais e a viabilidade e 
competitividade da economia local..‖ 

 Para o desenvolvimento ser sustentável é necessário que exista uma 

metodologia eficiente de planejamento adequado para usufruir da melhor forma 

http://acaosustentavel.blogspot.com/
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possível as potencialidades, no sentido de proporcionar maior competitividade da 

economia local.  

Acerca do conceito de desenvolvimento sustentável, Buarque (2008, p. 58) 

fala que o mesmo ―resulta do amadurecimento das consciências e do conhecimento 

dos problemas sociais e ambientais e das disputas diplomáticas, mas também de 

várias formulações acadêmicas e técnicas..‖ o mesmo autor enfatiza que: ―A 

proposta de desenvolvimento sustentável é generosa mas difícil e complexa, por 

envolver mudanças estruturais e contar com resistências sociais e políticas fortes, 

decorrentes de privilégios e hábitos consolidados..‖ (2008, p. 62). 

 Já quando diz respeito a planejamento, Ingelstam (1987) apud Buarque 

(2008, p. 81) fala que ―o planejamento representa uma forma de a sociedade exercer 

o poder sobre o seu futuro‖.  

3.METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica, no qual foi produzido um 

ensaio teórico, construindo com base em Buarque e nos pressupostos da Teoria de 

desenvolvimento sustentável, uma proposta de metodologia de planejamento , para 

o desenvolvimento local sustentável 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em qualquer oficio é imprescindível a formulação de um planejamento para 

atingir metas e objetivos, Buarque (2008, p. 95) ―A metodologia de planejamento 

dever ser compatível com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos e 

com a concepção de planejamento como um processo técnico e político e 

envolvimento da comunidade...‖  

Como etapas da metodologia de planejamento, temos as seguintes: o 

conhecimento da realidade, a tomada de decisões, a execução do plano e o 

acompanhamento. 
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Para conhecer a realidade do local, precisamos, tomar pé da real situação, da 

localidade, como: questões políticas, econômicas, sociais e ambientais, exaurindo 

todas as informações daquele lugar, realizando delimitação do objeto a ser 

estudado, diagnosticar, em outras palavras é necessário saber toda a história 

daquele lugar.  

Na tomada de decisão, é preciso elaborar a visão de futuro da sociedade 

local, na verdade a comunidade irá decidir o que pretender ser para os próximos 

anos, deverá também formular as opções estratégicas, ou seja, como realizar a 

visão e depois elaborar os programas e projetos. 

Sendo que depois de elaborados os programas e projetos a sociedade irá por 

em ação, sendo que estabelecerão prazos para acompanhamento.  

Para operacionalizar esta metodologia, precisaremos de algumas técnicas. 

Primeiramente, deverá ser feita uma pesquisa sócio-economico-ambiental, 

abrangendo toda a comunidade local, para descobrir todas as peculiaridades da 

localidade. 

No segundo estágio deve ser utilizada a Oficina de trabalho institucional, onde 

será articulada a participação e o envolvimento das instituições e órgãos públicos 

que têm atuação e responsabilidade no município, construindo assim, a matriz de 

envolvimento institucional, onde será delimitado as responsabilidades e a área de 

atuação de cada órgão ou instituição, segundo Buarque (2008, p. 124) 

Para hierarquizar as ações será necessário usar a técnica de Rede causal, 

que consiste numa seqüência de perguntas sobre o fator explicativo de cada um dos 

problemas e suas causas.  

E por último seria utilizada a técnica de Matriz de impacto das ações que 

conforme Buarque (2008, p. 151) ―é uma técnica utilizada para a análise e discussão 

dos efeitos que as propostas de ações (ou programas) teriam sobre as diversas 

dimensões, auxiliando na reformulação dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável.‖  
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A técnica serviria para balizar os programas e planos elaborados pela 

comunidade, verificando o alinhamento com as propostas de desenvolvimento 

sustentável da localidade, servindo inclusive para tomar novos rumos e novos 

planos. 

5.CONCLUSÃO 

 O Desenvolvimento Local Sustentável, é algo de grande relevância para as 

localidades, principalmente da Amazônia. Para que haja sucesso nos 

empreendimentos e projetos para atingir esse fim é necessário a atenção, no fato de 

se ter uma metodologia adequada de planejamento, para que haja realmente o 

sucesso esperado, bem como a integração da comunidade local, podendo desta 

forma, não perder de vista toda uma cultura já existente. Outro fator que não se 

pode perder de vista é a vantagem da própria comunidade em criar raízes para suas 

crianças e jovens na comunidade. 

O desenvolvimento Sustentável, através da metodologia de planejamento irá 

mitigar as ações danosas ao meio ambiente, bem como alavancará as questões 

econômicas e sociais da Localidade. 

 Sugerimos então, que cientistas, políticos, consultores e demais estudiosos 

do desenvolvimento sustentável, busquem criar uma metodologia adequada para 

planejar o desenvolvimento sustentável das diversas localidades de forma coerente 

e prudente. Outra sugestão que gostaríamos de propor seria o estudos de 

indicadores de desempenho, após a implementação de uma metodologia de 

planejamento para mensurar o desempenho dessas localidades. 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi resgatar o conhecimento tradicional quanto ao uso de plantas 

medicinais pela população de Nova Mamoré-RO. Foram aplicados questionários estruturados 

a 200 moradores, identificando-se as plantas utilizadas, a finalidade terapêutica, os órgãos 

vegetais e a forma de preparo dos fitoterápicos. Além disso, identificou-se também a forma de 

aquisição dos conhecimentos acerca das plantas e o grau de escolaridade dos entrevistados. 

Como resultado, identificou-se 122 espécies de plantas medicinais, distribuídas em 66 

famílias botânicas, com maior representatividade para a família Lamiaceae. As plantas mais 

citadas nas entrevistas foram: boldo (Peumus boldus M.), hortelã (Mentha pullegium L.), 

erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) NE Brown) e mastruz (Chenopodium ambrosioides L.); e as 

partes mais utilizadas foram as folhas; sendo o fervimento o modo de preparo mais usual. As 

doenças mais citadas foram gripe e doenças inflamatórias. O conhecimento sobre as plantas 

medicinais foi adquirido principalmente por meio dos pais e parentes, com predominância de 

quatro pessoas morando na residência com tempo médio de moradia acima de 15 anos.  

Palavras-chave: Amazônia, doenças respiratórias, fitoterapia, Lamiaceae.  

Use of the medicinal plants by the population of Nova Mamoré, Rondônia, Brazil 

Abstract 

The aim of this work was to rescue of the traditional knowledge concerning the use of 

medicinal plants by the population of Nova Mamoré-RO. Structured interviews were applied 

to 200 residents, identifying the plants used, the therapeutical purpose, the plant organs and 

methods of preparation. In addition, we have also identified the way of acquiring knowledge 

about the plants and the education level of the intervieweds. 122 species of medicinal plants 

were identified, distributed in 66 botanical families, with greater representation for the 

Lamiaceae family. Peumus boldus M., Mentha pullegium L., Lippia alba (Mill.) NE Brown 

and Chenopodium ambrosioides L. were the most cited plants. Leaf and decoction were the 

most used organ and method of preparation. The most cited diseases were cold and throat 

inflammation. Knowledge of medicinal plants has been acquired primarily by parents and 

relatives, with predominance of four people living in the house with average housing time 

over 15 years. 

Key words: Amazon, respiratory diseases, Lamiaceae, phytoterapy.  

 

1 Introdução 

 A utilização de plantas medicinais, tanto na farmacopéia como na medicina caseira, é 

praticada desde os primórdios da civilização humana. Na Pré-História, o homem procurava 

amenizar suas dores ou tratar suas moléstias através da ação dos princípios ativos existentes 
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nos vegetais, embora de modo totalmente empírico ou intuitivo, baseado em descobertas ao 

acaso. Essa conduta pode, ainda, ser observada entre os povos primitivos, isolados, como 

algumas tribos indígenas da América do Sul (Martins et al. 2000). Na China, há registros de 

cultivo de plantas medicinais que datam de 3000 a.C.; os egípcios, assírios e hebreus também 

as cultivavam em 2300 a.C. (Nolla et al. 2005). 

 O uso de plantas medicinais, muitas delas cultivadas pelos próprios usuários, é uma 

prática baseada no conhecimento popular e, quase sempre, transmitida oralmente. Dessa 

forma, conhecer como as pessoas utilizam os recursos naturais torna-se de grande valor na 

construção do conhecimento científico. Tal relação permite a combinação entre os saberes 

científico e popular, o que gera o conhecimento e a assimilação de técnicas de preparo, que 

poderão propiciar as bases para um futuro planejamento posológico (Albuquerque & Andrade 

2002). 

A história da fitoterapia se confunde com a da farmácia, pois até o século XIX a 

maioria dos remédios eram formulados a partir de plantas medicinais. A confiança no poder 

curativo das ervas diminuiu com a ascensão da indústria farmacêutica. Entretanto, o 

conhecimento e a utilização de plantas para o tratamento de doenças estão sendo resgatados 

através de levantamentos etnobotânicos (Teske & Trentini 1997). 

O Brasil possui enorme biodiversidade em que podem ser encontradas espécies 

animais e vegetais que contêm princípios ativos potencialmente úteis à humanidade. Estudos 

de etnobotânica evidenciam a existência de um grande acervo de plantas medicinais cujas 

propriedades são de conhecimento popular, o qual indiretamente tem contribuído para o 

avanço científico e para a valoração do saber dos povos tradicionais. Entretanto, grande parte 

deste acervo necessita de estudos que permitam um melhor aproveitamento do potencial das 

espécies medicinais existentes nos diferentes biomas brasileiros (Lameira & Pinto 2008). 
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O mercado mundial dos fitoterápicos vem se expandido cada vez mais, movimentando 

cerca de US$ 22 bilhões por ano. Em 2000, o setor faturou US$ 6,6 bilhões nos EUA e US$ 

8,5 bilhões na Europa, sendo que a Alemanha destacou-se como maior mercado mundial de 

fitoterápicos (Pinto et al. 2002). 

Os levantamentos etnobotânicos podem subsidiar estudos etnofarmacológicos na 

busca por fitoterápicos para o tratamento de úlceras pépticas, inflamações e outras 

enfermidades (Albuquerque & Hanazaki 2006). Segundo a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos, as plantas medicinais são estratégicas para o fortalecimento da 

agricultura familiar, geração de emprego e renda, uso sustentável da biodiversidade brasileira, 

avanço tecnológico e melhoria da atenção à saúde da população brasileira (Brasil 2006). 

Com base no exposto, realizou-se esse estudo no Município de Nova Mamoré-RO, 

tendo como objetivo principal levantar as principais espécies vegetais utilizadas na medicina 

popular dos moradores locais. 

2 Material e Métodos 

2.1 Área de estudo 

Foi realizado um levantamento sobre o uso tradicional de plantas medicinais pelos 

moradores do município de Nova Mamoré, em Rondônia. O município está localizado nas 

coordenadas geográficas latitude 10º23'55" S e 65º23'00" W, na margem direita da BR-364, 

sentido Rio Branco (AC), a 240,9 km de Porto Velho. O município possui área de 10.113,4 

km
2
, com população de 21.162 habitantes, e sua economia é baseada na agricultura, pecuária 

e extração vegetal (madeira) (Prefeitura Municipal de Nova Mamoré 2010).  

2.2 Coleta de dados etnobotânicos 

Foram realizadas entrevistas de janeiro a março de 2010, empregando-se diálogos para 

direcionar a conversa, buscando responder a um questionário estruturado com perguntas 



 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

4 

abertas e fechadas. O tempo gasto em cada entrevista variou de 20 minutos a uma hora, 

dependendo do maior conhecimento que cada entrevistado possuía sobre plantas medicinais 

ou da sua disponibilidade.  

Buscou-se dar ênfase aos dados etnobotânicos, como as plantas mais utilizadas, 

indicação terapêutica, parte da planta utilizada e modo de preparo. Além disso, identificou-se 

também a forma de aquisição dos conhecimentos acerca das plantas, o tempo de moradia, 

grau de escolaridade e quantas pessoas moram na residência. No total, 200 moradores 

participaram desta pesquisa, sendo entrevistados individualmente, em suas residências, nos 

dias laborais e nos finais de semana. 

As coletas de material botânico foram realizadas no momento das entrevistas, com a 

obtenção das partes vegetativas e reprodutivas, quando possível, junto às casas dos 

informantes ou em lugares próximos. Não foi possível a identificação taxonômica de todos os 

espécimes, devido à indisponibilidade de material vegetal adequado para a classificação à 

época do levantamento. As plantas que apresentavam floração e frutificação foram coletadas, 

posteriormente herborizadas, seguindo o procedimento de prensagem entre jornais, papelão e 

corrugado, em prensa de madeira, sendo que cada espécime foi identificada com número de 

coleta, data, local e nome do coletor. Após esse processo, o material foi colocado em estufa 

elétrica para desidratação, por um período de três dias. Depois de desidratado, o material 

vegetal foi descrito e identificado com auxílio de lupa, literatura especializada ou por 

comparação com material já identificado e, posteriormente, incorporado ao acervo do 

Herbário Dr. Ary Tupinambá Penna Pinheiro, pertencente à Faculdade São Lucas (HFSL), no 

município de Porto Velho, Rondônia. O sistema adotado para a classificação de famílias foi o 

de Cronquist (1988). 

