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RESUMO 

Este trabalho investiga como um conjunto de fabricantes de alimentos de 

amendoim, que se encontra instalado num aglomerado industrial alimentício na 

cidade de Marília S.P., está se valendo da cooperação para se tornar mais 

competitivo. 

Com base numa pesquisa exploratória realizada junto a produtores rurais 

da região, cooperativas, fabricantes de alimentos de amendoim de Marília e 

organismos de apoio à indústria de alimentos da região, foram descritas as principais 

caraterísticas do agribusiness regional do amendoim, bem como suas tendências. 

Foram, também, identificadas as principais modalidades de relacionamentos 

cooperativos entre as indústrias pesquisadas, seus fornecedores, seus clientes, seus 

concorrentes e instituições d~ apoio, como associações de classe, cooperativas etc. 

Verificou-se que, apesar de nestes relacionamentos predominarem as 

transações de mercado, algumas empresas estão realizando parcerias com 

fornecedores e desenvolvendo fornecedores cativos para o fornecimento de 

amendoim de acordo com suas exigências de segurança alimentar, qualidade e 

outros requisitos; realizando parcerias com distribuidores para melhor atingirem o 

pequeno varejo; e até mesmo estabelecendo parcerias com concorrentes, visando 

ampliar o mercado dos produtos de amendoim. 

O trabalho ressalta a importância da cooperação como instrumento 

fundamental para a competitividade, não só das indústrias de alimentos de 

amendoim, como de todo o agribusiness regional do produto, pois apesar de haver 

boas oportunidades para o crescimento do consumo destes produtos no Brasil e 

para a exportação, sem a cooperação o setor não conseguiria equacionar seus 

problemas e vislumbrar alternativas de expansão 

Palavras Chave: Agribusiness, Agronegócios, Cooperação, Competitividade e 

Estratégia 



ABSTRACT 

This study investigates how some manufacturers of peanut food, working 

in a food industrial complex in Marília- SP., are availing themselves of cooperation to 

become more competitiva. 

Based on a probing research with rural producers, cooperatives, peanut 

food manufacturers from Marília and institutions supporting food industries, this study 

describes the main characteristics of the regional peanut agribusiness, as well as its 

tendencies, and it also identifies the main types of cooperative relationships among 

the industries analysed, their suppliers, their customers, their competitors and 

supporting institutions, as class associations, cooperativas etc. 

lt was verified that, although market transactions prevail in these 

relationships, some companies are establishing partnerships with suppliers and 

attracting captive peanut suppliers to meet their requirements of food safety, quality, 

and others; they are also going into partnerships with distributors to best reach the 

small retail, and even with competitors, seeking to enlarge the peanut products 

market. 

This research points out to the importance of cooperation as a 

fundamental instrument for competitiveness, not only of peanut food industries, but 

also of the regional agribusiness of the product, because, although there are good 

opportunities for increasing the consumption of these products in Brazil and for 

exporting them, without cooperation the sector would not be able to tackle problems 

and foresee expansion alternatives. 

Keywords: Agribusiness, Cooperation, competitiveness and strategy 
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Capítulo 1. Introdução 

1.1 Apresentação 

A crise de hegemonia do padrão Fordista de produção e a emergência 

dos modelos flexíveis, a revolução da eletrônica e da comunicação, o surgimento de 

novos setores como o da informática e da biotecnologia, a desregulamentação dos 

mercados, as mudanças no padrão de intervenção do Estado nos diferentes países 

e a intensificação da globalização da economia, ocorridos nas três últimas décadas 

do século vinte, trouxeram uma série de modificações ao ambiente econômico 

mundial, à competitividade entre as empresas de modo geral e conseqüentemente à 

estratégia empresarial (CASTELLS, 2000; SANCHES e NIZATTO, 2001). 

"A nova competição" (BEST, 1990) trouxe uma série de transformações 

nas estruturas e nas diferentes atividades desenvolvidas no interior das empresas, 

bem como nos relacionamentos destas com seus fornecedores, clientes, 

concorrentes e demais instituições que são participantes do ambiente em que 

atuam, como as universidades, os centros de pesquisa, as agências 

governamentais, e outros. Estas transformações possibilitaram o estabelecimento de 

novos arranjos, formais e informais, entre empresas, e conseqüentemente o 

surgimento de novos atores no ambiente competitivo como, por exemplo: as 

pequenas empresas empreendedoras que operam em alianças com outras 

empresas de porte modesto, formando redes de pequenas empresas; as pequenas 

empresas que estabelecem parcerias com grandes corporações ou grupos de 

empresas para atividades como pesquisa e desenvolvimento, formando redes de 

pesquisa e desenvolvimento; as empresas de grande porte que estruturam redes de 

fornecedores e distribuidores de pequeno e médio porte que, mesmo sendo 

empresas independentes, passam a atuar de forma integrada; as novas empresas 

que surgem de parcerias entre concorrentes para o desenvolvimento de tecnologias, 
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processos ou produtos e os pólos regionais que concentram várias empresas de 

determinados setores (POWELL, 1987; NHORIA, 1992; CASTELLS 2000). 

Na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo concentra-se um 

desses pólos de empresas relacionadas a uma mesma atividade: a fabricação de 

produtos alimentícios, que fez com que a cidade se auto-intitulasse como a "capital 

nacional do alimento.". A aglomeração de empresas locais compreende indústrias de 

transformação, fornecedores de matérias-primas, empresas distribuidoras, uma série 

de prestadores de serviços especializados (transportadores, manutenção de 

equipamentos etc), além de um conjunto de instituições voltadas ao apoio a este 

setor. 

Apesar da presença de empresas consideradas grandes, segundo os 

critérios adotados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (número 

de funcionários e faturamento), o aglomerado de fabricantes de alimentos de Marília 

é composto predominantemente por micro e pequenas empresas. Em pesquisa 

realizada no ano 2000 pela agência local do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) , foram identificadas no município de Marília 58 

indústrias alimentícias, das quais 44 delas foram classificadas como micro e 

pequenas empresas, 9 como médias e 5 como grandes empresas. (Fonte: Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas- SEBRAE, 2001) 

O setor de alimentos tem papel fundamental na economia local. Somente 

as indústrias alimentícias geraram no ano 2000 um total de 6015 empregos diretos 

na cidade, dos quais 3985 concentraram-se nas 5 maiores empresas locais, 1479 

nas 9 empresas de médio porte, e 551 nas demais pequenas e micro empresas. 

(Fonte: SEBRAE 2001) 

O aglomerado alimentício local conta na cidade, também, com uma série 

de fornecedores, de diferentes portes, para insumos e serviços especializados, tanto 

relacionados ao apoio à área industrial, como às áreas administrativas, de 

transportes, de comercialização e distribuição. 

Operam também no município uma série de organismos de classe voltado 

à indústria alimentícia, como agências do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), que atuam direcionados à indústria de alimentos, associação de classe 

da indústria (Associação da Indústria de Alimentos de Marília -ADIMA) e outras. 
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Segundo a ADIMA, além das indústrias alimentícias que operam 

formalmente em Marília e dos setores de apoio, estima-se que exista um percentual 

significativo de micro empresas fabricantes de produtos alimentícios e de 

profissionais prestadores de serviços operando na informalidade na cidade. Assim 

sendo, os diversos setores envolvidos com a produção alimentícia em Marília 

ocupam um papel fundamental para a geração de emprego, de renda e para toda a 

economia da cidade e da região. 

As empresas de alimentos processados de Marília ofertaram no ano 2000 

mais de 40 linhas de produtos, que compreendiam biscoitos, balas e gomas, 

confeitos, salgadinhos (snacks), chocolates etc. (Fonte: SEBRAE 2001 ). O destino 

da produção local é predominantemente o mercado regional e nacional, porém, nos 

-últimos anos, várias empresas passaram também a exportar seus produtos para os 

mercados Latino-Americanos, Estados Unidos, Europa e Ásia. 

As indústrias de alimentos, de maneira geral, são empresas 

processadoras de produtos agropecuários, fazendo parte portanto de um sistema 

mais amplo, denominado por Davis e Goldberg (1957) de agribusiness, o qual 

compreende o conjunto de atividades que incluem desde a geração dos suprimentos 

agropecuários, até a distribuição dos produtos processados para o consumidor final, 

incluindo ao longo deste fluxo a produção rural, a industr~alização e as demais 

atividades envolvidas como armazenamento e distribuição destes produtos. 

Segundo pesquisa do SEBRAE (2001 ), um dos principais produtos 

agropecuários transformados pelo aglomerado industrial de alimentos de Marília é o 

amendoim. O produto está entre as 4 principais matérias-primas mais utilizadas pela 

indústria local, tendo consumo inferior apenas ao açúcar, à farinha de trigo e à 

gordura vegetal, matérias-primas comuns à maioria das linhas de produto. 

Analisando-se o mix de produtos ofertados pelas indústrias alimentícias de Marília, 

verifica-se que os produtos à base de amendoim ocupam importante papel no cluster 

local, uma vez que das 58 empresas de alimentos da cidade pesquisadas pelo 

SEBRAE no ano 2000, 9 se dedicavam a fabricação de alimentos à base de 

amendoim. 

Segundo Porter (1999), o surgimento dos aglomerados industriais não 

ocorre por acaso, havendo normalmente razões históricas que possibilitaram o 

surgimento desta estrutura, como a existência anterior de setores fornecedores, de 

setores correlatos ou de um aglomerado relacionado. No caso de Marília, a relação 
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da cidade e da região com agronegócio do amendoim é antiga. Ainda na década de 

30, foram instaladas na cidade as primeiras agroindústrias processadoras de 

algodão e amendoim para a fabricação de óleo que, apesar de não mais existirem, 

tiveram um papel importante na definição da vocação de pólo agroindustrial regional 

que a cidade assumiu ao longo das décadas seguintes. 

Em função da fabricação do óleo de amendoim, a região de Marília como 

um todo (conhecida em função da estrada de ferro como região da Alta Paulista) foi, 

por vários anos, a principal produtora de amendoim do país e estruturou uma rede 

de fornecedores especializados neste produto que envolvia: produtores rurais, 

vendedores de insumos, fabricantes de implementas agrícolas, cerealistas, 

cooperativas, armazéns, fábricas de óleo, indústrias alimentícias etc. 

Com a substituição do óleo de amendoim pelo de soja, ocorreu uma forte 

redução da produção agrícola do produto em todo o país e conseqüentemente 

também na região da Alta Paulista. Porém, apesar da redução da área plantada e da 

produção, o agronegócio do amendoim continuou tendo importante papel para a 

economia da região, tanto em função de a região manter-se entre as principais 

produtoras do país, quanto pela manutenção da rede de fornecedores 

especializados em negócios com amendoim e pelo grande crescimento no município 

de Marília da indústria alimentícia, que atualmente é uma das principais 

consumidoras do amendoim produzido no país. 

Com a substituição do amendoim pela soja na produção de óleos 

comestíveis, a partir da década de 80, o destino da produção agrícola brasileira de 

amendoim, em sua quase totalidade, passou a ser a indústria de alimentos, que 

utiliza o produto na fabricação de confeitos, salgados, doces, recheios etc. 

(CÂMARA e MARTINS 2000). Porém quando se compara o consumo per capita de 

alimentos de amendoim no Brasil com o de uma série de outros países, verifica-se 

que o consumo nacional é muito modesto. Enquanto na China o consumo médio por 

habitante é de 3,6 Kg ao ano, na Holanda é de 2,8 Kg, na Argentina de 2,5 Kg e no · 

México de 1 ,2 Kg, no Brasil é de apenas 0,6 kg por habitante ao ano. (Fonte: 

Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e 

Derivados - ABICAB, 2003 a) 

Apesar de o consumo de alimentos de amendoim no Brasil ser pequeno, 

quando comparado a outros países, a produção brasileira também é reduzida, nem 

sempre sendo suficiente para o atendimento das condições da demanda nacional, o 
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que tem levado as indústrias nacionais que processam o produto à realização de 

importações de matéria-prima da Argentina nos últimos anos. 

A produção brasileira de amendoim em 2002 representou apenas 0,56 % 

da produção mundial e menos de 20% do que o país produzia no início dos anos 70. 

Diferentemente do que ocorreu com outros agronegócios nacionais como o da soja, 

do milho e outros, cujas últimas décadas foram marcadas pelo crescimento da área 

plantada, da produção e das exportações, a produção nacional do amendoim, 

apesar da pequena expansão na década de noventa, encontra-se num volume de 

produção inferior a 200 mil toneladas ao ano, considerado muito pequeno frente a 

potencialidade de produção e consumo do país (CÂMARA e MARTINS 2000). 

1.2 O Problema da Pesquisa 

Tanto as informações com relação à redução e a estagnação da produção 

nacional do amendoim, quanto em relação ao reduzido nível de consumo do produto 

existente no país, podem ser interpretadas como indicadores da existência de 

oportunidades a serem exploradas, tanto na produção rural, quanto na 

industrialização de alimentos à base de amendoim. 

Vários fatores são indicados como responsáveis pelo baixo consumo de 

amendoim e seus derivados no país e pelo desinteresse . de produtores dos 

diferentes estágios de produção por este agronegócio no Brasil, sendo o 

questionamento em relação à qualidade e à segurança do amendoim nacional para 

o consumo como ali.mento, apontado como o principal. 

A falta de segurança alimentar do amendoim e seus derivados deve-se 

principalmente ao fato de a produção nacional destes grãos ainda enfrentar 

problemas para a eliminação de um composto tóxico que contamina o produto, 

denominado aflatoxina. Os alimentos fabricados por amendoim contaminados por 

esta toxina, que pode ser gerada em diferentes estágios da cadeia de produção do 

amendoim, podem causar sérios problemas à saúde dos consumidores, de modo 

que o amendoim e seus derivados acabam sendo questionados em relação à sua 

segurança e à sua qualidade como alimento. 

Porém as dificuldades do setor não se restringem à questão da 

contaminação pela aflatoxina. Além de enfrentar este problema, os fabricantes de 

alimentos de amendoim de Marília , para conseguirem ampliar a sua participação no 
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concorrido mercado de alimentos industrializados, precisarão ainda identificar e 

atender outros requisitos competitivos dos consumidores de alimentos, que 

envolvem outros aspectos da segurança alimentar e questões relacionadas a 

processos, tecnologia, produtos etc. 

Aspectos como a melhoria de eficiência nos diferentes estágios da cadeia 

de fornecimento; desenvolvimento de novos produtos, de variedade e diferenciação 

dos produtos existentes; de processos mais confiáveis, flexíveis e ágeis; de 

embalagens mais atraentes; de relacionamentos mais eficientes com fornecedores e 

distribuidores; de instrumentos que possibilitem o melhor conhecimento das 

necessidades dos consumidores; enfim, uma série de outras questões que vão além 

da superação do problema da contaminação, são desafios a serem enfrentados 

pelas indústrias de alimentos de amendoim de Marília para se tornarem mais 

competitivas e ampliarem sua participação no mercado de alimentos nacional e 

internacional. 

O conceito de competitividade é bastante amplo, sendo utilizado, tanto 

para a análise das condições de competir de regiões e países, como também de 

setores econômicos e de empresas (BARBOSA, 1999). Diferentes fatores, como o 

ambiente econômico nacional, as relações de competição no setor ou características 

das operações das organizações podem influenciar na competitividade de uma 

empresa (PORTER, 1986; FERRAZ e COUTINHO, 1994; SLACK, 1996) 

Um dos aspectos que tem sido destacado por diversos autores como 

importante instrumento na busca da competitividade tem sido o papel das 

estratégias de cooperação com fornecedores, clientes, concorrentes e outros 

agentes (ASTLEY, 1984; KANTER, 1994; BRANDENBURGER E NALEBUFF, 1996). 

Por meio de estratégias de cooperação, novos arranjos competitivos têm 

sido estruturados, de modo que as empresas passam a atuar em coalizões com 

outras organizações. Nestes novos arranjos, a abordagem tradicional da estratégia, 

cujo foco é a visão da empresa como elemento independente, que busca sua 

sobrevivência e seu crescimento por meio da adequação de seus recursos e 

competências individuais às condições do ambiente externo, passa a não ser 

suficiente, havendo a necessidade de se pensar em estratégias que envolvam 

outros fatores que possam contribuir para a competitividade, ou seja, a formulação e 

implementação de estratégias coletivas (ASTLEY, 1984; MINTZBERG, 

AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 
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Com base na visão de que a estratégia deva compreender, além das 

atividades internas das empresas, a realização de alianças com outros agentes que 

possam contribuir para a competitividade, uma série de organizações têm buscado, 

por meio de relacionamentos cooperativos em diferentes níveis (corporativo, das 

unidades de negócio ou nas atividades operacionais) e de áreas de atividade 

(pesquisa e desenvolvimento, comercialização, produção etc) ampliar sua 

competitividade, ou seja, estas organizações estão procurando o estabelecimento de 

vantagens competitivas por meio da cooperação (KANTER, 1994; 

BRANDENBURGER E NALEBUFF 1996). 

Para Porter (1999) e outros autores, no caso das empresas localizadas 

em aglomerados industriais, a cooperação deve ser considerada um dos elementos 

fundamentais para a competitividade, uma vez que a combinação de estratégias de 

competição e de cooperação que ocorre nestas localizações são importantes fontes 

de vantagens competitivas empresariais e até mesmo regionais (CASAROTTO 

FILHO e PIRES, 1998; AMA TO NETO, 2001; TRISTÃO, 2002; RODRIGUES, 2003). 

No caso do aglomerado de indústrias fabricantes de alimentos de 

amendoim de Marília, observa-se a existência de um conjunto de empresas que 

competem entre si, fabricando produtos similares, atuando no mercado nacional, 

enfrentando-se, portanto, na busca por melhores participações do mercado 

existente, de rentabilidade, etc. Porém, não se tem clareza se estas empresas, que 

têm necessidades comuns, como o crescimento do mercado para os alimentos de 

amendoim, a melhoria da qualidade da matéria-prima e outras, ou seja, reunindo 

condições que poderiam levá-las à cooperação, estabelecem efetivamente relações 

de cooperação umas com as outras, com seus fornecedores, com seus clientes ou 

com outros organismos, visando assim a serem mais competitivas. 

1.3 Questões da Pesquisa 

A questão central que orientou esta pesquisa foi a seguinte : 

Como as indústrias de produtos de amendoim do aglomerado alimentício 

de Marília têm-se valido da cooperação em sua estratégia de competição ? 

Objetivando um melhor conhecimento sobre se as empresas de Marília 

estão utilizando estratégias cooperativas para serem mais competitivas e, em caso 



20 

positivo, de que forma têm feito isto, foram também estruturadas outras quatro 

questões específicas que orientam a investigação da questão central. 

As questões específicas são as seguintes: 

01. Como se estrutura o agribusiness de amendoim na região de Marília? Quais são 

suas principais características e tendências? 

02. Como as indústrias de alimentos de amendoim de Marília se relacionam com 

seus fornecedores, clientes, concorrentes e com os organismos de apoio à 

indústria? Existem iniciativas de cooperação nestes relacionamentos? 

03. Por que algumas indústrias de produtos de amendoim da cidade de Marília, 

identificadas na questão ·2, estabelecem relacionamentos cooperativos com 

fornecedores, com clientes, com instituições de apoio ou até mesmo com 

concorrentes? 

04. Como se estruturam estes relacionamentos cooperativos e de que forma eles 

podem contribuir para tornar as empresas mais competitivas.? 

1.4 Objetivos da Pesquisa 

O principal objetivo deste trabalho é identificar nas empresas que 

processam produtos de amendoim no aglomerado de indústrias alimentícias de 

Marília, como os relacionamentos cooperativos com fornecedores, com clientes, com 

concorrentes ou com outras instituições de apoio à industria têm sido utilizados 

objetivando a obtenção de vantagens competitivas 

Buscando melhor compreender como este conjunto de empresas se 

utiliza de relacionamentos cooperativos verticais e horizontais visando tornarem-se 

mais competitivas, foi também arrolado um conjunto de objetivos específicos que 

são apresentados a seguir: 

a)- Descrever como se estrutura agribusiness do amendoim na região de Marília, 

identificando suas principais características e tendências; 
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b) Verificar se as empresas fabricantes de alimentos de amendoim de Marília 

mantêm relações de cooperação com seus fornecedores, com clientes, com 

concorrentes ou com instituições de fomento; 

c) Identificar as razões que levaram as empresas a implementar os relacionamentos 

cooperativos; 

d) Identificar as características destes relacionamentos cooperativos e como eles 

podem contribuir para tornar estas empresas mais competitivas .. 

1.5 Proposições da Pesquisa 

As proposições deste trabalho são as seguintes: 

01. Relacionamento predominante entre os fornecedores, ao longo das redes do 

agribusiness do amendoim na região de Marília, é o do tipo "ganha-perde", 

prevalecendo as compras eventuais, baseadas no preço e no oportunismo em 

relação às variações da oferta do produto; 

02. As indústrias locais utilizam pouco a cooperação como instrumento para a busca 

da competitividade; 

03. A crise de confiança dos consumidores na qualidade dos produtos de amendoim 

incentivou a implementação de iniciativas de colaboração entre as indústrias de 

Marília e seus fornecedores regionais e fortaleceu também a cooperação e o 

estabelecimento de estratégias coletivas entre as indústrias e seus competidores 

locais. 

1.6 Justificativa da Pesquisa 

A busca da competitividade por meio de relações de cooperação entre 

empresas tem gerado diferentes tipos de pesquisas como: estudos sobre as razões 

que levam as empresas a estabelecer relacionamento de cooperação (ASTLEY, 

1984; WILLIANSON, 1991; BARRINGER e HARRISON, 2000); os diferentes tipos de 

relacionamentos cooperativos que se estabelecem entre as empresas (KANTER, 
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1994; DUSSAGE e GARRETTE, 1999; EIRIZ, 2001 ); a formação de redes de 

empresas (POWELL, 1987; JARILLO, 1993; WOOD, 2000; CASTELLS, 2000); as 

vantagens e desvantagens da cooperação (LEWIS, 1992; LORANGE e ROSS, 

1996; HAMEL, DOZ e PRAHALAD, 1998); a cooperação entre empresas 

concorrentes (BRANDENBURGER e NALEBUFF, 1996 e PORTER, 1999) e outros. 

Neste sentido, este trabalho vai buscar analisar se um conjunto de 

empresas de um agrupamento industrial de um setor maduro, no caso a indústria 

alimentícia, formado na sua maioria por empresas nacionais, familiares, de pequeno 

e médio porte, como é o caso das indústrias do aglomerado de Marília, têm-se valido 

de estratégias de cooperação com fornecedores, clientes, concorrentes e outras 

organizações, objetivando tornarem-se mais competitivas, assim como tem sido 

. amplamente estudado nos últimos anos pelos pesquisadores das áreas de 

estratégia cooperativa e redes de empresas. Além disso, este trabalho pretende 

identificar as motivações que levam estas empresas a participar ou não de 

relacionamentos cooperativos, as formas de relacionamentos cooperativos que se 

estabelecem entre estas empresas e quais são os principais benefícios e 

dificuldades enfrentadas neste processo. Portanto, pretende-se com este trabalho 

contribuir para uma melhor compreensão de como as práticas de estabelecimento 

de alianças, estruturação de redes estratégicas e outras for!'llas de estratégias de 

cooperação têm sido implementadas nessas empresas pertencentes ao aglomerado 

industrial de alimentos de Marília. 

O interesse pelo estudo da cooperação entre as empresas do aglomerado 

alimentício de Marília deve-se inicialmente ao fato de o pesquisador participar de um 

grupo que vem desenvolvendo pesquisas na Faculdade de Ciências Contábeis e 

Administração de Marília, investigando a indústria alimentícia e as cadeias 

agroindustriais locais, bem como o papel desempenhado por estes setores no 

desenvolvimento da região. 

Devido ao fato de a produção de alimentos industrializados ter um papel 

fundamental na economia do município de Marília, a análise e a identificação de 

aspectos que contribuam para o aumento da eficiência e da competitividade deste 

setor podem trazer contribuições importantes para a economia local. 

Segundo Porter (1999), a concentração de empresas que competem 

entre si numa determinada região, a disponibilidade de fatores de produção, a 

presença de setores correlatos e de apoio e a presença de condições de demanda, 
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aspectos identificados em diferentes graus no aglomerado industrial de Marília, são 

pré-requisitos para a estruturação dos aglomerados. Porém, o· estabelecimento de 

relacionamentos de cooperação entre as empresas do aglomerado é uma variável 

fundamental para que sejam geradas vantagens competitivas para as empresas 

locais. (CASAROTTO FILHO e PIRES 1998; PORTER, 1999, AMATO NETO, 2001). 

Neste sentido, a análise de como um conjunto de empresas do 

aglomerado têm-se valido- das relações de cooperação na busca da competitividade 

pode contribuir para a proposição de ações que objetivem tornar o agrupamento 

ainda mais cooperativo e, conseqüentemente, mais competitivo. 

A opção pelo estudo das empresas fabricantes de produtos de amendoim 

deve-se ao fato de que, analisando-se o agrupamento industrial de alimentos de 

Marília, verifica-se que o processamento de amendoim para a fabricação de 

confeitos, salgadinhos (snacks), doces etc é realizado por parcela significativa de 

empresas do aglomerado e é uma das principais atividades da indústria local, tanto 

levando-se em consideração a participação desses produtos na produção total do 

aglomerado, quanto em relação ao consumo da referida matéria-prima pela indústria 

local. 

Além da importância da produção dos alimentos de amendoim para a 

economia local, a cidade localiza-se numa tradicional região de plantio de 

amendoim, a região da Alta Paulista, onde se estrutura uma rede de fornecedores 

que incluí, além de produtores rurais de amendoim, beneficiadores, fabricantes de 

máquinas agrícolas e uma série de prestadores de serviços, como transportadores, 

compradores, distribuidores etc. Desta forma, a cadeia agroalimentar do amendoim 

também tem um importante papel na economia local e regional. 

Quando se compara a produção nacional de amendoim nas últimas 

décadas, verifica-se que ocorreu uma grande redução na área plantada do produto e 

no volume de toneladas produzidas, em coparação com o início da década de 

setenta. Por outro lado, quando se compara o consumo nacional per capita do 

produto em relação ao consumo de outros países, verifica-se que existe uma 

demanda efetiva pequena do produto no Brasil, havendo portanto um mercado 

potencial a ser conquistado. 

Considerando a substituição do amendoim pela soja na fabricação de 

óleo comestível, o destino da produção passou a ser quase que exclusivamente a 

alimentos, e , recentemente, o setor de alimentos à base de amendoim sofreu um 
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forte revés em função da perda de confiança dos consumidores na segurança 

alimentar de seu produto. A superação das dificuldades relacionadas à qualidade e a 

busca do atendimento de outras necessidades dos consumidores, que tornem o 

produto mais competitivo no mercado de alimentos, são questões fundamentais para 

a sobrevivência e expansão deste negócio e para todo uma rede de fornecedores 

regionais. 

Neste sentido, decidiu:se por analisar como o agrupamento de indústrias 

processadoras de produtos de amendoim, que, por meio da comercialização de seus 

produtos é a responsável por puxar esta rede fornecedores regionais, tem-se valido 

de estratégias de colaboração com os demais agentes pertencentes a sua rede de 

relacionamentos para atender os requisitos qualificadores exigidos pelo clientes e 

para ampliar o consumo destes produtos no país, ganhando assim novas fatias de 

mercado. 

A opção pela investigação da cooperação entre um conjunto de 

indústrias, pertencentes a uma cadeia de processamento de produtos 

agropecuários, seus fornecedores, seus clientes, seus concorrentes e outras 

organizações relacionadas a esta indústria, foi motivada também pelo fato de 

existirem poucos estudos cujo objetivo seja a análise da cooperação entre os 

agentes destas cadeias. Predominam nos estudos relacionados às cadeias 

agroindustriais, que normalmente têm como base a teoria dos custos de transação, a 

analise da coordenação das cadeias, como é o caso dos estudos de Farina (1999), 

Zilbersztajn (1995) e outros. 

Apesar de o conceito de cooperação entre produtores estar presente nos 

estudos de agronegócios relacionados ao cooperativismo rural (BIALOSKORSKI 

NETO e MARQUES, 1998; BIALOSKORSKI NETO, 2000), existem poucos estudos 

focalizados na questão da cooperação como instrumento de competitividade dos 

demais elementos das cadeias agroindustriais, como é o caso das indústrias de 

processamento de alimentos, ao passo que em outros setores da economia como o 

de eletrônica, o de fabricação de automóveis e outros (DUSSAGE e GARRETE, 

1999; DOZ e HAMEL, 2000), este tema vem recebendo grande atenção dos 

pesquisadores. 

Outro fator que influenciou a escolha deste tema foi a observação de que 

existem poucos estudos relativos ao agronegócio do amendoim no Brasil, ao passo 

que, em pesquisa realizada junto às principais bibliotecas nacionais, verificou-se que 
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uma série de outras cadeias agroindustriais como a do café (SAES e NAKAZONE, 

2002), da carne bovina (NEVES et ai., 2001), da cana de açúcar (ALVES, 2001), 

dentre outras, têm recebido uma grande atenção dos pesquisadores, provavelmente 

em função do importante papel que estes produtos têm no ambiente econômico 

nacional. 

No caso da cadeia agroindustrial do amendoim, por se tratar de um 

produto cuja abrangência do interesse econômico estaria restrito a determinadas 

regiões e a setores econômicos específicos, existem poucas pesquisas realizadas 

recentemente no Brasil sobre este agronegócio. Os estudos existentes estão 

concentrados em outras áreas do conhecimento tais como: estudos sobre as pragas 

que atingem a planta, melhorias de variedades de sementes, técnicas de plantio e 

manejo etc. 

Como são escassos os estudos acadêmicos sobre o agronegócio do 

amendoim no Brasil e mais especificamente sobre sua inserção na região sudoeste 

do estado de São Paulo, o trabalho também pretende contribuir reunindo, 

sistematizando e analisando informações que permitam o melhor entendimento 

desta rede de fornecimento e identificando quais são suas principais características 

atuais, suas perspectivas e tendências. 



26 

Capítulo 2. Competitividade e Estratégia 

2.1. A Competitividade 

O processo de desregulamentação da economia mundial ocorrido nas 

últimas décadas, a globalização e a conseqüente intensificação da competição em 

escala mundial ressaltaram a importância da capacidade de competir das empresas, 

dos setores econômicos, até mesmo de regiões e de países. 

Na teoria econômica a discussão da competição e de seus impactos nas 

economias nacionais não é recente, já estando presente nas obras de autores 

clássicos como de Adam Smith (1985), que há mais de dois séculos apresentou o 

conceito das vantagens absolutas e de David Ricardo (1985) que desenvolveu o 

conceito de vantagens comparativas. Economistas neoclássicos como Jevons, 

Walras e Marshal, que introduzem os conceitos de utilidade e de comportamento do 

consumidor na análise econômica, estabelecendo as bases para a microeconomia, 

também destacam o papel da concorrência entre as firmas para a obtenção de 

níveis mais elevados de produção, renda e consumo nas economias. (FERGUSON, 

1984). Mais recentemente, autores como Schumpeter (1988), que discutiu a 

importância da inovação nas empresas como fator fundamental para a dinâmica 

econômica, Labini (1986), que analisou as estruturas da concorrência, Coase (1937) 

e os demais autores da "Escola de Organização Industrial", que analisaram o papel e 

a relação das "estruturas" e das "condutas" nos desempenhos das firmas, trouxeram 

também importantes contribuições para o conjunto de conceitos utilizados 

atualmente para abordar o tema competitividade. 

De modo geral, a teoria econômica tem como foco, ao estudar a 

competitividade, a análise das estruturas de mercado, as formas de concorrência e 

os demais aspectos que possam influenciar o funcionamento do sistema econômico 

como um todo. Desta forma, a preocupação principal desses estudos é normalmente 

de natureza pública, não sendo o seu foco questões como os fatores que fazem com 

que uma empresa seja mais competitiva que outra, a formulação e a implementação 

de estratégias competitivas pelas empresas etc, que são tratadas pelos estudos das 

áreas de gestão de negócios (MARIOTTO, 1991). 
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Segundo Barbosa (1999), o conceito de competitividade não possui um 

significado único, sendo utilizado com objetivos diversos para realizar análises em 

pelo menos três níveis diferentes: dos países, dos setores e das empresas. 

Objetivando a melhor compreensão destas três diferentes abordagens de 

competitividade, os tópicos 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.3. apresentam, respectivamente, os 

conceitos de Competitividade das Nações e das Regiões, de Competitividade dos 

Setores e de Competitividade das Empresas. 

2.1.1. A Competitividade das Nações e das Regiões 

Durante a década de oitenta e noventa, a preocupação com a 

competitividade dos países mobilizou acadêmicos e políticos nos Estados Unidos e 

na Europa, quando foram produzidos vários estudos objetivando diagnosticar e 

propor políticas para melhorar a competitividade dessas economias. 

Um estudo da Comissão Presidencial sobre Competitividade Industrial 

dos Estados Unidos definiu a competitividade de um país como a sua capacidade de 

aumentar a competitividade de seus produtos e de seus serviços, satisfazendo o 

gosto, a qualidade e o preço demandado no mercado internacional, com o objetivo 

de manter ou melhorar a renda real de sua população, considerando as condições 

de mercado livres e justas ( BARBOSA, 1999). 

Na mesma linha, Scott e Lodge (1995) definem a competitividade de uma 

nação como a capacidade de um país em relação aos demais países concorrentes, 

de ofertar bens e serviços na economia internacional. Segundo os autores, à medida 

que um país fosse bem sucedido neste processo, ele conseguiria utilizar melhor os 

recursos, principalmente o fator trabalho e assim geraria um padrão de vida melhor 

para os seus cidadãos. 

Pode-se observar em ambos os estudos, cujo foco é a análise da 

capacidade de competir das economias dos países, que as definições de 

competitividade estão relacionadas com capacidade de exportar bens e serviços, de 

geração de renda e com o padrão de vida nos países exportadores. 

Segundo Porter (1999), fatores isolados como as condições 

macroeconômicas, a abundância da mão-de-obra e de recursos naturais, as políticas 

ativas do setor público ou as práticas gerenciais não são suficientes para garantir 

competitividade de um país. Porter (1999) arrola, no modelo de determinantes da 
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competitividade nacional, denominado de "modelo do diamante", e apresentado na 

esquema 1, um conjunto de fatores que contribuem para a competitividade, que 

compreende, além dos tradicionais fatores de produção (mão-de-obra qualificada, 

infra-estrutura, recursos naturais, eficiência na combinação destes recursos etc), as 

condições de demanda, a estratégia, a estrutura e a rivalidade entre as empresas e 

os setores correlatos e de apoio. 