2.3 Análise dos dados 
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Foram obtidas médias, dividindo-se o número de citações (somatório do número de 

todas as citações de utilizações de plantas com alguma finalidade terapêutica mencionadas 

pelos entrevistados), pelo número de entrevistados, em relação aos fatores: forma de aquisição 

do conhecimento (geração a geração, livros, conversa com amigos) e nível de escolaridade 

dos entrevistados (analfabetos, ensino fundamental completo e incompleto, ensino médio 

completo e incompleto e ensino superior).  

A utilização deste procedimento teve por objetivo a identificação de como está 

distribuído o conhecimento sobre as plantas medicinais, em relação aos fatores mencionados. 

Por exemplo, dentro do fator “nível de escolaridade”, para se inferir sobre o conhecimento 

etnobotânico dentro do grupo “analfabetos” da população, dividiu-se o número de citações 

(utilização de plantas medicinais com finalidade terapêutica mencionadas em entrevistas com 

os analfabetos da população) pelo número de indivíduos analfabetos, obtendo-se a média de 

citações por indivíduo. Da mesma forma, foram obtidas médias para os outros grupos 

populacionais, e estas foram comparadas entre si, dentro de cada fator, utilizando-se o teste t 

de Student (p < 0,05). 

3 Resultados e Discussão 

Foram registradas 685 citações, nas quais foi relatada a utilização de diversas partes 

vegetais, em 13 formas de preparo, com diferentes finalidades terapêuticas, sendo 

identificadas 122 espécies, distribuídas em 66 famílias botânicas.  

As famílias mais representativas em número de espécies foram Lamiaceae (11 

citações), Asteraceae (10 citações), Fabaceae (seis citações), Euphorbiaceae e Myrtaceae 

(cinco citações), Piperaceae, Brassicaceae e Poaceae (quatro citações), enquanto que para as 

demais famílias obteve-se três citações ou menos. 
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Santos et al. (2008) ao relatar o uso de plantas medicinais pela população de 

Ariquemes (RO), constaram que a família mais representativa em número de espécies foi 

Lamiaceae, o que coincide com o que foi encontrado em nossos resultados. 

São apresentadas na Tabela 1 as plantas mencionadas nas entrevistadas e as 

respectivas famílias botânicas, indicações terapêuticas, parte utilizada e modo de preparo. 

As doenças mais citadas pelos moradores do município foram aquelas relacionadas 

com as doenças do aparelho respiratório (gripe, febre, tosse, resfriados, asma e bronquite) e 

inflamatórias, seguidos pelas dores (barriga, cabeça, fígado, estômago, intestino, renais, dente, 

garganta e coluna), calmantes, malária, digestão, diarréias, cólicas e lavagens femininas. 

Outras citações foram relevantes, tais como: pressão alta e cicatrização. O agrupamento das 

doenças foi feito com base nos conceitos dos autores e não das pessoas entrevistadas. 

Foram constatadas 13 formas de preparo dos fitoterápicos, sendo o mais utilizado foi o 

fervimento (253 citações), seguido de chá (198 citações), infusão (75 citações), maceração (54 

citações), in natura (37 citações), sumo e decocção (29 citações cada), lambedor (14 

citações), xarope (13 citações), banho (12 citações), aplicação no local (sete citações), suco 

(quatro citações) e melado (três citações).  

Quanto à parte vegetal utilizada nas preparações dos remédios caseiros, observou-se 

uma maior utilização das folhas (554 citações), seguido das cascas e frutos (47 citações cada), 

raízes (39 citações), caule (13 citações), flores (11 citações), sementes (cinco citações), óleo e 

látex (duas citações cada) e caroço e bulbo (uma citação cada). O uso de folhas nas 

preparações apresenta um caráter de conservação do recurso vegetal, pois a retirada da 

mesma, se não for excessiva, não impede o desenvolvimento e reprodução da planta. Um 

aspecto relevante da informação sobre a parte utilizada diz respeito à pesquisa farmacológica, 
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uma vez que as diferentes partes de um vegetal apresentam variação quanto à qualidade de 

seus componentes químicos (Martins et al. 2000). 

As espécies mais citadas neste levantamento foram: boldo (Peumus boldus M.), 

hortelã (Mentha pullegium L.), erva-cidreira (Lippia alba (Mill.) NE Brown), mastruz 

(Chenopodium ambrosioides L.); limão (Citrus limonum L.), babosa (Aloe vera (L.) Burn. 

F.), crajirú (Arrabidaea chica V.), laranja (Citrus sinensis L.), malvarisco (Pothomorphe 

umbellata L.), algodão-roxo (Gossypium hirsutum L.), alfavaca (Ocimum basilicum L.), 

eucalipto (Eucalyptus melanophloia L.), poejo (Mentha pulegium L.) e caju (Anacardium 

occidentale L.). O conhecimento das propriedades e identificação correta das plantas 

medicinais permite o resgate histórico-cultural da população, uma vez que essas plantas 

podem trazer benefícios ao organismo pelas propriedades que possuem o princípio ativo. O 

reconhecimento correto da planta é essencial e deve ser feito pela identificação taxonômica da 

espécie (nome científico) e não somente pelo nome popular. 

Em relação ao nível de escolaridade, o conhecimento e uso de plantas medicinais 

predominou entre os analfabetos, com 6,0 citações por entrevistado; seguido pelo nível 

superior com 4,0; ensino fundamental completo com 3,97; ensino médio completo com 3,5; 

ensino fundamental incompleto com 3,12; e ensino médio incompleto com 2,31 citações por 

entrevistado. Assim, observa-se que o conhecimento sobre as plantas medicinais apresenta 

uma tendência a diminuir com o nível de escolaridade. Está claro que o nível de escolaridade 

está associado a condições econômicas. Assim, a relação entre o baixo nível de escolaridade e 

a maior familiarização com o poder medicinal das espécies vegetais pode refletir a busca, 

devido ao poder aquisitivo, de formas alternativas de tratar as doenças, que envolvam a 

compra de medicamentos caros. Talvez seja possível inferir também que o nível crescente de 

escolaridade envolve uma certa massificação dos costumes, principalmente frente à 
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globalização, o que levaria a uma perda gradual dos hábitos ancestrais relacionados à 

fitoterapia.  

Os dados relacionados à aquisição dos conhecimentos sobre o uso das plantas 

medicinais revelaram que a maior parte foi adquirida por meio das mães, avós e bisavós 

(geração a geração) com 3,38 citações por entrevistado, seguido de conversas com outras 

pessoas com 4,23; e livros com 5,16 citações por entrevistado. A forma de aquisição dos 

conhecimentos etnobotânicos, nesse estudo, está de acordo com o levantamento etnobotânico 

realizado por Santos et al. (2008) no município de Ariquemes, em Rondônia, em que a 

maioria dos entrevistados afirmaram que o aprendizado foi repassado pelos pais. O 

conhecimento de pai para filho, a observação direta das atividades dos pais, é a forma mais 

tradicional de transferência das informações. 

Das 84 espécies citadas, apenas 15 são da região Amazônica, são elas: anador 

(Justicia sp), alho (Allium sativum L.), andiroba (Carapa guianensis Aubl.), caju 

(Anacardium occidentale L.), capeba (Pothomorphe umbellata L.), crajiru (Arrabidaea chica 

V.), copaíba (Copaifera landesdorffi D.), graviola (Annona muricata L.), jabuticaba 

(Myrciaria cauliflora (DC.) O. Berg.), jambo (Syzygium malaccense (L.) Merr & L.M.Perry), 

jenipapo (Genipa americana L.), malvarisco (Coleus amboinicus L.), melão-são-caetano 

(Momordica charantia L.), quebra-pedra (Phyllanthus niruri L.) e unha-de-gato (Uncaria 

tomentosa L.), o que sugere que a cultura etnobotânica sobre as plantas amazônicas está se 

perdendo, sendo um dos motivos a carência de estudos na região, tanto em relação ao resgate 

cultural quanto à descoberta de novas plantas como prováveis fontes de substâncias bioativas 

de interesse, devido à falta de incentivos por parte das instituições acadêmicas e de pesquisas. 

Em um levantamento realizado por Fernandes (2004) acerca dos trabalhos apresentados nos 

simpósios de plantas medicinais, de 1972 a 1998, as regiões mais participativas, em termo de 
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trabalhos apresentados, foram Sudeste, Sul e Nordeste, sendo que as regiões Centro-Oeste e 

Norte apresentaram uma parcela pouco significativa.  

 Observou-se que a maioria dos entrevistados cultivava as plantas consumidas em seus 

quintais, indicando que estas eram ao menos parcialmente preservadas e utilizadas quando 

necessário. Este é um aspecto muito importante, pois a exploração exaustiva das espécies 

vegetais de interesse terapêutico, de modo irracional e inconsequente, leva a problemas de 

desequilíbrio ambiental nas formações vegetais, incluindo a extinção de muitas espécies, 

alguma das quais, ainda não foram estudadas, o que representa uma grande perda do arsenal 

químico e biológico potencialmente útil como medicamento. 

Como foi observado neste trabalho, o estudo dos conhecimentos etnobotânicos em 

comunidades predominantemente voltadas para o setor primário, baseia-se na riqueza da 

biodiversidade amazônica, apesar de que muitas plantas exóticas, oriundas de outras regiões 

do Brasil ou mesmo de outros países são encontradas. Assim, fica evidente também a 

importância de se estudar a flora medicinal, de forma integrada, multidisciplinar. Pois o ponto 

inicial destes estudos é resgatar informações sobre as relações existentes entre uma 

determinada população humana e a flora que a cerca. Além disso, os estudos etnobotânicos 

podem oferecer subsídios para pesquisas que conduzam à produção de novos fármacos.  
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Tabela 1 - Nomes vulgares e científicos, famílias botânicas, indicações, partes utilizadas e modos de preparo de plantas medicinais utilizadas 

pela população de Nova-Mamoré, Rondônia. Porto Velho, Embrapa Rondônia, 2010. 

Table 1 - Vulgar and scientific names, botanic families, indications, used parts of the plants and methods of preparation of used medicinal plants 

for the population of Nova Mamoré, Rondônia, Brazil. Porto Velho, Embrapa Rondônia, 2010. 

Nome vulgar - Científico Família Indicação
1 

Parte utilizada
1 

Modo de preparo
1 

Abacate - Persea 

americana Mill. 

Lauraceae a- dor de coluna, rins 

b- rins, estômago 

a- caroço 

b- folhas 

a- infusão, chá 

b- fervimento 

Abacaxi - Ananas 

comosus (L.) Merril. 

Bromeliaceae a- gripe, bronquite a- frutos a- in natura, lambedor 

Acerola - Malpighia 

emarginata D.C. 

Malpighiaceae a- gripe a- frutos, folhas a- in natura, suco, chá 

Agrião - Nasturtium 

officinale R. 

Brassicaceae a- gripe a- folhas a- fervimento, xarope 

Alecrim - Rosmarinus 

officinalis L. 

Lamiaceae a- gripe, dor de dente a- folhas, caule a- fervimento, chá 

Alfavaca - Ocimum selloi Lamiaceae a- gripe, inflamação, a- folhas, raiz, sementes a- fervimento, banho 
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Benth. 

 

tosse, pneumonia 

b- bronquite, hemorragia, 

rins 

 

b- folhas, caule 

 

b- chá 

Alfazema - Lavandula 

angustifólia L. 

 

Lamiaceae a- calmante, dor de 

cabeça 

a- folhas a- fervimento, chá 

Algodão-roxo - 

Gossypium hirsutum L. 

Malvaceae a- cicatrização 

b- inflamação, infecção 

c- dor de dente, estômago 

a- folhas 

b- folhas 

c- folhas 

a- fervimento 

b- maceração, chá, xarope 

c- infusão, decocção 

Alho - Allium sativum L. Liliaceae a- gripe, pressão alta 

b- bronquite 

a- bulbo 

b- caule 

a- fervimento 

b- xarope 

Ameixa - Prunus 

domestica L. 

Rosaceae a- inflamação a- folhas a- chá 

Amentruz - Coronopus 

didymus (L.) Smith. 

Brassicaceae a- ferimentos a- folhas, casca, raiz, 

flores, caule 

a- maceração 

Amor-crescido - Portulacaceae a- inflamação, infecção a- folhas a- fervimento, chá 
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Portulaca pilosa L. b- pneumonia b- folhas b- fervimento 

Amora - Morus sp Moraceae a- gripe, dor de garganta a- folhas a- fervimento 

Anador - Justicia sp Acanthaceae a- dor de cabeça a- folhas a- fervimento, chá, 

infusão 

Andiroba - Carapa 

guianensis Aubl. 

Meliaceae  a- gripe a- casca a- melado 

Angico - Piptadenia 

peregrina (L.) Benth. 

Fabaceae a- tosse, ferimentos a- casca a- fervimento, in natura 

Arnica - Arnica montana 

L. 