Condições 
Dos Fatores 

Estratégia, Estrutura 

e Rivalidade 
das Empresas 

Setores 
Correlatos 
e de Apoio 

Esquema 1 Determinantes da Competitividade Nacional 
Adaptado de Porter (1999) 

Condições de 
Demanda 

De modo geral, o "modelo do diamante" de Porter (1999) destaca a 

importância do ambiente e da rede de relacionamentos para a competitividade. Ao 

transacionarem com fornecedores e setores de apoio mais especializados e 
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desenvolvidos, com clientes mais exigentes e com rivais mais competitivos, as 

empresas terão, ao mesmo tempo, maiores oportunidades e sofrerão maior pressão 

para a implementação de melhorias e inovações, e este processo, segundo o autor, 

as impulsionará para a criação e a preservação de vantagens competitivas 

Para Porter (1999, p.168), "a competitividade de um país depende da 

capacidade da indústria (setores) inovar e melhorar". Neste sentido, as economias 

dos países não são competitivas como um todo, mas possuem setores e empresas 

competitivas. Ainda segundo o autor, a produtividade, que é gerada pelas empresas 

e está relacionada tanto à eficiência dos processos produtivos quanto · às 

características e qualidades dos produtos, é quem seria a responsável pela 

competitividade dos setores e conseqüentemente de um país e, desta forma, pela 

-geração do padrão de vida a longo prazo. 

De forma semelhante ao utilizado para a análise da capacidade de 

competição da economia de países, o conceito de competitividade também é 

utilizado para analisar a capacidade de competição de economias regionais. 

Casarotto Filho e Pires (1999), com base na abordagem do Instituto Alemão para o 

Desenvolvimento (IAD), analisam que a competitividade de uma região está 

relacionada à competitividade das empresas locais, ao inter-relacionamento que se 

estabelece entre estas empresas, e entre elas e as instituiçõ.es regionais, e à ação 

conjunta do Estado, do empresariado e de outros atores regionais. 

2.1.1.1 Os Clusters e a Competitividade das Regiões 

Porter (1999) define um cluster como "um agrupamento geograficamente 

concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa 

determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares". Estes 

agrupamentos de empresas envolvem normalmente fornecedores especializados de 

insumos, componentes, serviços e equipamentos, empresas correlatas de bens ou 

serviços finais, instituições financeiras e organismos de apoio como universidades, 

órgãos de normatização e associações comerciais. 

A discussão de vantagens decorrentes da localização não é recente. Na 

literatura econômica, segundo Porter (1999), ela teria surgido com Marshall em 1890 

com a discussão das externalidades geradas pela localização das plantas 

industriais, no livro "Principies of Economics" . Posteriormente, a questão das 
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vantagens de localização tem sido abordada por diferentes áreas do conhecimento 

como Geografia Econômica, Economia Regional, Ciências ·Gerenciais e mais 

recentemente nos estudos sobre Inovação e Tecnologia. 

Segundo Porter (1999), os c/usters têm como características, além da 

concentração regional, o fato de envolverem um conjunto de empresas que ao 

mesmo tempo são competidoras, mas também cooperam entre si. Segundo o autor, 

a presença de grupamentos de empresas deste tipo é bastante comum na maioria 

das economias industriais, em especial nas mais avançadas. Como exemplos de 

clusters o autor relaciona os aglomerados de produtores de calçado, couro e moda 

da Itália, de produtores de vinho da Califórnia (1999) e as concentrações de 

empresas de tecnologia da informação do Vale do Silício e de cinematografia de 

Hollywood, também do estado da Califórnia nos EUA. (PORTER, 1998b) 

Um cluster é um conjunto de atividades produtivas afins, localizadas num 

determinado espaço geográfico, que pode ser uma cidade, uma região dentro de um 

determinado estado ou país, ou até mesmo uma região que abranja áreas 

pertencentes a países diferentes. Portanto, um dos aspectos fundamentais para 

caracterizar é o aspecto regional. 

Outro aspecto que caracteriza os clusters é a interdependência entre os 

setores e as instituições que os compõem. As atividades realizadas num cluster 

podem envolver empresas de diferentes portes, muitas vezes pertencentes a setores 

diferentes, como é o caso de setores de manufatura de bens de capital, de 

manufatura de bens de consumo, de comercialização de produtos ou de pesquisa e 

desenvolvimento. Porém estes setores e suas atividades estão relacionados a uma 

mesma cadeia produtiva. Segundo Porter (1999), a identificação de um cluster deve 

levar em consideração, além da concentração regional, os seguintes aspectos: 

• presença de uma grande empresa ou concentração de empresas semelhantes; 

• existência na cadeia produtiva de relacionamentos verticais entre as empresas e 

entre elas e as instituições; 

• relacionamentos horizontais e de complementaridade entre as empresas de 

diferentes setores; 

• presença de instituições que sejam capazes de suprir o aglomerado de 

qualificações especializadas; e 

• ação de agências governamentais e outros órgãos regulatórios 
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Existe, portanto, nos aglomerados, um amplo escopo de organizações 

com habilidades e competências diferentes, o que possibilita a divisão das tarefas 

entre as empresas e instituições, fomentando tanto as especializações como as 

inovações (AMATO NETO, 2000). 

Dentre as características de um c/uster, a considerada mais importante 

por Amato Neto (2000) é a geração da eficiência coletiva que a conjunção entre os 

aspectos geográficos e setoriais possibilitam. Segundo o autor, "a aglomeração traz 

ganhos em eficiência coletiva que raramente produtores separados podem atingir'' 

(AMATO NETO, 2000, p. 54). Para Schmitz (1994), citado por Tristão (2002), a 

eficiência coletiva é decorrente dos processos coletivos locais que oferecem maior 

capacidade de respostas às exigências de mercados, valorizam os relacionamentos 

entre empresas, compartilham riscos e custos, busca, de modo que estes 

relacionamentos locais acabam por contribuir para a melhoria da capacidade 

tecnológica e para a contínua inovação. 

Segundo Porter (1999), a "eficiência coletiva" possibilita o 

estabelecimento de vantagens competitivas para os componentes do cluster que, 

segundo o autor, são derivadas de "economias externas locais e da ação conjunta". 

Tomando por base o "modelo do diamante" (Esquema 1 ), que relaciona a 

competitividade das empresas à condição dos fatores (insumos), aos setores 

correlatos e de apoio, às condições de demanda e ao contexto para a estratégia e a 

rivalidade das empresas, Porter (1999) destaca que os clusters influenciam a 

competitividade por meio do aumento da produtividade de seus integrantes, pelo 

fortalecimento da capacidade de inovação e pelo fomento à formação de novas 

empresas que estimulam a inovação e ampliam o aglomerado. 

Segundo Porter (1998b), o fato das empresas estarem instaladas numa 

região onde existe uma concentração de fornecedores, de clientes, de empresas 

complementares e até mesmo rivais, podem oferecer às organizações vantagens no 

acesso aos fornecedores de insumos, componentes e máquinas, no acesso à mão

de-obra especializada, no acesso à informação, à tecnologia e às instituições e bens 

públicos e maiores incentivos à melhoria de desempenho. Neste sentido, o autor 

considera que os clusters aumentam a produtividade das empresas nele instaladas, 

ampliando assim suas capacidades de competir em relação às demais. 

Porter (1999) destaca que as empresas de um aglomerado são mais 

sensíveis às necessidades dos compradores do que os competidores isolados. 
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Destaca também que, em função do acesso a fornecedores e a setores de apoio, as 

empresas pertencentes aos clusters possuem melhores condições para o 

desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias e para melhorias operacionais, 

bem como realizam pesquisas e desenvolvimentos de forma mais ágil e flexível e a 

custos menores. Todos estes fatores, somados à pressão decorrente da competição 

entre as empresas locais, fazem, segundo o autor, com que os clusters exerçam 

também um papel importante na geração das inovações das empresas. 

Outro aspecto ressaltado por Porter (1999) em relação aos aglomerados, 

é o estimulo à formação de novas empresas que eles produzem. Para ele, a 

concentração e a especialização tornariam mais claras as oportunidades para novos 

negócios, diminuiriam a percepção dos riscos de novos empreendedores e imporiam 

barreiras menores à entrada em atividades relacionadas ao c/uster, do que as 

barreiras existentes nestas atividades em outros locais. 

Amato Neto (2000 p.54) destaca a importância dos relacionamentos inter

firmas para a competitividade. Segundo o autor, considerando que um cluster é um 

grupo de empresas de uma mesma região que produz produtos similares, os 

benefícios decorrentes apenas da proximidade das empresas de ramos afins seriam 

muito limitados, de maneira que a eficiência coletiva de um aglomerado resultará 

mais dos relacionamentos. que se estabelecem entre as empresas do que 

propriamente da concentração geográfica e setOrial. 

Amato Neto (2000) relaciona um conjunto de fatores facilitadores 

apresentados por Humprhrey e Sczmitz (1998) para a geração de benefícios para os 

componentes de um cluster: 

• "Divisão do trabalho e da especialização entre produtores. 

• Estipulação da especialidade de cada produtor. 

• Surgimento de fornecedores de matérias-primas e máquinas. 

• Surgimento de agentes que vendam para mercados distantes; 

• Surgimento de empresas especialistas em serviços tecnológicos, financeiros e 

contábeis. 

• Surgimento de uma classe de trabalhadores assalariados com qualificações e 

habilidades específicas. 

• Surgimento de associações para a realização de lobby e de tarefas específicas ·· 

para o conjunto de seus membros" 
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Os c/usters são, portanto, uma espécie particular de rede de empresa: 

uma rede regional. Esta rede, assim como as demais, envolve atores, recursos e 

atividades, que se estruturam por meio de relacionamentos cooperativos - neste 

caso relacionamentos verticais (ao longo da cadeia de fornecimento) e horizontais 

(entre concorrentes ou entre empresas e instituições como universidades, 

associações de classe etc) - havendo, portanto, a necessidade de que se 

estabeleçam relações de confiança e de compromisso entre os seus atores. 

Segundo Humprey e Schmitz (1998), em função do alto volume de transações e do 

alto grau de dependência que se estabelece entre as empresas de um clusters, os 

relacionamentos deste tipo, assim como os que ocorrem entre empresas nas 

cadeias de suprimentos e em outras formas de redes de empresa, são os que 

demandam mais extensa confiança entre as partes envolvidas. 

Uma série de iniciativas e arranjos cooperativos, que servem como 

alternativa tanto para a integração vertical como para as transações típicas de 

mercado, podem ser desenvolvidas entre as empresas participantes de um cluster. 

Dentre estes arranjos estão: a formação de consórcios para a exportação, de 

consórcio para o desenvolvimento de tecnologias, a formação de estruturas 

conjuntas para compras de matéria-prima ou componentes, a participação conjunta 

em feiras e eventos, o compartilhamento de fretes, o desenvolvimento de parcerias 

estratégicas entre empresas de maior porte e os fornecedores locais de pequeno 

porte, a formação de associações comerciais e outros. 

Porter (1999) ressalta o papel das associações comerciais na 

competitividade dos clusters. As associações promovem uma série de atividades de 

interesse comum, que dificilmente as empresas, em especial as de menor porte, 

teriam condições de promover sozinhas. Dentre estas atividades estão: a realização 

de feiras, os programas de treinamento, a coleta e difusão de informações e a 

interação com outros organismos locais como universidades, agências e governos. 

De modo geral, diversos autores ressaltam o papel da cooperação como 

elemento fundamental para o funcionamento dos clusters (CASAROTTO FILHO e 

PIRES, 1998; OLAVE e AMATO NETO, 2001; PORTER 1999). Como os clusters 

são considerados fontes de vantagens competitivas para as empresas nele 

instaladas e para toda a economia regional (PORTER, 1998b, 1999), e como o que 

diferencia um cluster de um simples agrupamento de empresas similares que 

operem em um mesmo local é a existência de sinergia entre as empresas do c/uster 
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(TRISTÃO, 2002; RODRIGUES, 2003}, a cooperação deve ser considerada um 

elemento fundamental para a busca da sinergia e conseqüentemente para a 
competitividade desses aglomerados. 

Em relação ao papel do governo nos aglomerados, Porter {1999) se 

posiciona contrário às políticas industriais, consideradas por ele distorções da 

competição. Defende que a atuação do governo seja voltada à manutenção das 

condições macroeconômicas e políticas, à melhoria das condições dos fatores (infra

estrutura, educação, informação) e ao fornecimento de base legal que incentive a 

concorrência e o crescimento da produtividade. 

Para Zaccarelli (2000), as vantagens competitivas de cluster dependem 

das seguintes características: 

• alta concentração geográfica; 

• tipos de empresas e instituições; 

• nível de especialização das empresas; 

• presença de grande número de empresas de cada tipo; 

• aproveitamento de subprodutos e reciclagem de material; 

• grau de cooperação; 

• rivalidade; 

• uniformidade do padrão tecnológico; 

• valorização social das atividades desempenhadas. 

Segundo o autor, os c/usters que possuem todas as características 

relacionadas são classificados como completos, enquanto os outros, que não 

atendem a todas os requisitos, são classificados como incompletos. Para eles, 

quanto menos completo for o c/uster, menores serão suas vantagens competitivas 

em relação a outros agrupamentos de empresa. 

Vários estudos têm sido realizados no Brasil utilizando a abordagem de 

cluster. Estes estudos normalmente estão relacionados à análise de competitividade 

de economias locais e regionais (CASAROTTO FILHO E PIRES, 1999), de pólos 

industriais (TRISTÃO, 2002), pólos agroindustriais (BRUM E WEDECKIN, 2002; 

WEDECKIN, 2002}, pólos de tecnologia (SUZIGAN, 1999) ou de concentrações de 

médias pequenas e micro-empresas (AMATO NETO, 2000; RODRIGUES, 2003), 

bem como a formulação de políticas de desenvolvimento local, regional e setorial. 
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Wedeckin (2002), com base nos conceitos de cluster, ressalta o papel da 

localização para a competitividade dos agronegócios. O autor denomina como 

agricluster um aglomerado produtivo que inclui empresas agroindustriais; cadeias 

produtivas coordenadas; instituições especializadas para o desenvolvimento e 

difusão de tecnologia, informação, capacitação de pessoas etc; e organismos 

públicos de suporte. Por se valerem, além da coordenação vertical, de 

relacionamentos horizontais de cooperação entre os produtores e entre as demais 

instituições de apoio, os agriclusters podem oferecer vantagens competitivas 

adicionais às cadeias agroindustriais ou agroalimentares isoladas. Como exemplos 

destes agrupamentos são citados o agric/uster sucroalcooleiro paulista 

(WEDECKIN, 2002) e o de carnes de aves e suínos no sudoeste de Goiás (BRUN e 

WEDECKIN, 2002). 

2.1.2. A Competitividade dos Setores 

Outros estudos nos quais o conceito de competitividade é amplamente 

aplicado são as análises setoriais. Estes estudos normalmente buscam avaliar a 

capacidade competitiva de setores específicos de uma economia em um 

determinado momento, avaliando as condições em que o setor opera, as restrições 

existentes para o seu crescimento e principalmente a capacidade de enfrentar os 
, .. 

competidores internacionais em âmbito doméstico e externo. Exemplo de trabalho 

deste tipo no Brasil foi o Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira realizado 

por Coutinho e Ferraz (1994) na década de 90, cujo objetivo era a proposição de 

uma política de competitividade para um conjunto de setores da economia nacional. 

Porter (1986) destaca a importância da estrutura de competição do setor 

como determinante para a lucratividade das empresas. A análise da estrutura do 

setor inicia-se pela identificação das características básicas do setor, pois, segundo 

o autor, os setores possuem um conjunto de características técnicas próprias que 

darão origem às forças competitivas que nele atuam. 

Porter (1986) propõe para a análise da competitividade dos setores o 

Modelo das Forças da Concorrência (Esquema 2), segundo o qual os competidores 

que atuam num determinado setor não se restringem aos concorrentes 

estabelecidos, devendo ser incluídos também, na análise, como forças competitivas 

que ameaçam a empresa, a entrada de novos concorrentes, os produtos substitutos 
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oriundos de outros setores e o poder de barganha dos fornecedores e dos 

compradores. 

Porter (1986) propõe um conjunto de aspectos que devam ser analisados 

em relação a cada uma das cinco forças da concorrência para avaliar o nível de 

competitividade do setor. Em relação à ameaça de novos entrantes, o autor destaca 

a importância dos aspectos que garantam as barreiras à entrada no setor, em 

relação aos concorrentes já estabelecidos; propõe um conjunto de aspectos a serem 

observados para a análise da intensidade da rivalidade existente entre os 

concorrentes, destacando ainda a importância de analisar a pressão exercida por 

produtos substitutos e as ameaças de fornecedores e de clientes com elevado poder 

de barganha. 

Poder de 
negociação dos 

fornecedores 

Ameaça dos 
novos 

entrantes 

O SETOR 

Rivalidade 
entre 

concorrentes 

Ameaça 
dos 

substitutos 

Esquema 2: Modelo das Forças da Concorrência de Porter 
Adpatado de Porter (1996) 

Poder de 
negociação dos 

clientes 

Segundo Porter (1986), a análise setorial é o passo inicial para a análise 

da competitividade empresarial, pois a partir dela serão identificadas as forças que 

atuam no setor e como a empresa deverá se posicionar para enfrentá-las, tanto no 

sentido de empreender ações ofensivas quanto defensivas. 



37 

2.1.3. A Competitividade das Empresas 

Existem várias definições de competitividade empresarial. Mariotto {1991, 

p.38) define a competitividade empresarial como "condições que levam uma 

empresa a ser bem sucedida na concorrência com os rivais". Barbosa (1999, p. 23) 

adota a seguinte definição: "uma empresa é competitiva quando ela é capaz de 

oferecer produtos e serviços de qualidade maior, custos menores, e tornar os 

consumidores mais satisfeitos do que quando servidos por rivais". Ferraz et ai. 

(1995, p.3) definem a competitividade como "a capacidade da empresa formular e 

implementar estratégias concorrenciais que lhe permita ampliar ou conservar, de 

forma duradoura, uma posição sustentável de mercado". 

De maneira geral, as definições de competitividade empresarial estão 

relacionadas à capacidade que as organizações desenvolvem para competir em 

economias de mercado com as demais concorrentes, por clientes (fatias de 

mercado) ou por rentabilidade. 

Os aspectos que podem levar uma empresa a estabelecer vantagens 

competitivas em relação aos seus concorrentes também são variados. Os clientes 

podem optar por uma empresa em detrimento das demais em função de seu preço, 

de sua especialização, da identificação com a sua marca, do apoio oferecido pelos 

canais de distribuição, da qualidade dos produtos, da liderança tecnológica, do 

atendimento, dos serviços pós-venda, além de outros fatores (PORTER, 1986). 

Outro aspecto importante a ser destacado é que, apesar de a capacidade 

de competir das empresas estar relacionada a fatores internos da organização 

(eficiência, padrão de qualidade etc) que resultam de decisões tomadas no passado, 

a competitividade é uma medida de comparação do desempenho da organização 

com o padrão corrente da concorrência. Neste sentido, segundo Ferraz, "ao invés de 

ser entendida como uma característica intrínseca de um produto ou de uma firma, a 

competitividade surge como uma caraterística extrínseca, relacionada ao padrão de 

concorrência vigente no mercado" (FERRAZ et ai., 1995 p 3). 

Diversos fatores podem influenciar a geração das vantagens competitivas 

nas organizações. As vantagens competitivas podem ser geradas em função de 

fatores internos às empresas (estrutura, cultura, recursos, etc), mas também podem 

surgir em função de fatores macroambientais, como aspectos econômicos, 
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tecnológicos, sociais, institucionais-legais, comportamentais, ou até mesmo em 

função de fatores relacionados às características do setor (concorrentes, 

fornecedores, clientes, etc) (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2000). 

Esta situação faz com que o conceito de competitividade apresente um 

escopo bastante amplo envolvendo diferentes aspectos das atividades empresariais, 

e que empresas de diferentes setores de uma mesma economia possam estar em 

diferentes padrões de competitivldade, reforçando o conceito de Porter (1999) de 

que a competitividade está mais relacionada às empresas e aos setores do que a 

toda a economia de um país. 

Henderson (1998), tomando por base a teoria da evolução de Charles 

Darwin, afirma que, assim como na natureza, também existe um processo de 

evolução e seleção natural no mundo dos negócios. Da mesma forma que na 

natureza, no ambiente empresarial os mais adaptados sobrevivem e prosperam e 

acabam por expulsar outros competidores do mercado. 

Baseando-se no Princípio da Exclusão de Gause, que afirma que duas 

espécies que conseguem seu sustento da mesma maneira não conseguem coexistir, 

Henderson (1998) analisa que à medida que o ambiente evolui, e que a 

concorrência se torna mais acirrada, as organizações precisam diferenciar-se das 

demais para sobreviver e crescer. Segundo o autor, são várias as formas que 

podem diferenciar os competidores empresariais, dentre elas estão o preço de 

venda, o tempo de atendimento, a localização da empresa e a marca. 

Porter (1999) relaciona a competitividade das empresas com o conceito 

de inovação. Para ·ele, as empresas obtêm vantagens competitivas por meio de 

inovações, que podem ser tanto em função de novas tecnologias como de novos 

processos. 

A importância da inovação para a competitividade é destacada por vários 

autores. Schumpeter (1988) define a inovação como novas combinações produtivas 

que envolvem a introdução de um novo produto, de um novo método de produção, 

abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de matérias-primas 

ou de uma nova forma de organização industrial. Segundo o autor, a inovação é 

fundamental na vida econômica capitalista, sendo responsável pelo processo de 

desenvolvimento, progresso e evolução econômica. Para Schumpeter (1943), citado 

por Possas (1987), a inovação é um processo de mutação industrial que revoluciona 

de forma contínua a estrutura econômica, desde o seu interior, destruindo a antiga, 
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criando incessantemente uma nova. Assim, o processo de destruição criadora seria 

o fato essencial da economia capitalista. 

Para Porter (1999), a inovação pode se manifestar tanto num novo 

desenho do produto, como num novo processo de fabricação, numa abordagem de 

marketing ou mesmo em novos métodos de treinamento. A idéia central é que a 

inovação possa gerar vantagem competitiva sobre os rivais, expressa em preços 

menores ou produtos diferenciados. Neste sentido, por meio das inovações, as 

organizações buscariam obter e manter vantagens competitivas sustentáveis sobre 

seus concorrentes, o que proporcionaria à empresa um fluxo de lucros compensador 

e dumdouro ao longo do tempo. 

Para Phahalad e Hamel (1998), as fontes de competitividade de uma 

empresa são, no curto prazo, os atributos de preço/desempenho de seus produtos, 

porém no longo prazo são a capacidade de construir, a um custo menor e de forma 

mais rápida que a concorrência, as competências centrais que geram produtos 

inovadores. Portanto, as fontes de vantagem competitiva estariam não em produtos 

ou mercados específicos, mas em seus recursos internos, que possibilitam à 

organização a capacidade de consolidar tecnologias e habilidades de produção em 

competências que garantirão que cada negócio consiga adaptar-se rapidamente às 

oportunidades do ambiente. 

Para Bolwijn & Kumpe (1990), a competição entre as empresas foi se 

alterando à medida que os requisitos dos clientes foram se modificando. 

Inicialmente, em função de os produtos serem pouco diferenciados, o preço era 

praticamente o único fator que influenciava a decisão de compra dos 

consumidores. À medida que os clientes, com mais opções, passaram a incorporar 

outros requisitos em seu processo decisório de compra, como a performance, a 

variedade e a adaptabilidade dos produtos às suas necessidades e interesses, 

atributos como a qualidade em suas diferentes dimensões, a flexibilidade e a 

inovação foram sendo também integrados, de forma cumulativa, como fatores que 

proporcionam competitividade aos produtos e serviços e às organizações. 

Em relação à necessidade do consumidor, Slack (1993) analisa a 

existência de objetivos de desempenho das operações que são considerados mais 

importantes (ganhadores de pedido) enquanto outros são de menor relevância 

(qualificadores). Os objetivos ganhadores de pedido são aqueles vistos como 

importantes pelos clientes em sua decisão de escolha entre os fornecedores 
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qualificados, sendo considerado variável importante na competitividade da empresa. 

Os objetivos qualificadores determinam um nível mínimo de desempenho a ser 

aceito pelos consumidores, para que a empresa possa competir no mercado, porém 

o incremento no desempenho destes aspectos não deve significar aumento 

significativo nos pedidos. 

O desenvolvimento dos novos atributos demandados pelo mercado faz 

com que as organizações, para tornar seus produtos e processos competitivos, 

estabeleçam novos objetivos de desempenho e desenvolvam processos 

administrativos, mercadológicos e de operações que sejam capazes de dar resposta 

a estes novos objetivos. Segundo Bolwijn & Kumpe (1990), as organizações, na 

década de sessenta, estavam orientadas à dimensão competitiva eficiência, cujo 

principal objetivo competitivo de desempenho era o preço. Neste sentido, as 

organizações se estruturavam para, com base na produção em massa de produtos 

padronizados que gerassem economias de escala, competir via preço. À medida 

que os outros atributos vão sendo exigidos pelo consumidor ao longo dos anos 

setenta, oitenta e noventa, os objetivos de desempenho passam a incorporar a 

qualidade, a flexibilidade e a inovação, e as organizações passam a também se 

estruturar com base em outras características para serem competitivas, conforme 

ilustra o quadro 1. 

Diversos autores destacam o papel das operações como instrumento de 

obtenção e manutenção de competitividade ( SKINER, 1969; SLACK ,1993; SLACK 

e LEWIS, 2001; CORREA e CAON, 2002). 

Para Slack (1993), ser competitivo significa fazer as coisas melhor do que 

os concorrentes fazem. Segundo o autor, por meio da manufatura as organizações 

podem conseguir um desempenho melhor que o dos concorrentes e assim oferecer 

produtos mais adequados à demanda dos consumidores. Neste sentido, as 

prioridades da manufatura devem objetivar a satisfação das necessidades dos 

consumidores e a geração de um desempenho superior ao dos concorrentes. 
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Características Organizacionais 

• Produtos padronizados. 

• Linhas de produtos com pouca variedade. 

• Produção em massa e economias de escala . 

• Preços competitivos. 

• Qualidade como questão estratégica. 

• Orientação para o cliente. 

• Busca de melhoria contínua dos processos e produtos. 

• Coordenação de engenharia e desenvolvimento, setores 

técnicos e comerciais. 

• Busca de melhoria de sistemas de informação. 

• Projetos para a manufaturabilidade. 

• Espírito da qualidade também é estendido a 

fornecedores e clientes. 

• Esforços para incremento da velocidade para desenvolver 

e introduzir novos produtos. 

• Capacidade de oferecer variada gama de produtos. 

• Capacidade para lidar com variação de demanda, quebra 

de equipamentos e falhas de fornecedores. 

• Clima de inovação. 

• Capacidade de acelerar processos de renovação. 

• Coordenação do desenvolvimento tecnológico com 

aplicação em diferentes unidades de negócio. 

• Produção não só de variedade de tipos de produtos como 

produtos costumizados. 

• Capacidade de inovar é o fator chave do sucesso da 

organização. 

Quadro 1. Evolução dos critérios de "performance", dos requisitos competitivos e das caractenstlcas 
organizacionais decorrentes das mudanças na competitividade 
Baseado em BOLWIJN & KUMPE (1990). 

Slack (1993) relaciona como os principais objetivos de desempenho da 

manufatura para a competitividade a obtenção das seguintes vantagens: 

• Qualidade: capacidade de fazer certo (sem erros, de acordo com as 

especificações do produto e da operação); 

• Velocidade: capacidade de operar com qualidade de forma rápida que os clientes 

(desenvolvimento de ciclos mais curtos); 
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• Confiabilidade: capacidade de ser pontual nos prazos ( cumprir a promessa de 

entrega para os clientes); 

• Flexibilidade: capacidade de variar e alterar o que está sendo feito (atender 

variações de volume de produção, de produto, de mix de produto ou de prazo de 

entrega) e 

• Custo: capacidade de fazer de forma mais barata que os concorrentes 

(possibilidade de redução de preço ou de aumento de margem de lucro). 

Ghemawat (1998), Prahalad e Hammel (1998) e outros, destacam a 

importância do estabelecimento de vantagens competitivas que não sejam 

facilmente imitadas pelos concorrentes, as chamadas "Vantagens Competitivas 

Sustentáveis". Para Fine (1999), a inovação tecnológica e a intensidade competitiva 

fizeram com que o conceito de vantagens competitivas sustentáveis se tornasse 

restrito aos mercados em que a velocidade de evolução é lenta. Assim, quanto mais 

rápida a evolução de um determinado setor menos sustentável será a vantagem 

competitiva da empresa. (FINE, 1999, p. 40). Neste sentido, setores maduros, de 

lenta velocidade de evolução, teriam mais condições de manutenção das vantagens 

competitivas do que setores com alta velocidade de evolução, nos quais, segundo o 

autor, todas as vantagens seriam temporárias. 

Autores como Christopher (1997) e Fine (1999) destacam que a evolução 

e a complexidade dos mercados fizeram com que a competição não mais se desse 

apenas entre empresas, mas entre cadeias de fornecimento. Desse modo, o 

estabelecimento de vantagens competitivas depende não só do conjunto de 

atividades desenvolvidas internamente nas organizações, mas do que Fine (1999) 

chama de "empresa ampliada", que incluí além da própria organização a sua rede de 

fornecimento e de distribuição e as alianças estratégicas. 

Farina (1999) ressalta o papel da governança, ou seja, da capacidade de 

coordenação vertical das cadeias de fornecimento, como elemento fundamental para 

a competitividade, uma vez que os fornecedores podem ser responsáveis pela oferta 

dos atributos demandados pelos clientes como preço, qualidade, estabilidade de 

entrega, confiança, inovação etc. 

Apesar de entender a competição como um fenômeno natural, Henderson 

(1998) analisa que, diferentemente do que ocorre na evolução das espécies, no 

ambiente empresarial os participantes possuem capacidade de interferir, de forma 

deliberada, neste processo, alterando os destinos da competição e sua velocidade 
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de evolução. Ou seja, por meio do raciocínio lógico e da criatividade os 

competidores do ambiente empresarial, elaboram e implementam estratégias, cujo 

objetivo é de criar vantagens concorrenciais em relação aos demais. 

Ferraz et ai. (1995}, analisando a competitividade como um processo 

dinâmico e intimamente relacionado com ação das organizações, destacam o papel 

da estratégia como agente transformador, capaz de modificar as capacitações das 

organizações frente aos seus competidores. Para os autores, a estratégia envolve 

ações em atividades como recursos humanos, produção e inovação que objetivam 

oferecer mais condições competitivas às organizações frente às demais que operam 

no ambiente; portanto a estratégia é vista como um instrumento na busca da 

competitividade. 

2.2 Estratégia e Competitividade 

O termo Estratégia é oriundo dos meios militares, sendo que sua 

aplicação ao ambiente de negócios é relativamente recente. Apesar de o conceito de 

estratégia aparecer já na década de 30 em análises de economistas 

institucionalistas, é no final da década de 50 e no início dos anos 60, nos estudos 

de casos da Harvard Business School que o conceito de estratégia começa a ganhar 

a conotação atual, relacionando as políticas de negócio aas empresas com o 

ambiente competitivo em que elas operavam. (GHEMAWAT, 2000; MONTGOMERY 

& PORTER, 1998). 

A abordagem de estratégia como busca de adequação das capacidades 

internas da organização ao contexto e às exigências do setor é atribuído a Kenneth 

R. Andrews e C. Roland Christensen ( MONTGGOMERY e PORTER, 1998). Por 

meio de um modelo no qual eram analisados os pontos fortes e fracos da empresa e 

identificadas as ameaças e oportunidades do ambiente, eram formuladas ações que 

envolviam as diversas áreas funcionais da administração (marketing, produção, 

finanças etc), que tinham como objetivo a obtenção de resultados globais para a 

empresa. Desta forma, a abordagem de Andrews e Christensen de estratégia 

buscava dar um caráter holístico às diferentes funções organizacionais, articulando

as ao contexto em que a organização estava inserida. 

Segundo Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2000), autores como Selznick 

(1957) Chandler (1962}, Ansoff (1965), dentre outros, contribuíram para o 
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aperfeiçoamento da visão de estratégia como adequação da organização ao 

ambiente por meio do desenvolvimento de conceitos e ferramentas de diagnóstico, 

projeção e controle que possibilitaram a melhoria das análises internas e dos 

ambientes externos das organizações e a realização de planos de ação e de 

instrumentos de controle mais elaborados. 

Para Chandler (1962), a estratégia envolve a determinação de metas e 

objetivos de longo prazo de uma empresa, bem como a escolha por um conjunto de 

ação e a alocação de recursos necessários para a obtenção dessas metas e 

objetivos. Segundo Mintzberg, Ahlstrand, Lampel (2000), na abordagem de Chandler 

(1962), assim como de outros autores como Selznick (1957) e Ansoff (1965), 

prevalece a visão de que a estratégia é um processo concebido basicamente pelos 

níveis superiores da organização e que será seguida pelos diferentes níveis da 

estrutura. Nesta abordagem, cabe aos dirigentes, além de conceber a estratégia, em 

decorrência da análise que fazem do ambiente interno e externo da organização, a 

tarefa de explicitá-la para os níveis subalternos, de conduzi-la e de controlá-la 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000). 

O processo de formulação da estratégia de forma consciente, planejada e 

estruturada pelos níveis hierárquicos superiores da organização, é definido por 

Mintzberg (1994) como "estratégia deliberada". Para o autor, um dos principais 

críticos destes modelos, uma vez que a natureza do ambiente empresarial é 

complexa e imprevisível, é fundamental que a formulação de estratégia não se 

resuma a um processo estruturado, formal e deliberado, pois isto bloquearia a 

capacidade da organização de utilizar todo o seu potencial para aprender com suas 

experiências e com o ambiente, uma vez que na sua visão a estratégia é 

prioritariamente um processo de aprendizado (MINTZBERG, 1994). 

Na abordagem de Mintzberg (1994), estratégias surgem nas organizações 

a partir de padrões de atuação que se estabeleceram ao longo do tempo e que vão 

se alterando de acordo com as experiências vividas pela organização. Estas ações, 

chamadas pelo autor de estratégias emergentes, apesar de não estarem planejadas, 

acabam sendo implementadas em função de oportunidades vislumbradas pela 

organização e, em decorrência dos resultados, acabam sendo incorporados como 

novos padrões. Segundo o autor, "poucas - ou nenhumas - estratégias são 

puramente deliberadas, assim como poucas são totalmente emergentes" 

(MINTZBERG, AHLSTRAND, LAMPEL, 2000, p. 18). 
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Porter (1999 p- 63) define a estratégia como "a criação de uma posição 

única e valiosa envolvendo um conjunto diferente de atividades." Para o autor, o 

conceito de estratégia está relacionado à maneira como a organização se posiciona 

frente à competição. Dentre as proposições do autor sobre estratégia, destacam-se 

as seguintes: 

• a estratégia envolve lidar com as forças competitivas que atuam no setor 

(PORTER, 1986); 

• as organizações podem assumir posrçoes competitivas genencas de custo, 

diferenciação e enfoque nos setores em que operam (PORTER, 1986); 

• as empresas precisam ter um posicionamento que as diferencie em relação às 

demais empresas do setor (PORTER, 1999); 

• a construção de um posicionamento depende da coerência do conjunto de 

atividades desempenhados pela organização em sua cadeia de valor (PORTER, 

1989); 

• assumir um posicionamento competitivo significa fazer escolhas dentre diferentes 

atividades ( trade offs) (PORTER, 1999). 