Asteraceae a- inflamação, ferimentos a- folhas a- sumo 

Aroeira - Schinus 

terebinthifolius Raddi 

Anacardiaceae a- inflamação, 

cicatrização 

a- folhas a- fervimento, infusão 

Arruda - Ruta graveolens 

L. 

Rutaceae a- cicatrização, calmante, 

cólicas 

b- infecção, derrame 

c- diarréia, mal olhado 

a- folhas 

b- folhas 

c- folhas 

a- fervimento 

b- infusão, maceração 

c- banho 
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Assa-peixe - Vernonia 

polyanthes Less. 

Asteraceae a- lavagem feminina, 

fígado 

b- gripe 

a- folhas 

b- raiz 

a- fervimento, maceração 

b- fervimento 

Azeitona - Rhamnidium 

elaeocarpum R. 

Rhamanaceae a- ferimentos a- folhas a- aplicar no local 

 

Aveloz - Euphorbia 

tirucalli L. 

Euphorbiaceae a- câncer a- látex a- in natura 

Açafrão - Crocus sativus 

L. 

Iridaceae a- estômago, sarampo, 

catapora 

a- folhas, raiz a- sumo, chá 

Açaí - Euterpe oleracea 

M. 

Arecaceae  a- anemia, estômago, 

malária 

a- raiz a- infusão, fervimento, 

chá 

Babosa - Aloe vera (L.) 

Burn. F. 

Liliaceae  a- gripe, vermes, 

inflamação, câncer, 

gastrite 

b- queimaduras 

c- gastrite, estômago, 

a- folhas 

b- folhas 

c- folhas 

a- in natura, infusão 

b- aplicar no local, sumo 

c- maceração, lambedor 
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fígado, pneumonia, 

infecção 

Bambu - Bambusa 

vulgaris Schrad. ex J.C. 

Wendl. 

Poaceae a- inflamação a- folhas a- fervimento 

Banana - Musa sp Musaceae a- gripe a- folhas a- xarope 

Barbatimão - 

Stryphnodendron 

barbatiman M.  

Fabaceae a- cólicas a- folhas a- chá 

Boldo - Vernonia 

condensata B. 

 

Compositaceae a- digestão, cólera, gripe 

b- fígado, malária, 

intestino, estômago, 

diarréia 

a- folhas, raiz 

b- folhas 

a- fervimento, infusão, 

lambedor 

b- fervimento, chá, 

decocção, maceração, 

sumo 

Caju - Anacardium 

occidentale L. 

Anarcadiaceae a- inflamação 

b- digestão, tuberculose 

a- folhas, frutos 

b- folhas 

a- fervimento, in natura 

b- fervimento 
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 c- ferimentos, inflamação, 

infecção, cólicas 

c- casca c- fervimento 

Calêndula - Calendula 

officinalis L. 

Asteraceae a- coceiras a- folhas a- chá 

Camomila - Chamomila 

recutita L. 

Compositaceae a- calmante, pressão alta a- folhas, flores, sementes a- maceração, chá 

Cana-do-brejo - Costus 

spicatus Jacq. 

Zingiberaceae  a- rins a- folhas a- fervimento 

Canapu - Vigna 

unguiculata L. 

Fabaceae a- malária a- folhas a- fervimento 

Canela - Cinnamomum 

eylanicum Blume. 

Lauraceae  a- gripe a- folhas a- fervimento, chá 

Capeba - Pothomorphe 

umbellata L. 

Piperaceae a- coceiras, dor de cabeça, 

febre 

a- folhas, raiz a- fervimento 

Capim galinha - Cynodon 

dactylons (L.) Pers. 

Poaceae a- inflamação a- raiz a- fervimento 
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Capim santo - 

Cymbopogon citratus 

D.C. 

Gramineaceae a- gripe, pressão alta, 

insônia 

a- folhas a- fervimento, chá 

Carambola - Averrhoa 

carambola L. 

Oxalidaceae a- colesterol alto a- frutos a- in natura 

Carapanaúba – 

Aspidosperma album V. 

Apocynaceae a- gastrite a- folhas, casca a- fervimento 

Carqueja - Bacharis 

trimera (Less) D.C. 

Compositaceae  a- inflamação, digestão, 

estômago, fígado 

b- rins 

a- folhas e caule 

 

b- casca 

a- fervimento, chá 

 

b- chá, infusão 

Castanha - Bertholetlia 

excelsa L. 

Lecythidaceae a- inflamação, fígado, 

diarréia 

a- casca a- lambedor, fervimento 

Cebola - Allium cepa L. Liliaceae a- gripe a- casca, fruto a- fervimento 

Chapéu-de-couro - 

Echinodorus 

macrophyllus K. 

Alismataceae a- malária, reumatismo, 

rins 

a- folhas a- fervimento, chá 
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Chico-magro - Guazuma 

tomentosa L. 

Sterculiaceae a- malária, estômago a- casca a- infusão 

Chicória - Chicorium 

endivia L. 

Asteraceae  a- calmante a- folhas a- infusão 

Cipreste - Cupressus 

sempervirens L. 

Cupressaceae a- infecção a- folhas a- chá 

Coco - Cocus nucifera L. Arecaceae a- hidratar a pele 

b- inflamação 

a- frutos 

b- casca 

a- in natura 

b- fervimento 

Colorau - Bixa orellana 

L. 

Bixaceae a- rins a- folhas a- chá 

Confrei - Symphytum 

officinalis L. 

Boraginaceae a- infecção a- folhas a- maceração, infusão 

Copaíba - Copaifera 

langsdorfii D. 

Leguminosae a- inflamação, dor de 

coluna 

b- pneumonia, 

reumautismo 

a- casca 

b- folhas 

c- óleo 

a- lambedor, chá 

b- infusão, fervimento 

c- aplicar no local 



 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

21 

c- ferimentos 

Corama - Bryophyllum 

calycinum L. 

Crassulaceae a- gastrite, inflamação, 

gripe 

b- fígado 

a- folhas 

b- folhas 

a- infusão, decocção, 

xarope 

b- fervimento, maceração 

Couve - Brassica 

oleraceae L. 

Brassicaceae a- azia a- folhas a- in natura 

Crajirú - Arrabidaea 

chica V. 

Bignoniaceae a- lavagem feminina, 

inflamação, infecção, 

gastrite 

a- folhas, caule, casca, 

raiz 

a- chá, fervimento, 

maceração, banho 

Cravo-da-índia - 

Syzygium aromaticum L. 

Myrtaceae a- gripe a- sementes a- chá 

Coentro - Coriandrum 

sativum L. 

Apiaceae a- estômago a- sementes a- chá 

Dente de leão - 

Taraxacum officinale W. 

Asteraceae a- inflamação a- folhas, flores a- fervimento 

Dipirona - Achillea Asteraceae a- dores a- folhas a- fervimento 
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millefolium L. 

Elixir paregórico - Piper 

marginatum L.  

Piperaceae a- digestão, diarréia, 

intestino, cólicas 

a- folhas a- chá, infusão 

Embaúba - Cecropia 

hololeuca Miq. 

Cecropiaceae a- dor de coluna 

b- infecção 

a- casca 

b- folhas 

a- fervimento 

b- fervimento 

Endro - Anethum 

graveolens L. 

Apiaceae a- estômago a- folhas a- fervimento, infusão 

Erva-cidreira - Lippia 

alba (Mill.) NE Brown. 

Lamiaceae a- calmante, gripe, 

bronquite, estômago, 

pressão alta, insônia 

a- folhas a- fervimento, infusão, 

chá 

Erva-de-Santa-Maria - 

Chenopodium 

ambrosioides L. 

Chenopodiaceae a- inflamação, rins 

b- infecção, vermes 

a- folhas 

b- folhas 

a- fervimento 

b- chá, infusão 

Espinheira-santa - 

Maytenus ilicifolia R. 

Celastraceae a- malária a- folhas a- fervimento 

Eucalipto - Eucalyptus Myrtaceae a- gripe, dor de garganta, a- folhas a- chá, fervimento, xarope 
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melanophloia L. febre 

b- sinusite 

b- óleo b- aplicar no local, 

lambedor 

Fedegoso - Artemisia 

ocidentalis L. 

Fabaceae a- bronquite, dengue a- raiz a- fervimento 

Feijão guandu - Cajanus 

cajan (L.) Mill. 

Fabaceae a- tosse a- folhas a- fervimento, chá 

Figo - Ficus carica L. Moraceae a- gripe a- folhas a- chá 

Gengibre - Zingiber 

officinale R. 

Zingiberaceae a- gripe 

b- inflamação 

a- folhas, frutos, caule 

b- raiz, flores 

a- fervimento, in natura 

b- xarope, chá, lambedor 

Goiaba - Psidium gaujava 

L. 

Myrtaceae a- estômago, diarréia  

b- inflamação, digestão 

a- folhas, sementes 

b- raiz, frutos 

a- fervimento, chá 

b- fervimento, in natura 

Graviola - Annona 

muricata L. 

Annonaceae a- colesterol alto a- folhas a- chá 

Hortelã - Mentha villosa 

L. 

Lamiaceae a- estômago, cólicas 

b- calmante, gripe, 

vermes, dor de garganta, 

a- folhas 

b- folhas 

a- chá, infusão 

b- fervimento, maceração, 

xarope 
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digestão 

Hortelã-pimenta - Mentha 

piperita L. 

Lamiaceae a- gripe a- folhas a- fervimento 

Inhame - Dioscorea sp Dioscoreaceae a- ferimentos a- folhas a- aplicar no local, 

fervimento 

Insulina - Cissus sycioides 

L. 

Vitaceae a- diabete, inflamação a- folhas a- fervimento 

Ipê-roxo - Tabebuia 

avellanedae L. 

Bignoniaceae a- estômago, tuberculose, 

câncer 

a- casca, folhas a- fervimento, infusão, 

chá 

Jambo - Syzygium 

malaccense (L.) Merr & 

L.M.Perry 

Myrtaceae a- digestão a- folhas, flores a- fervimento 

Jasmim - Jasminum 

officinale L. 

Oleaceae a- ferimentos a- látex a- aplicar no local 

Jatobá - Hymenaea 

courbaril L. 

Fabaceae a- gripe a- casca a- fervimento, lambedor, 

chá 
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Jenipapo - Genipa 

americana L. 

Rubiaceae a- diarréia a- casca a- fervimento 

Jurubeba - Solanum 

paniculatum L. 

Solanaceae a- fígado, gastrite a- folhas, raiz 

 

a- fervimento 

Laranja - Citrus sinensis 

(L.) O. 

Rutaceae a- gripe 

b- digestão 

a- folhas 

b- casca 

a- in natura, lambedor, 

fervimento, chá, suco 

b- fervimento, infusão 

Limão - Citrus limon (L.) 

Burn.f. 

Rutaceae a- gripe 

 

b- sangue 

a- folhas, casca, frutos 

 

b- frutos, caule 

a- maceração, fervimento,  

in natura, chá, suco 

b- fervimento 

Losna - Artemisia 

absinthium L. 

Asteraceae a- infecção a- casca a- infusão 

Macaé - Leonurus 

sibiricus L. 

Lamiaceae a- estômago, derrame a- folhas a- sumo 

Macaxeira - Manihot 

esculenta Crantz. 

Euphorbiaceae a- coceiras, estômago a- folhas a- fervimento 
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Macela - Achryrocline 

satureioides D.C. 

Asteraceae  a- fígado, inflamação 

b- calmante, dores 

a- folhas 

b- folhas 

a- fervimento 

b- chá, infusão 

Malvarisco - 

Pothomorphe umbellata  

L. 

Piperaceae a- intestino, gripe, tosse a- folhas a- fervimento, lambedor, 

infusão, maceração, chá, 

xarope 

Mamão - Caripa papaya 

L. 

Caricaceae a- diarréia, estômago 

b- digestão, intestino, 

fígado 

a- frutos 

b- folhas, flores 

a- in natura 

b- chá, fervimento 

Manjericão - Ocimum 

basilicum L. 

Lamiaceae a- inflamação a- folhas a- fervimento 

Manjerona - Origanum 

manjerona L. 

Lamiaceae a- cólicas, gripe a- casca, folhas, flores, 

caule 

a- chá, melado 

Manga - Mangifera indica 

L. 

Anarcadiaceae a- inflamação, gripe a- folhas, frutos a- fervimento, chá, in 

natura 

Mangirioba - Senna 

occidentalis (L.) Link. 

Caesalpinaceae a- malária a- folhas a- fervimento 
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Maracujá - Passiflora 

edulis Sims. 

Passifloriaceae a- insônia a- frutos a- suco 

Maravilha - Mirabilis 

jalapa L. 

Nyctaginaceae a- dor de cabeça a- flores a- fervimento 

Mastruz - Chenopodium 

ambrosioides L. 

Amaranthaceae a- vermes, ferimentos, 

infecção, malária, 

pneumonia, rins 

b- intestino, gripe 

a- folhas 

b- folhas, caule 

a- fervimento, aplicar no 

local, maceração, 

decocção 

b- infusão, lambedor, 

sumo 

Maça - Lepidium meyenii 

Walp. 

Brassicaceae a- colesterol alto a- frutos a- infusão 

Melão-São-Caetano - 

Momordica charantia L. 

Cucurbitaceae a- malária a- folhas a- infusão 

Milho - Zea mays L. Poaceae a- infecção a- frutos a- fervimento 

Mucuracá - Petiveria 

alliacea L.  

Phytolaccaceae a- lavagem feminina, 

diarréia, estômago 

a- folhas a- fervimento, maceração 
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Nagua-de-noiva - Datura 

stramonium L. 

Solanaceae a- asma a- folhas a- fervimento 

Nim indiano - 

Azadiractha indica A. 

Juss. 

Meliaceae a- colesterol alto, coceiras a- folhas a- in natura 

Palma-de-Santa-Rita - 

Gladiolus sp 

Iridaceae a- cólicas a- folhas a- chá 

Papoula - Papaver 

somniferum L. 

Papaveraceae  a- asma a- folhas a- fervimento 

Pata-de-vaca - Bauhinia 

forficata L. 

Leguminosae a- rins, diabete a- folhas a- infusão, chá, 

fervimento 

Pega pinto - Boerthavia 

paniculata Rich. 

Nyctaginaceae a- fígado 

b- rins 

a- folhas 

b- raiz 

a- fervimento 

b- infusão 

Penicilina - Penicillium 

notatum L. 

Violaceae a- inflamação a- folhas a- chá 

Pião-roxo - Jatropha Euphorbiaceae a- dor de dente a- folhas a- maceração 
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gossypiifolia L. 

Picão-preto - Bidens 

pilosa L. 

Asteraceae a- cicatrização, hepatite 

b- fígado, anemia, malária 

a- folhas 

b- raiz 

a- fervimento, banho 

b- fervimento 

Pimenta-do-reino - Piper 

nigrum L. 

Piperaceae a- inflamação, gripe a- folhas a- xarope 

     

Pitanga - Eugenia 

uniflora L. 

Myrtaceae a- colesterol alto a- folhas a- fervimento 

Poejo - Mentha pulegium 

L. 

Lamiaceae a- febre, bronquite, gripe a- folhas, caule a- fervimento, xarope, 

infusão, chá 

Quebra-pedra - 

Phyllanthus niruri L.  

Euphorbiaceae a- malária, fígado 

b- rins 

a- raiz, flores, caule 

b- folhas, raiz 

a- fervimento 

b- chá, fervimento 

Quina-quina - Coutarea 

hexandra L. 

Rubiaceae a- diabete a- casca a- infusão 

Romã - Punica granatum 

L. 

Punicaceae a- inflamação a- frutos, casca a- in natura, fervimento, 

chá 
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Rosa branca - Rosa alba 

L. 

Rosaceae a- lavagem a- flores a- infusão 

Sabugueiro - Sambucus 

australius Cham. 

Caprifoliaceae a- catapora, gripe, 

sarampo 

a- folhas a- fervimento, banho 

Sacaca - Croton cajucara 

B. 

Euphorbiaceae a- estômago a- folhas a- chá 

Saião - Kalanchoe 

brasiliensis Cambess. 

 

Crassulaceae a- dores, gripe a- folhas a- sumo, chá 

Sangria d’água - Vernonia 

polyanthes L. 

Asteraceae a- inflamação a- folhas a- fervimento, chá 

Sapé - Imperata 

brasiliensis L. 

Poaceae a- rins, diarréia, dor de 

dente 

a- raiz, folhas a- chá, fervimento 

Tanchagem - Plantago 

major L. 

Plantaginaceae a- fígado, infecção, rins a- folhas, raiz a- fervimento, infusão, 

decocção 

Tangerina - Citrus Rutaceae a- inflamação a- folhas a- fervimento 
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reticulata L. 

Tarumã - Vitex taruma 

Cham. 

Verbenaceae a- coceiras a- folhas a- fervimento 

Terramicina - 

Alternanthera brasiliana 

K. 

Amaranthaceae a- infecção, gripe, 

inflamação, ferimentos 

a- folhas a- fervimento, chá 

Uchi amarelo - 

Endopleura uchi (H.) C. 

Humiriaceae a- inflamação, rins a- casca a- fervimento, chá, 

infusão 

Unha-de-gato - Uncaria 

tomentosa L. 

Rubiaceae a- infecção, inflamação, 

rins 

b- câncer 

a- folhas, flores, raiz 

b- casca, caule 

a- fervimento 

b- chá 

Vassourinha - Scoparia 

dulcis L. 

Scrophulariaceae a- infecção, inflamação, 

rins, câncer 

a- folhas, casca a- infusão, fervimento, 

chá 

 

Vique - Mentha arvensis 

L. 

Lamiaceae a- gripe a- folhas a- fervimento, xarope 
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1
As letras de referência indicam conexão entre os itens Indicação, Parte Utilizada e Modo de Preparo. (The reference letters indicate connection 

between itens Indication, Used Part of the Plant and Method of Preparation). 
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Estratégias Competitivas Associadas ao Arranjo Produtivo Local do Leite no 

Município de Ariquemes-RO 

 

Higor Cordeiro de Souza - UNIR 

Fabiana Rodrigues Riva - UNIR 

Letícia Nunes Nascimento Martins - UNIR 

Dércio Bernardes de Souza - UNIR 

Theophilo Alves de Souza Filho -UNIR 

  

Resumo 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre Estratégias competitivas associadas aos 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), com um enfoque no município de Ariquemes, 

produtor de leite bovino no estado de Rondônia. Trata principalmente das relações que se 

dão entre o pequeno produtor de leite e o Laticínio para onde, na maioria das vezes, vende 

sua produção. A pesquisa realizada é de cunho descritiva e exploratória, as informações 

aqui descritas e debatidas foram obtidas através de acesso às informações do Banco de 

dados do Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia – CEDSA, bem como, se baseia nas observações in loco feitas pelo pesquisador 

durante viagem feita ao município estudado e  a partir de formulários utilizados nas 

entrevistas com os produtores. O modelo de análise dos dados buscou se guiar pela teoria 

das Cinco forças do mercado de Porter, tentando analisar sob a ótica de cada força como se 

dá o relacionamento entre o produtor e o seu meio ambiente de produção e comercialização 

do leite.   

 

Palavras-chaves: Estratégia Competitiva, Arranjo Produtivo Local, Produção de leite.  

 

 

Abstract 

This work show a discussion about Competitives Estrategies associated to Local 

Arrangements Productives, with a focus in the Ariquemes, a milk-producing district of 

Rondônia. The work talk mainly about the relationship between the litle Milk producer and 

the big Milk Industry where the Milk is sold in the most of the times. This research has 

a nature descritive and Explorer and the informations here writes and discussed were 

obtained through Access to informations of a database from Centro de Estudos 

Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – CEDSA– . The 

informations  also are based  in observations realized by the researcher during trips to 

district studied  and still are based in questionnaires applied to milk-producers. The 

methodology followed in this research found a way in the Five Market‟s Strengths from 

Porter, trying to analyse about each strength‟s point of view about how happens the 

relationship between the milk-producers and their production and trade environments.     

 

Key Words:  Competitive Strategy, Local Arrangements Productives, Milk Production. 
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1. INTRODUÇÃO 

A estratégia como campo de Estudo da Administração surgiu tardiamente se 

comparada com as demais disciplinas que fazem parte das teorias administrativas. No 

entanto teve um crescimento muito acelerado devido a contribuições vindas e agregadas de 

várias partes do conhecimento humano como a biologia, a sociologia, e entre outras 

ciências. 

O termo estratégia foi usado inicialmente no ambiente militar designando “a arte do 

general conduzir um exercito contra o inimigo” neste contexto, merece destaque a obra do 

Chinês Sun Tzu, denominada a Arte da Guerra e datada de IV A.C. (MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, 2000), nesta obra o autor busca enfatizar quais as melhores 

maneiras de se atacar o inimigo, como explorar as vantagens dos terrenos em que se vai 

guerrear, e ainda sobre a importância do auto conhecimento e do conhecimento sobre o 

inimigo, dentre outras máximas.  

No contexto empresarial o livro atualmente é considerado um clássico sobre 

estratégia  e seus ensinamentos são entendidos como metáforas perfeitamente aplicáveis ao 

mundo dos negócios onde a competição força as empresas a travarem verdadeiras guerras 

por mercados. 

O termo „estratégia‟ entretanto, não se confinou ao campo militar, com o 

desenvolvimento das organizações, a constante busca por mercados e o aumento da 

competitividade entre as empresa a estratégia logo também passou a fazer parte de estudos 

acadêmicos que, por sua vez, evoluíram e permitiram a construção de uma sofisticada 

conceituação do assunto, formando verdadeiras escolas do pensamento estratégico. 

   Tendo-se em vista a relevância da estratégia no cenário organizacional, este 

trabalho centra seu foco no agronegócio e nas estratégias competitivas detectadas no 

processo de produção e comercialização de leite no município de Ariquemes no estado de 

Rondônia. Dentre as justificativas pela opção de focar em Agronegócio pode-se dizer que 

uma das principais é a sua importância econômica para o Brasil e para o estado de 

Rondônia, onde, segundo recentes pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2010) esta atividade responde por cerca de 14% do 

PIB do Estado. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

3 

 Neste trabalho, além do estudo teórico sobre o Agronegócio também faz um 

resgate teórico de algumas das principais escolas do pensamento estratégico de modo que 

permite identificar quais aspectos podem ser encontrados no processo de produção de 

produção e comercialização do leite no município de Ariquemes. Dentre as escolas 

estudadas, deu-se especial atenção a visão de Porter sobre estratégia por considerá-la ser a 

que melhor se aplica no caso e assim busca-se atender à demanda da pesquisa. 

  Tomando por base a definição da Redesist de Lastres e Cassiolato (2003), que diz 

que onde houver produção de qualquer bem ou serviço haverá sempre um arranjo em seu 

entorno, envolvendo atividades e atores relacionados à sua comercialização, esta pesquisa 

relaciona e enxerga o mercado do leite no município estudado dentro de um Arranjo 

Produtivo Local, permitindo assim uma melhor compreensão do  mercado e das relações 

que se dão dentro deste. 

No município de Ariquemes o APL do leite conta com um nível razoável de 

desenvolvimento uma vez que, conta com Associações de produtores, laticínios, Casas 

Agropecuárias, redes varejistas, órgãos governamentais como a secretaria de agricultura, 

instituições financeiras que disponibilizam financiamentos para os produtores e ainda com 

o apoio institucional de instituições como a SUFRAMA – Superintendência da Zona 

Franca de Manaus – que desenvolve um trabalho de melhoria da qualidade do leite dos 

pequenos produtores por meio da doação de tanques de resfriamento. 

Dentro deste contexto cada um desses atores tem sua importância para o APL do 

leite posto que desenvolve atividades que de alguma maneira se relacionam no mesmo 

espaços geográfico, em função de uma mesma atividade, a saber a produção, 

beneficiamento e comercialização do leite. 

 Logo, existindo um APL em que os agentes se relacionam, trocam informações e 

até competem ocorreu-nos que no interior do APL deve haver algum tipo de mecanismos 

que os produtores usam para conseguirem tirar um maior proveito do Arranjo, ou até 

mesmo superar algumas dificuldades que porventura venham a ter.  

Assim, sendo as Estratégias competitivas uma alternativa para que as organizações 

possam se posicionar no mercado esta pesquisa aponta para o objetivo de identificar e 

descrever como as 5 Forças do mercado da Teoria Porteriana, se encaixam neste mercado e 

ainda quais as estratégias que os produtores de leite lançam mão para reagirem ao 
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mercado. A presente pesquisa tem a preocupação de detectar e descrever as estratégias 

competitivas associadas ao arranjo produtivo local do leite em Ariquemes, de modo que, 

diante de tal contextualização surge a pergunta que guiará a pesquisa: Quais as estratégias 

competitivas associadas ao arranjo produtivo local do leite de Ariquemes?  

 Dessa forma, este artigo teve como objetivo detectar e descrever as estratégias 

competitivas observadas, associadas ao APL leite do município de Ariquemes.  

 

 

2.  SOBRE A ESTRATÉGIA 

De acordo com Henderson a estratégia surge da evolução das organizações que 

competem por um mesmo espaço no mercado, em seu artigo intitulado “As Origens da 

Estratégia” publicado em 1989 na Harvard Business Review Book, o estudioso apresenta 

como base de sua argumentação sobre estratégia a experiência do professor G.F Gause, 

conhecido como o “pai da biologia matemática”, seu experimento consistia em colocar 

colônias de protozoários em um mesmo recipiente contendo uma quantidade suficiente de 

nutrientes. Com o estudo constatou-se que quando os protozoários eram de espécies 

diferentes conseguiam sobreviver, porém quando eram de iguais espécies não conseguiam 

sobreviver conjuntamente. Tal fato resultou no principio conhecido como o principio de 

Gause que diz que “duas espécies que conseguem seu sustento de maneira idêntica não 

podem coexistir”.  