Prahalad e Hammel {1998) propõem uma abordagem na qual a estratégia 

deva ser centrada nas capacidades das organizações, ou seja, que os recursos 

internos das organizações serão o vetor de geração de competitividade. Entretanto, 

a vantagem competitiva não é decorrente dos produtos ou do posicionamento de 

mercado, mas sim das capacidades que se desenvolvem nas organizações, por 

meio de um aprendizado coletivo, que ficam enraizadas nas empresas gerando 

competências específicas para a criação dos produtos e para a competição em 

outros mercados. 

Estratégias empresariais são desenvolvidas tanto no nível corporativo, 

quanto nas unidades de negócio e como níveis funcionais das organizações 

(WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2000). 

2.2.1. A Estratégia Corporativa 

No nível corporativo é desenvolvida a estratégia geral da empresa. Neste 

nível são definidos os negócios nos quais a corporação deve atuar e os recursos 
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corporativos para cada um destes negócios (HA YES e UPTON, 1998 e WRIGHT, 

KROLL e PARNELL, 2000). 

É papel da estratégia corporativa definir em quais negócios a empresa 

deverá atuar, bem como a maneira como a matriz deve gerenciar as suas unidades 

de negócio. ( PORTER, 1998a) Neste sentido estão no escopo da estratégia 

corporativa decisões como: a entrada em novos setores (diversificação), a aquisição 

ou vendas de unidades de negócio, as fusões, as alianças, os investimentos ou 

desinvestimento nas unidades de negócio etc. (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 

2000) 

Para Porter (1998a), a estratégia corporativa é plano global de uma 

empresa diversificada em unidades de negócios. Então, a competição se dá no 

âmbito das unidades de negócio, mas a estratégia corporativa, por meio de 

transferência de habilidades, de compartilhamento de atividades ou de outros tipos 

de vantagens decorrentes de sinergia entre as unidades de negócio, pode 

potencializar as estratégias competitivas desta unidade. E acrescenta que a 

estratégia corporativa é o que faz com que um grupo empresarial represente mais do 

que a soma das suas unidades de negócio ( PORTER, 1998a, p237). 

Prahalad e Hammel (1998), propõem que a estratégia corporativa deva 

ser estruturada tomando por base a competência central das organizações, definida 

pelos autores como "o aprendizado coletivo na organização, especialmente como 

coordenar as diversas habilidades de produzir e integrar múltiplas correntes de 

tecnologias" (PRAHALAD e HAMEL, 1998, P.298). As competências centrais devem 

contribuir para a geração de benefícios a serem percebidos pelos clientes dos 

produtos finais. 

Numa analogia em que a corporação seria representada como uma 

grande árvore, Prahalad e Hamel (1998) definem a competência essencial como a 

raiz de uma corporação, sendo ela responsável pela nutrição, sustentação e 

estabilidade de todo o negócio. Os produtos essenciais são o tronco e os galhos 

principais, as unidades de negócio são os galhos menores e os produtos finais são 

as folhas, flores e frutos. 

Além de serem o sustentáculo das vantagens competitivas, as 

competências centrais, segundo Prahalad e Hamel (1998), são de difícil imitação 

pelos concorrentes, possibilitando às empresas um diferencial tanto para estruturar 

os seus negócios atuais, como para definir padrões para o desenvolvimento de 
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novos produtos e negócios. Desta forma, as competências centrais garantiriam o 

acesso potencial da empresa a uma ampla variedade de mercados, além de 

possibilitar a transformação de setores existentes e a criação de novos mercados no 

futuro. 

2.2.2. A Estratégia Competitiva 

A estratégia desenvolvida no âmbito da unidade de negócios é definida 

como estratégia competitiva. Neste nível as unidades de negócio definem de que 

forma irão competir com os rivais no negócio em que operam. O objetivo deste nível 

da estratégia é estabelecer vantagens competitivas frente aos concorrentes que 

atuam no setor. Apesar de cada unidade de negócio buscar estabelecer estratégias 

relacionadas ao seu ambiente competitivo, elas devem guardar coerência e 

consistência com a estratégia corporativa (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2000). 

Para Porter (1999, p 24), "a essência da formulação de uma estratégia 

competitiva consiste em enfrentar a competição". Desta forma a estratégia 

competitiva, segundo o autor, vai relacionar-se à capacidade da estabelecer 

barreiras que protejam as empresas dos competidores estabelecidos ou potenciais. 

Porter (1986) define ainda, uma tipologia de estratégias competitivas a 

serem escolhidas pelas empresas para enfrentar e se posicionar frente às forças da 

concorrência. As estratégias genéricas prescritas pelo autor são: liderança no custo 

total, diferenciação e enfoque, conforme ilustra o esquema 3. 

A estratégia de liderança em custo significa que a empresa irá posicionar

se para obter em suas operações um custo total menor que as empresas 

concorrentes do setor, permitindo assim que ela concorra, via preço, com seus 

competidores, ou que obtenha retornos maiores que os concorrentes. Apesar de a 

empresa estar tocada em baixo custo, o autor sugere que a qualidade, a assistência 

técnica e outros aspectos não sejam ignorados. 

Outra estratégica genérica proposta por Porter (1986) é a diferenciação, 

que significa um posicionamento no qual a organização deva entregar aos seus 

clientes algum valor que seja considerado único ao âmbito de toda a indústria. A 

diferenciação pode ser resultado de um projeto especial, da imagem da organização 

no mercado, de sua marca, da aplicação de tecnologia, de especificidade dos 
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produtos, de serviços agregados, ou de atributo que a diferencie de seus 

competidores. 

A terceira estratégia genérica proposta por Porter (1986) é o enfoque, que 

significa o posicionamento em nichos específicos de mercado. A organização se 

orienta para um grupo específico de compradores, para um segmento específico de 

produto ou para um mercado geográfico, e busca atendê-los de forma mais eficiente 

que os concorrentes. Nesta estratégia genérica a empresa também poderá optar se 

enfoca seu nicho por meio de uma estratégia de baixo custo ou de diferenciação. 

VANTAGEM ESTRATÉGICA 

o 
º CJ 
·W 

~ c: 
l
C/) 
w 

~ 
...J 
<( 

No Âmbito de Toda 
a Indústria 

Apenas num 
Seamento Particular 

Unicidade Observada 
pelo Cliente 

DIFERENCIAÇÃO 

Esquema 3: Estratégias Genéricas segundo Michael Porter 
Adaptado de Porter (1986) 

Posição de"'Baixo Custo 

LIDERANÇA NO CUSTO 
TOTAL 

ENFOQUE 

Segundo Porter (1989), a vantagem competitiva pode se originar em 

diversas atividades específicas realizadas pela empresa. O instrumento proposto 

pelo autor para analisar as diferentes atividades das empresas e identificar as fontes 

de vantagens competitivas é a cadeia de valor, apresentada no esquema 4. Por 

meio da cadeia de valor as atividades de relevância estratégica da empresa são 

desagregadas para que o comportamento dos custos e as fontes existentes e 

potências de diferenciação possam ser mais bem entendidas. 



Gestão de Operações Estratégia de Operações 

Natureza Decisões relativas a recursos de Conformação e manutenção do 

operações padrão de tomada de decisão 

Escala de Tempo Até um ano De 1 a 10 anos 

Grau de agregação Decisões detalhadas de recursos e Unidades produtivas, novas linhas de 

das decisões processos produtos e serviços, agregados de 

clientes, nível de competências; 

Enfase Predominantemente interna - Como a operação se relaciona com 

interface entre operações e outras seu ambiente tanto interno como 

áreas da organização externo 

Nível de Abstração Questões concretas do dia a dia Conceitos e idéias ( parcerias, nível 

(desempenho, melhorias etc) de integração etc) 

Subordinação Limites dados anteriormente pela São definidos pela estratégia 

estratégia de operações deliberada da empresa (top down) ou 

contribuem para a emergência de 

uma nova estratégia ( bottom-up) 

- ' . -Quadro 2: Pnnc1pa1s diferenças entre a Gestao e a Estrateg1a de Operaçoes 
Adaptado de CORREA e CAON (2002) 
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Correa e Caon (2002, P 417), citando Skinner (1969) e Slack e Lewis 

(2001 ), destacam que as decisões da estratégia de operações possuem caráter 

estratégico para as organizações em função dos seguintes aspectos: 

• ''Têm efeito abrangente e significante em outros aspectos do negócio, 

influenciando e limitando substancialmente as formas em que a operação será 

capaz de competir no futuro; 

• definem a posição da organização relativamente ao seu ambiente; 

• trabalham para aproximar a organização de suas de longo prazo" . 

2.2.4. Aspectos Envolvidos nos Diferentes Níveis da Estratégia 

Apesar de a classificação da estratégia em 3 níveis hierarquizados 

(corporativo, competitivo e funcional) fornecer um fluxo racional e coerente para que 

a formulação e a implementação das estratégias empresariais ocorram, do topo para 

as bases da organização (top-down), o processo de formulação e implementação de 

estratégias pode não seguir necessariamente esta sistemática, conforme já 

analisado no conceito de estratégia deliberada de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(2000). 



53 

Segundo Slack et ai. (1996), os diferentes níveis de estratégia podem se 

inter-relacionar e se sobrepor, fazendo com que o processo de formulação de 

estratégia não seja apenas uma processo de cima para baixo, mas que os níveis 

corporativo, competitivo e funcional se influenciem mutuamente. Neste sentido, uma 

competência desenvolvida no nível funcional poderia influenciar no estabelecimento 

de uma estratégia competitiva, assim como um diferencial competitivo desenvolvido 

no âmbito de uma unidade de negócio poderia influenciar a formulação de uma 

estratégia corporativa. 

Como se pode observar, assim como no caso do conceito de 

competitividade, para o conceito de estratégia existem também diferentes 

abordagens e definições, sendo o conceito aplicado para diferentes níveis 

organizacionais. 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), analisando os diversos autores que 

discutiram a estratégia empresarial nas últimas cinco décadas estabeleceu uma 

tipologia composta de dez conjuntos de visões sobre estratégia, chamadas pelos 

autores de "escolas de administração estratégica". Dada a dificuldade de se 

estabelecer uma definição única para o conceito de estratégia, uma vez que, 

segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), as diferentes escolas apresentam 

contribuições importantes para o entendimento de toda a complexidade da 

estratégia empresarial, os autores propõem um conjunto de "concordâncias" à 

respeito do conceito de estratégia, que inclui os seguintes pontos; 

• está relacionada tanto à organização como ao ambiente; 

• é na sua essência complexa; 

• afeta o bem estar das organizações; 

• envolve questões de conteúdo e de processo; 

• não é exclusivamente deliberada; 

• envolve vários processos do pensamento e 

• existe em diferentes níveis da organização. 

Dentre as diferentes abordagens de estratégia analisadas por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000), está o do conjunto de autores que dão especial destaque 

ao papel da cooperação entre empresas para o estabelecimento de vantagens 

competitivas. Esta abordagem será analisada no tópico a seguir. 
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Capítulo 3. A Cooperação como Estratégia 

Segundo Anderson e Narus (1990), citados por Morgan e Hunt (1994, p. 

8), o termo cooperação é oriundo do latin, tendo o seguinte significado: o prefixo co 

significa" juntos" e operari trabalhar, desta forma, cooperação é a situação em que 

"partes trabalham juntas para atingir objetivos comuns" 

Diversos autores destacam o papel dos relacionamentos cooperativos 

com outras organizações como fundamentais para a obtenção de vantagens 

competitivas. Para Kanter (1994), os relacionamentos interorganizacionais devem 

ser considerados como um "ativo chave" para as empresas na economia 

globalizada. A autora define a habilidade de criar e manter relacionamentos que 

ofereçam resultados positivos para a organização como "vantagens colaborativas". E 

esta habilidade pode proporcionar uma importante vantagem competitiva para as 

empresas. 

Para Astley (1984), a sociedade moderna fez com que as organizações 

passassem a ser cada vez mais interconetadas e interdependentes, uma vez que a 

delimitação entre o que é a organização e o que é seu ambiente não é clara, de 

forma que o processo de formulação e implementação de estratégia deve levar em 

consideração,não só os interesses específicos da organização, vista como unidade 

competitiva isolada, mas a complexidade de sua rede de relacionamentos, que 

incluem fornecedores, clientes e concorrentes. 

Analisando-se a estratégia em suas dimensões corporativa, competitiva e 

funcional, verifica-se que a cooperação se relaciona com cada um destes níveis de 

abordagem. 

No escopo da estratégia corporativa estão as decisões relativas ao 

estabelecimento de alianças e parcerias estratégicas com outras corporações, bem 

como ao tipo de relacionamento que as unidades de negócio deverão estabelecer 

com fornecedores e clientes envolvidos em suas cadeias de suprimentos e até 

mesmo como deve ser o relacionamento com rivais. Estas decisões, que definem os 

arranjos organizacionais nos quais a corporação irá se estruturar, são de 

fundamental importância para a competitividade das empresas que atuam em 

mercados cada vez mais dinâmicos e globalizados. 

A cooperação entre empresas com fornecedores, clientes e até mesmo 

rivais, que pode se dar por meio de arranjos como Joint ventures, consórcios, 
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alianças operacionais ou comerciais, terceirizações estratégicas, consórcios 

modulares etc, vem se tornando um elemento fundamental para a competitividade e; 

portanto, para a formulação e para a implementação de estratégias corporativas. 

Como exemplo de um destes arranjos em operação no Brasil pode-se citar a 

Volkswagen em Resende (RJ), cuja fábrica foi estruturada com base em alianças 

estratégicas entre a montadora e um grupo de fornecedores. Nesta unidade de 

produção de caminhões os fornecedores, instalados dentro da mesma planta, são 

os responsáveis pela execução da quase totalidade das operações que numa 

estrutura tradicional seriam de responsabilidade exclusiva da montadora (WOOD, 

2000). 

Segundo Di Sério {2002), as decisões relativas ao estabelecimento de 

parcerias com fornecedores e clientes; ao desenvolvimento, posicionamento e 

manutenção de cadeias de fornecedores; aos processos. e produtos que devam ser 

produzidos internamente e aos que devam ser adquiridos de terceiros e demais 

questões de relacionamento deste tipo, passaram a ser cada vez mais importantes 

para o sucesso das estratégias de negócio das corporações a médio e longo prazo. 

Os modelos de estratégia competitiva, como os de Porte r ( 1986) e de 

Treacy & Wirsema (1995), têm como lógica o estabelecimento de posições no 

setor, que permitam, simultaneamente, o aproveitamento das oportunidades 

existentes no ambiente e a proteção em relação às ameaças dos competidores. 

Modelos como os de Porter (1986) dão grande destaque à relação entre 

fornecedores, clientes e demais participantes do setor, ressaltando a rivalidade 

existente entre eles. Outros autores, como Brandenburger e Nalebuff (1996) , 

também destacam a importância dos relacionamentos com fornecedores, clientes e 

dos demais elementos envolvidos com a empresa, porém numa visão distinta da do 

modelo das forças da concorrência de Porter {1986), pois, ao invés de enfatizarem o 

papel da rivalidade entre os agentes envolvidos, ressaltam a importância da 

cooperação entre as empresas para a obtenção de vantagens competitivas. 

Brandenburger e Nalebuff (1996) ressaltam queas empresas podem 

estabelecer relações de "co-opetição" , que envolvem, ao mesmo tempo, tanto, 

ações de cooperação como de competição. Segundo esta abordagem, empresas 

que tenham o interesse comum de ampliação do mercado podem estabelecer 

estratégias de cooperação para "encontrar maneiras de fazer o bolo crescer, ao 

invés de brigar com os competidores sobre um bolo de tamanho fixo." (p 14). Para 
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os autores, o estabelecimento de relações de cooperação não irá, necessariamente, 

implicar na supressão da competição entre os envolvidos, pois, apesar de as 

empresas poderem estabelecer relações cooperativas no momento de buscarem a 

ampliação do mercado, serão competidoras no momento de reparti-lo. 

No campo das estratégias funcionais, diversas áreas podem-se valer da 

cooperação em suas atividades com outras empresas ou instituições, como é o caso 

das áreas de recursos humanos, do marketing, administrativa, logística, de 

produção e operações, dentre outras. 

Historicamente, o foco da área de operações foi as atividades internas da 

organização, porém, à medida que as empresas foram se tornando cada vez mais 

especializadas num conjunto específico de atividades relacionadas às suas 

competências centrais e passaram a adquirir os demais recursos de fornecedores 

especializados, as decisões relacionadas ao estabelecimento de relacionamentos 

com outras organizações, tornaram-se cada vez mais importantes para a estratégia 

de operações na busca de vantagens competitivas. Estes relacionamentos 

interorganizacionais têm resultado na estruturação de novos arranjos produtivos que 

envolvem a terceirização de bens e serviços, o estabelecimento de parcerias 

estratégicas entre fornecedores e clientes e até mesmo a integração de cadeias de 

fornecimento inteiras. 

Astley e Fombrum (1983) definem como "estratégia coletiva" a natureza 

"conjunta" que o processo de formulação e implementação das estratégia~ deva ter 

entre os membros de uma rede. Segundo os autores, em função da complexidade 

dos relacionamentos com outros agentes, além de estratégias corporativas e 

competitivas, as organizações precisam também desenvolver estratégias de como 

lidar com as demais organizações (MITZBERG, 2000). 

Para Astley (1984), a colaboração, que envolve as políticas e ações 

desenvolvidas em conjunto pelas organizações, é uma variável fundamental no 

processo de formação da estratégia coletiva, possibilitando uma melhor interação do 

ambiente organizacional com o ambiente externo do que nos processos em que a 

estratégia é desenvolvida de forma independente. 

Diversos autores como Brandenburger e Nalebuff (1996), Jarillo (1993), 

também destacam a importância dos relacionamentos com fornecedores, clientes e 

com os demais elementos envolvidos com a empresa, ressaltando a importância da 

cooperação entre as empresas para a obtenção de vantagens competitivas. Até 
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mesmo Porter (1989), que é sempre lembrado como o autor que destaca a relação 

de rivalidade entre as forças da concorrência (rivais, fornecedores, clientes, novos 

entrantes, e substitutos), destaca o papel da cooperação, na busca de vantagens 

escopo, por meio das "coalizões", definidas pelo autor como "acordos de longo prazo 

entre empresas que extrapolam transações de mercados normais" (PORTER, 1989, 

p 52). Segundo o autor, 

As coalizões podem permitir o compartilhamento de atividades sem a 
necessidade de entrar em novos segmentos da indústria, áreas geográficas 
ou indústrias relacionadas. As coalizões também são um meio de se obter 
as vantagens de custo ou diferenciação dos elos verticais, sem a verdad.eira 
integração, mas superando as dificuldades da coordenação entre empresas 
puramente independentes (PORTER, 1989, p. 52). 

Nas últimas décadas, objetivando a ampliação da competitividade, uma 

·série de novos arranjos organizacionais foram desenvolvidos nas empresas. Estes 

arranjos se caracterizaram principalmente pela eliminação das barreiras 

organizacionais, tanto internas quanto externas, num processo definido por Wood 

(2000) como desfronteirização. Segundo o· autor, internamente às organizações, as 

barreiras verticais e horizontais vêm sendo reduzidas por meio da diminuição dos 

níveis organizacionais e pelo enfraquecimento das estruturas departamentais e 

funcionais. Em relação ao ambiente externo, alianças com fornecedores e clientes 

vêm eliminando barreiras que caracterizavam a organização .tradicional, ao mesmo 

tempo em que as alianças estratégicas com empresas internacionais possibilitam a 

eliminação de barreiras geográficas e permitem a exploração de novos mercados. 

No caso da superação das barreiras geográficas, as alianças entre 

empresas se tornaram, segundo Lorange e Ross (1996), uma ferramenta 

amplamente utilizada por empresas multinacionais tanto para acessarem novos 

mercados como para defenderem suas posições nos mercados onde operam, pois 

oferecem vantagens competitivas tanto de escala como de escopo. Este processo 

de alianças para a busca de competitividade os autores· chamam de "estratégia 

cooperativa". 

Para Jarillo (1993), a visão tradicional considera que a cooperação é uma 

característica essencialmente encontrada no âmbito interno da organização, 

prevalecendo no âmbito externo a competição. Segundo o autor, esta realidade nem 

sempre é verdadeira, pois muitas empresas não conseguem estabelecer uma 

relação de cooperação interna entre seus departamentos enquanto, por outro lado, · 
\ 
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organizações independentes podem conseguir, por meio de estratégias de 

cooperação, desenvolver ações coordenadas e integradas. Segundo o autor, pode

se ter competição ou cooperação tanto no nível intra-organizacional como 

interorganizacional, conforme ilustra o quadro 3. 

Tipo de Organização Características 

Integração Vertical - Forte sentimento para compartilhar 

objetivos ,.. 
' Burocracia - Mesmo proprietário, 

- Baixa congruência de ideais, 

- Cada unidade está voltada a seus 

objetivos 

- Estabelece relação de competição entre 

as áreas 

Mercado - Unidades independentes competindo 

umas com as outras 

. 
Rede Estratégia - Unidades independentes possuem um 

relacionamento cooperativo, 

- Acreditam que ganharão mais e será 

mais produtivo se compartilharem e 

cooperarem umas com as outras. 

- - . - -Quadro 3: Relaçoes de Cooperaçao e Compet1çao nas Orgamzaçoes 
Baseado em JARILLO (1993). 

Relação 

Cooperação Interna 

Competição Interna 

\ 

Competição Externa 

Cooperação Externa 

Atualmente, em função das rápidas e intensas mudanças na atividade 

econômica, na tecnologia e na competição de modo geral, decorrentes do processo 

de globalização da economia, as alianças entre empresas, que anteriormente tinham 

um papel periférico e complementar, passaram a assumir um papel central e 

estratégico na política de negócios de um número cada vez maior de organizações, 

de modo que a formação de alianças tornou-se um ponto básico da competição 

global (LEWIS, 1992; DOZ e HAMEL, 2000). Neste sentido, a idéia de que a 

cooperação é um elemento fundamental para a estratégia competitiva está presente 

em diversos autores. 

Para Lewis (1992), as alianças entre empresas podem gerar importantes 

vantagens para os parceiros, pois possibilitariam a ampliação de suas forças 

competitivas, o acesso a recursos externos e o compartilhamento de riscos de 
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empreendimentos. Segundo o autor, a cooperação pode prover para a empresa 

atributos como: escala, tecnologia, poder de barganha, capacidade de impor ou 

romper barreiras à entrada e concentração em suas atividades consideradas mais 

críticas. Em suma, a força competitiva dos envolvidos poderia ser ampliada por meio 

das parcerias. 

Para Doz e Hamel (2000), como os processos de reengenharia e 

focalização em atividades centrais fizeram com que as organizações se tornassem 

cada vez mais enxutas e como as tecnologias demandadas para o desenvolvimento 

de processos e produtos competitivos são cada vez mais complexas, elas 

raramente estão sob o controle de uma organização isolada. Este processo fez com 

que as organizações precisassem cada vez mais encontrar ou desenvolver alianças 

com outras empresas para que pudessem atingir seus objetivos competitivos, de 

modo que, segundo os autores, um número cada vez maior de empresas vem 

optando por não enfrentar a concorrência tanto pelo mercado global, como pelos 

mercados do futuro de forma isolada, em parceria com outras organizações, o que 

tem feito as empresas independentes e verticalmente integradas do passado se 

tornarem "casos raros e em extinção". 

Christopher {1997) ressalta que o foco da estratégia deve migrar da 

empresa, vista como unidade independente, para· sua cadeia de suprimentos, que 

envolve tanto os fornecedores quanto os distribuidores, devendo a cadeia de 

suprimentos ser considerada um componente essencial do pensamento estratégico. 

Neste sentido, para o autor, as estratégias também ultrapassam o âmbito individual 

da empresa ampliando-se para a rede de relacionamentos, apresentando um caráter 

coletivo. 

Para Fine (1999), em função da complexidade, dos custos, da tecnologia 

e do nível de especialização, as organizações não mais podem ser competitivas 

isoladamente, necessitando o estabelecimento de uma rede de alianças com outras 

organizações que agreguem capacidades e tecnologias. 

( ... ) nenhuma empresa é uma ilha. Toda empresa depende das demais, 
como integrantes de grandes cadeias de fornecimento e distribuição. 
Portanto, a limitação da estratégia ao próprio âmbito da empresa é tão sem 
sentido quanto as supostas fronteiras externas dessa entidade. (FINE, 
1999, p. 1 03) 

Neste trabalho será adotado o conceito ·de Powell (1987), Eiriz {2001 ), 

Golicic et ai. (2003) e outros autores, segundo os· quais as diferentes formas de ! 
/ 
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cooperação entre empresas se dão em arranjos organizacionais que assumem uma 

posição de intermediários entre as transações de mercado e a integração vertical, 

conforme ilustra o esquema 5. 

Hierarquia Relacionamentos 
Cooperativos 

Mercado 

Grande ~----------------------------------------• Nenhum 

Grau de Integração Vertical 

Esquema 5:Tipos de Relacionamentos lnterfirmas 
Adaptado de Lorange e Ross (1996). 

As transações de mercado entre empresas se caracterizam por serem 

relacionamentos discretos, nos quais a coordenação se dá por meio dos preços. A 

integração vertical ou hierarquia, por sua vez, se caracteriza pela integração das 

atividades de uma ou mais empresas, que atuam com a lógica de uma única firma e 

cuja coordenação é dada pelos processos administrativos. 

Powell (1987) chama a atenção para os diferentes arranjos 

organizacionais adotados, principalmente pelas empresas de alta tecnologia nos 

anos oitenta, que envolviam cooperação com fornecedores, alianças estratégicas 

com pequenas empresas flexíveis, parcerias estratégicas globais, desagregação de 

estruturas verticais, etc. Segundo o autor, estes arranjos são mecanismos utilizados 

para que as organizações pudessem ganhar flexibilidade para atender novas 

demandas decorrentes da evolução dos mercados de consumo de massa para 

mercados mais especializados. 

Para Powell (1987), enquanto os mercados de massa tinham como base 

os produtos padronizados e a competição via preço, os mercados mais 

especializados que surgiam valorizavam qualidade, variedade e costumização. 

Segundo o autor, isto fez com que as organizações desenvolvessem, por meio de 

relações cooperativas, estruturas capazes de oferecer maior flexibilidade e 
'-'' 

inovação. Estes arranjos organizacionais, chamados pelo autor de " formas híbridas 

de organização", compreendem relações como as parcerias, as alianças 
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estratégicas, as Joint Venture, as redes, as franquias, os acordos de licenciamento e 

outros. 

Segundo Dussage e Garrette (1999), as alianças entre empresas, 

consideradas até recentemente como pouco usuais, tornaram-se nas décadas de 

oitenta e noventa um componente essencial para a estratégia da maioria das 

empresas globais. Segundo os autores, a cooperação entre empresas não é um 

fenômeno novo, estando presente nas estratégias das empresas desde antes dos 

anos trinta, porém suas formas de atuação foram mudando ao longo do tempo, de 

modo que as alianças atuais são muito mais visíveis, complexas e estratégicas que 

as formas anteriores. 

Dentre os relacionamentos interfirmas que se situam entre a hierarquia e 

o mercado, Barringer e Harrison (2000) relacionam: as alianças, as associações 

Comerciais/Industriais (Trade Association), o inter-relacionamento de dirigentes 

(lnterlocking Directorate), as Joint Venture, as redes e os consórcios 

3.1 Vantagens e Desvantagens dos Relacionamentos Cooperativos 

Hammel, Doz e Prahalad (1989), Lewis (1992), Lorange e Ross (1996) e 

outros autores analisam as vantagens e riscos das estratégias de cooperação. 

Barringer e Harrison (2000), com base na análise de diversas teorias em relação à 

cooperação, relacionam um conjunto de vantagens e desvantagens genéricas da 

utilização dessa estratégia. Segundo os autores, as principais vantagens potenciais 

da cooperação entre empresas são as seguintes: 

• ganhos de acesso a recursos particulares; 

• economias de escala; 

• compartilhamento de risco e custo; 

• ganhos de acesso a mercados estrangeiros; 

• desenvolvimento de produtos e serviços; 

• aprendizado; 

• velocidade para o mercado; 

• flexibilidade; 

• lobby coletivo e 

• neutralização ou bloqueio de concorrentes. 
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Os riscos potenciais da cooperação entre empresas identificados por 

Barringer e Harrison (2000) são os seguintes: 

• perda de informações de propriedade da empresa; 

• complexidade de gerenciamento; 

• riscos financeiros e organizacionais; 

• risco de dependência de parceiros; 

• perda parcial de autonomia de decisão; 

• confronto com a cultura dos parceiros; 

• perda de flexibilidade organizacional e 

• ameaça das políticas antitrustes. 

Segundo Lorange e Ross (1996), a " estratégia cooperativa" impõe às 

organizações uma série de desafios complementares para que sejam experiências 

bem sucedidas, uma vez que é bem mais simples gerir uma empresa individual, do 

que uma empresa envolvida com uma série de acordos e parcerias com outras 

organizações. Analisando estes relacionamentos, o autores destacam que um dos 

principais desafios para o sucesso das estratégias de cooperação é o 

estabelecimento de relação de confiança e entendimento mútuo entre as partes. 

3.2 Cooperação, Confiança e Compromisso 

Diversos autores se valem da teoria dos jogos, que analisa como os 

indivíduos e as organizações se comportam frente à incerteza e à complexidade, 

para discutirem a relação da cooperação e competição entre empresas. (JARILLO, 

1993; KAY J, 1995; BRANDENBURGER E NALEBUFF, 1996). 

Brandenburger e Nalebuff (1996) utilizam a teoria dos jogos para explicar 

como a cooperação e competição podem interagir. Segundo os autores, a relação 

entre as empresas no mercado assemelha-se a um jogo, porém, neste caso, o 

sucesso de um dos jogadores não necessariamente significa o fracasso de outro, de 

modo que as relações de cooperação e coordenação entre os "jogadores", ou seja, 

entre as empresas participantes, podem levar a ganhos para as diversas partes 

envolvidas. 

Jarillo (1993) também utiliza um jogo para explicar o conceito de 

cooperação: O jogo utilizado é " O Dilema do Prisioneiro" no qual existem dois 

jogadores (A e B) que terão que decidir cooperar ou não cooperar. A decisão de 
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cooperar que cabe aos jogadores é negar que ambos sejam culpados de um crime e 

a decisão de não cooperar é assumir que sejam culpados. Estas decisões são 

tomadas individualmente e podem levar aos seguintes resultados: 

• Se A cooperar e B não cooperar, B é libertado e A é preso por 1 O anos; 

• se A não cooperar e B cooperar, A é quem é libertado e B é preso por 1 O anos; 

• se ambos cooperam serão presos por 2 anos 

• se ambos não cooperarem, serão presos por 5 anos 

A síntese das decisões tomadas pelos jogadores e suas conseqüências 

encontram-se resumidas no quadro 4. 

Quadrante 1 

A não coopera -> condenado a 5 anos 

B não coopera -> condenado a 5 anos 

Quadrante 3 

A não coopera -> libertado 

B coopera-> condenado a 1 O anos 
o • 

Quadro 4: O Dilema do Pns1one1ro 
Adaptado de Jarillo (1993) 

Quadrante 2 

A coopera -> condenado a 1 O anos 

B não coopera -> libertado 

Quadrante 4 

A coopera -> condenado a 2 anos 

B coopera-> condenado a 2anos 

Segundo Jarillo (1993), apesar de o jogo oferecer benefícios para a 

decisão pela cooperação, a tendência dominante é que os jogadores não colaborem, 

uma vez que agem buscando a obtenção do melhor resultado individual. Segundo o 

autor, isto faz com que, na maioria das vezes em que o jogo for jogado, o resultado 

não deverá ser o do quadrante 4, que seria o melhor para o conjunto dos jogadores, 

ou o Nash equilibrium como é conhecida esta situação ( Kay 1995 p 34). 

Para Jarillo (1993) e Kay (1995), o dilema do prisioneiro mostra o que 

muitas vezes ocorre no ambiente de negócios: dois competidores, buscando o 

melhor resultado individualmente, acabam chegando a um resultado inferior ao que 

chegariam se cooperassem. 

Para Jarillo (1993), num ambiente onde há a expectativa que os dois 

agentes que transacionam irão se defrontar novamente, o comportamento dos 

participantes será influenciado, uma vez que as experiências vividas por eles 

anteriormente poderão levar à não repetição das transações futuras ou à redução 

dos ganhos. Para o autor, o resultado do jogo dependerá de "quanto cada um 

acredita que o bom comportamento irá abrir possibilidades futuras" (JARILLO 1993 p 
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141 ). Neste sentido, a certeza da repetição das transações a longo prazo e a 

expectativa de ganhos futuros nestas relações irá influenciar os agentes para que o 

comportamento oportunista controlado seja substituído pela cooperação (JARILLO 

1993, KAY 1995). 

Kay (1995) cita como exemplo as Joint Venture, (relações de cooperação 

entre empresas que podem ter como objetivos o desenvolvimento de uma nova 

tecnologia, a exploração de um novo negócio etc.) para ilustrar como as relações 

entre os parceiros vão se comportando a partir de repetidas "rodadas do jogo", tendo 

a perspectiva de continuidade do relacionamento ao longo do tempo. Segundo o 

autor, no caso de um dos parceiros da Joint Venture assumir um comportamento 

cooperativo no início da relação e o outro lado não corresponder, a tendência é que 

. o agente que mantinha uma relação de cooperação deverá voltar atrás nas ações 

tomadas no futuro. Por outro lado, se a resposta do parceiro for positiva, 

estabelecesse uma relação de confiança e a cooperação deve continuar. 

O dilema do prisioneiro e outros jogos sugerem haver ganhos potenciais 

com o comprometimento entre os jogadores, porém ele dependerá do envolvimento 

das partes atuantes. Como este envolvimento não pode ser plenamente garantido 

por aspectos legais, pois, apesar da possibilidade de estabelecer penalidades 

contratuais, o cumprimento de uma série de demandas envolvidas num 

relacionamento entre empresas são imprevistos, a confiança é uma variável 

fundamental para o estabelecimento de relacionamentos cooperativos. 