Para Bruce D. Henderson a estratégia surge por causa da competição, uma vez que 

com a evolução dos seres vivos as espécies que conseguiam melhor se adaptar e se 

sobressair das outras ganhavam as batalhas competitivas, caracterizando assim competição 

natural. De maneira semelhante Henderson considera que ocorreu com as Organizações, 

com um diferencial, na natureza as mudanças ocorriam lentamente de acordo com o acaso 

e os participantes nada podiam fazer para interferir nas mudanças, por outro lado nas 

organizações os estrategistas podem usar a imaginação e a capacidade de raciocínio lógico 

para interferir e acelerar o processo de mudanças no ambiente, fazendo com que 

acontecessem com mais rapidez os efeitos da competição, tornando assim possível a 

concepção da estratégia. Pare o teórico as empresas somente conseguiriam sobreviver se 

tivessem uma vantagem única que a diferenciasse de suas rivais, o papel da estratégia era 
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justamente buscar uma maneira de planejar a evolução da empresa rumo a um diferencial 

que garantisse seu sucesso no mercado. 

 

Lembremos o Principio de Gause. Os competidores que conseguem seu sustento 

de maneira idêntica não podem coexistir – tanto nos negócios quanto na 

natureza. Cada um precisa ser diferente o bastante para possuir uma vantagem 

única. A existência indefinida de uma variedade de competidores é uma 

demonstração em si mesma de que as vantagens de cada um sobre os demais são 

mutuamente exclusivas. Podem até parecer, mas no fundo são de espécies 

diferentes. (BRUCE D. HENDERSON, 1989 in HBR p.4) 

 

Estratégia é a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e ajustar a 

vantagem competitiva de uma empresa. Para qualquer empresa, a busca é um 

processo interativo que começa com o reconhecimento de quem somos e do que 

temos nesse momento. Seus competidores mais perigosos são os que mais se 

parece com você. As diferenças entre você e seus competidores são a base de sua 

vantagem. (BRUCE D. HENDERSON, 1989 in HBR p.3) 

 

Na obra de Camargos et al (2003 p. 28) tem-se um definição de estratégia que 

encontra aderência com o posicionamento acima, pois o autor diz que: 

 

A estratégia teve várias fases e significados, evoluindo de um conjunto de ações 

e manobras militares para uma disciplina do Conhecimento Administrativo, a 

Administração Estratégica, dotada de conteúdo, conceitos e razões práticas, e 

que vem conquistando espaço tanto no âmbito acadêmico como no empresarial. 

 

 Embora todos os teóricos acima tratem do mesmo assunto, são diversas 

perspectivas e focos diferentes que acabam conferindo a cada autor seus motivos de 

méritos e de críticas. Apesar de seus variados conceitos e diversos escritores a estratégia  é 

uma disciplina ou conceito muito aberto a novas concepções e ainda um campo com 

bastante perspectiva de crescimento teórico, dado a quantidade e a velocidade das 

mudanças que ocorrem atualmente no mercado mundial. 

A evolução dos estudos na área da estratégia permitiu que esta fosse se tornando 

uma ferramenta cada vez mais importante dentro das organizações, uma vez que ajuda no 
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alcance dos objetivos almejados pelas mesmas. Podemos definir então estratégia não com 

conceito estático, mas sim como a forma dinâmica que as empresas encontram para atingir 

suas metas enxergando tanto o curto quanto o longo prazo e dando importância aos 

ambientes interno e externo e suas influencias. 

 

 

2.1. Estratégia e Vantagem Competitiva (Conceitos) 

  Henry Mintzberg (2000) em seu livro Safári de Estratégia dividiu o assunto em 10 

escolas diferentes, e estas dez escolas foram divididas em três subgrupos – Prescritivas, 

Descritivas e de Configuração, como nos mostra a ilustração 1 abaixo: 

 

As Escolas do Pensamento Estratégico, adaptado de Mintzberg  et al 2000 

Escolas Características Principais 

A escola do Design Formulação da Estratégia como um processo de 

concepção. 

A escola de Planejamento Formulação de Estratégia como um processo 

formal. 

A escola de Posicionamento Formulação de Estratégia como um processo 

analítico. 

A escola Empreendedora Formulação da Estratégia como um processo 

visionário. 

A escola Cognitiva Formulação da Estratégia como um processo 

mental 

A escola de Aprendizado Formulação da Estratégia como um processo 

emergente.  

A escola de Poder Formulação da Estratégia como um processo de 

Negociação. 

A escola Cultural Formulação da Estratégia como um processo 

coletivo. 

A escola Ambiental Formulação da Estratégia como um processo 

reativo. 

A escola de Configuração Formulação da Estratégia como um processo de 
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transformação. 

Ilustração 1 – Escolas do Pensamento Estratégico 

Fonte: Quadro das Escolas Segundo Mintzberg et al 2000. 

 

2.2. A escola do Posicionamento 

  A escola do Posicionamento entende o processo de formação da estratégia da 

mesma maneira que escolas anteriores (Design e Planejamento) considerando-o que a 

estratégia se dá de forma consciente, deliberada e processual. 

Na escola do Posicionamento as estratégias eram pensadas pelo Planejador, 

cabendo ao executivo principal a tarefa de escolher a estratégia mais adequada dentre as 

apresentadas. Mintzberg e outros ressaltam algumas características da escola: 

 

 Estratégias são posições genéricas, especificamente comuns e aplicáveis no 

mercado. 

 O mercado é econômico e competitivo. 

 O processo de formação de estratégia é, portanto, de seleção dessas posições 

genéricas com base em cálculos analíticos. 

 Os analistas desempenham um papel importante neste processo, passando os 

resultados dos seus cálculos aos gerentes que oficialmente controlam as 

opções. 

 Assim as estratégias saem deste processo totalmente desenvolvidas para 

serem articuladas e implementadas; de fato, a estrutura do mercado dirige as 

estratégias posicionais deliberadas, as quais dirigem a estrutura 

organizacional. 

 

Segundo Mintzberg e outros a escola do posicionamento está divida em algumas 

“fases” que podem ser definidas como A fase da Máximas Militares, A fase da 

Consultoria, A fase do Desenvolvimento de Proposições Empíricas. 

A primeira fase está relacionada aos grandes generais como Napoleão Bonaparte, 

Sun Tzu e Von Clausewits. Através do estudo das estratégias de guerra usadas por esses 
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homens e também através de seus escritos buscava-se uma adaptação para o mundo 

organizacional da estratégia. 

A segunda fase está relacionada com o surgimento e atuação do BSC (BOSTON 

CONSULTING GROUP). A principal característica dessa fase foi à facilidade que 

ofereceu ao ramo da consultoria. Através da construção da tabela BSC, os consultores 

podiam fazer uma análise de qualquer empresa mesmo sem possuir qualquer conhecimento 

prévio sobre a mesma.     

Na visão de Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2000, 90)  ninguém jamais desenvolveu 

uma estratégia através de técnicas analíticas” mas sim, injetou no processo informações, 

copiou ou extrapolou  estratégias da concorrência, apesar de defenderem que dados 

factuais como dados importantes em estratégias entendidas como modelos analíticos. Para 

os autores a definição de estratégias é confuso, dinâmico, rico e vai além do estático, 

descritivo. O papel do estrategista é a análise de forma significativa, levando em conta 

fatores tangíveis e intangíveis  não de perspectiva integrada ou seja um anulando outro.  A 

visão dos autores é de ampliar a estratégia além dos modelos. 

A terceira fase da Escola do Posicionamento, é relacionada à contribuição de 

Porter, segundo o autor cinco forças regem o Ambiente organizacional: 

 

 Ameaça de novos entrantes 

 Poder de barganha dos fornecedores 

 Poder de barganha dos clientes da empresa 

 Ameaça de produtos substitutos 

 Rivalidade entre empresas concorrentes 

 

2.3. Vantagem Competitiva 

Conhecer estas forças do mercado proporciona identificar os pontos fortes e pontos 

fracos, ambiente interno bem como mudanças de estratégias quer como ameaças ou 

oportunidades relacionadas ao ambiente externo. Conhecer quanto a um determinado 

produto exige compreender do setor, saber como é estruturado, como funcionam as 

empresas que atuam naquele ambiente, como os negócios se processam, quais seus pontos 
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fortes, pontos fracos, bem como o comportamento da concorrência como meta de 

vantagem competitiva.  

Porter (1986) coloca que a raiz quanto a analisar o grau de concorrência está na 

estrutura da indústria. O diagnóstico da análise estrutural pode acontecer em qualquer país 

ou mercado e depende de analisar as 05 (cinco) forças, ilustração 02, que em conjunto 

determinam rentabilidade a longo prazo e a competitividade da empresa.  

  

 

Ilustração 1 - Forças que dirigem a concorrência na Indústria 

Fonte: PORTER, Michael E. 1986. 

 

A estrutura a ser avaliada proposta pelo autor é constituída de: Entrantes Potenciais, 

compradores, substitutos, fornecedores e concorrentes sob a seguinte concepção:  

 Entrantes representam as ameaças de outros concorrentes no setor que buscam 

ganhar mercado utilizando de diversificação, parcerias, aquisições entre outras 

estratégias, segundo PORTER, 1980, p. 25 “novas empresas que entram para uma 

indústria trazem nova capacidade, o desejo de ganhar parcela de mercado e 

frequentemente recursos substanciais. Como resultado, os preços podem cair ou os 

custos dos participantes podem ser inflacionados, reduzindo, assim, a 

rentabilidade”. No entanto, os novos entrantes, por sua vez tem de enfrentar as 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

10 

chamadas “barreiras de entrada” quando decidem entrar no mercado, essas barreiras 

são dificuldade que os entrantes geralmente enfrentam sendo que as principais 

barreiras de entrada economia de escala, diferenciação do produto, capital, custos 

de mudanças, acesso aos canais de distribuição, política governamental.  

 “A ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de entrada 

existentes, em conjunto com a reação que o novo concorrente pode esperar da parte 

dos concorrentes já existentes” (PORTER, 1986, p. 25). 

 

2.4. Barreiras aos Novos Entrantes 

A economia de escala é uma barreira por que impeli os novos entrantes a terem 

uma grande capacidade de produção, para assim terem preços competitivos, ou força-os a 

optarem por trabalhar com uma capacidade de produção um pouco mais limitada sendo 

forçados a vender seu produto por um preço menos competitivo que os demais 

concorrentes. Quanto a Diferenciação do Produto, constitui-se numa barreira aos entrantes 

exigir dos mesmos altos investimentos em publicidade para que se consiga a vencer a 

lealdade dos consumidores as marcas já existentes, que por estarem a mais tempo no 

mercado e terem um histórico de investimentos em publicidade possuem mais 

identificação com o mercado consumidor. Necessidades de Capital também são grandes 

dificuldades para os entrantes, uma vez que para alavancar os novos competidores 

precisarão de pesados investimentos em marketing e ainda serem capazes de cobrir 

possíveis prejuízos iniciais. Existem também as Desvantagens de custo independentes do 

porte, as quais se referem a vantagens que as organizações mais antigas tem em relação às 

entrantes, tais vantagens podem ser mais experiência, aquisição de ativos em épocas pré-

inflacionárias, localização favorável e ainda estímulos por parte do governo. 

Outra dificuldade para os novatos no mercado são os acessos aos canais de 

distribuição, pois uma vez havendo um novo produto no mercado será necessário que as 

redes de distribuição (varejistas) estejam dispostas a comercializar o mesmo, assim o 

fabricante de um novo produto tem a necessidade de promover promoções de seus 

produtos e intensos esforços de venda. Há casos em que as redes de distribuição estão de 

tal maneira concorridas que os novos entrantes são obrigados a criarem a sua própria rede 

pra a distribuição de seus produtos. Finalizando as barreiras de entrada, a política 
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governamental também atua como uma força dificultaste para os novos entrantes uma vez 

que pode impor limites para a exploração de determinada atividade impondo leis e 

determinando barreiras (PORTER, 1986, p. 14-15). 

Substitutos: a força dos produtos substitutos (desempenham a função de um já 

existente) representam ameaças para a organização.  

Compradores: o poder da força exercida por grupo de compradores pode ser 

analisada em nível de competição para forçar a baixa e concessão de preços quando os 

compradores se baseiam em assegurar o fornecimento ou a fatores ligados a preço.  

Em decorrência das estratégias o poder dos compradores pode aumentar ou 

diminuir a vantagem competitiva.  

Fornecedores: o poder de negociação dos fornecedores pode elevar preços ou 

reduzir na qualidade comprometendo a rentabilidade do negócio, como ameaça concreta no 

sentido de melhorar as condições de compra.  

Concorrentes: a força representada pela rivalidade entre concorrentes já existentes 

utiliza de estratégias como preços, publicidade, introdução de novos produtos, prestação de 

serviços junto aos clientes como vantagem competitiva. 

A importância a uma análise criteriosa dessas forças proporciona uma visão do 

mercado atuante e com isso estabelecer estratégias dependendo da  participação da 

empresa no setor e de seus concorrentes. 

Porter (1986) propõe que para enfrentar os novos entrantes, substitutos, poder de 

barganha dos compradores, fornecedores e concorrentes estratégias genéricas como: 

liderança no custo total, diferenciação e enfoque que podem ser usadas em conjunto ou 

isoladas.  