Para Morgan e Hunt (1994), que discutem a natureza e os requisitos das 

relações entre as organizações em Marketing, um dos fatores mais importantes 

para o estabelecimento de estratégias de cooperação de sucesso é a existência de 

confiança e de compromisso entre as organizações. Para os autores, o 

compromisso significa o desejo de manutenção de forma duradoura de uma relação 

considerada importante e a confiança na existência de uma relação em que um 

parceiro acredita que o outro parceiro é confiável e íntegro. 

Para Morgan e Hunt (1994), a confiança e o compromisso, em conjunto, 

são fundamentais, pois ajudam a preservar a cooperação entre os parceiros, a 

resistir às opções de curto prazo em benefício das parcerias de longo prazo e a 

identificar oportunidades que seriam vistas como de alto risco se não considerassem 

que seus parceiros não irão agir de forma oportunista. Neste sentido a confiança e o 

comprometimento seriam geradores de "eficiência, produtividade e eficácia" (p-4). 
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Segundo Morgan e Hunt (1994), existem fatores que podem afetar 

positivamente ou negativamente tanto o compromisso quanto a confiança dos 

participantes das diferentes formas de cooperação. 

Os fatores que influenciam diretamente a confiança, segundo Morgan e 

Hunt {1994), são o compartilhamento de valores e a comunicação, que contribuem 

positivamente, e o comportamento oportunista, que influencia negativamente. Já o 

compromisso é influenciado diretamente pela confiança, pelo compartilhamento de 

valores e pelos custos do encerramento do relacionamento, todos de forma positiva. 

Os autores relacionam ainda 5 tipos de resultados qualitativos decorrentes da 

confiança e do compromisso. Do compromisso resultam: a concordância, a 

propensão a romper o relacionamento e a cooperação. Da confiança resultam os 

conflitos funcionais (considerados importantes para prevenir a estagnação, estimular 

o interesse à curiosidade e gerar produtividade), a incerteza e a cooperação. 

Segundo Morgan e Hunt (1994), a cooperação é um resultado possível e 

particular nos relacionamentos entre organizações, cuja ocorrência se dá apenas 

quando ocorre a presença tanto da confiança como do compromisso. 

Neste sentido, as organizações que buscam estabelecer relações de 

cooperação deverão atuar tanto nos aspectos fortalecedores da confiança, quanto 

do compromisso, desenvolvendo mecanismo de proteção ao término do 

relacionamento, buscando gerar benefícios mútuos para os parceiros, escolhendo 

parceiros com congruência de valores e estabelecendo sistemas de comunicação 

eficazes, como precavendo-se para ocorrência de comportamentos oportunistas nos 

relacionamentos. 

Na mesma linha de Morgan e Hunt {1994), Preiss, Goldman e Nagel 

(1998) destacam que o sucesso dos relacionamentos entre empresas depende 

claramente da capacidade de cada empresa confiar na outra. Desta maneira, 

sugerem que as partes que buscam um relacionamento bem sucedido definam de 

modo claro quais são os comportamentos considerados aceitáveis en éticos, os 
o' 

métodos consensuais de lidar com o imprevisto, bem como a propriedade intelectual 

e as informações produto do relacionamento. Os autores dão destaque ainda à 

capacidade de "cumprir a palavra" (honrar compromissos estabelecidos) como o 

fator chave do sucesso das parcerias. 

Para Humphrey e Schmitz (1998), os relacionamentos entre empresas 

envolvem riscos, não só de fraudes, comportamentos oportunistas, como também 
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em relação às incertezas do futuro. Neste sentido, além da confiança, os autores 

destacam a necessidade da previsão e incorporação de sanções aos instrumentos 

que regulem os relacionamentos (os contratos) que deverão atuar de forma 

complementar. 

Humphrey e Schmitz (1998) destacam que as sanções funcionam de 

forma mais efetiva em relacionamentos claramente delimitados, cujo nível de 

incerteza é baixo e quando suà aplicação é simples, de forma que a aplicação 

exclusiva de sanções para o desenvolvimento de relações de transações entre 

empresas é muito limitada. Destacam ainda que, se os relacionamentos 

dependessem apenas das sanções, as relações de trocas se limitariam às do tipo 

spot, restringindo assim a perspectiva do desenvolvimento de especializações. Para 

os autores os relacionamentos típicos que demandam de confiança mínima, que 

normalmente são oferecidas pelo ambiente legal e institucional e pela reputação das 

organizações envolvidas, são as transações comerciais diretas. Por outro lado, 

dentre as relações que demandam de maior confiança, decorrentes de inter-relação 

e interdependência entre as organizações, estão os relacionamentos entre 

empresas nas cadeias de suprimentos, nos clusters e em outras formas de redes de 

empresa, nestes tipos de relacionamentos um nível de confiança mais amplo seria 

necessário. 

3.3 Razões para a Cooperação 

Segundo. Barringer e Harrison (2000), existem ao menos seis teorias que 

buscam explicar as razões que levam as empresas a valerem-se da cooperação 

com outras organizações. São elas: Teoria dos Custos de Transação, Dependência 

de Recursos, Escolha Estratégica, Teoria do Stakeholder, Aprendizado 

Organizacional e Teoria Institucional. As seis teorias relacionadas pelos autores 

podem ser distribuídas num modelo contínuo, apresentado no esquema 6, no qual 

num extremo da reta se situa a Teoria dos Custos de Transação, cuja abordagem é 

predominantemente econômica e no outro a Teoria Institucional, cujà âb:ordagem é 

predominantemente comportamental. 



Teoria dos 
custos de 
transação 

Econômica 

Teoria de 
Depen
dência 

de recursos 

Teoria da 
escolha 

estratégica 

Esquema 6: Teorias sobre a Cooperação 
Adaptada de Barringer e Harrison (2000) 
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Os conceitos da Teoria dos Custos de Transação, que têm sua origem na 

escola econômica de organização industrial, têm servido como um dos fundamentos 

em que se baseiam teorias de várias áreas de estudo da administração. Algumas 

dessas áreas como as relações de colaboração entre empresas, a formação de 

redes de negócios (JARILLO, 1993), as cadeias de agronegócios e a gestão de 

cadeia de suprimentos serão analisadas neste trabalho. 

As origens da Teoria dos Custos de Transação estão no artigo "A 

Natureza da Firma" do economista Coase (1937). O autor oferece uma nova 

abordagem à visão que autores da economia neoclássica tinham da firma, que a 

consideravam, basicamente, uma simples transformadora de insumos em produtos. 

Coase {1937) amplia a visão da firma tratando-a como uma relação entre agentes e 

dando especial destaque ao papel dos contratos entre estes agentes. Desta forma, o 

autor estabelece as bases para discussões que vieram posteriormente como a 

coordenação vertical e a organização interna das firmas (ZILBERSZTAJN, 2000). 

Outra contribuição importante de Coase (1937), segundo Zilbersztajn 

(2000), é ressaltar que existem custos de transação associados ao funcionamento 

do mercado. Esta proposição serviu de fundamento para a posterior construção da 

Teoria dos Custos de Transação, por Oliver Willianson (1975, 1985, 1991) que, 

segundo Barringer e Harrison (2000), estrutura um conjunto de conceitos no qual 

são discutidos os componentes dos custos de transação, as condições em que 

imperam os mecanismos de mercado ou de contratos e a opção entre fazer (integrar 

verticalmente) ou comprar( adquirir no mercado). 

Segundo Jarillo (1993), em Willianson, os fatores-chave para o 

surgimento dos custos de transação são os seguintes: o futuro é incerto no ambiente 
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dos negócios, sendo impossível que os contratos prevejam todas as possibilidades 

do futuro; a existência de poucos players (fornecedores ou comprados) para um 

determinado tipo de transação; e comportamento oportunista dos agentes. 

Para Willianson, as transações se caracterizam pela freqüência, pela 

incerteza e pela especificidade dos ativos. Ainda segundo o autor, os agentes 

econômicos se caracterizam pela racionalidade limitada e pelo oportunismo. Neste 

sentido o princípio básico que fundamenta a teoria dos contratos e a teoria dos 

custos de transação é que as organizações, submetidas a um ambiente institucional, 

vão buscar alinhar as características das transações com as características dos 

agentes ( ZILBERSZTAJN, 2000). 

A Teoria dos Custos de Transação é utilizada para explicar a cooperação 

em função da premissa que relacionamentos cooperativos podem reduzir a incerteza 

e as falhas de mercado, que são elementos responsáveis pelo aumento dos custos 

de transação. Desta forma, se a cooperação é um instrumento capaz de inibir o 

comportamento oportunista e as incertezas presentes nas relações de mercado, ela 

poder oferecer redução dos custos de transação, servindo como alternativa à forma 

convencional de se obterem estes resultados: a hierarquia vertical. 

Neste sentido, relações de cooperação como Joint Venture, alianças com 

fornecedores, redes e outros arranjos, são estruturas que podem servir como 

alternativas para a integração vertical ou para as transações de mercado. Estas 

relações evitariam custos oportunistas e monitorados de transações de mercado e, 

ao mesmo tempo, evitariam também que as organizações tivessem que internalizar 

atividades que não tenham relação com seus escopos de negócios e que gerariam 

dificuldades e custos para gerenciar. 

Jarillo (1993} e Barringer e Harrison (2000) destacam que as estruturas 

de rede podem ser mais eficientes que outras estruturas em decorrência de o custo 

de transação poder ser minimizado neste arranjo. Em função da firma central (hub 

firm), responsável pela iniciativa e manutenção das atividades no longo prazo, e de 

as firmas periféricas obterem vantagens competitivas em razão de sua 

especialização e, ao mesmo tempo, em função da redução do oportunismo e do 

desejo de os participantes permanecerem ligados à rede, os custos de transação 

também seriam minimizados, tornando-as estruturas mais eficientes que as 

estruturas de mercado e que a integração vertical. 

4. 
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3.3.2. Teoria da Dependência de Recursos I 
\ 
} ' 

A Teoria da Dependência de Recursos afirma que as organizações 

precisam se envolver em trocas com o ambiente para obterem os recursos 

necessários para suas atividades; neste sentido são formados os relacionamentos 

cooperativos que objetivam o controle ou o poder sobre outras organizações 

proprietárias desses recursos escassos (SILVA JR, 2002). Segundo Barringer e 

Harrison (2000), a "teoria da dependência de recursos" diferencia-se da "teoria 

baseada nos recursos" de Prahalad e Hammel, que analisa a existência nas 

organizações de recursos raros e difíceis de serem imitados pelas demais, o que 

garantiria uma vantagem competitiva sustentável. Enquanto a "teoria baseada nos 

recursos" tem um enfoque relacionado predominantemente às competências 

internas à organização, a ''teoria da dependência dos recursos" tem sua abordagem 

voltada ao ambiente externo, analisando os recursos que a organização necessita 

buscar fora de seus limites para conseguir sua sobrevivência e seu crescimento. 

A dependência de recursos externos faz com que as organizações 

busquem adquirir e controlar os recursos que necessitam por meio de 

relacionamentos de cooperação interorganizacional. Estes arranjos podem 

possibilitar a redução da dependência de relações discretas mantidas pela 

organização com os fornecedores destes recursos e a aquisição de recursos, que 

por serem escassos, possam ampliar a dependência de outras organizações em 

relação a ela. Portanto, a teoria da dependência dos recursos está relacionada ao 

poder, ou seja, à obtenção de vantagem de acesso, sobre recursos escassos. 

Dentre os exemplos sobre a utilização desta teoria estão: as parcerias 

entre pequenas empresas que buscam recursos financeiros e acesso a canais de 

distribuição, com grandes corporações, que são possuidoras destes recursos, os 

serviços a baixo custo, as informações setoriais, o apoio técnico e legal e de lobby 

oferecido pelas associações comercias e industriais a seus membros. Dentre as 

pesquisas consideradas como representativas desta teoria estão as realizadas por 

Pfeffer e Salancik em 1978 e por Sinha e Cosumano em 1991 (BARRINGER e 

HARRISON, 2000). 
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3.3.3~ Teoria da Escolha Estratégica 

A teoria da escolha estratégica tem como foco os aspectos que 

possibilitam oportunidades para que as organizações ampliem sua competitividade 

ou seu poder de mercado. Segundo Baringer e Harrison (2000), existem várias 

razões estratégicas para a formação de relacionamentos de cooperação 

interorganizacionais, dentre elas são citadas: a racionalização das capacidades 

internas proposta pela teoria baseada nos recursos, a maximização das habilidades 

de oferecer produtos e serviços atrativos, de ampliar a eficiência ou de reduzir 

custos. Segundo os autores, no texto a seguir Powell (1990) analisa a cooperação 

segundo a abordagem da "Teoria da escolha estratégica": 

Firmas perseguem a realização de acordos cooperativos para ganhar 
acesso rápido a novas tecnologias ou novos mercados, para se beneficiar 
de economias de escala em pesquisa e/ou produção conjunta, para ter 
acesso a recursos de Know-how situados fora dos limites da organização, e 
para compartilhar os riscos de atividades que estão fora do escopo de suas 
capacidades de organização individual. (Powell, 1990, Apud Baringer e 
Harrion 2000, tradução nossa). 

Apesar de a teoria da escolha estratégica para a formação de 

relacionamentos ser muito ampla, Baringer e Harrison (2000) relacionam quatro 

grupos de razões que caracterizam os relacionamentos baseados neste princípio: 

• a ampliação do poder de mercado pela construção de barreiras à entrada ou de 

influências monopolísticas; 

• aumento do poder político ou da influência junto a governos; 

• aumento da eficiência de atividades funcionais como pesquisa, marketing e 

produção e outras e 

• a diferenciação de produtos ou serviços. 

Para Silva Jr. (2002), na "teoria da escolha estratégica", a razão para que 

as empresas cooperem entre si está vinculada à perspectiva de custos e benefícios 

que estes relacionamentos ofereçam, sendo a rentabilidade e a participação de 

mercado os principais objetivos da estratégia das organizações. 

3.3.4. Teoria do Stakeholder 

Segundo a ''teoria do stakeholder', as organizações estão inseridas em 

"redes" ou "constelações" formadas por stakeholders interdependentes. Os 
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stakeholders são grupos de indivíduos que possam sofrer a influência da empresa, 

dentre eles os acionistas, os fornecedores, clientes, empregados, concorrentes, 

comunidade, instituições envolvidas etc. As alianças entre os stakeholders são 

formadas com o objetivo de alinhar os interesses dos envolvidos, ou seja, os 

interesses próprios da organização e das demais participantes da rede, e para 

reduzir a incerteza (BARINGER e HARRISON, 2000; SILVA JR, 2002). 

Os artigos de Jarillo (1993) "On Strategic Network" e "Strategic Network" 

,que destacam o papel das redes estratégicas como articuladoras dos interesses de 

stakeholders , que no caso envolvem a firma central ( hub firm) e as demais 

empresas periféricas, são exemplares da abordagem dessa teoria, assim como os 

relacionamentos como os da Benetton e de sua rede (JARILLO, 1993) um exemplo 

-de sua aplicação. 

3.3.5. Teoria da Aprendizagem Organizacional 

Outra abordagem para a razão dos relacionamentos interorganizacionais 

é o da Teoria da Aprendizagem Organizacional. Segundo esta teoria, os 

relacionamentos possibilitam a aprendizagem e, desta forma, ampliam as 

habilidades e competências organizacionais e conseqüentem~nte a competitividade. 

Conforme analisam Baringer e Harrison (2000), para a Teoria do 

Aprendizado Organizacional, as estruturas formais das organizações seriam 

ambientes pouco propícios para o aprendizado organizacional. Neste sentido, as 

organizações que buscam inovação, além de contarem com seus recursos internos 

destinados a este fim, vão buscar nos relacionamentos com outras empresas, com 

laboratórios de pesquisas, universidades, fornecedores e clientes, os recursos que 

demandam para o aprendizado e a inovação. 

As redes de empresas, alianças estratégicas, consórcios, Joint Venture 

são formas de relacionamentos interorganizacionais comuns em diversas áreas 

como na biotecnologia, na indústria farmacêutica, na de computadores e o~tras, nas 

quais a demanda por tecnologia e inovação é muito elevada. Os relacionamentos 

interempresas são realizados tanto objetivando o desenvolvimento de inovações em 

processos como em produtos e negócios, sendo um mecanismo importante para o 

compartilhamento dos custos de pesquisa e desenvolvimento. 
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Segundo Baringer e Harrison (2000), dentre os autores que ab~6aram a 

cooperação destacando o papel da ''teoria da aprendizagem" estão, Hamkl, Doz e 
\I 

Prahalad (1989). V 

Para Hamel, Doz e Prahalad (1989), as alianças devem, além de 

minimizar custos e riscos financeiros, possibilitar a ampliação das habilidades e 

competências da companhia, sendo portanto o grande desafio das empresas 

ocidentais tornarem-se melhor no processo de aprendizado. Para os autores, a 

colaboração, ao possibilitar a obtenção de novas capacidades de processo e 

fornecer subsídios para o desenvolvimento de novos produtos vitoriosos e novas 

tecnologias, é uma estratégia importante e de baixo custo para a competitividade 

das organizações. 

Analisando alianças entre companhias ocidentais e orientais, Hamel, Doz 

e Prahalad (1989) destacam que as empresas asiáticas acabavam obtendo 

benefícios maiores que as americanas e européias nestas parcerias, em razão de 

buscarem nestes processos ampliar suas competências e habilidades tecnológicas e 

em produtos, enquanto as americanas freqüentemente buscavam apenas redução 

de investimentos e riscos. Desta forma, as empresas orientais se valiam da 

cooperação para aprender sobre aspectos que iam além do objetivo específico da 

aliança, como por exemplo, sobre os mercados, sobre o desenvolvimento de 

produtos etc, e assim acabavam obtendo resultados de longo prazo melhor do que 

seus parceiros ocidentais. Segundo os autores, enquanto os executivos das 

empresas americanas tinham uma postura de professores, os executivos das 

empresas japonesas se comportavam como alunos interessados e acabavam 

conseguindo aprender mais, difundir estas informações de maneira sistematizada 

para suas organizações e assim obter mais benefícios das alianças. 

Segundo Doz e Hamel (2000), para serem competitivas no ambiente 

global e nos mercados do futuro, as empresas necessitam de· uma série de 

habilidades e competências que dificilmente estão disponíveis em uma única 

organização. Neste sentido, a formação de alianças estratégicas e de redes são as 

formas mais rápidas para que as organizações acessem essas habilidades e 

competências e assim possam preencher estas lacunas existentes, tornando-se 

competitivas. 
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3.3.6. Teoria Institucional 

De acordo com a Teoria Institucional, as organizações são pressionadas 

pelo ambiente por legitimidade e para estarem de acordo com as normas sociais em 

vigor. Neste sentido, as organizações estabeleceriam relacionamentos cooperativos 

em busca de legitimidade ou como resultado de pressão para se parecerem com as 

outras organizações que participam deste tipo de relacionamento (BARINGER e 

HARRISON, 2000). 

A busca de legitimidade como razão para o estabelecimento de relações 

cooperativas pode envolver por exemplo o caso de pequenas empresas que obtêm 

maior prestígio por estar realizando algum tipo de parceria com empresas maiores. 

O prestígio obtido em função de a empresa ser, por exemplo, fornecedora de uma 

grande e respeitável corporação, pode gerar outras oportunidades de negócio para a 

organização. 

A organização poderia ainda buscar relações de colaboração, segundo a 

Teoria institucional, em função de verificar que outras empresas de seu setor ou de 

outros setores estão participando de relacionamentos deste tipo e obtendo sucesso. 

Isto faria com que a organização buscasse envolver-se em relacionamentos de 

parceria, imitando o que as empresas de sucesso ou o que seus concorrentes estão 

fazendo. Segundo Baringer e Harrison (2000), as pesquisas representativas desta 

teoria foram realizadas por DiMaggio e Powell e por Scott e Meyer em 1983 e por 

Madahavan, Koka e Prescott em 1998. 

Para Baringer e Harrison (2000), nenhuma das seis teorias analisadas 

são suficientemente robustas para explicar todos os motivos que levam as 

organizações à cooperação, porém cada uma delas oferece explicações parciais 

para o estabelecimento destes relacionamentos, devendo portanto na prática serem 

as múltiplas perspectivas apresentadas utilizadas na busca das explicações teóricas 

que fundamentam a cooperação entre as organizações. 

3.4. Formas de Cooperação 

Existem várias tipologias que relacionam as diferentes formas de 

cooperação de que se valem as organizações em seus relacionamentos. De forma 
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geral as relações cooperativas se distribuem numa reta que de um lado se situam 

as relações de mercado e de outro a hierarquia vertical (LORANGE e ROSS 1996 

GOLICIC et ai. 2003). As diferentes formas de cooperação, por sua vez, podem se 

situar, em função de suas características, mais próximas de qualquer um dos 

extremos, ou seja, do mercado ou da hierarquia ( EIRIZ, 2001 ). 

Kanter (1994) divide os tipos de arranjos cooperativos ao longo de uma 

linha contínua, na qual numa extremidade estão os consórcios de serviços mútuos, 

cujos vínculos entre os parceiros são mais frouxos, na parte intermediária da linha 

de cooperação estão Joint Ventures, e na outra extremidade as parcerias na cadeia 

de valor ( relações cliente-fornecedor), nas quais o vínculo entre as partes é mais 

forte. Segundo a autora, as características desses arranjos organizacionais são as 

seguintes: 

• consórcios de serviços mútuos (mutual service consortia): agrupamento de 

recursos de empresas similares que se unem com o objetivo de obter algum 

benefício que seja muito caro para uma empresa individual; 

• Joint Ventures: arranjos estruturados para atingir determinados objetivos, que 

necessitam contar com capacitações de cada um dos parceiros; 

• Parcerias na cadeia de valor: arranjos no qual empresas com diferentes 

habilidades complementares estabelecem relações de cooperação para criar 

valor para os consumidores finais. 

Na tipologia apresentada por Lorange e Ross (1996), as diferentes 

formas de alianças se distribuem conforme o grau de integração estabelecido entre 

as organizações numa posição intermediária entre as transações de mercado e a 

hierarquia. A escala contínua de graus de interação entre empresas citadas pelos 

autores tem a seguinte seqüência: cooperação Informal, acordos de cooperação, 

Joint Venture, participação societária e aquisições e fusão. 

Barringer e Harrison (2000), numa tipologia mais ampla, dividem as 

formas de relacionamentos interorganizacionais mais comuns em dois grupos. Num 

primeiro grupo, que se caracteriza pelo estabelecimento de relacionamentos 

interorganizacionais menos estruturados e mais frouxos , os autores relacionam: 

• as alianças: arranjos entre duas ou mais firmas que estabelecem relações de 

troca sem que haja junção de suas propriedades; 
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• as associações Comerciais/Industriais (Trade Association): organizações entre 

empresas de um mesmo setor formadas com objetivo de levantar e difundir 

informações comerciais, suporte legal e técnico, treinamento especializado e 

lobby; 

• inter-relacionamento de dirigentes (lnterlocking Directorate) : participação de 

dirigentes de uma empresa no conselho ( board) de outra (exemplo: a presença 

de dirigente de bancos no conselhos de empresas manufatureiras). 

No segundo grupo, que se carateriza pelo estabelecimento de 

relacionamentos mais estruturados e estreitos entre os parceiros, Barrfnger e 

Harrison (2000) relacionam: 

• as Joint Venture: organizações criadas com recursos compartilhados entre duas 

ou mais firmas, que passam a ser suas proprietárias; 

• as redes: arranjo de empresas no qual existe uma empresa central que estrutura 

um conjunto de organizações especializadas interdependentes; 

• os consórcios: estruturas formadas por grupo de empresas que têm 

necessidades comuns como o desenvolvimento de determinada tecnologia. 

Para Barringer e Harrison (2000), apesar desta tipologia abranger grande 

parte dos relacionamentos, ela não abrange todas as formas possíveis de relações 

interorganizacionais. 

Além do tipo de relacionamento de cooperação estabelecido entre as 

organizações, outro aspecto importante a ser analisado nestes arranjos, para 

entender seu caráter estratégico, é o nível de comprometimento existente nas 

parcerias (LORANGE E ROSS, 1996; GOLICIC et ai.,. 2003). 

Os relacionamentos de cooperação podem ter uma magnitude maior ou 

menor, dependendo do tempo e do esforço dedicados pela organização à relação ao 

parceiro. Esta dedicação, por sua vez, estará relacionada à importância dada aos 

agentes com quem a relação está sendo desenvolvida (clientes, fornecedores, ou 

outros), aos objetivos do negócio e aos retornos buscados nesta relação (GOLICIC 

et ai., 2003). 

Outra característica do nível de envolvimento entre as partes, num 

relacionamento de cooperação, são os recursos investidos na parceria e o destino 

dado aos retornos obtidos. Em relação aos recursos investidos, os parceiros podem 

estar interessados tanto em investimentos de curto prazo, objetivando apenas a 
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operação de um determinado empreendimento, como podem estar interessados em 

um investimento de longo prazo, visando a constituir uma parceria duradoura. Já em· 

relação à aplicação dos retornos, os parceiros podem buscar tanto a obtenção de 

benefícios imediatos decorrentes da distribuição dos resultados como a reaplicação 

dos resultados objetivando o fortalecimento do empreendimento cooperativo 

(LORANGE E ROSS, 1996). 

3.5. Alianças Estratégicas 

Apesar de diferentes autores referirem-se às relações de cooperação 

como sinônimo de alianças estratégicas, nem todas as relações de cooperação 

entre organizações são estratégicas (YOSHINO e RANGAN, 1996; DUSSAGE e 

GARRETTE 1999; EIRIZ, 2001). 

Yoshino e Rangan (1996, p.5) definem as alianças estratégicas como: 

"uma parceria comercial que aumenta a eficácia competitiva das organizações 

participantes, propiciando o intercâmbio mútuo e benéfico de tecnologias , 

qualificações ou produtos baseados nesta". Para os autores, as alianças 

estratégicas têm as seguintes características: as empresas permanecem 

independentes para atingir os objetivos mutuamente estabelecidos, as empresas 

conjuntamente controlam o desempenho das atividades objeto da aliança e 

compartilham os resultados obtidos, e contribuem continuamente entre si em uma 

ou mais áreas estratégicas, como tecnologia, desenvolvimento de produtos etc. 

Para Eiriz (2001 ), uma aliança estratégica se caracteriza pelos segu,intes 

aspectos: é resultado de um conjunto coerente de decisões, busca gerar vantagem 

competitiva sustentável, afeta a organização no longo prazo, responde a ameaças e 

oportunidades, traz impactos nas decisões operacionais, envolve os diferentes níveis 

da organização, é influenciada pelo contexto cultural e político e envolve direta ou 

indiretamente todas as atividades da organização (p 68). 

Dussage e Garrette (1999) e Doz e Hamel (2000) ressaltam que o papel 

das alianças estratégicas praticadas atualmente é bastante diferente do papel das 

tradicionais joint ventures estabelecidas entre as organizações no passado. As joint 

ventures tradicionais normalmente se estabeleciam para explorar atividades 

comerciais e ocasionalmente atividades de produção (DUSSAGE e GARRETTE, 

1999). De modo geral, estes relacionamentos não envolviam atividades centrais para 
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as organizações, concentrando-se na busca de economias de escala e escopo em 

negócios periféricos das empresas (DOZe HAMEL 2000). 

Outras características das joint ventures eram, segundo Doz e Hamel 

(2000), que estas parcerias combinavam recursos e riscos de certa forma 

conhecidos, tinham a participação normalmente de apenas duas organizações e 

estavam voltadas ao desenvolvimento de produtos específicos, de modo que o 

gerenciamento deste relacionamento não era de alta complexidade. 

As alianças estratégicas atuais, segundo Doz e Hamel (2000), se 

estabelecem envolvendo não mais apenas negócios periféricos, mas negócios 

centrais das organizações. Estas alianças buscam desenvolver, não mais produtos 

específicos, mas sistemas e soluções complexas, de modo que as contribuições e 

os riscos envolvidos nestes arranjos, normalmente, não são claros. Estas 

características fazem, segundo os autores, com que as alianças estratégicas sejam 

um instrumento importante para o compartilhamento de recursos e riscos, e que 

envolvam um número cada vez maior de empresas, sendo portanto de 

gerenciamento bem mais complexo que no caso das tradicionais joint ventures . 

Neste trabalho o conceito de aliança estratégica adotado será o de 

Dussage e Garrette (1999), segundo os quais uma aliança estratégica é formada 

pela ligação entre duas ou mais companhias independentes que, ao invés de 

competirem sozinhas, fundirem suas operações com a de outra organização, ou 

adquirirem ou venderem unidades de negócios inteiras, resolvem desenvolver um 

projeto ou atividades específicas de negócio de forma conjunta, estabelecendo a 

coordenação necessária de habilidades e recursos entre elas. 

Existem diferentes tipologias para classificar as alianças estratégicas, que 

as classificam segundo seus aspectos formais, as atividades envolvidas na 

cooperação e a existência de concorrência ou não entre os parceiros, conforme será 

estudado nos próximos itens. 

3.5.1. As Alianças Estratégicas segundo seus Aspectos Formais 

Em relação aos aspectos formais, Lewis (1992) classifica as alianças 

estratégicas em: alianças informais, alianças contratuais, alianças de capital e as 

redes estratégicas. 
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• Alianças informais: são acordos tácitos de cooperação entre organizações que 

envolvem compromissos modestos e pouco controle conjunto. 

• Alianças contratuais: caracterizam-se pela formalização de acordo de atividades 

conjuntas, envolvendo, portanto, a estruturação de um modelo de gestão do 

relacionamento que envolve o planejamento, execução e controle da parceria. 

• Alianças de capital: podem envolver formas como participação minoritária, joint 

venture e consórcios, e possibilitam o compartilhamento de resultados e riscos. 

• Redes estratégicas: envolvem um conjunto maior de empresas, que podem 

estabelecer uma ou todas as diferentes formas de alianças citadas pelos autores, 

assumindo assim compromissos mútuos e compartilhando o controle com um 

número de organizações bem maior, que pode incluir inclusive toda uma 

"indústria". 

Para Yoshino e Rangan (1996), as alianças estratégicas entre empresas 

podem ser dos seguintes tipos: contratos não tradicionais, acordos acionários sem 

entidade nova, acordos acionários com . a criação de uma nova entidade. Os 

contratos não tradicionais podem envolver acordos para pesquisa e 

desenvolvimento, acordos de fornecimento de longo prazo, fabricação conjunta, 

compartilhamento de estrutura de distribuição e assistência técnica etc. 

3.5.2. As Alianças Estratégicas segundo as Atividades Envolvidas 

De forma diferente de Lewis (1992) e Yoshino e Rangan (1996}, que 

estruturam suas tipologias de alianças estratégicas em função dos aspectos formais 

da cooperação, Eiriz (2001 ), tomando por base a cadeia de valor das organizações, 

propõe uma tipologia para classificar as alianças estratégicas em função das 

atividades desempenhadas em três grupos: alianças estratégicas de domínio 

comercial, alianças estratégicas de domínio técnico e de produção e alianças 

estratégicas de domínio financeiro, conforme ilustra o quadro 5. Apesar de os 

diferentes domínios destacarem atividades específicas, as alianças só serão 

consideradas estratégicas , segundo o autor, se impactarem as demais atividades 

desenvolvidas na empresa. 



Alianças Estratégicas 

de Domínio de Domínio de Domínio 

Comercial Técnico e de Produção Financeiro 

• Grupos para a exportação, • consórcio para o • Aquisição de posição 

• Acordos para a distribuição, desenvolvimento de projetos e majoritária no capital social de 

• Acordos para a produtos, outra empresa 

representação, • formação e ou assistência • Aquisição de participação 

• Central de compras, técnica, minoritária no capital social de 

• Franquia, • subcontratação, outra empresa, 

• Assistência comercial • acordo de produção • Joint venture, 

conjunta, • Fusão 

• acordo de pesquisa e 

desenvolvimento e 

• licenciamento de patentes . 

Quadro 5: Tipos de Alianças Estratégicas com base nas atividades envolvidas 
Baseado em EIRIZ (2001) 

3.5.3. As Alianças Estratégicas segundo a Concorrência 
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Dussage e Garrete (1999) classificam os diferentes tipos de aliança 

estratégica em dois grupos: as parcerias entre firmas não-competidoras e as 

alianças entre competidores. Os autores dividem as parcerias entre firmas não

competidoras em: joint Venture para expansão internacional, os acordos de 

empresas de setores diferentes e as parcerias verticais. As alianças entre 

concorrentes, por sua vez, são classificadas em: complementares, de 

compartilhamento de fornecimento e semi concentração (quasi-concentration). O 

quadro 6 ilustra a tipologia proposta pelos autores. 



Alianças Tipo de Aliança Exemplo da Aliança 

Entre empresas Joint Venture para expansão Procter & Gamble com competências de 

não- internacional processo e produto e Guanzhou que 

concorrentes possuí marca e canais de distribuição 

para China 

Acordos de Empresas de Setores Software de segurança para transações 

Diferentes de comercio eletrônico desenvolvido pela 

Microsoft e Visa 

Parcerias Verticais Desenvolvimento do CCV ( plataforma de 

baixo custo do veículo Neon ) pela 

Chrysler e por seus parceiros 

Entre Complementares Parceria General Motors e Suzuki para 

concorrentes distribuição dos veículos japoneses nos 

EUA 

Compartilhamento de Desenvolvimento em conjunto pela 

Fornecimento Volkswagen e Renault de caixa de 

transmissão automática para o Golf e o 

Megane 

Quasi-concentration Consórcio Airbus 
' . -Quadro 6: T1pos de Alianças Estrateg1cas entre empresas concorrentes e nao- concorrentes 

Baseado em DUSSAGE e GARRETE (1999). 

a. Alianças Estratégicas entre não Concorrentes 

a.1 Joint Venture para expansão internacional 
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Segundo· Dussage e Garrete (1999), Joint Venture para expansão 

internacional é um tipo de aliança estratégica formada entre empresas não

concorrentes cujos parceiros são de países diferentes, sendo que um deles possuí 

um produto e procura por mercado em um país específico e outro parceiro tem 

acesso a este mercado. 

Assim como nas outras formas de cooperação, a joint Venture para 

expansão internacional é uma alternativa entre a hierarquia, uma vez que a empresa 

internacional poderia estruturar uma organização no país em questão para distribuir 

seus produtos e a relação de mercado, pois também haveria a possibilidade de a 

empresa ofertar o produto por meio de relações de compra e venda com os 

distribuidores locais. 
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Lorange e Ross (1996) analisam que as alianças estratégicas 

internacionais permitem a conciliação das exigências de adaptação das companhias 

globais aos mercados nacionais. 