Liderança em custo: pratica um baixo custo compreende alcançar alta parcela de 

mercado frente ao poder de fornecedores, altos investimentos em capital, preços agressivos 

e prejuízos iniciais tendo como objetivo ganhar mercado. 

  

A liderança no custo é talvez a mais clara das três estratégias genéricas. Nela 

uma empresa parte para tornar-se o produtor de baixo custo em sua indústria. A 

empresa tem um escopo amplo e atende a muitos segmentos industriais, podendo 

até mesmo operar em industrias correlatas – a amplitude da empresa 
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normalmente é importante para sua vantagem de custo. (PORTER, Vantagem 

Competitiva, p. 11) 

 

A estratégica genérica de diferenciação: cria diferencial ao produto ou serviço 

existente, exige lealdade do consumidor independente do preço.  

 

A segunda estratégia genérica é a diferenciação. Neste tipo de estratégia, uma 

empresa procura ser única em sua indústria, ao longo de algumas dimensões 

amplamente valorizadas pelos compradores. Ela seleciona um ou mais atributos, 

que muitos compradores em uma indústria consideram importantes, 

posicionando-se singularmente para satisfazer estas necessidades. (PORTER, 

Vantagem Competitiva, p. 12) 

 

A estratégia de enfoque é no sentido de focar um determinado produto e/ou 

serviço em relação ao concorrente, busca atingir um sub-segmento dentro de um mercado 

que já é atendido, mas não de maneira satisfatória. 

 

[...]baseada na escolha de um ambiente competitivo estreito dentro de uma 

indústria. O enfocador seleciona um segmento ou um grupo de segmentos na 

indústria e adapta sua estratégia para atendê-los, excluindo outros. Otimizando 

sua estratégia para segmentos alvo, o enfocador procura obter uma vantagem 

competitiva em seus segmentos alvo, muito embora não possua uma vantagem 

competitiva geral. . (PORTER, Vantagem Competitiva, p. 13) 

 

  

3. AGRONEGÓCIO 

O termo agronegócio é o resultado da evolução da agricultura, com o passar do 

tempo os avanços tecnológicos transformaram bruscamente um ramo da economia, a 

agricultura, fazendo com que houvesse uma verdadeira revolução no ramo; o que resultou 

em mudanças tanto de ordem prática como teórica. 

As mudanças práticas foram que a tecnologia avançada possibilitou uma maior 

mecanização do setor, possibilitando assim que grande áreas fossem cultivadas com pouca 

necessidade de volume de mão-de-obra, o que por um lado eliminou muitos postos de 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

13 

trabalho, causando o êxodo rural, mas por outro possibilitou a produção em alta escala, 

barateando o produto final. Ao contrário de tempos anteriores em que propriedades rurais 

eram muito diversificadas, com várias culturas e criações diferentes, necessárias a 

sobrevivência de todos que ali viviam, a agricultura evoluiu para  uma especialização da 

produção o que, por sua vez, levou a uma interdependência entre os  diversos setores da 

cadeia que compõem o processo de produção. 

Logo, com todas essa evolução e esse caráter macro, o setor ganhou novos 

contornos e uma dinâmica mais parametrizada, estabelecendo uma forte dependência entre 

os atores, mostrando um setor não mais auto-suficiente; e sim um setor  que precisa de 

pessoas e organizações especializadas que produzam e forneçam insumos como 

fertilizantes, vacinas, remédios, corretores para o solo, maquinários  e entre outros. 

Assim a agricultura passou de uma atividade isolada e de certa forma independente, 

para uma atividade de caráter macro, organizada em um fluxo de agentes (cadeia)  

sistêmica e sinérgica. 

Quanto às mudanças teóricas, uma vez que, já não se tratava mais simplesmente de 

agricultura, esse termo não se mostrava mais adequado às novas mudanças e a nova 

realidade, as atividades rurais passaram a envolver uma verdadeira cadeia onde a 

propriedade ao mesmo tempo em que produz também consome. Assim para entender e 

atender a esse nova realidade, pesquisadores buscaram conceituá-la de forma que 

pudessem descrevê-la como um processo com todas as características anteriormente 

citadas. 

Em 1957 dois autores nos Estados Unidos John Davis e Ray Goldberg professores 

da Universidade de Harvard criaram o conceito de Agribusiness: 

 

 

... o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação 

dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades 

agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumos dos produtos 

agropecuários „in natura‟ ou industrializados (apud ARAÚJO, 2005).  
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O termo sofreu certa resistência, somente vindo a ser aceito no Brasil na década de 

90 quando “o termo agronegócio começa a ser aceito e adotado nos livros-textos e nos 

jornais, culminando com a criação dos cursos superiores de agronegócios. 

De uma maneira ampla o Agronegócio pode ser entendido por duas partes as quais 

são “dentro da porteira” e “após a porteira”. O setor “dentro da parteira” é a parte da 

produção agropecuária em si onde são feitas as plantações, a criação de animais, suas 

manutenções e entre outras atividades, já o setor “após a porteira” diz respeito ao 

armazenamento da produção, industrialização dos produtos, embalagens, políticas públicas 

e entre outros. 

Assim, as subdivisões mais comuns são: 

Comercialização que representa as empresas quem vendem os produtos 

diretamente para os consumidores finais, mantendo um contato direto com os mesmo, 

viabilizando assim o comércio, em geral são mercearias, supermercados, restaurantes, 

cantinas e entre outros, podendo-se ainda considerar as empresas responsáveis pela parte 

de logística de distribuição. 

Industrialização que é a parte responsável pelo beneficiamento das matérias-

primas, transformando-as em produtos prontos para o consumo, este por sua vez, podendo 

se dar em unidades familiares ou ainda em outras indústrias. 

Produção de Matérias-Prima, que por sua vez , são os atores responsáveis pelo 

abastecimento de matérias primas para os demais citados anteriormente, compostos por 

agricultores, pecuaristas, piscicultores dentre outros (PADILHA, 2000). 

As cadeias de produção surgiram de uma concepção das escolas francesas filiere, 

inicialmente usada para tratar das indústrias encontrou mais utilidade entre os 

pesquisadores de agronegócio onde após o aparo de algumas arestas serviu como base para 

as idéias de cadeias produtivas. 

Uma forma de explicar como funciona e o que vem a ser uma cadeia produtiva, é 

imaginar um produto acabado e ater-se que a cadeia são as interações dos atores 

envolvidos na produção do produto final, sua comercialização e consumo final. 

Segundo Batalha (1997) as Cadeias produtivas são: 
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[...] uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes de ser 

separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico e também um conjunto 

de relações comerciais e financeiras que estabelecem, entre os estados de 

transformação, um fluxo de troca, situado de montante à jusante, entre 

fornecedores e clientes [...]” (BATALHA, 1997, p. 24). 

 

 A cadeia produtiva demonstra-se como esta sucessão de operações, que envolve 

produtores, beneficiadores, atravessadores, industrias, distribuidores, chegando até ao 

consumidor final do produto.   

 

3.1. Situação do Agronegócio do Leite no Brasil  

Atualmente o Brasil é um dos maiores países no ramo do Agronegócio segundo 

Araújo (2005) “O agronegócio brasileiro tem grande importância na balança comercial, 

participando com mais de 40% da pauta de exportações e sendo altamente superavitário, de 

modo a contribuir sensivelmente para evitar os déficits comerciais do Brasil” 

Um dos principais motores da economia brasileira, o agronegócio, ou agribusiness, 

é um setor da economia responsável por muitos empregos gerando riqueza para o país. 

O Brasil é líder em diversos ramos da produção agrícola como a carne bovina, soja, 

açúcar, café e entre outros os quais respondem por boa parte das exportações brasileiras. 

Porém, outro importante produto na agropecuária é o leite; a abertura do Brasil ao 

comércio exterior na década de 1990 no governo Collor marcou o início de uma nova era 

para a produção láctea a abertura do Brasil ao comércio exterior e a implementação do 

Plano Real, com o objetivo de preparar a economia à uma nova realidade, trouxe consigo 

muitas mudanças em diversos setores da economia. 

A competição de empresas nacionais com empresas multinacionais fez com que as 

empresas brasileiras adotassem novas formas de gestão a fim de se adaptarem ao novo 

cenário do mercado, caracterizado por consumidores ávidos por produtos baratos e de alta 

qualidade. Devido às mudanças ocorridas nos padrões econômicos o agronegócio, como 

era de se esperar, também viu a necessidade de se adaptar e desde então passou e vem 

passando por um processo de aperfeiçoamento, com o objetivo de melhorar seu 

desempenho no mercado global. 
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Os maiores produtores de leite do Brasil encontram-se nas regiões sul e sudeste do 

país, as quais segundo o IBGE apud Paes de Souza respondem por cerca de 68,2% da 

produção nacional. O estado de Minas Gerais lidera o ranking dos maiores produtores de  

leite no Brasil seguido de Goiás e Rio Grande do Sul segundo dados do IBGE 2001 

(PAES-DE-SOUZA, 2007). 

Entretanto, alguns fatores têm causado o deslocamento da produção das regiões 

tradicionais para outras partes do país. A elevação das especulações imobiliárias tem 

elevado o preço das terras nessas regiões ditas tradicionais estimulando assim o 

crescimento da atividade leiteira em outras regiões, sobretudo centro-oeste e norte. Além 

do mais, também têm se mostrado como um grande fator estimulante ao deslocamento da 

produção a existência de programas de incentivo a produção de leite nas regiões norte e 

centro-oeste, e ainda a “expansão da granelização da coleta de leite e ainda a produção de 

leite longa vida que dá melhores condições de transporte do leite fluído em tanques 

refrigerados.” (PAES-DE-SOUZA, 2007). 

 

3.2. Situação do Agronegócio do Leite em Rondônia 

Na região norte o grande destaque da produção leiteira é o estado de Rondônia, 

com cerca de 1.534.594 habitantes (IBGE 2005), um estado novo, com 28 anos de 

existência, porém desde muito cedo demonstrou vocação para o agronegócio. O que ficou 

ainda mais claro com a intensa migração ocorrida na década de 1970, de acordo com o 

IBGE nesses dez anos o estado teve um crescimento populacional de 111.064 para 503.520 

habitantes; tal crescimento ocorreu segundo Paes de Souza (2007) quando se deu a 

definição de uma política de colonização e consequentemente, a abertura de novas 

fronteiras agrícolas e a intensificação da demanda do agronegócio do leite. 

Nesse período o então Território Federal do Guaporé recebeu milhares de pessoas 

vindas de muitos lugares do país em busca de lotes de terra onde pudessem se instalar e 

desenvolver atividades agropecuárias. Devido a tal política de colonização, na época 

promovida pelo governo, Rondônia apresenta-se atualmente como o estado brasileiro onde 

se registra o menor índice de concentração fundiária do Brasil (PAES-DE-SOUZA,2007).  

Possuindo o segundo maior rebanho de gado da região norte, um dos maiores do 

país, fica evidente a importância do agronegócio para Rondônia, uma das principais fontes 
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de renda do estado, onde os proprietários de estabelecimentos rurais buscam investir na 

pecuária, gerando uma grande produção de leite. Essa grande produção de leite  coloca o 

estado de Rondônia na posição de maior produtor de leite da região norte, sendo este um 

produto com alto índice de exportação, o leite e seus derivados constituem uma importante 

vertente econômica em Rondônia. 

Os produtores de leite rondonienses são, em sua maioria, de pequeno porte, 

praticando predominantemente a mão-de-obra familiar, a baixa especialização do produtor 

e do rebanho constituem-se em verdadeiro entrave ao desenvolvimento do setor. A fim de 

amenizar ou sanar as deficiências do produtor o governo tem promovido programas 

visando melhorar as condições de produção do leite, um exemplo é o projeto PROLEITE- 

Programa Estadual de Melhoria da Qualidade do Leite:                                       

[...] O programa foi criado em 1999 com o objetivo de reduzir o elevado número 

de litros de leite rejeitado no laticínio por causa da acidez, oferecer capacitação e 

condições técnicas para a melhoria da qualidade do leite rondoniense e ao 

mesmo tempo melhorar a produtividade por vaca/hectare utilizada para a bovino 

cultura do leite. (REVISTA PRÓ LEITE, 2007, p.18) 

 

  

 Ainda sobre as ações do governos sobre o leite tem-se a Instrução Normativa 51 

(IN51), publicada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), esta 

Instrução Normativa discorre sobre como se deve proceder para se ter um leite de melhor 

qualidade exigindo ajustes na produção; uma das medidas da normativa, e talvez a que 

mais gere polêmicas, é sobre a imposição do resfriamento do leite. O resfriamento é útil 

por que inibe o crescimento de microorganismos no leite o que prejudica a qualidade, 

entretanto  para que haja o resfriamento são necessários tanques de resfriamento os quais 

muitos produtores não têm acesso, daí as críticas à IN 51 que dizem ser  desfavorável  ao 

pequeno produtor. 