Vemos a aliança estratégica como o principal meio de resolver esse dilema, 
permitindo vantagens de escala e escopo resultante da cooperação entre 
várias sócias , enquanto ao mesmo tempo, possibilitando a elas a 
manutenção de suas características locais. Achamos que em termos de 
novas perspectivas ,as alianças representam a abordagem dos negócios do 
futuro.(LORANGE e ROSS, 1996 p. 24) 

a.2. Parcerias Verticais 

Segundo Dusssage e Garrete {1999), as parcerias verticais são um tipo 

de aliança estratégica implementada entre empresas não-concorrentes que envolve 

fornecedores e clientes. Segundo os autores, desde os anos oitenta, a tendência 

dominante em grande parte das indústrias tem sido a de ampliação das práticas de 

terceirização e redução do número de fornecedores. Este processo gerou mudanças 

nos relacionamentos entre clientes e fornecedores, desenvolvendo-se uma relação 

distinta da forma de simples contratos de compra e venda para o estabelecimento de 

parcerias verticais. 

Os relacionamentos e as alianças entre fornecedores serão analisados 

detalhadamente no item " Redes de Fornecimento" do capítulo 4 deste trabalho. 

a.3. Alianças entre Empresas de Setores Diferentes 

Os acordos de cooperação entre empresas de setores diferentes são, 

segundo Dussage e Garrete (1999}, alianças realizadas entre empresas não 

concorrentes que podem ter como objetivo alavancar capacidades complementares 

para tornar possível a entrada dessas empresas em novos negócios (diversificação), 

ou então o desenvolvimentos de alguma capacidade (tecnológica ou comercial) em 

setores diferentes que vêem possibilidade de convergência. 

b. Alianças .Estratégicas entre Concorrentes 

Segundo Lewis {1992), apesar de a cooperação ser mais fácil quando as 

organizações possuem interesses distintos, a cooperação entre concorrentes pode 



82 

trazer importantes contribuições em função de reunir parceiros que trabalham com 

produtos, tecnologias e recursos operacionais e mercadológicos semelhantes e que, 

portanto, possuem grande conhecimento do negócio. 

Apesar de essas alianças parecerem paradoxais, segundo Dussage e 

Garrete (1999), este tipo de cooperação é bastante freqüente tanto na Europa, como 

nos EUA e na Ásia, havendo estudos que apontam que estes acordos 

compreendem aproximadamente setenta por cento do total dos acordos de 

cooperação. 

As alianças entre concorrentes podem ser desenvolvidas, segundo 

Amato Neto (2000), quando as empresas, individualmente, encontram dificuldade 

para adquirir ou partilhar recursos, para atender a demanda de mercado ou para 

implementar uma nova linha de produtos. 

Lewis (1992) relaciona alguns aspectos considerados importantes neste 

tipo de aliança. Segundo o autor, independentemente da legislação antitruste, a 

cooperação entre concorrentes deve ter como objetivo o aumento da força 

competitiva dos parceiros e não a limitação da concorrência, pois, em função da 

globalização do ambiente competitivo, isto pode oferecer oportunidades para outros 

concorrentes já estabelecidos ou para novos entrantes. O autor sugere que os 

parceiros separem a cooperação da competição por meio de atuação em projetos 

relacionados a atividades específicas, de orientação a mercados distintos ou de 

diferenciação dos produtos. 

Para Hamel, Doz e Prahalad (1989), as empresas podem se valer de 

alianças com concorrentes para adquirir novas habilidades e tecnologias, sendo 

fundamental nestas alianças que os parceiros quando delas saírem estejam mais 

competitivos do que quando nelas entraram. Segundo os autores, nas seguintes 

condições as alianças entre concorrentes poderiam levar a ganhos mútuos: quando 

os parceiros possuam objetivos estratégicos convergentes e objetivos competitivos 

divergentes; quando o tamanho e o poder de mercado dos parceiros é pequeno 

frente ao dos líderes do setor e quando cada parceiro acredita que pode ao mesmo 

tempo aprender com os demais e limitar o acesso deles a habilidades consideradas 

particulares. 

Hamel, Doz e Prahalad (1989) destacam os riscos de transferência de 

tecnologias, habilidades e competências não desejadas para os parceiros, 

ressaltando a necessidade de gerenciar estes relacionamentos com cautela, mas 
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destacam que estas parcerias podem oferecer uma colaboração importante e de 

baixo custo para o desenvolvimento de novas capacidades de processo, novas 

tecnologias e novos produtos. 

Assim, alianças estratégicas entre concorrentes combinam cooperação e 

competição, e podem ser, segundo Dussage and Garrete (1999), de três tipos: 

complementares, compartilhamento de fornecimento e semiconcentração ( quasi

concentration). 

b.1. Alianças para Compartilhamento de Fornecimento 

Alianças entre concorrentes para compartilhamento de fornecimento são 

formadas por empresas que se associam para obterem ganhos de escala na 

produção de um componente ou de um determinado estágio de produção. Este 

componente posteriormente será incorporado aos produtos ou serviços das 

empresas partícipes da aliança e serão concorrentes no mercado. Exemplo deste 

tipo de aliança é a associação da Volkswagen e da Renault para a produção de uma 

caixa de engrenagem automática para utilização em suas linhas de veículos Golf e 

Megane, que são concorrentes no mercado. (DUSSAGE e GARRETE, 1999) 

b.2. Quasi- Concentration 

As Quasi-Concentration são alianças entre empresas concorrentes que 

desenvolvem, produzem e comercializam produtos em conjunto. O espírito da 

aliança, no que tange a reunir recursos e habilidades de parceiros concorrentes na 

busca de economias de escala, é semelhante ao das alianças de compartilhamento 

de fornecimento, porém as quasi-concentration se diferenciam por produzir e 

comercializar um produto final único. Um exemplo deste tipo de aliança é o 

consórcio Airbus , que reúne as empresas européias: Aeroespatiale, Daimler-Bens 

Aeroespace, Britsh Aeroespace e Construcciones Aeronauticas AS, para o 

desenvolvimento, a manufatura e a comercialização de aeronaves (DUSSAGE e 

GARRETE, 1999). 
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b.3. Alianças Complementares 

Alianças Complementares envolvem normalmente dois parceiros que 

atuam no mesmo ramo de negócios, mas que possuem habilidades ou recursos de 

natureza diferentes a serem unidos, como pode ser o caso de produtos e canais de 

distribuição. Nestas alianças, normalmente o produto de um de os parceiros não 

compete diretamente com o produto do outro, em função dos produtos possuírem 

elevado grau de diferenciação ou de os parceiros operarem em segmentos 

diferentes do mercado. Exemplo destas alianças são as parcerias entre as 

automobilísticas americanas que distribuem veículos japoneses nos Estados Unidos, 

como é o caso da Chrysler com os veículos Mitsubishi, da Ford e com os veículos 

Mazda e das General Motors com os veículos Susuki (DUSSAGE e GARRETE, 

1999). 

Segundo Wood (2000), a instabilidade decorrente da interação em escala 

global das empresas e dos demais agentes envolvidos na competição, da 

temporariedade das vantagens competitivas e dos curtos ciclos de vida dos 

produtos, faz com que a sobrevivência das organizações dependa cada vez mais de 

sua capacidade de atuar de forma conjunta com seus fornecedores, clientes, 

concorrentes e demais agentes. Este processo associativo entre organizações dá 

origem, segundo o autor, às redes organizacionais, que têm por objetivo, buscar por 

meio da cooperação e coordenação das atividades entre empresas, a redução das 

incertezas impostas pelo ambiente. 
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O termo redes é muito amplo e pode referir-se a relacionamentos entre 

vários agentes. Castells (1999, p. 498} define uma rede como "um conjunto de nós 

interconectados" O autor cita os seguintes nós interconectados a redes, como 

exemplos: os sistemas de televisão, os estúdios de produção, as equipes de 

jornalismo e outros elementos que compõem uma rede de mídia; os conselhos de 

ministros, os comissários nacionais e outros elementos que compõem a rede política 

que governa a União Européia; as bolsas de valores, os agentes auxiliares e 

demais agentes que compõem a rede financeira global. Segundo o autor, "Nó é o 

ponto no qual uma curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do 

tipo de redes concretas de que fal?mos". 

Segundo Powell (1987}, os arranjos organizacionais cooperativos, como 

parcerias, alianças estratégicas etc, chamados pelo autor ''formas híbridas de 

organização", se estruturam em forma de uma rede, criando teias de comunicação e 

de compromissos e trocando informações em diferentes direções. Os arranjos 

cooperativos oferecem, segundo o autor, vantagens sobre as estruturas tradicionais, 

pois possibilitam o acesso de forma rápida e segura a recurscts e conhecimentos que 

estão fora dos limites da organização e portanto a inovações, sendo desta maneira 

uma alternativa eficaz a hierarquia vertical. 

Segundo Nohria e Eccles (1992}, a análise das organizações sob a 

perspectiva de rede deve levar em consideração as seguintes premissas: todas as 

organizações são redes sociais e desta forma precisam ser analisadas; os 

ambientes organizacionais devem ser entendidos como uma rede que envolve a 

própria organização e outras organizações; as ações dos atores nas redes podem 

ser mais bem explicadas em função da posição que eles nela ocupam; a rede ao 

mesmo tempo restringe e modela as ações dos atores, sendo que a análise 

comparativa das organizações deve levar em conta as características da rede a que 

elas pertencem. 

Este trabalho toma como base para a conceituação de redes 

organizacionais, a definição de Miles e Snow (1992}, que as definem como 

agrupamentos de firmas ou unidades especializadas, coordenadas por mecanismos 
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de mercado, ao invés das relações hierárquicas tradicionais. Para os autores, a 

incerteza do ambiente contemporâneo incentiva as organi:zações a buscarem 

arranjos alternativos que ofereçam maiores oportunidades de flexibilidade e 

inovação do que as estruturas verticalizadas tradicionais. 

Para Castells (1999), existem diferentes tipos de redes de empresas, 

como, por exemplo, as redes de pequenas empresas que se associam para 

competir, as redes que agrupam em torno de uma grande empresa uma constelação 

de pequenos e médios fornecedores etc. Apesar das diferentes redes apresentarem 

características específicas em função de sua estrutura, esses arranjos, segundo o 

autor, são produto da crise do modelo de produção baseado na integração vertical, 

no controle burocrático e nos mercados oligopolistas. Desta forma, as redes de 

empresas são, segundo Castells (1999), elementos fundamentais que dão 

sustentação ao funcionamento do modelo de produção flexível contemporâneo. 

As redes de negócios são formadas por atores, atividades e recursos. Os 

atores são indivíduos, grupos de indi~íduos, empresas ou grupos de empresas, que, 

além de controlarem os recursos, possuem o conhecimento para o desempenho das 

atividades. Desta forma, é a interação entre os atores que possibilita a mobilização 

dos recursos e o desempenho das atividades demandadas. (NOHRIA, 1992; 

HAKANSSON e SNEHOTA, 1995) 

Neste sentido, este trabalho baseia-se, também, nos conceitos de 

HAKANSSON e SNEHOTA (1995), segundo os quais as redes de negócios são um 

conjunto de relacionamentos entre atores. Estes relacionamentos tornam as 

empresas integrantes da rede ao mesmo tempo interconectadas e interdependentes 

entre si (HAKANSSON e SNEHOTA, 1995). 

Em função de as redes se estruturarem com base em relacionamentos 

entre atores, a confiança e o compromisso que se estabelece entre eles são 

componentes importantes para a alocação dos recursos e para o desempenho das 

atividades, assim como nas demais relações de cooperação analisadas. 

A interdependência e a interconectividade entre os atores fazem com que 

as empresas influenciem com seus relacionamentos as demais empresas 

pertencentes à rede e que também sejam influenciadas pelos relacionamentos dos 

demais atores envolvidos, ( HAKANSSON e SNEHOTA, 1995; MÓLLER e 

HALINEN, 1999), ou seja, as organizações, por estarem inseridas em redes, são 

permanentemente influenciadas por seus fornecedores, clientes, concorrentes, 
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fornecedores dos fornecedores, clientes dos clientes e outros atores, da mesma 

forma que são influenciadas por eles. 

Segundo Pereira (2003), enquanto a Teoria dos Custos de Transação vê 

os relacionamentos como decorrentes de falhas do mercado, a Te o ria de Redes, 

assim como a Teoria baseada em Recursos, analisa-os como oportunidades para 

acessar recursos e competências externos à organização. Ainda segundo a autora, 

em função das características do ambiente em que as organizações se inserem ( 

globalização de mercados, brutal evolução tecnológica, estratégias cooperativas), a 

teoria das redes seria "mais adequada para explicar ou descrever os fenômenos 

organizacionais, sobretudo aqueles entre empresas" (PEREIRA, 2003 p 75). 

A rede de negócios à qual uma empresa pertence pode ser analisada, 

segundo Moller e Halinen (1999), em função de suas relações verticais e horizontais, 

conforme ilustra o esquema 7. As relações verticais compreendem seus 

relacionamentos com seus fornecedores e clientes e os relacionamentos dos 

fornecedores com seus fornecedores e dos clientes com seus clientes, e assim 

sucessivamente. As relações horizontais envolvem seus relacionamentos com os 

concorrentes, o governo e suas agências, universidades e instituições de pesquisa. 

Atuam ainda sobre a empresa e sua rede forças externas como: a complexidade e a 

mudança tecnológica, as interfaces eletrônicas e mercados, a interdependência e 

conectividade e a globalização da competição (MÓLLER e HALINEN, 1999). 

A posição e o papel desempenhado pelas empresas dentro das redes 

depende do relacionamento que elas estabelecem com as demais organizações e 

das ações dos demais envolvidos nesta rede. Portanto, para se analisarem as 

organizações deve-se levar em conta os seus relacionamentos com os demais 

atores, seu posicionamento e sua interdependência na rede em que se insere 

(NOHRIA, 1992; NOHRIA e ECCLES, 1992; HAKANSSON e SNEHOTA, 1995; 

MÓLLER e HALINEN, 1999). 

Tomando por base os conceitos da teoria das redes, desenvolvidos por 

autores como HAKANSSON e SNEHOTA (1995), segundo a qual a empresa pode 

se valer dos relacionamentos com fornecedores e clientes de diferentes camadas 

para obter vantagens competitivas, a visão tradicional de estratégia competitiva, com 

foco centrado apenas na empresa isolada, acaba não incorporando em sua análise 

os atores que participam da rede e que seriam fundamentais para a geração de 

competitividade para a otganização. Neste sentido, a formulação e a implementação 
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de estratégias de negócio deveriam se valer de instrumentos gerenciais que 

possibilitassem não só a análise como o gerenciamento das redes. 
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Esquema 7. Os Relacionamentos entre os negócios e redes numa empresa segundo Müller e 
Hallinem. 
Adaptado de Mõller e Halinen (1999). 

Para Mõller e Halinen (1999), a dificuldade no gerenciamento das redes 

ocorre principalmente em razão das diferentes redes possuírem diferentes 

especificidades, decorrentes de seu contexto e de sua história. Objetivando oferecer 

instrumentos para o gerenciamento de redes, os autores propõem um modelo que 

aborda os relacionamentos de uma empresa com sua rede por meio de quatro 

níveis de complexidade: 

• as lndú&trias (setores) como redes, 

• a firma como foco de uma rede, 

• o portfolio de relacionamentos e 

• os relacionamentos de troca. 
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A abordagem de Mõller e Halinen (1999) é bastante interessante, pois 

permite entender melhor os diferentes níveis de complexidade da rede em que a 

organização está inserida e os diferentes tipos de desafios que as empresas 

necessitam enfrentar em seu gerenciamento buscando atingir seus objetivos 

competitivos na rede. 

Quando se considera o setor como um todo como sendo a rede de 

negócios, as questões-chave a serem analisadas para o gerenciamento são a 

compreensão da rede, suas estruturas, seus processos e sua evolução. Na análise 

da empresa como foco da rede, as questões-chave a serem analisadas são o 

comportamento estratégico das empresas na rede e o posicionamento e o papel 

desempenhado pela empresa focal nesta rede. No nível do portfolio de 

relacionamentos, devem ser abordados os nexos dos recursos e das atividades, 

quais atividades serão desenvolvidas internamente e quais dependerão de 

diferentes tipos de relacionamentos com outros agentes. No nível de 

relacionamentos a unidade básica de análise é a relação cliente/fornecedor e o foco 

é a criação e gestão dos relacionamentos (MÓLLER e HALINEN, 1999). 

4.1. Tipos de Redes 

Diferentes tipos de redes de empresas podem ser identificados na 

literatura que trata das relações entre organizações, como por exemplo: as redes de 

pequenas e médias empresas que se organizam para competir ( AMATO NETO, 

2000), as redes de pequenas empresas fornecedoras de uma empresa central 

(JARILLO 1993), as redes globais de empresas que articulam pequenas e médias 

empresas fornecedoras, distribuidoras ou licenciadas para operarem em escala 

mundial juntamente com uma ou mais corporações (OHMAE, 1989), as redes de 

fornecedores ( SLACK e LEWIS, 2001; CHOPRA e MEINDL, 2003) , redes regionais 

de empresas ( Clusters) ( PORTE R, 1998b), redes de negócios agroalimentares ( 

NEVES et ai., 2001) , e outras. 

Existem várias tipologias para a classificação das redes de empresas. 

Para Miles e Snow (1992), as redes são classificadas de acordo com seu 

maior ou menor grau de integração em redes internas, redes estáveis e redes 

dinâmicas, com as características descritas a seguir: 
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• redes internas: arranjo com a lógica da integração vertical no qual as transações 

são efetuadas entre unidades especializadas coordenadas e pertencentes a um 

organismo central; 

• redes estáveis: arranjo que se situa entre a integração vertical e o mercado, no 

qual uma organização nuclear delega para outras organizações atividades que 

não são consideradas centrais para a organização; 

• redes dinâmicas: arranjo mais próximo das negociações de mercado no qual uma 

organização central coordena as atividades das demais organizações 

responsáveis pelas operações. 

Outro tipo de classificação utilizada para analisar as redes de empresas é 

a sua divisão em redes verticais e horizontais {CASTELLS, 1999; AMATO NETO, 

2000). 

• redes verticais: compreendem os relacionamentos que ocorrem ao longo da 

cadeia produtiva (parcerias de empresas com seus fornecedores, as 

terceirizações, as parcerias estratégicas de fabricantes com distribuidores, a 

gestão da cadeia de suprimentos e demais formas de cooperação que se 

estabelecem entre fornecedores e clientes); 

• redes horizontais: os relacionamentos se estabelecem entre empresas rivais, que 

produzem e oferecem produtos similares, atuam no mesmo ambiente e 

competem pelos mesmos clientes (consórcios, associações comerciais etc). 

Wood (2000) considera três tipos de estruturas de rede: modular, virtual e 

livre de barreiras. 

• estrutura modular: as atividades consideradas essenciais são desempenhadas 

no interior da empresa e as atividades de apoio são desenvolvidas por empresas 

tercei rizadas; 

• estrutura virtual: os fornecedores, clientes e/ou concorrentes se ligam· apenas 
l C; 

temporariamente; 

• estrutura livre de barreiras: as funções, papéis e tarefas são menos rígidos dentro 

da organização. 

Grandori e Soda (1995) classificam as redes de empresas em função de .\ ., ,, 
dois conjuntos de categorias. No primeiro conjunto as redes são classificadas 

1. 
segundo seus mecanismos de coordenação, grau de centralização e formalização, 

H I. 
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enquanto no segundo conjunto de categorias as redes são classificadas segundo a 

forma como o poder é distribuído entre os atores. 

No primeiro conjunto de categorias propostas pelos autores são definidos 

três tipos básicos de redes empresariais: sociais, burocráticas e proprietárias. 

• redes sociais: têm como característica a informalidade; 

• burocráticas: têm como característica a regulação dos relacionamentos por meio 

de um contrato formal; 

• redes proprietárias: caracterizada pela formalização do acordo de propriedade. 

No segundo conjunto de Grandori e Soda (1995), que classificam as 

redes em função de como o poder é distribuído entre seus participantes, as redes 

podem ser simétricas ou assimétricas 

• redes simétricas: arranjo no qual o poder não está centralizado em um dos 

membros, 

• redes assimétricas: existe um agente que exerce poder de forma diferenciada em 

relação aos demais participantes. 

O quadro 7 ilustra as classificações de redes propostas por Grandori e 

Soda (1995). 

Redes Simétricas Assimétricas 

Sociais Pólos e distritos de alta Rede de fornecedores 

tecnologia vinculados informalmente a uma 

empresa 

Burocráticas Associações Comerciais, Acordos de licenciamento e 

Federações e Consórcios contratos de franquia 

Proprietárias Joint Venture Capital Venture 

.. -Quadro 7: Exemplos de redes de empresa segundo a class1f1caçao de Grandon e Soda. 
Baseado em GANDORI e SODA (1995) 

4.2 Redes Estratégicas 

Diferentes autores ressaltam o papel das redes na busca da 

competitividade LEWIS, 1992; JARILLO, 1993; NOHRIA e ECLES, 

1992;HARLAND, 1996; WOOD, 2000). 
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Lewis (1992) define rede estratégica como um grupo de empresas 

independentes, unidas por meio de alianças múltiplas, que podem envolver 

cooperação informal ou formal, visando a atingir objetivos comuns. Dentre as redes 

relacionadas pelo autor estão as alianças verticais ( alianças entre empresas, seus 

fornecedores, distribuidores etc), as redes tecnológicas as redes de 

desenvolvimento e as redes de participação acionária. 

Jarillo (1993) define como "rede estratégica" o conjunto de unidades 

empresariais independentes que estabelecem um relacionamento cooperativo em 

função de acreditarem que desta forma terão melhores resultados. No conceito de 

redes estratégicas do autor, uma empresa assume o papel coordenador, de modo a 

organizar o fluxo de bens e informações entre muitas empresas independentes, de 

- modo a assegurar a geração dos bens e serviços demandados pelos clientes, de 

uma maneira eficiente e gerando resultados econômicos positivos para todos. 

Harland {1996) sugere o conceito de rede de criação de valor (value 

creating network) como sendo uma cooperação produtiva ao longo de uma cadeia 

de adição de valor, de forma a criar ou buscar a criação de uma vantagem 

competitiva, por meio da entrega de bens e serviços de valor superior, sob o ponto 

de vista dos clientes. 

As redes estratégicas se caracterizam, portanto, pela busca de 

integração de esforços competitivos de empresas independentes, levando as 

organizações a um processo de inter-relacionamento de suas atividades, com o 

objetivo de conseguir maior competitividade (WOOD, 2000). 

I. 
4.2.1. Redes de Fornecimento 

Marinho e Amato Neto (2001) resumem as formas como as empresas se 

relacionam com seus fornecedores em três tipos: tradicionais, contratos e parcerias. 

Nas relações tradicionais privilegia-se o preço nas aquisições de materiais e 

serviços, o que acaba incentivando o antagonismo e o conflito entre compradores e 

fornecedores. Nos contratos firma-se um compromisso durante um determinado 

período entre as partes, no qual ambas se obrigam a cumprir determinadas 

obrigações, podendo ocorrer algum tipo de cooperação entre elas como é o caso da 

transferência de tecnologia. Nas parcerias, por sua vez, são estabelecidos 

relacionamentos mais estreitos, firmados sob uma base menor de fornecedores, 
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voltados para o longo prazo, envolvendo aspectos como o compartilhamento de 

informações, o planejamento conjunto, a transferência de tecnologia, a discussão de 

margens de lucros e a ampliação da confiança recíproca. 

A escolha entre fazer ou comprar pode fundamentar-se tanto em aspectos 

econômicos como em estratégicos (DUSSSAGE e GARRETE, 1999; DI SÉRIO e 

SAMPAIO, 2001). 

Os fundamentos das decisões econômicas de fazer ou comprar, tanto 

podem ser a simples análise de custos, optando-se em função do que for mais 

barato, como podem ter como base a Teoria dos Custos de Transação desenvolvida 

pelos economistas da escola de organização industrial que levam em conta os riscos 

e as ineficiências envolvidos nas transações (DI SÉRIO e SAMPAIO, 2001). 

Segundo Willianson (1975, 1985, 1991 ), um dos mais importantes autores 

da Teoria dos Custos de Transação, as organizações deverão analisar a 

especificidade dos ativos, para desta forma decidir se a melhor opção é a aquisição 

via mercado ( comprar) , a hierarquia vertical (fazer) ou o estabelecimento de um 

contrato de fornecimento (parcerias) (ZILBERSZTAJN, 2000; BARRINGER e 

HARRISON, 2000). Segundo a teoria dos custos de transação em caso de 

componentes ou produtos cuja especificidade é alta e que podem levar a elevadas 

perdas em caso de ruptura dos contratos, a forma mais eficiente seria a integração 

vertical ( fazer). No caso dos componentes e produtos de baixa especificidade, a 

melhor opção seria a aquisição via mercado, e por fim, nos casos intermediários, a 

forma mais eficiente seria o estabelecimento de contratos de fornecimento 

(cooperação) (ZILBERSZTAJN, 2000; BARRINGER e HARRISON, 2000). 

Os modelos fundamentados nas decisões estratégicas consideram que a 

decisão de fazer ou de comprar podem ser fonte de vantagens competitivas para a 

organização. Segundo estes modelos as organizações devem se concentrar em 

suas competências essenciais, adquirindo de terceiros as atividades que não sejam 

consideradas essenciais (PRAHALAD e HAMEL, 1998; QUINN e HILMER, 1994, · 

QUINN, 1999; VENKATESAN, 1992). 

Para Venkatesan (1992), as organizações devem se focar na fabricação 

dos subsistemas e componentes que se mostram críticos ao produto e terceirizar os 

componentes e subsistemas em que os fornecedores ofereçam vantagens 

comparativas como escala, custos ou "performance", valendo-se da terceirização 

como forma de melhorar o desempenho da produção. Para o autor, um dos grandes 
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desafios a serem enfrentados nas áreas de produção das empresas, para que 

possam melhor desenvolver as habilidades da organização e ser mais eficientes, é 

o de aprender " como não fazer coisas". 

Quin & Hilmer (1994), partindo da visão de "core competence" de 

Prahalad e Hamel (1998), propõem que as organizações concentrem seus recursos 

num conjunto de competências centrais, que sejam capazes de oferecer um valor 

diferenciado aos consumidores. As outras atividades, não relacionadas à 

competência central das organizações, deveriam ser estrategicamente terceirizadas. 

Segundo os autores, esta estratégia, quando efetivada de forma correta e eficaz, 

poderia oferecer ganhos de competitividade para a organização como: o aumento de 

retorno sobre o capital, a redução de riscos, ganhos de flexibilidade, além de uma 

maior probabilidade de redução de custos aos consumidores. 

Fine & Whitney (1996) destacam que, em função da complexidade dos 

produtos contemporâneos, é difícil que uma única empresa detenha todo o 

conhecimento de produto e processo necessários para o desenvolvimento e a 

produção deste bem ou serviço, de maneira que as empresas são dependentes 

umas das outras. Dada como certa a dependência das organizações de seus 

fornecedores, os autores questionam quais seriam as melhores alternativas nestas 

relações, como por exemplo: em quais habilidades e competências a organização 

deveria ser dependente de terceiros e quais ela deveria manter internamente? De 

que tipo de organização ser dependente? De fornecedores de componentes ou 

equipamentos, de produtos ou de infra-estrutura de processos? 

Para Fine (1999), escolher quais serão as atividades realizadas 

internamente na organização e quais serão as atividades transferidas para os 

fornecedores, selecionar os fornecedores a serem utilizados e negociar as formas 

de relacionamento com os fornecedores selecionados, são as ações que compõem 

o projeto de uma cadeia de fornecimento. Como a competição, segundo o autor, 

não mais se dá entre empresas individuais, mas entre cadeias de fornecimento, a 

capacidade de projetar e gerenciar a cadeia de fornecimento é por ele considerada a 

competência essencial de uma organização. 

As parcerias entre fornecedores e clientes são uma alternativa 

intermediária entre as simples transações de mercado, na qual as empresas 

adquirem Os insumos e componentes necessários no mercado e a hierarquia, na 

qual estes recursos seriam gerados pela própria estrutura da organização. Por meio 
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da cooperação com fornecedores busca-se combinar vantagens das relações de 

mercado com as vantagens das coordenações existentes nas hierarquias. 

As origens das parcerias verticais entre fornecedores e clientes são 

atribuídas à indústria automobilística, especialmente ao sistema Lean production 

adotado pela Toyota no Japão nos anos cinqüenta. Este sistema utilizou em larga 

escala a terceirização de componentes e subsistemas para parceiros e alterou a 

tradicional relação que se estabelecia entre a indústria e seus fornecedores, 

envolvendo os fornecedores em atividades como redução de custos de produção, 

redução de /eadtimes, melhoria da qualidade, eliminação de inventários e outras. 

As parcerias entre fornecedores e clientes buscam o aumento da 

competitividade, envolvendo aspectos que vão além da simples redução dos custos, 

pois outras dimensões da competitividade como qualidade, agilidade e flexibilidade, 

também são fundamentais nestes relacionamentos. Neste sentido, o processo de 

estabelecimento de parcerias entre clientes e fornecedores deve ser entendido como 

uma busca por melhorias que gerem competitividade além das fronteiras da 

organização. Os Fornecedores ou mesmo os distribuidores neste processo se 

tornam as novas fontes para o estabelecimento ou manutenção de vantagens 

competitivas das empresas (SLACK et ai., 1996; WOOD, 2000; MARINHO e 

AMATO NETO, 2001). 

Marinho e Amato Neto (2001) destacam o papel exercido pela 

globalização da economia para a difusão do modelo de parcerias entre fornecedores 

e clientes. Segundo os autores, a globalização estabeleceu um novo padrão de 

competição, no qual as organizações buscam cada vez mais tornarem-se empresas 

de classe mundial. As empresas globais, além de necessitarem estar capacitadas 

para competir em mercados globais, precisam também estar habilitadas para 

adquirir ou fornecer componentes, equipamentos ou serviços para mercados de todo 

o mundo. Neste sentido as práticas de globalsourcing, ampliaram a dependência 

entre fornecedores e clientes e fomentaram que a relação entre estas empresas 

tivesse que se valer de práticas mais cooperativas. 

Se por um lado as terceirizações e as parcerias estratégicas com 

fornecedores são vistas como fontes de oportunidades para a obtenção de 

vantagens competitivas, estes relacionamentos também podem envolver uma série 

de ameaças para as organizações, como por exemplo: a perda de competências 

desenvolvidas na empresa, a dependência em relação à estratégia e ao 
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comportamento de outras organizações, o risco de fracasso no relacionamento, o 

risco de vulnerabilidade em função da dependência do fornecedor etc. 

De forma geral, a opção por adquirir determinado componente, sub

conjunto de produto ou serviço por meio de uma parceria com outra organização, ao 

invés de produzi-lo é uma decisão estratégica, demandando, portanto, um processo 

de gestão de relacionamentos, que envolve desde a identificação e a seleção de 

fornecedores até o estabelecimento dos mecanismos de controle e coordenação a 

serem implementados além das fronteiras da organização. 

As parcerias verticais trazem impactos importantes nos relacionamentos 

entre as empresas, uma vez que substituem um conjunto amplo de empresas 

fornecedoras por uma base mais restrita, ou passam a desenvolver em outra 

organização uma atividade que anteriormente era realizada internamente. Este 

processo estabelece um aumento de dependência entre as empresas clientes e 

fornecedoras, de modo que um dos pontos tidos como fundamentais para o sucesso 

dessas parcerias é o estabelecimento de relações de confiança e o compromisso 

entre as partes (DWYER, SCHURR e OH, 1987; MOHR e SPEKMAN, 1994, 

MORGAN e HUNT, 1994). 

Segundo Dwyer, Schurr e Oh (1987), relações de compromisso entre 

compradores e vendedores se caracterizam por um acordo (formal ou tácito) de 

manutenção de um fluxo de transações de compra e venda ao longo do tempo. Esta 

relação estável entre compradores e vendedores representa, segundo os autores, a 

fase mais avançada e mais difícil de ser atingida no relacionamento entre estes dois 

agentes e depende da crença da manutenção nas futuras transações da mesma 

eficiência e consistência dos produtos transacionados. 

O estabelecimento de uma relação de confiança entre compradores e 

vendedores está relacionada à maneira como as partes irão lidar com possíveis 

conflitos advindos da transação. Quando não há confiança na relação entre 

compradores e vendedores, dificulta-se o desenvolvimento de formas mais 

cooperativas de relacionamento que podem gerar benefícios mútuos. Nestes casos, 

surge também a necessidade de ampliar as salvaguardas das transações, que, em 

última instância, irão ampliar os custos e a velocidade de transação entre as partes 

(DWYER, SCHURR e OH, 1987). 

Mohr e Spekman (1994) destacam que o sucesso de uma parceria 

baseia-se nos atributos da parceria, na comunicação e na resolução dos conflitos. 
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Como atributos de uma parceria bem sucedida, os autores relacinam, além do 

compromisso e da confiança, a capacidade de coordenação das atividades em 

direção aos objetivos mútuos e o reconhecimento que a interdependência traz 

benefícios que não seriam possíveis de ser atingidos de forma individual. A 

comunicação, segundo os autores, envolve a qualidade da comunicação (precisão, 

rapidez, adequação e credibilidade das informações trocadas), o compartilhamento 

de informações e a participação dos parceiros no planejamento e no 

acompanhamento das metas. Por fim, os autores destacam que as parcerias de 

sucesso demandam a construção de técnicas conjuntas de persuasão e resolução 

de problemas. 

Analisando especificamente as relações entre os fornecedores industriais 

e o varejo, Kumar (1996) defende que as relações entre clientes e fornecedores 

baseadas no poder tendem a se autoderrotar, devendo ser substituídas por relações 

baseadas na confiança. Para o autor, as relações baseadas na confiança têm como 

característica a crença de que clientes e fornecedores estão interessados no bem

estar uns dos outros, levando em conta em suas ações o impacto que elas podem 

causar nos negócios dos outros. Estes relacionamentos que, dentre outros 

aspectos, envolvem a criação de interdependência entre um número limitado de 

parceiros, investimentos específicos de ambas as partes, contratos abertos ou 

informais de longo prazo, podem gerar benefícios para os parceiros como ampliação 

dos valores entregues aos clientes e redução de custos. 

Christopher (1997) ressalta que o estabelecimento de um relacionamento 

baseado na confiança mútua entre a organização e seus fornecedores pode trazer 

benefícios como : prazos menores de entrega, maior confiança nos prazos de 

entrega estabelecidos, maior confiabilidade na programação, redução dos níveis de 

estoques, maior agilidade nas modificações de projetos, melhoria da qualidade, 

preços mais competitivos e estáveis e priorização dos pedidos. Neste sentido, a 

gestão desses relacionamentos é importante fonte de vantagem competitiva para as 

organizações. 

Bensaou (1999), com base em pesquisas realizadas com gerentes de 

indústrias de automóveis do Japão e dos EUA, aponta que as empresas de ambos 

os países utilizam parcerias estratégicas com fornecedores, porém as indústrias 

japonesas, tidas como referências na utilização deste tipo de relacionamento com 

fornecedores, se valiam das parcerias em proporções menores do que se acreditava 
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(apenas 19% da amostra), enquanto as empresas de ambos os países utilizavam 

em larga escala relações de mercado com fornecedores (35% no caso Japonês e 25 

%no Americano), o que, segundo o autor, é justificado pela existência de um volume 

grande de componentes com características de comodities. Neste sentido, haveria 

uma convergência de utilização nos relacionamentos de parceria estratégica e de 

mercado em ambos os países. 

Bensaou (1999) destaca ainda em sua pesquisa outras duas modalidades 

de relacionamentos entre clientes e fornecedores, que se situa de forma 

intermediária entre a parceria estratégica e as relações de mercado: o fornecedor 

cativo e o cliente cativo, conforme ilustra o modelo apresentado no esquema 8 .. 

Segundo a pesquisa, a prática de desenvolvimento de fornecedores cativos ocorre 

em maior escala nas empresas automobilísticas japonesas ( 35% da amostra) que, 

em função de serem importantes clientes, induzem seus fornecedores a 

investimentos específicos relacionados aos seus negócios. No caso americano, em 

função da resistência dos fornecedores a se vincularem a um cliente específico, a 

participação dos fornecedores cativos é pequena, predominando os relacionamentos 

do tipo cliente cativo (42% da amostra), no qual são os clientes que são induzidos a 

realizar os investimentos e comprometer recursos em negócios de interesse da 

indústria de automóveis. Segundo o autor, estas modalidades de relacionamentos 

não se caracterizam como parcerias estratégicas em função de não haver 

comprometimento mútuo de recursos específicos entre fornecedores com clientes. 
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Segundo Bensaou (1999), as empresas devem estruturar o seu portfoilio 

de relacionamentos com fornecedores e clientes em função dos seguintes aspectos: 

características dos produtos negociados e de suas complexidades tecnológicas, 

características e nível de competição do mercado consumidor, capacidade dos 

fornecedores disponíveis no mercado. O gerenciamento deste portfolio de 

relacionamentos deverá envolver, segundo os autores, o compartilhamento de 

informações, os limites característicos das atividades e o clima social dos 

relacionamentos. 

4.3 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Conforme já analisado, as organizações têm buscado, não só na 

melhoria de seu fluxo de atividades internas (cadeia interna de valor), como também 

no conjunto de atividades realizadas por seus fornecedores e clientes, 

oportunidades para a melhoria de sua competitividade. 

A gestão do fluxo de atividades de uma rede de fornecedores, que 

compreende desde os fornecedores de matérias-primas até o consumidor final, que 

envolve a cooperação, a integração e a coordenação de ações intra e inter-empresa, 

recebe a denominação de gestão de cadeia ou de redes de suprimentos e pode ser 

vista como uma iniciativa de transformar uma rede de ·empresas numa rede 

estratégica que busca atingir objetivos específicos 

Existem várias definições para o termo Cadeia de Suprimentos. Bailou 

(2001) define uma cadeia de suprimentos como o canal pelo qual as matérias-primas 

são transformadas em produtos acabados e o valor vai sendo agregado para os 

consumidores. Para Chopra e Meindl (2003), uma cadeia de suprimento é uma 

seqüência de processos e fluxos que acontecem dentro e entre os diferentes 

estágios de uma rede de empresas que envolve fornecedores, fabricantes, 

distribuidores, varejistas e clientes. 

Segundo Chopra e Meindl ( 2003), a cadeia de suprimentos envolve 

fluxos constantes de informação, de recursos monetários e de produtos entre os 

diferentes estágios. Para os autores, as atividades de uma cadeia começam com o 

pedido do cliente e terminam quando o cliente satisfeito paga pela compra. A cadeia 

de suprimentos tem como objetivo satisfazer o cliente e assim gerar lucros para ~ 

organização. Como a maioria das cadeias de suprimentos são formadas por redes 
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de empresas, o mais correto, segundo os autores, seria a utilização do termo redes 

de suprimentos. 

Slack et. ai. (1996) define o conjunto de operações que compreende os 

fornecedores, os fornecedores dos fornecedores, os clientes e os clientes dos 

clientes como uma rede de suprimentos. O autor destaca a importância de se 

projetar e administrar a posição da empresa nesta rede com o objetivo de melhorar a 

compreensão de como a rede pode competir, identificar quais são as ligações 

significativas entre os nós e qual sua contribuição para a competitividade da rede e 

focalizar uma perspectiva de longo prazo para a ação da empresa na rede. 

Para Slack et ai. (1996), uma grande empresa, pertencente a uma rede 

de suprimentos, pode ser composta de várias unidades produtoras de diferentes 

bens e serviços; estes fluxos específicos de materiais e informações atravessam a 

organização com o objetivo de atender demandas de clientes, que o autor chama de 

"ramos" ou "canais", os quais caracterizam uma cadeia de suprimentos. 

A gestão do fluxo de atividades de uma rede de fornecedores, que 

compreende desde os fornecedores de matérias-primas até os consumidores finais, 

envolvendo a cooperação, a integração e a coordenação de ações intra e 

interempresa, recebe a denominação de gestão de cadeia ou de rede de 

suprimentos. 

Segundo Harland (1996), o termo "gestão de cadeias de suprimentos" 

teve origem no início dos anos 80, quando se discutiram os potenciais benefícios de 

integrar as funções internas de negociação de compras, manufaturas, vendas e 

distribuição, sendo atualmente usado para representar uma variedade de diferentes 

significados, alguns relacionados a processos administrativos, outros relacionados à 

organização estrutural de negócios. 

Para Harland (1996), a denominação Gestão de Cadeias de Suprimentos 

é utilizada por diferentes autores para se referirem a diferentes tipos de 

relacionamentos.. Segundo a autora, conforme ilustrado no esquema 9, o termo · 

gestão de cadeia de suprimentos pode referir-se ao gerenciamento da cadeia interna 

de uma empresa, ao gerenciamento da relação entre um fornecedor e seu cliente, 

ao gerenciamento da cadeia imediata de negócios que inclui um fornecedor, o 

fornecedor deste, um consumidor e o consumidor deste, e ainda, pode se referir à 

gestão de uma rede de negócios interconectados com o objetivo de criação de valor 

para o cliente. 
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Esquema 9.: Os Diferentes níveis de relacionamentos compreendidos pela Gestão de Cadeia de 
Suprimentos 
Adaptado de Harland (1996) 

Chopra e Meindl (2003) analisam o gerenciamento da cadeia de 

suprimento como a atividade que envolve a coordenação e o controle dos fluxos de 

produtos, de informação e de recursos financeiros entre os diferentes estágios da 

cadeia, tendo como objetivo maximizar a lucratividade total da cadeia. O 

gerenciamento garante que cada setor da cadeia tome decisões que elevem os 

lucros totais e evitem ações que levem apenas à melhoria dos lucros individuais em 

prejuízo dos lucros totais. 

Para Bowersox e Closs (2001 ), o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos tem como objetivo atingir simultaneamente pelo menos seis objetivos 

operacionais diferentes: resposta rápida, variância mínima, estoque mínimo, 

consolidação da movimentação, qualidade e apoio ao ciclo de vida. 

Christopher (1997, p.13) define a gestão de cadeia de suprimentos como 

"uma rede de organizações, que através de ligações nos dois sentidos, dos 

diferentes processos e atividades, produzem valor na forma de produtos e serviços 
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que são colocados nas mãos do consumidor final". Segundo o autor, a evolução do 

ambiente competitivo fez com que o conceito de gerenciamento logístico fosse 

evoluindo ao longo do tempo, transformando-se de um conjunto de funções técnicas 

isoladas para uma atividade integrada e estratégica. O autor cita 4 etapas neste 

processo de evolução. 

No estágio inicial, segundo Christopher (1997), as diferentes funções 

envolvidas com o fluxo de materiais e de informações na organização, como 

compras, controle de materiais, produção, vendas e distribuição, operavam de forma 

isolada, orientadas à otimização de suas atividades específicas e não à otimização 

do sistema como um todo. 

Numa segunda etapa, chamada por Christopher (1997) de integração 

funcional, as organizações, visando a ampliar o nível de sua competitividade, 

percebem a necessidade de algum grau de integração entre as atividades afins. 

Apesar de nesta etapa, segundo o autor, já haver algum tipo de integração funcional 

capaz de proporcionar maior eficiência ou melhor nível de serviços ao cliente, a 

lógica continua sendo a otimização da função ampliada. 

Num terceiro estágio, denominado por Christopher (1997) de integração 

interna, em função das pressões competitivas, buscam-se gerenciar de forma 

integrada as atividades de suprimentos, produção e distribuição. Este estágio 

demanda que as tradicionais divisões funcionais sejam superadas e que o fluxo de 

materiais seja gerenciado de forma integrada. A gestão da logística como um 

sistema integrado possibilita, segundo Wood (2000), que o foco da gestão mude da 

administração de materiais para a gestão estratégica dos fluxos de processo, do 

atendimento de pedidos para a gestão de demanda, da otimização individual para o 

sistema como um todo . Ainda, segundo o autor, depois de implantado, o sistema 

oferece os seguintes benefícios: redução dos esforços e gastos desnecessários, 

redução dos lead times e melhoria da eficiência. 

Numa quarta etapa, segundo Christopher (1997), o conceito de integração 

é expandido para fora da empresa, passando a incluir desde os fornecedores de 

matéria-prima, até o consumidor final. Nesta abordagem o objetivo deixa de ser a 

otimização da cadeia de valor da empresa, individualmente, para ser a otimização 

da cadeia de suprimentos como um todo. 

Segundo Wood (2000), a gestão de cadeias de suprimentos envolve os 

seguintes aspectos: adoção de práticas de fornecedor global, parceria com 
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fornecedores, sincronização da produção, redução de estoques ao longo de toda a 

cadeia, revisão do sistema de distribuição, melhoria do sistema de informação, e 

gestão da demanda (WOOD 2000). 

Para Slack et. ai. {1996) a Gestão de Cadeia de Suprimentos é um 

conceito que, apesar de sobrepor-se em diversos aspectos com o de logística e o de 

administração de materiais, possui um escopo bem mais amplo e estratégico para a 

organização, incluindo questões como gestão do relacionamento e de serviços aos 

clientes, desenvolvimento de produtos, comercialização e outros processos de 

negócios, que extrapolam o escopo de atuação da logística. 

Lambert, Cooper e Pagh (1998, p:21), citados por Csillag, Campos e 

Sampaio (2000) definem Gestão de Cadeia de Suprimentos como "a integração de 

processos de negócio de uma cadeia produtiva, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, visando fornecer produtos, serviços e informações com valor 

agregado aos clientes e outros stakeholders" 

Segundo Chandra e Kumar (2000), estes esforços de integração de 

unidades empresariais independentes têm estado centrado nos seguintes pontos: 

• estruturas organizacionais flexíveis capazes de garantir maior eficiência interna e 

externa e maior agilidade; 

• relacionamentos associados ao longo da cadeia envolvendo alianças 

estratégicas e parcerias; 

• coordenação das diferentes cadeias de suprimentos da empresa para que sejam 

capazes de fornecer produtos de acordo com a demanda; 

• redução da incerteza por meio de melhoria de comunicação inter e intra 

empresas; 

• terceirização de atividades que não são competências essenciais das 

organizações. 

• produção por encomenda; 

• gerenciamento do inventário no sentido de redução dos estoques ao longo da 

cadeia e 

• controle de custos. 

Slack et. ai. (1996) define seis tipos de relacionamentos entre as 

empresas envolvidas em redes de fornecimento: 
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• hierarquia integrada: envolve a integração de todas as atividades da cadeia de 

fornecimento, desde a fonte de matéria-prima até a distribuição ao cliente final; 

• semi-hierarquia: compreende um conjunto de empresas de mesma propriedade 

que operam como unidades separadas; 

• parcerias (co-contratações): são alianças de longo prazo entre organizações que, 

apesar de se manterem independentes, realizam intercâmbio de bens e serviços, 

tecnologia, pessoas e informações; 

• contratos coordenados: são contratos de tempo determinado para trabalhos 

específicos no qual a produção é baseada nas especificações e instruções 

estabelecidas pelo comprador de bens e serviços; 

• elos de receita coordenada: são contratos de licenciamento e de franquia que 

podem estabelecer desde o direito de propriedade até os processos e seus 

indicadores de desempenho e _ 

• comprometimento comercial de Médio/Longo Prazo, que é o compromisso 

_assumido por empresas de aqu1s1çao de certo volume de produto por um 

determinado período de tempo. 

Segundo Slack e Lewis (2001 ), os relacionamentos entre os fornecedores 

de uma rede de suprimentos são -definidos em função da decisão de quais 

atividades devem ser feitas internamente e quais devem ser adquiridas de terceiros 

e de acordo com a importância estratégica que estas atividades possuem para a 

operação. 

De acordo com Pereira (2003), que analisa o modelo Sack e Lewis (2003) 

em seu trabalho, as parcerias entre cliente e fornecedor numa rede são, portanto, 

uma maneira de se buscar a conciliação das vantagens oferecidas pela integração 

vertical (proximidade e coordenação), sem que se precise assumir o ônus de 

estruturar e manter esta operação, ou seja, com os benefícios das relações de 

mercado. 

Christopher (1997) destaca que um dos principais motivos de ineficiência 

das cadeias de suprimentos é a falta de coordenação e relacionamento cooperativo 

entre as várias partes. Á medida que os fornecedores que compõem uma cadeia de 

suprimentos ( varejistas, distribuidores, fabricantes e fornecedores) atuam de forma 

independente, visando atingir apenas seus interesses individuais, a tendência é o 
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surgimento de instabilidades nos volumes de produção e de estoques ao longo da 

cadeia (CHRISTOPHER, 1997; SLACK e LEWIS, 2001; CORREA e COAN, 2002). 

O fenômeno decorrente da falta de coordenação da cadeia de 

suprimentos, que faz com que ocorram oscilações para cima ou para baixo no 

volume de produção e de estoques, recebe a denominação de efeito chicote ou 

efeito Forrester. Este efeito, que causa oscilações nos diferentes estágios da cadeia 

de produção, acaba por gerar ineficiências e consequentemente aumento dos custos 

da cadeia como um todo (CHRISTOPHER, 1997; SLACK e LEWIS, 2001; CORREA 

e CAON, 2002) 

Para Chopra e Meindl (2003), a coordenação da cadeia de suprimento 

ocorre quando todos os seus diferentes estágios trabalham com o objetivo de 

maximizar a lucratividade total em vez de cada estágio se dedicar à sua própria 

lucratividade. Segundo os autores, para que possa haver coordenação entre os 

diferentes estágios da cadeia, informações relevantes devem ser compartilhadas 

entre os fornecedores. Além disso as decisões tomadas por cada fornecedor devem 

levar em consideração seu impacto nos demais estágios da cadeia. Para Chopra e 

Meindl (2003), a coordenação melhora quando todos os estágios da cadeia realizam 

ações que, em conjunto, aumentam os lucros totais da cadeia e não os lucros 

individuais. 

Um dos fatores críticos para a gestão das cadeias de suprimentos, é o 

estabelecimento de relações entre os diferentes fornecedores e clientes envolvidos, 

que possibilite a coordenação das atividades e recursos. Segundo Christopher 

(1997,p 209), " existe um reconhecimento cada vez maior por muitas companhias 

que a parceria e a cooperação proporcionam melhores resultados do que o interesse 

próprio e o conflito". 

Bailou (2001) chama o gerenciamento da cadeia de suprimento de 

"superorganização", uma vez que diferentes empresas independentes passam a 

atuar com a lógica de um canal único. Para que isto ocorra, segundo o autor, deve

se buscar o estabelecimento de condições que possibilitem que os diferentes 

elementos que compõem a coalizão possam se beneficiar de sua cooperação. A 

confiança, segundo o autor, está mais nas barganhas e nos acordos tácitos do que 

nos relacionamentos estruturais formalizados. 

Um dos grandes desafios da implementação de um modelo de gestão da 

cadeia de suprimentos, assim como de outros modelos de aliança vertical de menor 
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complexidade, é o desenvolvimento de relações cooperativas entre as empresas 

envolvidas que garantam a coordenação e a integração das atividades. Segundo 

Handfield et ai. (2000), este esforço deverá contemplar aspectos como: geração de 

benefícios aos participantes (relações ganha-ganha), alinhamento de objetivos e 

compartilhamento de informações. 
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Capítulo 5 O Agribusiness e os Sistemas Agroalimentares 

O conceito de Agribusiness foi desenvolvido por Davis e Goldberg em 

1957 nos Estados Unidos com a publicação de " A concept of agribusiness" e tem 

como uma de suas principais características as relações de interdependência entre 

os setores agropecuários, industriais e de serviços. Segundo os autores, o 

Agribusiness envolve a somatória de todas as operações de produção e distribuição 

de suprimentos agrícolas, as operações de produção nas unidades agrícolas, o 

armazenamento, o processamento e a distribuição dos produtos agrícolas e dos 

itens produzidos a partir deles (BATALHA E SILVA, 2001). 

O modelo de Agribusiness proposto por Davis e Goldberg diferenciava-se 

das tradicionais análises as quais se baseavam nos setores da contabilidade social, 

que dividia a economia em setores primário, secundário e terciário. Os autores 

propunham uma análise vertical da cadeia agroindustrial que envolvia elementos dos 

três setores (agropecuária, indústria e serviços), já estando presente nas análises 

desses autores as preocupações com a eficiência e com a coordenação dos 

diferentes estágios de produção que compunham as cadeias de produção 

(ZILBERSZTAJN, 2000). 

Da mesma forma que o Agribusiness, o conceito de Commodities System 

Aproach (CSA), desenvolvido na década de 60 por Goldberg, para estudar os 

sistemas de produção da laranja, do trigo e da soja nos Estados Unidos, também 

realizava suas análises a partir de um corte vertical da economia, que compreendia 

todo o conjunto de elementos envolvidos na produção, no processamento e na 

distribuição de um determinado produto (ZILBERSZTAJN, 2000). O Commodities 

System Aproach (CSA), que teve como base a matriz insumo e produto de Leontieff, 

é definido por Goldberg da seguinte forma: 

Um sistema de commodities engloba todos os atores envolvidos com a 
produção, processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o 
mercado de insumos agrícolas, a produção agrícola, operações de . 
estocagem, processamento, atacado e varejo, demarcando um fluxo que vai 
dos insumos até o consumidor final. O conceito engloba todas as instituições 
que afetam a coordenação dos estágios sucessivos do fluxo de produtos, tais 
como as instituições governamentais, mercados futuros e associações de 
comércio. (GOLDBERG, 1968, citado por ZILBERSZTAJN, 2000, p.5) 

Outro conceito que, assim como o de agribusiness e Commodities System 

Aproach (CSA), também se vale de um recorte vertical dos diferentes setores 
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econômicos envolvidos na produção é o de analyse de filiere. Desenvolvido pela 

escola industrial francesa na década de 60, o conceito também tem como referência 

as seqüências de operações produtivas, ou seja, as "cadeias de produção". Apesar 

das diferenças nos objetivos, na metodologia e na fundamentação teórica do 

conceito americano de CSA, a analyse de filiere também destaca a importância das 

relações intersetoriais, e tem sua aplicação voltada não apenas para a descrição dos 

sistemas produtivos, como, para ·a implementação de estratégias de empresas e de 

políticas públicas (ZILBERSZTAJN, 2000; BATALHA e SILVA, 2001). 

No Brasil as abordagens de análises verticais envolvendo conjuntos de 

atividades agroindustriais tem sido muito utilizadas recentemente, principalmente 

para a análise setorial e para formulação de políticas públicas e políticas setoriais 

(ZILBERSZTAJN, 2000; BATALHA e SILVA, 2001). 

Na literatura nacional sobre o tema existem diferentes definições e 

metodologias para a análise destes fluxos de atividades produtivas, como os 

conceitos de: Cadeias Agroindustriais, Complexos Agroindustriais, Sistema 

Agroindustrial e Sistemas Agroalimentares. 

A Cadeia de Produção Agroindustrial (CPA) é definida por Batalha e Silva 

(2001) como sendo o encadeamento das atividades, a montante e a jusante de um 

determinado produto final. A Cadeia de Produção Agroindustrial tem uma 

abordagem mais próxima do conceito francês de análise filliere. Diversos estudos de 

cadeias produtivas podem ser encontrados na literatura nacional, como: da Seda no 

Paraná (YAMAKOTA et ai., 1998), do Arroz na região Centro-Oeste (FERREIRA e 

YOKOYAMA, 1998·), da Carne Bovina no Brasil (BLISKA e GONÇALVES, 1998) e 

outros. 

O Complexo Agroindustrial, segundo Batalha e Silva (2001 ), toma como 

base uma matéria-prima específica e analisa as atividades que se estabelecem ao 

longo dos fluxos de produção que a transformará em diferentes produtos finais. 

Como exemplo de um complexo agroindustrial são citados pelo autor os complexos 

da soja, do café e da cana-de-açúcar. 

O termo Complexo Agroindustrial também é utilizado por autores como 

Nunes (2000) e pela Associação Brasileira de Agribusiness (ABAG) como sinônimo 

de agribusiness, que, segundo Davis e Goldberg {1957), compreende a somatória 

de todas as atividades de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, as 
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operações nas unidades agrícolas e armazenamento e a distribuição dos produtos 

agrícolas e dos itens produzidos. 

Batalha e Silva (2001) utilizam o termo Sistema Agroindustrial (SAl) para 

se referir ao conjunto de atividades que vão desde a produção de insumos até a 

entrega dos produtos de origem agroindustrial para os consumidores finais. De 

forma semelhante ao conceito de Complexo Agroindustrial utilizado pela ABAG, o 

SAl não é associado a nenhuma matéria-prima ou produto final específico, e tem, 

portanto, uma conotação semelhante ao conceito de agribusiness proposto por 

Davis e Goldberg (1957) , e que no Brasil tem sido traduzido como Agronegócio. 

A importância do agronegócio para a economia nacional pode ser 

verificada pelo estudo "Complexo Agroindustrial Brasileiro: caracterização e 

dimensionamento" (ABAG, 2002), o qual indica que as atividades desenvolvidas na 

agropecuária, na produção e distribuição de seus insumos e na agroindústria e 

serviços relacionados, são responsáveis no Brasil por 20,6 do Produto interno Bruto, 

por 25% do Valor Total da Produção, por 37% do emprego gerado e por 40% das 

exportações. O estudo adotado como referência para a ABAG é baseado numa 

metodologia que toma por base as contas nacionais de 1996, o modelo de matriz 

insumo-produto e a definição da agribusiness de Davis e Goldberg (1957). 

Segundo Batalha e Silva (2001 ), os Sistemas Agroindustriais (SAl) podem 

ser divididos em dois grandes subsistemas: 6 Sistema Agroalimentar, que envolve 

as diferentes etapas de produção, armazenagem e distribuição dos alimentos e 

bebidas e o Sistemas não-alimentar, que compreende áreas como papel e celulose, 

couros e outras, conforme ilustra o esquema 1 O. 
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Os estudos de competitividade nas cadeias agroindustriais baseiam-se 

numa visão sistêmica, que compreende o conjunto de elementos envolvidos nos 

diferentes estágios de produção e as relações estabelecidas entre eles, como 

interdependência, propagação e realimentação. As análises de competitividade em 

agronegócios partem normalmente de um corte vertical, que abrange diferentes 

setores, sendo analisadas as cadeias agroindustriais, cuja competitividade depende 

não somente de cada um de seus agentes componentes, mas da coordenação da 

cadeia como um todo (INSTITUTO EVALDO LODI-IEL, 2000). 

Segundo Farina (1999), a aplicação do conceito de competitividade aos 

sistemas agroindustriais não pode ser feita de forma genérica, englobando o sistema 

agroindustrial brasileiro como um todo. Segundo a autora, o conceito de 

competitividade deve ser aplicado a sistemas específicos, como para os SAGs do 

leite, da carne etc, e considerar as peculiaridades dos segmentos que compõem 

este sistema. Para a autora, a análise de competitividade de um SAG deve levar em 

consideração aspectos como: a capacidade de crescimento desse sistema; as 
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possíveis mudanças na composição dos segmentos que compõem o sistema; e a 

capacidade de coordenação entre os componentes do sistema. 

Tomando por base os conceitos da Teoria dos custos de Transação, 

Farina (1999) destaca a importância da coordenação das cadeias agroindustriais 

que visam a redução da incerteza, da ação oportunista por parte de agentes e de 

outras possíveis fontes de ineficiências decorrentes das transações. Desta forma, a 

coordenação tornaria as cadeias agroindustriais mais eficientes e eficazes, gerando 

assim os atributos demandados pelos consumidores, tanto nos mercados de 

comodities, nos quais o preço é a variável fundamental, como nos mercados de 

diferenciação ou nicho, nos quais outras variáveis como qualidade, agilidade e 

inovação se fazem necessárias. 

Para Wedekin (2002), um dos aspectos-chave para a competitividade dos 

negócios agroalimentares é ·a redução da "distância econômica e temporal entre o 

produtor e o consumidor'' (p 44), possibilitado pela coordenação dos agentes da 

cadeia. Para o autor, a redução da distância econômica está relacionada ao 

conjunto de ações que possibilitem o aumento da eficiência e a redução dos custos 

da cadeia como um todo e a redução da distância temporal às ações que viabilizem 

o aumento da velocidade dos processos que compõem a cadeia (produção, 

distribuição etc). 

Wedeckin (2002) também destaca o papel exercido pela cooperação na 

competitividade das cadeias agroindustriais. Segundo o autor, os diferentes agentes 

que compõem as cadeias agroalimentares precisam planejar e implementar sua 

ações de forma conjunta e coordenada, estruturando o que ele chama de "parceria 

para a agregação de valor'', para que, dessa forma, consigam auferir melhor 

coordenação, economias de escala, economias de escopo e economias relacionais, 

decorrentes de sinergias entre cadeias locais e regionais. 

Para Batalha e Silva (2001 ), a competitividade dos sistemas 

agroindustriais está relacionada à capacidade de coordenação das ações entre os 

diferentes agentes envolvidos nas cadeias produtivas e à capacidade de o sistema 

gerar respostas às mudanças do ambiente competitivo. Neste sentido, segundo os 

autores, as alianças estratégicas, as redes de empresa e a gestão de cadeia de 

suprimentos são abordagens úteis para a análise e a implementação de estratégias 

que ampliem a coordenação e a competitividade das cadeias agroindustriais. 
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5.2. Os Sistemas Agroalimentares (SAG) 

ZILBERSZTAJN(2000) define como Sistema Agroalimentar (SAG) a 

abordagem vertical de análise das sucessivas etapas produtivas, associadas à 

produção de alimentos e bebidas, que engloba: os agentes envolvidos na produção, 

as relações que se estabelecem entre eles, os setores, as organizações de apoio e 

o ambiente institucional. Segundo o autor, o SAG deve ser visto como "um conjunto 

de relações contratuais entre empresas e agentes especializados, cujo objetivo final 

é disputar o consumidor de determinado produto." (ZILBERSZTAJN2000 p-13). 

Segundo ele, os SAGs são os compostos pelos seus agentes e suas 

relações, pelas organizações de apoio e pelo ambiente institucional, conforme ilustra 

o esquema 11. O autor relaciona como agentes do SAG em seu modelo os 

seguintes setores: insumos, produção agropecuária, indústria de alimentos e fibras, 

distribuição por atacado, distribuição pelo varejo e os consumidores. 

Ambiente Organizacional e Instituições de Apoio 

Indústria Distribui- Distribui-
Insumos w Agricultu- w ~ ~ w Alimentos ção ção 

r a 
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Esquema 11: O sistema de Agribusiness e suas transações segundo Zilbersztajn 
Adaptado de ZILBERSZTAJN (2000) 
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Para ZILBERSZTAJN(2000), as relações contratuais que envolvem o 

Sistema Agroalimentar implicam no estabelecimento de relacionamentos tanto de; 

cooperação como de conflito entre os agentes envolvidos. Neste sentido, os SAGs 

podem ser analisados como "redes de relações", nas quais os relacionamentos que 

se estabelecem entre os agentes influenciam o desempenho do sistema como um 

todo. 

As características e as tendências de cada um dos setores componentes 

desta rede de relações, que compreende desde os produtores de insumos agrícolas 
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até o consumidor final de alimentos industrializados, serão analisadas a partir do 

item 5.2.1 até o 5.2.6. 

5.2.1 Os Setores de Insumos e Equipamentos para a Agropecuária 

Os principais setores fornecedores de insumos e equipamentos para a 

produção agropecuária são a indústria de fertilizantes, de defensivos agrícolas, de 

sementes, de rações, de medicamentos veterinários e de máquinas agrícolas. 

Apesar de os setores de insumos no Brasil apresentarem elevada 

heterogeneidade, com atuação de empresas nacionais e internacionais, públicas e 

privadas, de grande porte e de médio e pequeno porte e com diferentes níveis de 

tecnologias, determinados aspectos caracterizam este estágio dos sistemas 

agroalimentares. 

Alguns desses setores como o de fertilizantes, defensivos agrícolas, 

medicamentos veterinários e parte do setor máquinas agrícolas (em especial 

tratores) e de sementes, se caracterizam pela presença de grandes empresas 

internacionais, com mercados altamente concentrados, tendo estas empresas 

elevado poder de barganha junto a seus clientes. No setor de defensivos agrícolas, 

por exemplo, que segundo o Sindicato Nacional de Produtos para Defesa Agrícola 

(SINDAG), faturou em 2000 US$ 2,5 bi em vendas de herbicidas, fungicidas, 

acaricidas, inseticidas e outros defensivos, estima-se que atualmente apenas cinco 

empresas concentram uma participação de 64,5 % do mercado nacional. 

Outra característica dos setores fornecedores de insumos para a 

agropecuária é a presença de empresas fortemente comprometidas com a pesquisa 

e o desenvolvimento de tecnologias voltadas à melhoria da produtividade rural. A 

elevada demanda de investimentos para este tipo de atividade, as possibilidades de 

complementaridade na geração de produtos (pacotes tecnológicos) e de 

compartilhamento de custos, tanto nas áreas de pesquisa e desenvolvimento como 

em outras como marketing e distribuição, favorecem. 

Além das grandes corporações internacionais e das empresas nacionais 

de maior porte e nível tecnológico mais avançado, os setores fornecedores de 

insumos, como o de sementes, rações e o de máquinas agrícolas reúnem ainda um 

número elevado de empresas nacionais de pequeno e médio porte, algumas 

atuando no mercado em escala nacional e até mesmo com alguma participação no 
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mercado externo, como é o caso dos fabricantes de máquinas agrícolas, e outras 

atuando apenas com enfoque regional. 

Apesar da forte tendência de concentração nos setores fornecedores de 

insumos para a agropecuária, verificam-se estratégias cooperativas, tanto no 

universo das grandes corporações internacionais, quanto das empresas nacionais 

de menor porte. 

Nas empresas de alta tecnologia, nas quais elevados volumes de 

recursos são necessários para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

predominam, além das fusões e aquisições, a ocorrência de Joint Venture para a 

pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e alianças estratégicas para o 

desenvolvimento, distribuição e assistência técnica em pacotes tecnológicos que 

envolvem produtos e serviços de várias empresas. 

Nas empresas de menor porte do setor de insumos e equipamentos 

agropecuários, o setor nacional de fabricação de máquinas agrícolas, composto 

predominantemente por empresas familiares de médio e pequeno porte, tem-se 

valido de uma série de ações cooperativas, normalmente desenvolvidas por sua 

associação de classe, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Máquinas 

(ABIMAQ). Dentre estas ações, está o desenvolvimento das feiras de negócios como 

o Agrishow, que reúne fabricantes de máquinas, agentes financeiros, organismos de 

fomento e pesquisa (Embrapa, Instituto Agronômico de Campinas -IAC e outros) e 

outros fornecedores agropecuários, atraindo compradores nacionais e internacionais 

e que atualmente é responsável por percentual importante do faturamento anual do 

setor de máquinas agrícolas. Além da realização das feiras de negócios em 

diferentes regiões do país, a Associação dos Fabricantes de Máquinas passou a 

oferecer suporte à participação das empresas nacionais em feiras internacionais, a 

realizar eventos anuais de planejamento estratégico do setor, onde são 

compartilhadas experiências de gestão, de implementação de sistemas de produção 

e informações sobre perspectivas de mercado, além de desempenhar as funções 

clássicas de representação e lobby inerentes às atividades das associações de 

classe. 
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5.2.2. A Produção Agropecuária 

A agricultura e a pecuária vêm passando nos últimos anos no Brasil por 

uma série de mudanças em decorrência tanto de fatores macroeconômicos, como a 

abertura da economia e a estabilização dos preços; da política setorial que envolveu 

a redução do crédito agrícola e das garantias de preço e da desregulamentação dos 

mercados; bem como de fatores internacionais como a consolidação dos blocos 

econômicos e a globalização da economia (JANK e NASSAR, 2000). 

Segundo Nantes e Scarpelli (2001 ), as mudanças da década de noventa 

fizeram com que uma série de transformações ocorressem na produção rural, 

tornando-a mais relacionada à agroindústria e aos canais de distribuição. De 

maneira que, segundo os autores, preocupações como redução de custos, aumento 

de faturamento, qualidade, atendimento a requisitos de clientes, melhoria na 

operação e no gerenciamento passaram a estar presentes nos empreendimentos 

rurais mais competitivos. Segundo os autores, os empreendimentos mais modernos, 

caracterizados pela orientação ao mercado, pela capacitação da gestão e pela 

utilização mais intensiva da tecnologia nos processos produtivos representam 

apenas 1 O a 12% do número de propriedades rurais, mas são responsáveis por mais 

de 80% da produção total do país. 

Convivem com os empreendimentos mais modernos, segundo Nantes e 

Scarpelli ( 2001 ), produções rurais tradicionais, que se caracterizam pela utilização 

de técnicas arcaicas de produção, a gestão baseada na estrutura familiar e um 

elevado grau de empirismo e incerteza nas decisões de produção e gerenciamento. 

Segundo os autores, nestes empreendimentos a baixa utilização de tecnologias estÁ 

relacionada à resistência natural que estes produtores acabam tendo às inovações, · , ·· 

ao pouco conhecimento em função do reduzido suporte técnico que recebem e à 
'.; 

baixa capacidade de investimento que possuem. 

Segundo Zylberztajn (2000), a produção agrícola é uma atividade que ' 

envolve cada vez maior complexidade, envolvendo aspectos "técnicos, 

mercadológicos, de recursos humanos e ambientais" (P. 19), fazendo com que o 

produtor rural, nas atividades que envolvem maior nível de utilização de recursos 

tecnológicos e competitivas, seja um empresário que toma decisões e obtém 

informações de maneira muito semelhante aos empresários urbanos. 
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Analisando dados de pesquisa da Associação Brasileira de Marketing 

Rural sobre o perfil rural brasileiro, realizada junto a 2050 produtores de 1 O estados 

brasileiros e comparando estes dados com pesquisa semelhante realizada em 1991, 

Rodrigues (1999) interpreta que a evolução de vários indicadores como a utilização 

de insumos mais modernos (fertilizantes, herbicidas, inseticidas, sementes híbridas e 

outros), a utilização de serviços especializados (agrônomos, veterinários e outros), a 

participação em eventos relacionados ao negócio ( dias de campo, feiras, leilões 

etc), a preocupação com a rentabilidade dos investimentos, indicam um aumento do 

perfil empresarial na produção rural no Brasil nos últimos dez anos. 