A fim de resolver esse impasse o governo de Rondônia vem buscando alternativas 

como a compra de tanques de resfriamento para uso comunitário com vistas a atender o 

pequeno produtor e adequá-lo as novas exigências do mercado.   
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[...] A Instrução Normativa 51/02 representa, sem dúvida, um avanço para a 

segurança alimentar no Brasil. Apesar de ter provocado um debate intenso, o 

texto proposto é uma conseqüência (e não uma causa) do amadurecimento do 

negócio leiteiro no país. Apesar da falta de comunicação entre os elos da cadeia 

(causada principalmente pela falta de um interlocutor de peso que represente os 

produtores de leite) cresce a consciência de que a qualidade do leite no Brasil 

precisa melhorar e, ainda que em ritmos diferentes todos têm buscado se adaptar. 

(João Walter Durr apud O Agronegócio do Leite e Políticas Publicas para o Seu 

Desenvolvimento- EMBRAPA, 2006) 

 

Embora venha causando bastante polêmica a IN 51 traz consigo a possibilidade de 

melhorar a qualidade do leite adequando-o a padrões mais altos o que poderá até aumentar 

as opções de venda do produto. 

 

3.3.  O Leite em Rondônia 

Na região norte do país o estado de Rondônia destaca-se como um estado de 

economia voltada para o agronegócio, produzindo e exportando carne bovina, café, soja , 

madeira,leite e entre outros produtos. No caso do leite, em especial o estado se apresenta 

como o maior produtor de leite da região, mesmo não possuindo o maior rebanho bovino, o 

qual pertence ao estado do Pará. 

O município estudado neste trabalho, Ariquemes, está localizado na região central 

do estado de Rondônia a 158 km da capital do estado, Porto Velho. Instalado em 1977 

segundo o IBGE o mesmo possui uma população de aproximadamente 82mil habitantes. 

Ilustração 3 - Localização do município de Ariquemes no estado de Rondônia. 
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Ilustração 3 - Localização do município de Ariquemes 

Fonte:    http://www.senado.gov.br/web/senador/fatimacleide/municipios/ariquemes.htm 

 

A economia do município é predominantemente baseada na agropecuária e conta 

com 5 agencias bancárias. Segundo dados do IBGE de 2007 o município conta com uma 

produção de cerca de 7.005 mil litros de leite anuais provenientes das quase 13.000 vacas 

em ordenha, ficando assim com a posição de 28° em comparação com os demais 

municípios. O município possui um rebanho total de bovinos de 427.585 cabeças e produz 

também produtos como arroz, amendoim, feijão e milho. 

 

3.4. Conceito de APL e suas Vantagens 

De acordo com os teóricos, citados anteriormente tanto na escola Francesa de 

Filiere quanto na escola norte americana de agribusiness, é possível a visualização de 

vários participantes executando diversas operações com a finalidade de produção de um 

produto específico, constituindo assim a cadeia de produção. Estas abordagens, no entanto, 

não evidenciam claramente as relações que se dão entre diversos participantes da cadeia 

produtiva. 

Assim, com a finalidade de conceituar-se e melhor entender-se as relações que se 

dão entre os atores de determinado ramo ou atividades em um determinado limite 

geográfico podemos citar os clusters e os Arranjos Produtivos Locais – APLs. 

Segundo Araújo (2005) Cluster significa aglomerado e o estudo dos clusters 

agroindustriais procura mostrar as interações e inter-relações entre sistemas (ou cadeias) do 

agronegócio em um espaço delimitado a visão de Clusters, embora bastante útil, valoriza 

muito variáveis econômicas e técnicas, quando demais questões também merecem bastante 

atenção dentro do ambiente em questão, como as relacionadas a política e temáticas 

sociais. 

Os Arranjos Produtivos Locais são uma maneira integradora de se interpretar o 

processo de produção em um determinado espaço geográfico 
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Segundo definição proposta pela RedeSist: 

 

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais – com foco em um conjunto especifico de atividades 

econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente 

envolvem a participação e a interação de empresas – que podem ser desde 

produtoras de bens e serviços finais até fornecedores de insumos e 

equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, 

entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem 

também diversas outras instituições públicas e privadas voltadas para: formação 

e capacitação de recursos humanos (como escolas técnicas e universidades); 

pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, promoção e financiamento. 

CASSIOLATO e LASTRES, 2003, p.27) 

  

A vantagem da visão em forma de APLs, proposta pela Redesist é a maneira 

sistêmica com que a produção é vista, o que possibilita um uma compreensão mais clara 

dos atores envolvidos no processo e pressupõe uma interação entre os mesmos, tal 

interação porém, não precisa ser necessariamente uma interação direta. Ou seja, para que 

se caracterize uma interação basta que os atores se relacionem cada um com seu objetivo, 

porém em um mesmo espaço geográfico e em função de um mesmo produto ou serviço.  

O emaranhado de relações comerciais que se fazem presentes desde a ordenha até 

as prateleiras dos supermercados justificam a visão em forma de APLs  utilizadas a fim de 

se entender a dinâmica do mercado lácteo no município de Ariquemes. Uma vez que, tal 

visão torna nítida a atuação de diversos atores em torno de um mesmo produto num 

determinado espaço geográfico, reforçando assim a definição de APL proposta 

anteriormente. 

 

4. MÉTODO DE COLETA DE DADOS  

  A pesquisa realizada é de cunho descritiva e exploratória, as informações aqui 

descritas e debatidas foram obtidas através de acesso às informações do Banco de dados do 

Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – 

CEDSA, bem como, se baseia nas observações in loco feitas pelo pesquisador durante 
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viagem feita ao município estudado e análise de dados a partir de formulários utilizados 

nas entrevistas com os produtores. 

O universo da pesquisa consiste de 50 produtores, no entanto, foram entrevistados, 

por este pesquisador, 20 produtores, sendo que encontram-se analisados somente os dados 

qualitativos, usando de método participativo através da interação com o presidente da 

APRODIL, representando uma das forças do quadro de análise.   

O modelo de análise dos dados buscou se guiar pela teoria das Cinco forças do 

mercado de Porter, tentando analisar sob a ótica de cada força como se dá o 

relacionamento entre o produtor e o seu meio ambiente de produção e comercialização do 

leite. 

 

 

5. RESULTADOS 

5.1.  Poder de Barganha dos Compradores 

No mercado do leite no estado de Rondônia predominam as pequenas propriedades, 

caracterizadas, em sua maioria, por produções modestas e embasadas na agricultura 

familiar.  

Tamanho da propriedade (ha):

Média = 74,67   Desvio-padrão = 40,99

Mediana = 84,00

De 90,00 a 120,00 18 42,9%

De 30,00 a 60,00 14 33,3%

Menos de 30,00 6 14,3%

150,00 e mais 2 4,8%

De 120,00 a 150,00 1 2,4%

De 60,00 a 90,00 1 2,4%

Total 42 100,0%

42,9%

33,3%

14,3%

4,8%

2,4%

2,4%

 

Gráfico 1 – Tamanho das propriedades 

Fonte: Banco de Dados – CEDSA
1
 

 

Quanto ao escoamento da produção, predominantemente os produtores vendem seu 

produto direto para os laticínios e em muitos dos casos esta é a única maneira  que o 

                                                 
1
 CEDSA – Centro de Estudos Interdisciplinar de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia – Porto Velho. 
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produtor pode vender o seu produto, de modo que,  este se sente prejudicado pelo preço 

imposto pelo laticínio, que por ser um agente de maior porte acaba, de certa forma, 

controlando e estipulando o preço do leite.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição da Produção 

Fonte: Banco de Dados – CEDSA 

 

5.2. Poder de Barganha dos Produtores 

Analisando a cadeia de produção do leite, as relações que se dão entre o produtor e 

o laticínio, ou mesmo outras entidades, sejam elas públicas ou particulares, ficam nítidas a 

posição de pouca influencia reservada ao pequeno produtor, considerado isoladamente. Por 

outro lado, como forma de adquirir um maior poder de barganha junto aos laticínios, 

órgãos do governo ou instituições financeiras, os produtores pesquisados organizam-se em 

associações formalizadas e assim ganham mais expressividade para alcançarem seus 

objetivos.   

Pertence a alguma Associação/Cooperativa ou Grupo?

Sim 38 90,5%

Não 4 9,5%

Total 42 100,0%

90,5%

9,5%

 

Gráfico 3– Participação em associações, grupos ou cooperativas 

Fonte: Banco de Dados – CEDSA 

 

Destina o leite para o laticinio?

Exclusivamente ao laticinio 28 66,7%

90% a 99% ao laticinio 5 11,9%

Não vende ao laticinio 5 11,9%

20% ao laticinio 2 4,8%

40% ao laticinio 1 2,4%

60% ao laticinio 1 2,4%

Total 42 100,0%

66,7%

11,9%

11,9%

4,8%

2,4%

2,4%
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Como nos mostra a pesquisa mais de 90% dos entrevistados declararam participar 

de pelo menos uma associação de produtores. Dentre as principais vantagens de ser 

associado, enumeradas pelos produtores estão: conseguir financiamentos, participar de 

palestras e treinamentos e a associação funciona ainda como um ambiente  de discussão 

para os seus problemas comuns.   

Motivação dos produtores a participarem da Associação

NI 14 29,8%

Reclamação 9 19,1%

Auxilio 7 14,9%

Organização 4 8,5%

Reuniões 3 6,4%

Representação 3 6,4%

Fornecem equipamentos 2 4,3%

União 2 4,3%

Disponibilização de informação 2 4,3%

Palestras 1 2,1%

Total 47 100,0%

29,8%

19,1%

14,9%

8,5%

6,4%

6,4%

4,3%

4,3%

4,3%

2,1%

 

Gráfico 4 – Motivação dos Produtores 

Fonte: Banco de Dados – CEDSA 

 

No caso do município de Ariquemes já existem associações com mini-indústrias 

para o beneficiamento do leite, como é o caso da APRODIL. Nesta associação os 

produtores já contam com 2 tanques de resfriamento para o leite, 1 máquina para 

empacotar, e uma máquina de pasteurização, todos os equipamentos oriundos parcerias dos 

associados junto a órgãos como a secretaria de agricultura do município e a SUFRAMA, 

que subsidiou um dos tanques de resfriamento da associação. 

Com a infra-instrutora existente os produtores são capazes de produzir e 

comercializar  seus próprios produtos, conseguindo assim abandonar a dependência dos 

grandes laticínios e de certo modo até mesmo concorrendo com estes. Tal exemplo ilustra 

que o poder de barganha dos produtores pode ter um grande impacto para a melhoria de 

suas condições de produção e até de vida.  

 

6.2.1 Rivalidade Entre Concorrentes (produtores) 

Entre os pequenos produtores de leite a rivalidade é praticamente inexistente, a 

produção de leite no estado, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) 2010, Rondônia produz 747 milhões de litros de leite por ano, 
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existem 54 laticínios e a concorrência não existe pelo fato de o leite ser comercializado 

como uma commodity, em geral para os laticínios que,via de regra, praticam preços 

similares na região estudada. 

Uma vez não havendo um ambiente de concorrência comum entre os produtores, 

estes são desestimulados a buscar a diferenciação uma vez que não vêem vantagem em ter 

um produto tão melhor que o de seus concorrentes, pois os investimentos nesse sentido 

apenas se justificam se o valor investido na diferenciação permitir um  preço-prêmio que 

compense o investimento. Vê-se com a pesquisa que os produtores estão dispostos a 

concorrer quando afirmam que concordariam com um pagamento diferenciado de acordo 

com a qualidade do produto (leite).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Diferenciação do preço do leite pela qualidade 

Fonte: Banco de Dados – CEDSA 

 

 

5.3. Novos entrantes e Produtos Substitutos 

Quanto aos novos entrantes, segundo pudemos constatar através de nossas analises, 

a entrada de novos produtores não implica numa mudança significativa no cenário da 

competição, no entanto a entrada de novos Laticínios na região seria um fator de grande 

impacto influenciando questões como preço do leite, uma vez que haveria uma competição 

entre laticínios, o que poderia fazer com que o preço do leite aumentasse. 

Sobre os produtos Substitutos ainda é praticamente inexistente, no âmbito local, a 

procura por similares do leite de vaca, como o leite de soja por exemplo, tal fato esta 

relacionado não somente com a produção de um produto substituto, mas também na 

Quanto ao sistema de preço-base do leite, mais

bonificação por QUALIDADE:

Média = 2,71   Desvio-padrão = 0,71

Mediana = 3,00

concorda 36 85,7%

desconhece 6 14,3%

não concorda 0 0,0%

Total 42 100,0%

85,7%

14,3%

0,0%
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aceitação que este tem , ou teria , uma vez que poderia esbarrar ainda em fatores de 

costume e culturais dos consumidores, habituados com o consumo de leite bovino.  

 

6. CONCLUSÃO  

Levando em consideração os fatos demonstrados durante a pesquisa, pode-se 

perceber o forte Poder de Barganha dos Compradores e do Poder de Barganha dos 

Produtores. Tais forças atuam como principais agentes no processo de produção e 

escoamento da cadeia do leite, tornando assim a relação produtor x laticínio  a mais 

importante sob a óptica das forças de Porter. Sobre o APL do Leite no município e as 

vantagens a ele associadas podemos citar: a proximidade dos atores que facilita o 

intercambio de produtos como insumos e a troca de informações, o que vem a fortalecer o 

APL e suas interações.  