Na realidade, o empresário rural é cada vez mais um integrador de 

insumos e tecnologias provenientes da indústria e do setor de serviços e um 

fornecedor de produtos para mercados competitivos e coordenados, do que um 

empreendedor autônomo. 

O ambiente competitivo em que se insere a produção rural é 

caracterizado pelos fornecedores de insumos (sementes, fertilizantes, defensivos 

agrícolas, máquinas e equipamentos etc) e pelos compradores, que podem ser as 

agroindústrias da cadeia agroaliméntar, quando a produção rural for integrada à 

indústria ou o mercado de commodities agrícolas, quando se tratar de produtos 

vendidos in natura. 

A montante de sua cadeia de fornecimento, o produtor rural se defronta 

com setores que são, na sua maioria, concentrados, inovadores e que possuem 

grande poder de barganha, enquanto a jusante estão no caso dos produtos a serem 

industrializados, as empresas agroindústrias, que mesmo se não fizerem parte do 

grupo de empresas concentradas e inovadoras do setor, estão inseridas em redes 

que possuem elevada capacidade de coordenação e complexidade. 

O ambiente em que está inserida a produção rural torna o gerenciamento 

das transações agropecuárias cada vez mais complexas, envolvendo contratos, 

seguros, investimento em tecnologia, realização de parcerias, relacionamentos com 

clientes etc, demandando, assim, um nível de profissionalização dos produtores 

bem diferente do exigido até um passado recente. 

Segundo Neves (1999), uma característica que se vem observando no 

setor agropecuário brasileiro é também a tendência de concentração do setor 

produtivo. A busca por competitividade tem deslocado a produção para novas 

fronteiras, que possibilitam maiores economias de escala, como é o caso da região 
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Centro-Oeste do País. O custo menor da terra, produção em escalas maiores e a 

utilização de insumos (sementes, defensivos etc) e de máquinas e equipamentes 

mais avançados tecnologicamente tem contribuído para que estes produtores 

atinjam uma maior competitividade em seus produtos. Este tem sido o caso de 

culturas como a soja, o arroz e a pecuária, que estão sendo produzidos em regiões 

mais distantes, em fazendas de maior porte, a custos muito mais competitivos. 

Ainda segundo Neves (1999), no caso das pequenas propriedades, a 

competição via preço em segmentos no quais os grandes produtores rurais possuem 

diferenciais de custo muito elevados, acaba por reduzir demasiadamente a 

rentabilidade dos produtores, inviabilizando sua sobrevivência e seu crescimento. 

Uma alternativa, destacada por Neves (1999), Nantes e Scarpelli (2001 ), 

para a competitividade das pequenas produções agropecuárias é a de redirecionar 

suas atividades para segmentos onde possam competir, valendo-se de estratégias 

de diferenciação ou de orientação para nichos de mercado. Exemplo destes tipos de 

posicionamento seriam a produção de produtos diferenciados como cafés especiais, 

produtos orgânicos, produtos para o abastecimento de mercados específicos, 

produtos com selo de origem etc. 

Outra alternativa para a sobrevivência das pequenas produções, tanto 

nos segmentos de comodities, como de produtos diferenciados, segundo Neves 

(1999), é o desenvolvimento de estratégias de cooperação com outros produtores, 

para, desta forma, obter economias de escala e poder de barganha similares às que 

os grandes produtores rurais têm em relação a fornecedores e clientes, e assim 

serem competitivos . 

Uma das formas de implementar estratégias de cooperação nas 

atividades agropecuárias é por meio das "cooperativas agropecuárias" que, segundo 

diversos autores, exerce papel fundamental no agronegócio brasileiro 

(BIALOSKORSKI NETO e MARQUES, 1998; BIALOSKORSKI NETO 2000 e 

BIANCO, 2000}. 

Segundo Bianco (2000), apesar das dificuldades em conciliar as funções 

tradicionais da doutrina e legislação de cooperativas com o papel empresarial que 

estas organizações, na prática, precisam exercer, as cooperativas atuam tanto no 

relacionamento com as empresas fornecedoras de insumos, como no 

relacionamento com as agroindústrias processadoras de produtos agropecuários e 

nas exportações. Segundo o autor, as cooperativas são responsáveis ainda pela 
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prestação de uma série de serviços para os produtores como armazenagem de 

produtos, beneficiamento, assistência técnica e outros. 

Segundo BialosKorski Neto e Marques (1998) as mais de 1.300 

cooperativas agropecuárias brasileiras, na metade da década de noventa, 

congregavam mais de um milhão de produtores rurais que respondiam por 38% da 

produção da soja, por quase 1/3 da produção de café e por grande parcela de leite 

produzidos no Brasil. Bianco (2000) destaca o papel das cooperativas agropecuárias 

na comercialização da produção nacional. Segundo dados do autor, no ano de 1996 

as cooperativas eram responsáveis, por exemplo, por 62,19% da comercialização da 

produção nacional de trigo, por 44,19 % da produção de cevada, por 38,91 % da 

produção de algodão e por 27,97% da produção de café. 

Para Bianco (2000), a associação em cooperativas agropecuárias traz aos 

produtores benefícios nos relacionamentos com estruturas oligopolizadas; possibilita 

a diminuição dos custos de transação na utilização de ativos específicos, na 

transferência de preços, de informações estratégicas e de tecnologias; e torna 

possível a prática de menores preços médios em função da filosofia de distribuição 

das "sobras do exercício", gerando assim vantagens competitivas, em relação à 

produção individual. 

Apesar de as "cooperativas " serem a forma mais comum de 

desenvolvimento de cooperação na produção agropecuária, existem outras 

modalidades de cooperação como: parcerias de fornecimento com empresas 

agroindustriais; formação de associações com objetivos de compartilhar 

equipamentos, de realizar compras em conjunto, de comercializar produto; 

desenvolvimento de marcas próprias para produtos oriundos de pequenos e médios 

produtores rurais, e várias outras. Além das experiências de estratégias cooperativas 

já implementadas, as possibilidades e oportunidades para novos tipos de ações 

cooperativas na produção rural ainda parecem ser muito elevadas. 

5.2.3. A Indústria de Alimentos 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA), a 

indústria de alimentação (produtos alimentares e bebidas) no Brasil compreende um 

universo de aproximadamente 38,8 mil empresas, que juntas geraram, no ano de 



119 

2002; 947 mil empregos e R$ 130,4 bilhões em faturamento (cerca de 9,5% do PIS) 

( ABIA 2002 e 2003). 

A tabela 1 indica a evolução do faturamento da Indústria de Alimentação 

no Brasil no período de 1997 a 2002. 

Tabela 1: Evolução do Faturamento Líquido da Indústria de Alimentação em R$ bilhões : Brasil 1997 
a 2002 
Ano Indústria de Indústria de Bebidas Total 

Alimentos 

1997 67,4 11,3 78,7 

1998 73,9 11,8 85,8 

1999 79,5 12,8 92,3 

2000 86,4 13,8 100,2 

2001 96,8 15,2 112,0 

2002 113,1 17,3 130,4 

' -Fonte ABIA- lndustna da Allmentaçao- F1cha técmca do setor 2003 

Segundo a ABIA {2003), os setores mais importantes da indústria de 

alimentação, segundo o critério faturamento, são os seguintes: laticínios, 

beneficiamento de café e cereais, derivados de carne, óleos e gorduras, derivados 

de trigo. Juntos, estes setores faturaram em 2002 o total de R$ 69,7 bi. 

A indústria alimentícia é composta predominantemente por empresas de 

pequeno porte, sendo que as microempresas representam 7 4,9 % do total das 

empresas formalmente estabelecidas neste setor no país, enquanto as pequenas 

empresas representam 21 ,2 %, as médias empresas 3,2 % e as grandes empresas 

apenas 0,7% ( ABIA 2003). 

Nos últimos anos, em função da estagnação de mercados consumidores 

de alimentos nos países desenvolvidos, as corporações americanas e européias têm 

buscado uma participação maior nos mercados dos países em desenvolvimento. A 

entrada ou a ampliação das atividades das corporações internacionais no setor 

industrial de alimentos no Brasil pode ser constatada pelo grande número de 

aquisições de empresas nacionais por empresas estrangeiras ocorridas nos últimos 

anos, tendo este fenômeno levado a um grande crescimento da concentração em 

diversos segmentos deste setor (NEVES, CHADAD e LAZARINI, 2002). 

As economias de escopo e de escala das empresas alimentícias de maior 

porte possibilitam que elas operem com padrões tecnológicos diferenciados dos 

competidores de menor porte. Possibilitam também a realização de investimentos 
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em comunicação de massa, voltados ao fortalecimento de suas marcas junto aos 

consumidores, além de permitir o fortalecimento de seu poder de barganha em 

relação aos seus fornecedores e principalmente em relação aos seus clientes, que, 

em grande parte das vezes, também são empresas com elevado poder de barganha, 

como é o caso das redes de supermercados (NEVES, 1999). 

Além da concentração, Neves, Chadad e Lazarini (2002), destacam como 

características importantes da indústria de alimentos a segmentação e a 

diferenciação. 

A intensa competição que ocorre no setor impõe às empresas a 

necessidade de atuarem fortemente orientadas para o atendimento de demandas de 

segmentos de mercado, obrigando-as a serem extremamente ágeis na identificação 

-de oportunidades e no lançamento de novos produtos. De acordo com a ABIA 

(2002), as grandes empresas chegam a lançar no ano entre 45 e 60 novos produtos 

e os lançamentos no setor podem chegar a 1500 produtos novos num único ano. 

Como conseqüência disto, além da necessidade da indústria de alimentos ser ágil, é 

fundamental que toda a sua cadeia de fornecimento seja capaz de ser flexível e ágil 

para que as respostas às oportunidades de mercado possam ser dadas com a 

velocidade necessária. 

A outra tendência observada por Neves, Chadad e Lazarini (2002) é a de 

diferenciação de produtos. Este processo deriva da agregação de atributos ao 

produto que sejam capazes de gerar valor para o consumidor. Dentre os atributos 

que geram valor para o consumidor podem estar: a garantia de qualidade e 

segurança alimentar dos produtos (selo de qualidade, de origem e outros); 

conveniência (comida semipronta, congelada etc); funcionalidade (alimentos com 

propriedades como vitaminas, fortificantes etc); embalagens (longa vida, single etc) 

e outras (Neves et ai., 2000). 

A qualidade e a segurança nos alimentos são atributos que vem 

ganhando importância como diferencial competitivo nas indústrias alimentícias. 

Segundo Spers (2000), o conceito de segurança de um alimento está relacionado à 

confiança que o consumidor tem de um produto cujo consumo não lhe causará 

nenhum risco à saúde. Uma série de produtos vêm buscando diferenciar-se de seus 

similares ou substitutos por meio dos atributos da qualidade e da segurança que 

estes produtos oferecem (SPERS, 2000). 
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Como a qualidade dos alimentos não é de fácil identificação, um dos 

mecanismos utilizados para traduzir de forma simples aos compradores os aspectos 

intrínsecos de segurança e de qualidade dos produtos são os selos ou certificados 

de produtos. Estes certificados, que anteriormente eram mais utilizados nas relações 

entre os produtores de alimentos e compradores institucionais, como os 

importadores e as grandes redes de varejo, também vêm sendo largamente 

utilizados como instrumento para a diferenciação de produtos junto aos 

consumidores finais. Dentre os selos e certificados na área de alimentos existem as 

certificações de processos (ISO), as de conformidade (selo de pureza do café -

ABIC), de qualidade em alimento (Label Rouge - utilizado para indicar qualidade 

superior de produtos na França) e até mesmo de origem dos alimentos (AOC -

denominação de origem controlada - França) (SPERS, 2000). 

Para oferecer segurança nos alimentos as empresas do setor vêm 

mudando gradativamente seu foco de controle. Anteriormente baseado apenas nos 

produtos, o controle de qualidade tem sido estendido para todos os processos 

internos da empresa, por meio de programas como "Boas Práticas de Fabricação" 

(BFP) e como Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle de produção 

(APPCC), além de outros programas de qualidade (SPERS, 2000; TOLEDO, 2001; 

ZIGGERS e TRIENEKENS, 1999 ). 

Os programas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e os de Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) têm como base um conjunto de 

procedimentos e práticas adotadas internacionalmente, que objetivam proteger a 

saúde dos consumidores e assegurar condições mínimas de segurança para os 

produtos transacionados no comércio exterior. Desde 1963, a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (Food and Agriculture Organization 

- FAO ) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) desenvolveram um fórum 

internacional que se reúne periodicamente para estabelecer as normas em relação 

aos produtos alimentícios. Esta comissão, que estabelece normas e · 

recomendações, é denominada Codex Alimentarius Comission (FAO 2003), 

orientando portanto: o estabelecimento das normas internacionais para produção e a 

comercialização de alimentos; as de legislações nacionais, como é o caso do 

conjunto de leis e portarias do Ministério da Saúde e a Agência Nacional Vigilância 

Sanitária (ANVISA). que normatizam os processos e produtos em relação ao 

controle higiênico e sanitário da fabricação de alimentos; e os programas como o 
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BPF e APPCC utilizados por empresas de fabricação de alimentos em todo o 

mundo. 

Os programas de Boas Práticas de Fabricação envolvem os diversos 

setores que participam diretamente dos processos produtivos, como: suprimentos, 

operações, distribuição, Marketing e Vendas, Pesquisa e Desenvolvimento, 

Qualidade e Recursos Humanos e outros. Dentre os requisitos da BPF são 

monitorados os seguintes aspectos: a responsabilidade técnica e a supervisão, a 

manutenção das edificações e instalações, o fluxo de processo, os controles de 

processos e equipamentos e utensílios, a recepção de insumos, o controle da 

qualidade, o tratamento de não-conformidade, a estocagem e a preservação, a 

limpeza e a desinfecção, o pessoal, o controle de pragas, o meio ambiente, a 

rastreabilidade e o controle do fornecimento ( ABICAB, 2002). 

A "Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle" (APPCC) é um 

programa largamente utilizado em outros países (Harzard Analysis and Criticai 

Control Point System - HACCP); envolve a avaliação dos diferentes estágios de 

produção, conservação e uso do alimento pela empresa, tendo como objetivo 

controlar e prevenir a ocorrência de problemas com matérias-primas e processos, 

garantindo assim a segurança dos alimentos. O programa consta de sete princípios 

básicos: pesquisar a análise dos perigos, determinar os pontos críticos, estabelecer 

os limites críticos, estabelecer um sistema para monitorar os pontos críticos, 

estabelecer ações corretivas sobre os pontos críticos, estabelecer procedimentos de 

verificação para confirmar que o sistema HACCP está funcionando efetivamente e 

estabelecer documentação referente a todos os procedimentos e registro apropriado 

para os princípios e suas aplicações (Food and Drug Administration- FDA, 2003). 

Além de programas de controle e prevenção interna da qualidade, várias 

empresas estão estendendo as práticas de gestão da qualidade para além de suas 

fronteiras organizacionais e incluindo nestes programas seus fornecedores e 

clientes, ou seja, sua cadeia de fornecimento. Por meio de ações sistêmicas que 

envolvem a cooperação e a coordenação, fornecedores e clientes de diferentes 

camadas estão sendo envolvidos em programas que visam a garantia da qualidade 

dos produtos alimentícios (SPERS, 2000; ZIGGERS e TRIENEKENS, 1999 ) 

Para Ziggers e Trienekens (1999 ), a garantia da qualidade em produtos 

alimentícios envolve necessariamente o controle do fluxo de materiais de produção e 

de distribuição, que pode dar-se por meio da integração vertical dos diferentes 
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estágios de produção ou por meio de coordenação das atividades desenvolvidas 

pelas diferentes firmas envolvidas. Os autores ressaltam que a coordenação traz 

vantagens sobre a integração em função de possibilitar maiores incentivos à 

melhoria e à inovação, bem como por oferecer maior flexibilidade, sendo, portanto, 

um modelo mais adequado para o ambiente competitivo contemporâneo, em que a 

capacidade de diferenciação e de orientação de produtos para nichos é fundamental 

para a competitividade. 

Segundo Spers (2000), a garantia da segurança e da qualidade dos 

alimentos exige uma visão sistêmica, que envolve, além da ação dos diversos 

estágios envolvidos na cadeia, o monitoramento do governo e a pressão dos 

consumidores, estruturando assim sistemas coordenados e monitorados 

verticalmente. Segundo o autor, o governo exerce um papel fundamental no sentido 

de garantir um nível de segurança desejado aos alimentos, por meio das 

regulamentações e políticas públicas. Identificar e difundir o conjunto de 

necessidades do consumidor em relação à segurança alimentar é outro aspecto 

fundamental que deve preocupar toda a cadeia. 

Ziggers e Trienekens (1999) destacam que a coordenação dos diferentes 

estágios de produção vai demandar o estabelecimento de relacionamentos 

cooperativos entre os diferentes fornecedores e distribuidores que compõem a 

cadeia de fornecimento de alimentos. Os autores ressaltam que as organizações, 

para estabelecerem programas bem sucedidos, não só de garantias de qualidade, 

como para atender outras demandas dos consumidores, necessitam tanto do 

desenvolvimento de habilidades para a gestão das operações e da estratégia interna 

das empresas, como de desenvolverem habilidades para o estabelecimento e o 

gerenciamento de relações bem sucedidas com fornecedores e clientes. Para os 

autores, a capacidade de relacionamento com os fornecedores e clientes deve ser 

considerada uma "habilidade crítica" que, apesar da dificuldade de ser desenvolvida, 

oferece uma importante contribuição para o estabelecimento ou a manutenção de 

vantagens competitivas. 

As indústrias de alimentos vêm-se valendo de uma série de estratégias 

cooperativas na busca da competitividade; dentre estas ações podem ser 

relacionadas: as parcerias com fornecedores para o desenvolvimento e a produção 

de matérias-primas, embalagens e até mesmo produtos; as parcerias com 

distribuidores; as alianças com concorrentes para promoção e distribuição no 
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mercado externo; as parcerias com universidades e institutos de pesquisa para o 

desenvolvimento de tecnologias e produtos, entre outras. 

5.2.4. O Atacado de Alimentos 

O setor atacadista compreende o conjunto de empresas que ao invés de 

venderem seus produtos diretamente aos consumidores finais, se dedicam a vendê

los para outras empresas como: varejistas, indústrias, instituições públicas, 

agropecuárias e até mesmo para outros atacadistas (COUGHLAN et ai.., 2002; 

ROSENBLOM, 2002) 

Para Rosenblom (2002), a principal função do atacado é a prestação de 

serviços tanto para os fabricantes quanto para os varejistas. Os principais serviços 

prestados pelo atacado para a indústria são os seguintes: oferecer cobertura para o 

mercado que é extremamente disperso, realizar os contatos de vendas com o varejo, 

manter estoques de produtos, realizar o processamento de pedidos, levantar para a 

indústria informações sobre o mercado e oferecer suporte aos consumidores. Já os 

serviços para os varejistas, segundo o autor, são: disponibilizar os produtos de forma 

mais adequada às necessidades dos varejistas, oferecer serviços (entrega, reparos, 

garantia), fornecer crédito e assistência financeira, oferecer variedade de oferta, 

realizar fracionamento de quantidades e aconselhamento e suporte técnico. 

Os atacadistas são normalmente classificados em três grandes 

categorias: atacadistas tradicionais; agentes, corretores, dealers e representantes 

comissionados; e filiais e escritórios de vendas dos fabricantes. Os atacadistas 

tradicionais ou distribuidores atacadistas são empresas que adquirem a posse dos 

produtos, normalmente em grandes quantidades, para realizarem a distribuição em 

quantidades menores para os diferentes tipos de varejistas. Os agentes, corretores e 

representantes comissionados desempenham a função de distribuição dos produtos 

aos varejistas sem a aquisição da propriedade dos mesmos, sendo remunerados em 

função de comissões sobre as vendas. As filiais, escritórios de venda ou força de 

vendas da empresa são estruturas pertencentes à própria indústria, mas que 

normalmente operam fisicamente independentes dela, que se dedicam à distribuição 

dos produtos tanto para outros atacadistas como diretamente para o varejo 

(COUGHLAN et ai., 2002; ROSENBLOM, 2002). 
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No Brasil a estimativa é que o atacado atenda a mais de 800 mil pontos 

de venda espalhados por todo o país e que tenha faturado no ano de 2002 um total 

de R$52,8 bilhões, segundo dados do Ranking de 2003 da Revista Distribuição. 

Ainda segundo o ranking 2003, o setor atacadista é responsável por 44 a 45 % da 

distribuição das vendas no varejo de alimentos, exercendo, portanto, um 

fundamental papel na ligação entre a indústria de alimentos e os de varejo ( Revista 

Distribuição 04/2003). 

Segundo Sproesser (2001 ), os atacadistas exercem importantes funções 

no sistema agroalimentar brasileiro, dentre elas: viabilizar a ligação entre as 

indústrias e os varejistas espalhados por todo o país, realizar as funções de 

armazenamento dos produtos e disponibilizar produtos em lotes compatíveis com as 

necessidades dos clientes varejistas de diferentes portes. 

Dentre as principais tendências do atacado de alimentos, segundo Neves 

(1999), estão: a especialização dos distribuidores por segmento, as operações com 

margens menores de lucro, a concentração dos atacadistas, a utilização em larga 

escala de tecnologia de informação, a busca de garantia da qualidade e segurança 

alimentar na distribuição e a implantação de marcas próprias por grandes 

distribuidores. 

Em função das características dos produtos alimentícios, do perfil das 

empresas industriais e varejista é da abrangência espacial do mercado, a 

distribuição de alimentos no Brasil se vale de diferentes modelos de distribuição. 

Segundo a Associação Brasileira dos Distribuidores Atacadistas de Produtos 

Industrializados (ABAD) podem-se identificar pelo menos sete modalidades 

diferentes de atuação do setor atacadista na distribuição de alimentos no Brasil 

dentre elas: o atacadista distribuidor, o distribuidor exclusivo, o distribuidor exclusivo 

por categoria, o atacadista de balcão, o atacadista de auto serviço, o operador 

logístico e broker. (Guia do Setor Alimentício, 2002) 

Os Brokers são prestadores de serviços de distribuição da indústria, que 

oferecem serviços de representação especializada, enquadrando-se na categoria de 

comissionados. Normalmente, estes agentes representam poucas indústrias que não 

concorrem entre si, e são responsáveis pelas vendas, pela promoção, pelo 

atendimento e pelo suporte ao varejo. Em função de não terem de adquirir a 

propriedade do produto e, portanto, não investirem em estoques, e de possuírem 

algumas vantagens de ordem tributária na formação de seus preços, os brokers tem 
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se mostrado uma alternativa competitiva de distribuição e vêm crescendo no Brasil 

nos últimos anos, segundo se verifica no Ranking do Atacado de 2003 ( Revista 

Distribuição 04/2003). 

A utilização de brokers para a distribuição de alimentos industrializados 

tem crescido nos últimos anos no Brasil, seja em função de estruturação de 

parcerias entre empresas industriais e atacadistas já estabelecidas, que acabam 

transformando-se em brokers, ou pelo surgimento de empresas especialistas nesta 

prestação de serviços, que passam a atuar como parceiros da indústria na 

distribuição. Dentre os benefícios gerados por estes arranjos cooperativos entre 

fabricantes e distribuidores de alimentos, estão a redução dos custos e do volume de 

estoques ao longo da cadeia de suprimentos, a possibilidade de ofertar produtos a 

preços mais competitivos e o melhor gerenciamento da relação da indústria com o 

varejo e o consumidor (Guia do Setor Alimentício, 2002). 

Segundo o Guia do Setor Alimentício (2002), a indústria tem valido-se dos 

brokers principalmente na distribuição de seus produtos para os estabelecimentos 

de menor porte (varejo de até 1 O check-outs), desta forma desenvolvendo um novo 

canal de vendas direto para o atendimento deste cliente. 

5.2.5. O Varejo de Alimentos 

As empresas varejistas são aquelas que estão voltadas à venda de 

produtos para o consumo pessoal ou doméstico, diferenciando-se portanto das 

empresas atacadistas que estão voltadas à venda para outras empresas 

(ROSENBLOM, 2002; COUGHLAN et ai.,. 2002). 

Segundo Rosenblom (2002) apesar de os varejistas serem um grupo de 

empresas muito heterogêneo em relação ao porte e aos tipos de atividades 

desempenhadas, uma das principais características observadas na distribuição de 

bens nas últimas três décadas é a tendência de concentração e de aumento do 

poder de compra dos varejistas. Segundo o autor, esta tendência envolve tanto o 

aumento no porte das empresas, decorrente do crescimento das organizações ou de 

fusões e aquisições, quanto no aumento do poder de compra destas empresas de 

grande porte, denominadas pelo autor de category Killers. O autor destaca ainda, 

dentre as características destas empresas varejistas de grande porte a aplicação de 

tecnologias avançadas e a utilização de conceitos e técnicas modernas de marketing 
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como EDI (Eietronic Data lnterchangel), ECR (Efficient Consumer Response), 

Gerenciamento de Categorias e outras. Dentre os objetivos da utilização deste 

instrumental de marketing estão: melhor conhecer os consumidores, agilizar as 

transações e ampliar a efetividade das promoções. 

O fenômeno da concentração e do aumento de poder de compra dos 

varejistas também é observado no Brasil em diferentes setores. No setor de 

supermercados, que exerce papel fundamental na distribuição de alimentos, apenas 

2 redes responderam em 2002 por 27,2% do faturamento total do setor, que no ano 

foi de R$ 79,8 bilhões, o equivalente a 6,1% do Produto Interno Bruto Brasileiro 

(Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS, 2003). Neste setor, que abriga 

um conjunto de grandes competidores internacionais, de redes brasileiras de grande 

. porte de abrangência nacional e de outras redes menores com enfoque regional, o 

processo de concentração continua em andamento. 

Para Neves (1999), os canais de distribuição de alimentos no Brasil são 

divididos em dois grupos: os serviços de alimentação e o varejo. 

Os serviços de alimentação compreendem o conjunto de restaurantes, 

fast-foods, catering , hotéis, bares e cafés, que, segundo a ABIA, tiveram no ano 

2002 uma receita de R$25,9 bilhões (ABIA 2003). 

Segundo Neves, Chaddad e Lazarini (2002), uma das principais 

tendências observadas nos últimos anos no mercado de consumo de alimentos 

brasileiro é o crescimento das refeições fora do domicílio, tanto em bares e 

restaurantes comerciais, como em restaurantes industriais. Segundo os autores, 

apesar de existirem grandes empresas nacionais e estrangeiras, que atuam neste 

segmento de mercado, diretamente ou por meio de franquias (principalmente em fast 

foods), predominam neste ambiente as empresas de pequeno porte, com elevado 

grau de segmentação e diferenciação em produtos e serviços oferecidos. 

O varejo de alimentos é composto pelos hipermercados, supermercados, 

lojas de desconto, lojas de conveniência, padarias, açougues e outros. 

O segmento no qual atuam os hipermercados, supermercados e lojas de 

desconto, se caracteriza por margens de lucro unitárias reduzidas, elevado giro dos 

estoques e por um elevado grau de competição entre os rivais. Outra característica 

importante neste segmento é o elevado poder de barganha desses competidores em 

relação aos seus fornecedores, atribuído dentre outros fatores à capacidade 
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financeira dos competidores, suas participações privilegiadas de mercado e a 

capacidade de realização de compras em grandes escalas (SPROESSER, 2001 ). 

A competição acirrada no varejo e o poder de barganha das redes de 

supermercados e hipermercados exerce uma forte pressão por contínuas reduções 

de preços e margens nos fornecedores, principalmente sobre os de menor porte, 

que, no caso da indústria de alimentos, corresponde à maioria das empresas do 

setor. Neste sentido, a capacidade de coordenação das cadeias de fornecedores 

agroalimentares pelas redes de supermercados e hipermercados é bastante 

elevada, sendo freqüente a imposição do atendimento de condições diferenciadas 

de preço, prazos, bonificações e outros tipos de promoção para que os 

fornecedores obtenham espaço para comercializar seus produtos nas gôndolas 

desses varejistas. 

Outra característica do varejo internacional, que vem crescendo no Brasil, 

é a utilização de marcas próprias pelas redes de supermercados e hipermercados. 

Segundo NEVES, CHADADAD e LAZZARINI (2002), estima-se que o percentual de 

produtos alimentícios com marcas próprias no país chegue apenas a 1 0% do total 

das vendas, enquanto em países europeus este número é da ordem de 30 a 50%. 

O segmento de varejo de menor porte é compreendido pelas lojas de 

variedades e pelas lojas de conveniência. As lojas de variedades, que compreendem 

as padarias, os açougues, as quitandas, os sacolões e outros pequenos varejos, são 

predominantemente estabelecimentos de pequeno porte, de baixa capitalização 

financeira, familiares, com a gestão pouco profissionalizada e cujo escopo de 

atuação, normalmente, é local. As lojas de conveniência, por sua vez, são 

estabelecimentos, também de pequeno porte, que podem operar de forma 

independente ou vinculada a alguma franquia, E se caracterizam pelo fácil acesso e 

pela oferta de pequena variedade de itens para compras rápidas. 

A busca por competitividade tem fomentado uma série de ações 

cooperativas no setor de varejo de alimentos. No âmbito dos grandes grupos de · 

supermercados e hipermercados, verificam-se principalmente as alianças com 

fornecedores considerados estratégicos para a oferta de produtos que lhes ofereçam 

vantagens competitivas sobre os rivais, como é o caso de acesso diferenciado a 

marcas líderes e desenvolvimento de marcas próprias. 

No varejo de menor porte, especialmente nas pequenas redes e nos 

supermercados independentes, uma série de alianças entre concorrentes de porte 
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similar vêm ocorrendo. Normalmente o objetivo destas alianças é ampliar o poder de 

barganha destes varejistas em relação aos atacadistas e à indústria, buscando, 

assim, a redução da desvantagem de escala que possuem em relação às grandes 

redes. Porém, além do aumento do poder junto aos fornecedores, outras atividades 

como o desenvolvimento de marcas próprias de comercialização, a realização de 

promoções conjuntas, o aperfeiçoamento do modelo de gestão e outras ações 

orientadas ao aumento da competitividade passam a ser realizadas por meio desta 

aliança entre rivais. 

5.2.6 O Consumidor de Alimentos no Brasil 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA, 2002), 

a somatória do consumo de alimentos processados e in naturà no Brasil no ano de 

2001 foi de R$ 121 ,5 bilhões. Do total deste consumo, R$81 ,2 bilhões foram 

referentes a compras realizadas em supermercados, mercearias, feiras e outras 

formas de varejo e R$ 30,3 bilhões foram gastos em food services , que englobam 

restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e outras formas de serviços alimetícios. 

O comportamento do consumidor de modo geral depende de suas 

características pessoais (perfil cultural, social, psicológico e de renda) sendo 

estimulado pelo marketing ( produto, preço, distribuição, propaganda) e por fatores 

políticos, sociais, culturais, econômicos e tecnológicos (KOTLER, 2002). O perfil de 

distribuição da renda no Brasil faz com que haja uma grande concentração do 

consumo de bens e serviços em uma pequena parcela da população brasileira. 

Segundo Neves, Chaddad e Lazzarini (2002), enquanto 23% da população brasileira 

tem um consumo estimado em US$ 200 bilhões ao ano, o restante da população 

(77%) tem um consumo anual da ordem de US$ 170 bilhões. 

Estima-se que no Brasil, em função da estrutura de renda e de consumo 

do país, os consumidores gastem, em média, 40% de sua renda com alimentos. 

Apesar de determinados segmentos da população comprometerem apenas 15% de 

sua renda com consumo de alimentos, o percentual médio da renda do brasileiro 

comprometida com a alimentação é elevado quando comparado aos padrões 

europeus e americanos, cuja renda é bem maior. Este cenário indica a existência de 

mercados de consumo de alimentos com perfis bem distintos no Brasil e, 

conseqüentemente, amplas possibilidades de segmentações, tanto para grupos de 
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clientes que demandem produtos diferenciados, como produtos de baixo preço 

(NEVES, CHADDAD e LAZARINI, 2002). 

Segundo Neves, Chaddad e Lazarini (2002), no mercado brasileiro de 

alimentos, estão presentes as tendências gerais do comportamento do consumidor, 

semelhantes às que ocorrem em outros setores, dentre elas: 

• a busca por conveniência e praticidade; 

• a tentativa de conciliar qualidade a preço; 

• a busca pela diversão no processo de consumo; 

• crescimento da participação da terceira idade no mercado de consumo; 

• as exigências em relação aos direitos de consumidor; 

• a valorização de aspectos relacionados ao meio ambiente; 

• a responsabilidade social dos produtores etc. 

Ainda segundo Neves, Chaddad e Lazarini (2002), especificamente ao 

consumidor de alimentos podem ser identificadas as seguintes características e 

tendências: 

• Consumo fora do domicílio (crescimento dos fast-foods, restaurantes "por quilo", 

serviços de alimentação para empresas etc); 

• Segurança Alimentar (maior preocupação com a origem e qualidade dos 

alimentos, isenção de contaminações etc); 

• Mudanças no perfil de faixa etária dos consumidores (ampliação dos 

consumidores mais idosos e aumento da média de idade da população); 

• Busca por Conveniência (procura por produtos de fácil preparo, entregas no 

domicílio, embalagens individualizadas etc); 

• Valorização de produtos que enfatizam nutrição (diet, light, funcional); 

• Valorização de produtos que enfatizam aspectos culturais, regionais e exóticos 

(produtos e serviços especializados em alimentação regional como asiática, 

mexicana, produtos tropicais etc); 

• Preocupação Ambiental (produtos orgânicos, com selo ambiental etc); 

• Regulamentação ( códigos de defesa de consumidores, agências reguladoras, 

etc). 

Segundo Spers (2000), um aspecto peculiar do mercado consumidor de 

alimentos é a questão da qualidade intrínseca dos produtos, que, apesar de ser de 

difícil percepção imediata para os consumidores, tem atualmente uma forte 
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influência na decisão de compra. Como os aspectos relacionados à segurança 

alimentar são críticos no consumo de produtos alimentícios, uma vez que as 

contaminações, deterioração e outras ocorrências similares podem causar 

problemas de saúde aos consumidores, às vezes até de elevada gravidade, 

requisitos como: segurança alimentar, possibilidade de rastreabilidade, composição 

e origem estão, segundo o autor, cada vez mais presentes no conjunto de 

componentes que levam os consumidores a optar por um produto ou por outro. 