A organização dos produtores de leite em forma de associações possibilita que os 

mesmos tenham influencia sobre o preço do leite pago aos produtores pelos laticínios e no 

caso da APRODIL proporciona que os produtores processem e comercializem seus 

produtos independentemente da influência dos laticínios existentes no município. Ainda, 

assim há algumas associações que ainda vendem seus produtos para os laticínios existentes 

no local em virtude da existência somente do mesmo para compra dos produtos.  

A reunião de produtores em forma de associações possibilita que os mesmos 

participem de palestras e treinamentos promovidos pelas entidades, além de discussões 

entre o grupo para resolverem problemas comuns.  

Ressalta-se que é necessário que o governo por meio de políticas públicas promova 

mais palestras para os produtores relacionadas a formas de organizações que visem 

aumentar a produtividade e a competitividade dos mesmos no mercado. Além disto o 

governo deveria incentivar a implantação de mais laticínios na região visando aumentar a 

concorrência em relação aos preços pagos aos produtores em decorrência da diferenciação 

na qualidade do leite, fato que incentivará os produtores a buscarem melhorias na 

qualidade do leite oferecido ao mercado.  

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

26 

 REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios. 2ª Ed. São Paulo: ATLAS S.A. 

2005. 

 

CAMARGOS, Marcos Antônio de; DIAS, Alexandre Teixeira. Estratégia, 

Administração Estratégica e Estratégia Corporativa: Uma Síntese Teórica. Caderno 

de Pesquisas em Administração, São Paulo, janeiro/março 2003. v. 10, nº 1. 

 

EMBRAPA e MAPA.  O Agronegócio do Leite e Políticas Públicas Para o Seu 

Desenvolvimento Sustentável. 2010  

 

IDFMDFO, disponível em: < http://www.impactonews.com.br/new/ver.asp?cod=899 >. 

Acessado em mar. 2008. 

 

JUNIOR, João Batista Filho. Conceito de Agroneócios. Paraná. Departamento de 

Economia Rural e Extensão – DERE. 

 

LASTRES E CASSIOLATO. Novas Políticas do Conhecimento: o foco em Arranjos 

Produtivos e Inovativos Locais. Disponível em < www.redesist.ie.uf >. Acessado em fev. 

2008.  

 

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia. 

Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 

MONTGOMERY, Cynthia A.; PORTER, Michael E. Estratégia: A Busca da Vantagem 

Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

 

PAES-DE-SOUZA, M.  Governança no Agronegócio: Enfoque na Cadeia Produtiva 

do Leite. Porto Velho: EDUFRO, 2007.  

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-61320-07-2 

 

 

Porto Velho, 30 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011 

 

 

27 

PORTER, Michael. Condensado de What is Strategy?, Harvard Business Review, Grupo 

Técnico de Planejamento Estratégico: O que é estratégia?. Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul, Novembro/Dezembro de 1996.  

 

PORTER, Micheae E. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um 

Desempenho Superior. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 

PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. Técnicas para Análise de Indústrias e 

da Concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

 

 SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVAÇÃO. Inovação nos Produtos, Processos e 

Organizações. Disponível em : <www.spi.pt./inovint > Acessado em 19 de março de 

2010. 



Produção científica sobre aspectos do paradigma da complexidade, segundo dados da Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) 
Fabio Mamoré Conde (Universidade Federal de Rondônia)  - Evelyn Iris Leite Morales Conde (Universidade Federal de Rondônia) 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho a produção cientifica sob a perspectiva do Paradigma da 

Complexidade e inserida na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) é analisada com o objetivo de identificar, quantificar e relacionar as 

tendências de publicações. A motivação para elaboração da pesquisa surgiu 

quando da participação do referido tema nos últimos anos e, a partir desta 

percepção, busca-se refletir sobre as tendências de publicações realizadas no 

campo da produção científica sob ótica do Paradigma da Complexidade. A 

justificativa é que para se conhecer os aspectos discutidos sobre o paradigma da 

complexidade, bem como para avançar teoricamente na sua compreensão, é 

preciso conhecê-lo profundamente. 

 

OBJETIVOS  

 

Tem como objetivo geral compreender as características das publicações 

científicas na biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO) que 

utilizam a perspectiva do paradigma da complexidade. Como objetivos 

específicos, que podem ser atingidos na sua totalidade ou parcialmente, da forma 

que segue: 

• Identificar autores/livros que constituem como referenciais nos trabalhos 

indexados na SciELO sobre o tema do paradigma da complexidade. 

• Identificar as instituições mais representadas na pesquisa com paradigma da 

complexidade. 

• Identificar características relacionadas à titulação e ano de publicação das 

produções identificadas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para a pesquisa foi escolhida como fonte de dados a Scientific Electronic Library 

Online (SciELO), uma biblioteca virtual que disponibiliza periódicos científicos 

brasileiros no endereço http://www.scielo.org. Para esta pesquisa foram 

selecionadas duas palavras-chave na biblioteca virtual: “Pensamento Complexo” e 

“Complexo”. A palavra-chave “pensamento complexo” identificou os artigos que 

abordam aspectos da Teoria da Complexidade. A segunda busca, com a palavra-

chave “complexo”, objetivou-se analisar de maneira mais detalhada os artigos 

referentes às Ciências Sociais Aplicadas.  Na seleção final dos artigos, feita com a 

análise de conteúdo, foram utilizados como parâmetros os sete princípios da 

Teoria da Complexidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio das atuais pesquisas constitui o conhecimento e discussão de tal 

paradigma e sua crescente disseminação conforme apontada a partir da fonte de 

consulta e suas respectivas palavras-chave, mesmo caracterizado em indicações 

quantitativas e apresentando caráter contemporâneo. Caráter este identificado no 

recorte temporal involuntário que a pesquisa revelou.   

 

Quanto às publicações científicas, evidencia-se a predominância em áreas do 

conhecimento aparentemente indissociáveis, mas que, com a premissa da 

complexidade e/ou com seus princípios, se unem a partir da utilização de idéias ou 

levantes de autores que passeiam e contribuem para todas de maneira consoante. A 

consideração parte, por um exemplo despretencioso, porém revelador, do resultado 

da freqüência em que Morin, Capra, Prigogine e Vasconcelos são apresentados e 

distribuídos entre as áreas na pesquisa de busca pela temática proposta à pesquisa.  
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TIPO QUANTIDADE 

Livros 97 

Artigos 24 

Teses 8 

Dissertações 1 

Sites 6 

Congressos 4 

ÁREA/PERIÓDICO QUANTIDADE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 16 

CIENCIAS HUMANAS 15 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 4 

TOTAL 35 

Periódicos filtrados para análise 

de artigos sobre complexidade 

pesquisados na SciELO 

Total de 140 produções utilizadas como referência 

nos artigos com a temática do paradigma da 

complexidade. 

Nº AUTOR 
Ciências Saúde 

(Nº e %) 
Ciências Humanas 

(Nº e %) 
Ciências Sociais Aplicadas  

(Nº e %) 
TOTAL 

1 MORIN, E. 54 (59,3%) 27 (29,6%) 10 (10,9%) 91 
2 CAPRA, F. 7 (43,7%) 6 (37,5%) 3 (18,7%) 16 
3 PRIGOGINE, I. 2 (28,5%) --- 5 (71,5%) 7 
4 VASCONCELOS, E. M. 4 (100%) --- --- 4 
5 AXELROD, R. --- --- 3 (100%) 3 

6 BOFF, L. 3 (100%) --- --- 3 

7 CHAVES, M. 3 (100%) --- --- 3 

8 ERDMANN, A. L. 3 (100%) --- --- 3 

9 HOLLAND, J. --- --- 3 (100%) 3 

10 LEWIN, A. Y. --- --- 3 (100%) 3 
11 MORAES, M.  --- 3 (100%) --- 3 
12 PENA-VEGA, A. 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 3 
13 WALDROP, M. M. --- --- 3 (100%) 3 
14 ARTHUR, W. B. --- --- 2 (100%) 2 
15 BAUER, R. 1 (50%) --- 1 (50%) 2 
16 BEHRENS, M.A 1 (50%) 1 (50%) --- 2 
17 CASTELLS, M. --- 1 (50%) 1 (50%) 2 
18 GELL-MANN, M. --- --- 2 (100%) 2 
19 HODGSON, G.  --- --- 2 (100%) 2 
20 KAUFFMAN, S. A. --- --- 2 (100%) 2 
21 MARIOTTI, H. 1 (50%) --- 1 (50%) 2 
22 MORAES, M.C. 1 (50%) 1 (50%) --- 2 
23 PETRAGLIA, I. C. --- 2 (100%) --- 2 
24 PRIGOGINE --- 2 (100%) --- 2 
25 SANTOS, B . S. ---- 1 (50%) 1 (50%) 2 
26 SILVA, A. L. 1 (50%) 1 (50%) --- 2 
27 VASCONCELLOS, M. J.E --- 2 (100%) --- 2 

57 AUTORES (OUTROS) 23 (40,3%) 10 (17,4%) 24 (42,1%) 57 
84 TODOS OS AUTORES 105 (45,6%) 58 (25,2%) 65 (28,2%) 230 

Classificação de citações/autoria por área de conhecimento pesquisada nos trabalhos 

na SciELO (2011) 

INSTITUIÇÃO PUBLICAÇÕES % 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 9 22,5 

Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 3 7,5 

Fundação Getulio Vargas – FGV 3 7,5 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro  2 5 

Universidade Federal do Paraná – UFPR 2 5 

Número de publicações 

por instituição 

pesquisados na SciELO 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
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Posicionamento de Placas Fotovoltaicas com  

Máxima Capitação de Luminosidade e Medição de Lumens 
Hugo Fernando Maia Milan (UNIR) 

 Jéssica da Costa Carvalho (UNIR) 
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INTRODUÇÃO 

 

          A energia elétrica tornou-se imprescindível à humanidade. Ela está atrelada ao 

desenvolvimento socioeconômico e é umas das formas mais convenientes de 

energia. Porém nem todos possuem acesso a esse recurso, sendo necessária a procura 

de formas alternativas de energia. Neste quesito destaca-se a energia solar, uma fonte 

inesgotável de energia. Contudo, muita vezes não se consegue um bom 

aproveitamento deste recurso. Dessa forma, um sistema de posicionamento 

automático de baixo custo dos módulos fotovoltaicos torna-se uma boa opção para 

um melhor aproveitamento energético do sistema. 

 

OBJETIVOS  

 

          Desenvolver um sistema embarcado para posicionamento automático de 

painéis solares capaz de obter o máximo aproveitamento da radiação solar, 

          Realizar um estudo comparativo entre o sistema fixo e o de posicionamento. 

 

METODOLOGIA 

          Primeiramente realizou-se  simulações com os painéis solares para coleta de 

dados de tensão e luminosidade. Fez-se medições, primeiramente sem carga, 

coletando a tensão nos terminais da placa solar, variando a posição do painel a cada 

dez graus em relação ao solo. Utilizou-se um luxímetro mantido paralelo aos painéis 

de modo a coletar a  quantidade de lumens recebidos no módulo. O mesmo 

procedimento foi realizado adotando-se como carga padrão um resistor de 28 Ohms. 

          Foi projetada uma estrutura de suporte para os painéis fotovoltaicos em que 

nela permitisse a movimentação em dois eixos. Para o ajuste do conjunto utilizou-se 

motores de corrente contínua. Para efetuar o controle do ajuste será empregado o  

microcontrolador PIC 16F877A.  

          O fluxograma do algoritmo de controle dos motores é mostrado na figura 01. 

Optou-se em utilizar o de controle PWM do PIC, pois este permite a possibilidade  

de um ajuste mais preciso e um bom controle de velocidade dos motores CC. De 

acordo com o fluxograma, da Figura 01, o microcontrolador  recebe dados 

provenientes dos  sensores de temperatura e luminosidade instalados no painel 

comparando-os com parâmetros pré-definidos  para poder acionar e desligar os 

motores. 
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RESULTADOS PARCIAIS 

 

          Na figura 02 é possível observar a diferença de tensão que ocorre durante 

a variação angular da placa fotovoltaica. A Figura 03 mostra a quantidade de 

lumens mensurada durante a movimentação da placa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

          Após a análise dos resultados obtidos  quanto a tensão e a quantidade de 

lumens ao longo do dia entre uma placa fixa e uma placa que acompanha o 

movimento do sol foi possível notar uma maior eficiência energética da placa 

móvel. Isso mostra-se devido a relação encontrada entre a tensão fornecida pela 

placa e a quantidade de lúmens mensurado, como pode ser notado nas figuras 02 

e 03. O ângulo que contem a maior quantidade de lumens é o responsável pelo 

maior valor de tensão registrado. 

          Conclui-se então que o  desenvolvimento de um sistema de automação 

para as  placas fotovoltaicas  aumenta  o rendimento das mesmas, no entanto  

para a alimentação do sistema  é necessário um gasto de energia que diminui essa 

eficiência, o qual poderá ser corrigido com estudos posteriores. 

Figura 01 – Fluxograma do algoritmo para controle do motor. 

Figura 03 – Gráfico Lumens vs. Ângulo. 

Figura 02 – Gráfico tensão vs. Ângulo com uso de carga padrão. 