Além dos aspectos ressaltados, outros requisitos como uniformidade de 

produtos, agilidade na entrega e agregação de serviços aos produtos são 

necessidades que, segundo Neves, Chaddad e Lazarini (2002), estão cada vez mais 

influenciando a decisão de compra do consumidor de alimentos. 

Identificar os requisitos do consumidor de alimentos, desenvolver 

processos e produtos que atendam estas necessidades e comunicar-se com o 

consumidor passou a ser uma preocupação fundamental para a formulação e 

implementação de estratégias competitivas e de operações eficazes para as 

empresas da área de produção e distribuição de alimentos. 

Objetivando um detalhamento maior dos diferentes setores que compõem 

os Sistemas Agroalimentares (SAGs), Neves(1999) divide a etapa industrial de 

alimentos e fibras em agroindústria e indústria de alimentos, conforme ilustra o 

esquema 12. 

No estágio agroindustrial ocorre o processamento primário dos produtos 

agropecuários, sendo esta etapa a responsável pelo fornecimento dos produtos que 

serão transformados no estágio de industrialização de alimentos, como é o caso do 

açúcar, das farinhas e outras matérias-primas agroindustriais. Na indústria de 

alimentos estas matérias-primas agropecuárias são transformadas em produtos 

finais para o consumo, tais como biscoitos, doces, salgadinhos, etc. 
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• 
• Empresas Facilitadoras (serviços): transporte, estocagem, propaganda, financeiras, 

seguros, pesquisas de mercado eoutros tipos de prestação de serviços 
• 
• Influência dos Impactos do Macroamebiente: economia, recursos naturais, 

tecnologia, política aspectos institucionais etc . 
• 
• Ambiente Organizacional: cooperativas, 

outros. 

l 

Esquema 12: O Ambiente do Agribusiness 
Adaptado de Neves (1999). 

l 
associações, federações, sindicatos e 

l l 

Estas redes que compreendem os agentes de cada sistema agroalimentar 

específico como: os setores fornecedores de insumos agropecuários, a produção 

agropecuária, a produção agroindustrial, a industrialização de alimentos, os 

atacadistas, os varejistas e os consumidores finais dos produtos e as demais 

instituições do ambiente em que se inserem estes agentes, serão denominadas 

doravante neste trabalho como redes agroalimentares. 
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Capítulo 6. O Agribusiness do Amendoim 

6.1 Amendoim: características e origens 

O amendoim é uma leguminosa que pertence à família Dicotiledôneas, à 

sub-família Papilionoideae e ao gênero Arachis. Existem diversas variedades desta 

planta, porém a única das variedades cultiváveis é a Arachis Hypogaea (HUBNER, 

2003). Esta variedade possui diferentes cultivares sendo os mais difundidos os 

seguintes: Runner, Virgínia, Valência e Spanish (USA PEANUTS, 2003). 

A estatura e a estrutura da planta do amendoim variam conforme seu 

cultivar, podendo ter uma estrutura ereta com altura de até setenta centímetros ou 

formato rasteiro com altura de apenas vinte centímetros (IAC, 2003). De modo geral, 

os diferentes tipos de plantas possuem uma raiz principal da qual se projetam outras 

raízes laterais, que, por sua vez, subdividem-se, formando um conjunto de 

ramificações nas quais se desenvolvem as vagens que contêm os grãos de 

amendoim (UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION -

UNIDO, 1978). 

Apesar de seu formato, o amendoim não é uma castanha e sim uma 

leguminosa, que possuí características peculiares de sabor. O amendoim é rico em 

lipídeos, proteínas, carboidratos, sais minerais (magnésio, fósforo, potássio, zinco, 

ferro e cálcio) e vitaminas (B, E e K) constituindo-se num alimento altamente 

energético (Amercan Peanuts Council- APC, 2003). 
' 

O amendoim pode ser cultivado em quase todos os tipos de solo, desde 

que sejam férteis, de boa topografia e bem drenados, porém, em função das 

caraterísticas da planta, cujas vagens se desenvolvem em baixo da terra, os solos 

arenosos são mais favoráveis ao seu desenvolvimento e sua colheita, enquanto nos 

solos argilosos, as produções são susceptíveis de maiores perdas (HUBNER, 2003). 

O ciclo de produção do amendoim pode variar em função dos diferentes 

tipos de planta, em alguns cultivares eretos ele é mais curto, durando entre 11 O a 

120 dias, enquanto em outros cultivares, como é o caso das plantas rasteiras, o ciclo 

de produção são mais longos, variando de 130 a 145 dias (IAC, 2003). 

O amendoim é originário da América do Sul, mais precisamente entre as 

latitudes de 10° e 30° do hemisfério sul, sendo seu provável centro de origem a 
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região de Gran Chaco, que incluí os vales dos Rios Paraná e Paraguai (UNIDO, 

1978). 

A difusão do amendoim pelas Américas iniciou-se pelos indígenas, que o 

introduziram em diversas regiões da América Latina, desde os países do Sul até o 

México. Tanto no Brasil como em outros países Latino-Americanos o amendoim já 

era cultivado pelos nativos quando do início da colonização portuguesa e espanhola. 

No século XVI a planta foi introduzida na Espanha, onde é cultivada até hoje, e por 

meio dos Portugueses, Espanhóis e Holandeses, o produto passou a ser consumido 

em diferentes países europeus (Revista Aditivos e Ingredientes, 2003). 

Também no início do século XVI, os portugueses difundiram a produção 

de amendoim nos países da costa Africana e os espanhóis nas Filipinas. Das 

-Filipinas a produção de amendoim foi difundida para outros países Asiáticos, como 

China, Japão e Índia e para costa da Austrália (UNIDO, 1978). 

O Amendoim foi introduzido nos Estados Unidos pelos escravos africanos, 

que iniciaram sua plantação em estados do sul do país como a Geórgia e a Carolina 

do Sul. No século XVIII, o amendoim, que já era consumido pelos escravos, em 

função de suas características nutricionais, passou também a ser indicado como 

ração para suínos (PEANUTS ORGANIZATION, 2003). 

Somente no início do século XIX o produto começou a ser usado na 

fabricação de óleo, como alimento e como substituto do cacau. E em 1818 surgem 

as primeiras produções comerciais em Wilmington, na Carolina do Norte e a partir de 

então esta lavoura se espalhou por todo o sul do País (PEANUTS ORGANIZATION, 

2003). 

Ao longo da guerra da Secessão, o amendoim experimentou o primeiro 

grande aumento de consumo nos Estados Unidos em função do produto fazer parte 

da alimentação utilizada tanto pelos soldados sulistas como pelos do norte. A partir 

da segunda metade do século, por volta de 1860, o amendoim passou a ser 

consumido como aperitivo (snacks) e oferecido por vendedores ambulantes pelas 

ruas e em eventos como jogos de beisebol, espetáculos de circo etc. (PEANUTS 

ORGANIZATION, 2003) 

Apesar do crescimento da oferta e do consumo do amendoim nos 

Estados Unidos na segunda metade do século XIX, a produção era realizada 

utilizando técnicas rudimentares, o que implicava que o produto tivesse um nível de 

produtividade e qualidade bastante baixo (Revista Aditivos e Ingredientes, 2003). 
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Estudos realizados pelo Tuskegee lnstitute do Alabama, organismo de 

pesquisas relacionadas à agricultura e aos produtos dos estados sulistas, 

ofereceram uma série de contribuições para a melhoria da produtividade e para a 

expansão do agronegócio do amendoim nos Estados Unidos no início do século XX. 

Dentre as contribuições de pesquisadores como George W. Carver, estão: o plantio 

do amendoim em rotação com outras culturas, como é o caso do algodão; o 

desenvolvimento de equipamentos para a mecanização da colheita do produto; e o 

desenvolvimento de uma série de produtos que tinham como base o amendoim 

(PEANUTS ORGANIZATION, 2003). 

Os ganhos de produtividade das lavouras de amendoim, a criação de 

novos produtos e a incorporação desses produtos nos hábitos alimentares da 

sociedade americana, como é o caso da manteiga de amendoim (penauts butter), 

proporcionaram uma grande ampliação do mercado para o amendoim e seus 

derivados, de modo que em 1938 os negócios com o produto já movimentavam no 

país mais de 200 milhões dólares ao ano (Revista Insumos e Ingredientes, 2003 ) 

Atualmente o amendoim é um produto consumido no mundo todo. Os 

alimentos industrializados à base de amendoim e o consumo do produto in natura 

representam um consumo anual de cerca de 8 milhões de toneladas do produto. 

Estima-se que outros 15 milhões de toneladas de amendoim sejam esmagados 

anualmente para a produção de óleo comestível (HUBNER, 2003) 

Apesar da necessidade de climas quentes, o ciclo curto da cultura do 

amendoim e sua adaptabilidade a diferentes tipos de solos, possibilita a sua 

produção com sucesso em diferentes regiões do planeta. Produz-se amendoim 

desde a latitude de 35° do hemisfério sul em países como a Argentina e o Uruguai, 

nas regiões equatoriais e até nas latitudes de 40° do hemisfério norte, como nos 

Estados Unidos, em países europeus e no Japão (Revista Aditivos e Ingredientes 

2003). 

6.2. O Amendoim no Mundo 

A Produção mundial de amendoim em 2002 foi de 34,49 milhões de 

toneladas e os principais produtores mundiais de amendoim são a China, a Índia, a 

Nigéria, os Estados Unidos e a Indonésia. A Tabela 2 a seguir indica a evolução da 

produção de amendoim em grãos nestes países nos últimos anos: 
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Tbi2P'. 'Pd a ea nnc1pa1s ro utores M d' . d A d . un 1a1s e men o1m 
Amendoim em casca Ano Ano Ano 

Produção em mil ton. 2000 2001 2002 

China 14.516 14.472 14.556 

In dia 6.223 7.360 6.400 

Nigéria 2.901 2.683 2.900 

Estados Unidos 1:481 1.940 1.591 

Indonésia 974 990 1.000 

Mundo 34,465 36.124 34.500 

Fonte: FAO/ONU (2003} 

Na América Latina os principais produtores são a Argentina, que produziu 

em 2002, 514 mil toneladas de amendoim, o que eqüivale a 1,5% da produção 

mundial, o Brasil com 192 mil toneladas e o México com 136 mil toneladas (Fonte 

FAO/ONU 2003). 

A China é responsável por cerca de 42% da produção mundial do 

amendoim, tendo expandido nas 2 últimas décadas sua área plantada, elevando de 

2,0 milhões de hectares dedicados ao produto em 1970 para uma área de 4,9 

milhões de hectares em 2002. Além do aumento da área plantada, a China vem 

elevando também sua produtividade. Atualmente a produtividade estimada para as 

lavouras chinesas é da ordem de 2.900 kg por hectare. Desta forma, a China, apesar 

de dedicar uma área menor que a da Índia à cultura do produto, obtém uma 

produção maior (HUBNER, 2003). 

Apesar da China despontar como principal produtor mundial de 

amendoim, sua participação no comércio exterior do produto é pequena, uma vez 

que a produção nacional é basicamente voltada para o consumo interno, sendo 

destinada tanto para a fabricação de óleo comestível como para a alimentação, uma 

vez que o produto é utilizado em larga escala pela culinária chinesa. 

A índia, que é responsável por 18,5 % de toda a produção mundial de 

amendoim, possuí uma produtividade bastante inferior à chinesa, estimada em 

apenas 900 kg por hectare (HUBNER 2003). Desta forma, a agricultura indiana 

demandou aproximadamente 8 milhões de hectares para gerar sua produção de 7,2 

milhões de toneladas em 2001. Da mesma forma que a China, a Índia também tem 
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sua produção voltada ao mercado interno, não aparecendo como um grande 

exportador mundial do produto. 

Na Nigéria, cuja produção representa 8,4 o/o da produção mundial, 

também vem se observando um aumento da produtividade de suas lavouras. A 

média histórica de produtividade de 900 kg por hectare vem se elevando para 1.200 

kg por hectare nas últimas safras (HUBNER, 2003). Assim como no caso de China e 

Índia, o foco da produção Nigeriana também está centrado no mercado interno. 

Nos Estados Unidos a produção do amendoim está concentrada em nove 

estados: Geórgia, Texas, Alabama, Carolina do Norte, Flórida, Virgínia, Oklahoma, 

Novo México e Carolina do Sul. Somente o estado da Geórgia é responsável por 

aproximadamente 40% da produção do país (PEANUTS ORGANIZATION, 2003). A 

área plantada de amendoim no país vem se mantendo constante nas últimas três 

décadas, porém a produtividade americana é que vem crescendo, sendo atualmente 

da ordem de 3.030 kg/ ha (MINOTTI e BORSARI FILHO 2001 ). 

Apesar de grandes consumidores de amendoim e seus derivados, os 

americanos lideram as exportações do produto, principalmente do amendoim voltado 

à produção de alimentos, que necessita um nível de qualidade bastante superior ao 

exigido à fabricação de óleos. As exportações representam um quarto da produção 

americana de amendoim e os europeus são os seus principais clientes, absorvendo 

cerca de 60% dessas exportações. Os principais países importadores europeus são 

a Holanda, a Inglaterra e a Alemanha. Os americanos exportam ainda produtos 

processados de amendoim para países como Arábia Saudita, Canadá, Japão e 

Coréia. (APC, 2003) 

Em função de suas características, o amendoim pode ser utilizado tanto 

como matéria-prima da indústria de óleo, como alimento in natura e como alimento 

industrializado. Analisando-se a produção dos diferentes tipos de plantas 

oleaginosas nos últimos anos, verifica-se que o amendoim participou com 9,9% da 

produção total mundial, sendo superado apenas pela soja, que na média dos últimos 

anos representou 54,8%, pela colza, 12,2 o/o e pelo caroço de algodão, 11 ,2% 

(HUBNER, 2003). 

O amendoim pode ser utilizado para a extração de óleo, empregado 

diretamente na alimentação humana ou na industrialização de derivados como 

maioneses, gorduras hidrogenadas, manteigas e margarinas e na fabricação de 

conservas. Depois de refinado, o óleo pode também ser utilizado para fins 
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farmacêuticos e medicinais, principalmente como veículo para emulsão de produtos 

injetáveis, na formulação de tintas e corantes, e na elaboração de velas, cosméticos 

e sabões (CÂMARA et ai., 1982). 

Historicamente a fabricação de óleos foi o principal destino da produção 

mundial de amendoim, porém nas últimas décadas, apesar da produção ter mais 

que duplicado, a produção de óleos à base de amendoim não cresceu na mesma 

proporção. Outros tipos de óleos, como o de soja, têm tomado os mercados dos 

óleos de amendoim. Neste sentido, estima-se que atualmente menos da metade do 

amendoim produzido mundialmente seja esmagado para a fabricação de óleos. 

(Revista Aditivos e Ingredientes, 2003) 

Além do consumo in natura e do consumo na culinária, como ocorre em 

países como China, Japão e Índia, uma das principais utilidades do amendoim é a 

fabricação de produtos de confeitaria, ingredientes para fabricação de doces, balas e 

bombons (candies) ou como pasta de amendoim. 

Dentre os produtos de confeitaria estão os salgadinhos (snacks) em que 

os grãos de amendoim são torrados, fritos, cozidos ou preparados de outras 

maneiras para serem consumidos na forma de aperitivos. Outros produtos de 

confeitaria são os amendoins que recebem coberturas como chocolates, caramelos 

ou outras. Estima-se que somente o Japão, a Indonésia e os países europeus 

importem cerca de 5 milhões de toneladas de amendoim para aplicação em 

confeitaria, enquanto os Estados Unidos e a China utilizem cerca de 3 milhões de 

toneladas de sua produção para este mesmo fim (PAIXÃO, 2002). 

O amendoim é utilizado ainda como ingrediente de doces e recheio de 

chocolates e balas. Ao todo estima-se que 20% da produção mundial de amendoim 

seja utilizada pelo setor de balas, doces e confeitos (Revista Aditivos e Ingredientes, 

2003). 

Nos Estados Unidos um importante destino do amendoim é a fabricação 

da pasta ou manteiga de amendoim, consumida em substituição às manteigas ou 

margarinas convencionais. Estima-se que este produto, desenvolvido no século XIX, 

e rigorosamente regulamentado pela legislação americana, consuma anualmente 

cerca de 500 mil toneladas de amendoim, o que eqüivale a 50% da produção da 

Geórgia, estado americano responsável por 40% da produção americana ( Revista 

Aditivos e Ingredientes, 2003) 
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Segundo a ABICAB (2003), os países de maior consumo per capita de 

alimentos de amendoim em 2000 foram os seguintes: China com consumo de 3,6 

kg/ano, Canadá com 2,8 kg/ano, Holanda com 2,8 kg/ano, Argentina com 2,5 

kg/ano, Estados Unidos com 2,4 kg/ano, Reino Unido com 1,7 kg/ano, México com 

1 ,6 kg ano, África do Sul com 1 ,4 kg/ano e Índia com 1 ,2 kg/ ano. 

O amendoim pode ainda ser utilizado na nutrição animal, uma vez que as 

hastes e folhas de suas plantas, por apresentarem elevado valor nutritivo, podem ser 

usadas como feno para ração animal. Da mesma forma, o sub-produto resultante da 

extração do óleo, pode também ser utilizado como adubo orgânico em culturas 

perenes como café e citros e para alimentação animal, principalmente para bovinos 

de corte (CÂMARA, 1982). 

Pesquisas dos Instituto do Tuskegee lnstitute do Alabama realizadas 

desde a primeira metade do ·século XX, e em especial de George W. Carver, indicam 

mais de 300 usos para produtos de amendoim (PEANUTS ORGANIZATION, 2003) 

6.3. O Amendoim no Brasil 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 

Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB) atuavam formalmente no Brasil até o ano 

2000, na industrialização de alimentos de amendoim, 145 empresas, das quais 93 

estavam instaladas no estado de São Paulo, 24 no Paraná, 12 em Minas Gerais e 

16 restantes nos demais estados do país. Segundo a Associação, que reúne mais 

da metade dos fabricantes que operam formalmente neste negócio, predominam 

neste setor as empresas nacionais e de pequeno e médio porte que no ano 2000 

empregaram diretamente cerca de 8.000 trabalhadores. ( ABICAB 2003 a) 

Ainda segundo a ABICAB, foram produzidas, no ano 2000, 92 mil 

toneladas de produtos finais à base de amendoim. Os principais mercados desse 

produtos foram o estado de São Paulo, responsável por 45% do consumo dos 

produtos de amendoim, o Rio de Janeiro responsável por 29% e Minas Gerais por 

7%. O consumo dos produtos de amendoim é maior nos períodos de maio a 

setembro, sendo que o mês de junho representa aproximadamente 12% das vendas 

desta indústria (ABICAB 2003 a). 

Estima-se que, em função da tradição de fabricação caseira de doces 

existente no Brasil e pela estrutura e conjuntura econômica do país, existam muitas 
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empresas de "fundo de quintal" atuando de maneira informal na fabricação de 

alimentos à base de amendoim. Isto faz com que o número de fabricantes e a 

produção anual de produtos de amendoim devam ser bem superiores aos 

informados pela ABICAB. 

A cultura do amendoim já teve um papel importante no cenário agrícola 

nacional, sendo uma das principais matérias-primas utilizadas para a fabricação de 

óleos comestíveis. A ampliação da produção nacional deu-se em meados do século 

XX, quando no processo de urbanização, as gorduras de origem animal passaram a 

ser substituídas pelas vegetais (CÂMARA et ai., 1982). 

Apesar do seu teor de óleo e da sua qualidade, o amendoim foi 

substituído por outras oleaginosas ao longo da década de setenta, em razão de seu 

preço elevado, das dificuldades enfrentadas em seu cultivo e de problemas de 

armazenamento que o produto acarretava. Após 1973, a soja, de cultivo mais fácil, 

menores custos de produção e crescente procura no mercado nacional e 

internacional, substituí o amendoim como matéria-prima para a fabricação de óleos 

comestíveis no Brasil. 

Atualmente, a produção nacional de amendoim, que já foi de 0,96 milhão 

de toneladas em 1972, é inferior a 200 mil toneladas ao ano, representando pouco 

mais de 20% do que se produzia no início dos anos 70, como indica o gráfico 01. 

Esta produção se destina em quase sua totalidade a atender a demanda interna do 

setor alimentício, sendo comuns as importações do produto . 
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Gráfico 1: Evolução da Produção de Amendoim no Brasil de 1970 a 2002 
Fonte IBGE (2002) 
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O amendoim, por ser uma cultura de clima tropical, pode ser cultivado em 

todo o país, porém nas regiões mais quentes é possível a obtenção de duas 

colheitas por ano, as chamadas safra das águas e das secas. 

O principal estado produtor de amendoim no Brasil é o estado de São 

Paulo, que, na média da década de noventa concentrou, quase 90% da produção 

nacional. Outros estados produtores são Paraná e o Rio Grande do Sul, conforme 

indica Tabela 3 a seguir. 

Tabela 3: Evolução da Produção de Amendoim Nacional e nos Principais Estados Produtores em mil 
toneladas: Brasil 1992 a 2001 · 
Produção 

Anual em 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

milton. 

·São Paulo 140,6 131,5 141,9 125,4 120,1 117,1 165,1 153,4 149,8 164,5 

Paraná 5,2 3,9 3,2 2,7 5,0 5,2 5,0 4,9 3,7 10,3 

Rio G. Sul 9,0 5,7 6,2 6,2 5,8 6,4 6,6 6,6 6,6 6,9 

Brasil 163,8 146,6 159,6 142,5 138,8 137,2 183,5 172,4 171,6 196,7 

Fonte IBGE 2003 

Analisando-se na Tabela 4 a área destinada à cultura de amendoim no 

Brasil nas 3 últimas décadas, verifica-se que, dos 750.000 hectares plantados em 

1972 a ocupação foi sendo reduzida ano a ano até 1993, quando atinge uma área 

de apenas 82.400 hectares. Desde então, apesar de algumas oscilações anuais, 

verifica-se uma tendência de expansão da área plantada destinada às lavouras de 

amendoim no país. 

T b I E a e a 4: d d volur.ão da area colhi a e amendoim: em mil ha: Bras11 1992 a 2001 
Anos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Area Colhida 97,5 82,4 90,8 93,2 81,4 88,4 100,0 96,7 104,0 102,4 

Fonte IBGE 2003 

Um dos principais crescimentos observados nos últimos anos na cultura 

do amendoim é o do rendimento das lavouras, que evoluem de 1587 kg colhidos por 

hectare em 1992 para 2017 kg por hectare em 2002, gerando um ganho de 

produtividade de 27,1% no período (Companhia Nacional de Abastecimento -

CONAB, 2003). Estes ganhos de produtividade são decorrentes, principalmente, de 

uma série de melhorias que vem ocorrendo nas lavouras como: a introdução de 

novos tipos de sementes, em especial as variedades rasteiras como a do tipo 
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runner, utilização de novas técnicas de plantio e manejo da lavoura; e da 

mecanização das colheitas. Apesar da evolução da produtividade, o rendimento 

médio nacional é ainda bem inferior à média dos países líderes em produtividade 

como a China e Estados Unidos que atingem respectivamente 2.900 Kg e 3.300 kg 

por hectare. 

Ao longo do período de 1992 a 2001, conforme ilustra a Tabela 5, o 

volume de amendoim brasileiro exportado foi superior ao volume do produto 

importado, porém, a partir de 1996, observa-se uma tendência de aumento nas 

importações, em especial do amendoim oriundo da Argentina que se tem destinado 

ao abastecimento da indústria alimentícia. Observa-se, também a redução das 

exportações para patamares bem inferiores aos do início da década e, 

consequentemente, a geração de déficits comerciais anuais neste produto. 

Tabela 5: Evolução das Exportações e Importações de Amendoim em mil toneladas: Brasil 1992 a 
2001 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Exportação . 14,6 20,4 16,0 13,2 6,1 7,3 7,6 4,7 1,4 7,0 

Importação. 0,4 1,5 4,4 3,2 8,2 10,2 2,1 5,5 5,8 0,1 

Saldo. 14,2 18,9 11,6 10,0 (2, 1) (2,9) 5,5 (0,8) (4,4) 0,9 

Fonte IBGE,SECEX/MDIC 2003 

No estado de São Paulo as duas pnncrpais regroes produtoras são a 

região norte, em municípios próximos a Ribeirão Preto (Alta Mogiana) e a região 

oeste em municípios próximos a Marília (Alta Paulista). 

Os principais municípios produtores na região norte são Jaboticabal, 

Sertãozinho, Cravinhos, Jardinópolis, Guariba, e Dumont. Nesta região, em que 

existe uma forte presença de usinas de açúcar e álcool, o amendoim é plantado 

como cultura rotativa da cana de açúcar. Depois de realizado o corte da cana as 

usinas arrendam a terra para o plantio do amendoim, num período que normalmente 

se inicia em setembro ou outubro e se encerra em fevereiro, quando a cana é 

novamente plantada. Desta forma, predomina na região norte apenas uma safra no 

verão, conhecida como "amendoim das águas"(CÂMARA e MARTINS, 2001 ). 

Na região oeste, em que os principais municípios produtores são 

Herculândia, lacri, Tupã, Echaporã, Arco-Íris, Pompéia, Quintana e Marília, as 
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principais plantações de amendoim são realizadas normalmente ou em reformas de 

pastagens ou de cafezais. Nesta região, os arrendatários normalmente oferecem 

como forma de pagamento das terras que utilizam para o plantio de amendoim a 

correção dos solos para o replantio de pastos ou outras lavouras e plantações. 

Oeste modo, os contratos realizados nesta região são de mais longo prazo (em 

média 2 anos), possibilitando assim, além da safra de verão, a obtenção anual de 

uma segunda safra nos meses 'de junho e julho, conhecida como "amendoim da 

seca" (CÂMARA e MARTINS, 2001). 

A Tabela 6 ilustra a evolução da produção de amendoim nos principais 

municípios produtores do estado de São Paulo. 

Tabela 6: Evolução da produção em toneladas dos principais municípios produtores de amendoim no 
estado de São Paulo 1990 1995 e 2000 

' 
Municípios Região 1990 

Jaboticabal Norte 9.270 

Herculandia Oeste 2.650 

la cri Oeste 3.900 

Sertãozinho Norte 5.278 

Tupã Oeste 3.470 

Cravinhos Norte 300 

Jardinópolis Norte 1.125 

Luís Antônio Norte 3.025 

Guariba Norte 4760 

Echaporã Oeste 250 

Serrana Norte 400 

Dumont Norte 630 

Arco-I ris Oeste 

Pompéia Oeste 3801 

Quintana Oeste 2375 

Marília Oeste 2605 

- .. 
Fonte IBGE- Produçao Agncola Munrc1pal (2002) 
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Segundo Câmara e Martins (2001 ), dentre as principais dificuldades 

enfrentadas pela produção de amendoim no Brasil estão o preço das sementes, 9 

preço do arrendamento das terras, os custos de proteção da lavoura das pragas e 
/ 

os custos gerais de produção e os riscos de perda, em função tanto das oscilações' 
(/ 

de preço, que fazem com que muitas vezes os custos de produção não sejam 

. ' 

,, 
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cobertos pela receita obtida com a venda do produto, como da contaminação pela 

aflatoxina. 

6.4 O problema da contaminação do amendoim pela Aflatoxina 

Segundo Fonseca H (2003), a aflatoxina é um grupo de substâncias, 

tóxicas para o homem e para os animais, produzidas principalmente por dois fungos: 

Aspergil/us flavus e Aspergillus parasiticus, que se desenvolvem em muitos produtos 

agrícolas como no amendoim e outras sementes oleaginosas, nozes, milho e outros 

cereais. 

A aflatoxina não é um fungo específico de uma determinada região ou 

país, podendo ocorrer contaminação em qualquer local que se produza ou armazene 

os produtos a ela susceptíveis, como é o caso do amendoim, em decorrência de 

condições de umidade dos produtos, da umidade do ar e das temperaturas elevadas 

(IAC, 2001 ). 

Os efeitos da aflatoxina nos animais variam conforme a dose e a 

freqüência com que os produtos contaminados são ingeridos, a espécie do animal, 

sua idade, estado nutricional e outras características. O consumo de rações 

contendo farelo de amendoim, milho, ou de qualquer outro alimento contaminado 

com a aflatoxina, pode causar a morte de animais ou gerar lesões de diversos tipos, 

principalmente hepáticas, diminuindo o seu desempenho, seu desenvolvimento e a 

sua produção. A ingestão de rações contaminadas pela aflatoxina também leva à 

contaminação dos produtos animais como ovos e leite, seus derivados (queijos, 

iogurtes etc.) (FONSECA 2003). 

Um dos episódios que ressaltou os riscos da contaminação do amendoim 

por aflatoxina, foi a morte de filhotes de perus e a intoxicação de patos, faisões e 

outras aves, ocorridas em 1960 na Inglaterra em decorrência do consumo de rações 

animais produzidas à base de farelo de amendoim importado do Brasil (IAC, 2001) . 

Nos seres humanos a ingestão de produtos contaminados em quantidade. 

e freqüência elevada podem provocar uma série de problemas hepáticos (cirrose, 

necrose do fígado, hepatite do tipo B, câncer primário), síndrome de Reye 

(encefalopatia com degeneração gordurosa do cérebro), hemorragias renais, lesões 

de pele, problemas no sistema imunológico e outras doenças (FONSECA, 2003). 
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O amendoim, segundo Fonseca {2003), tem uma propensão intrínseca 

maior que os demais produtos para a contaminação por aflatoxinas, porém a 

umidade do produto, decorrente tanto de chuvas que podem ocorrer no período das 

colheitas, como de armazenamento e transportes em condições inadequadas, 

favorecem a incidência da sua contaminação. 

A contaminação do amendoim pela aflatoxina pode ocorrer tanto durante 

a produção agrícola como nas etapas que vão da colheita até a industrialização. Na 

lavoura a contaminação pode se dar em função da qualidade das sementes, de 

pragas, excesso de chuvas, além de outros fatores relacionados ao manejo agrícola. 

Já nas fases posteriores são as condições inadequadas de colheita, transportes, 

secagem e armazenamento do amendoim ainda em casca, as principais 

responsáveis pelo fenômeno (IAC, 2001 ). 

As práticas de plantio, colheita, secagem, armazenamento e transportes 

mais arcaicas, ainda utilizadas por produtores de amendoim no Brasil, aumentam a 

probabilidade da contaminação pela aflatoxina. O fato de grande parte da produção 

nacional ser colhida no verão, na chamada "safra das águas", em que a freqüência 

de chuvas é grande, também contribuí para o aumento da contaminação da 

produção nacional ( FONSECA, 2003). 

O limite máximo de presença de aflatoxina permitido em alimentos 

destinados ao consumo humano varia de um país para outro, de 5 a 20 ppb 

(microgramas de produto analisado), porém a tendência é que a tolerância seja 

diminuída ainda mais, tendendo a ser zero, como ocorre no Japão. No Brasil o limite 

tolerado de presença de aflatoxina para os produtos alimentícios de amendoim é de 

20 ppb enquanto para os produtos de nutrição animal é de 50 ppb (IA C 2001, 

ANVISA, 2002). 

Como os processos indústriais não são eficazes para a efetiva eliminação 

da toxina do amendoim, uma vez contaminado, o produto não mais pode ser 

destinado ao consumo na forma de alimento, devendo ou ser destinado à 

fabricação de óleos ou ser destruído. Neste sentido, a obtenção de matérias-primas 

isentas de contaminação é considerada um requisito fundamental para que a 

indústria de alimentos de amendoim possa ofertar produtos seguros ao consumo 

humano. 

Apesar de todos os danos que a aflatoxina pode causar aos 

consumidores, no caso do amendoim, é possível a prevenção de sua ocorrência por 
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meio de procedimentos relativamente simples nas etapas de produção, 

armazenagem e transporte (IA C, 2001 ). 

A prevenção e o controle da aflatoxina envolvem medidas como: a 

utilização de sementes de qualidade; a implementação de melhorias no manejo da 

lavoura; a melhoria das condições de colheita, armazenagem e transportes, 

protegendo os produtos da umidade; utilização de serviços de apoio como 

secadores a gás e laboratórios de análise de sementes etc. (CÂMARA e MARTINS, 

2001 ). 

Apesar de as medidas necessárias à prevenção da contaminação não 

serem de grande complexidade, elas envolvem investimentos em melhoria de 

instalações e de outros recursos de produção, além de implicarem em aumento nos 

custos operacionais com estas outras atividades como secadores, armazenagem 

etc. Além disso, as atividades envolvem mudanças no comportamento e no 

relacionamento entre fornecedores de diferentes estágios da cadeia de suprimentos 

da indústria alimentícia, como produtores rurais, transportadores, cerealistas, 

armazéns e a própria indústria de alimentos. 

Analisando as principais causas da contaminação do amendoim, verifica

se que a melhoria nos processos e nas atividades logísticas (instalações, condições 

de estocagem, transportes e outros serviços) dos diferentes fornecedores da cadeia 

do amendoim (produtores rurais, transportadores, secadores, beneficiadores e a 

indústria alimentícia) pode oferecer grandes contribuições para a oferta de produtos 

mais seguros para o consumo e, desta forma, contribuir para uma maior 

competitividade para o agronegócio do amendoim brasileiro. 

Com um conjunto de procedimentos de baixa complexidade, já adotados 

por produtores que vêm superando o problema, a contaminação pela aflatoxina pode 

ser prevenida. Dentre os procedimentos sugeridos para os produtores estão: a 

correção do solo para o plantio com cal, objetivando aumentar a resistência da 

planta às pragas e doenças; a colheita do produto com a maturação ideal; a inversão 

das plantas para secagem; o "batimento" e ensaque somente quando o amendoim 

tiver sua umidade reduzida; o armazenamento em condições adequadas (baixa 

umidade, sem contato com água, em ambientes ventilados etc.), transportes 

adequados (proteção contra chuva e umidade e evitar excesso de calor) (FONSECA, 

2003). 
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Recentemente, ferramentas simples que foram incorporadas à produção 

do amendoim brasileiro têm trazido importantes contribuições ao combate à 

aflatoxina. Dentre elas estão: as colheitadeiras conhecidas como "arrancadores

invertedores", os sistemas de transportes a granel e os secadores artificiais movidos 

a gás, além, é claro, dos equipamentos de medição de umidade e de presença de 

aflatoxinas que começam a difundir-se nos laboratórios das empresas que utilizam o 

produto em larga escala. 

Apesar de existirem legislações de controle da aflatoxina no amendoim 

desde a década de setenta (FONSECA, 2003) e da exigência de laudos de 

laboratórios credenciados para a comercialização do amendoim, só recentemente o 

problema ganhou publicidade nacional e entrou definitivamente nas prioridades dos 

diferentes fornecedore$ da cadeia agroindustrial do amendoim. 

O ano de 2000 pode ser considerado um marco divisório para o 

agronegócio do amendoim no Brasil e para o combate à sua contaminação. Neste 

ano, um programa de televisão de grande audiência nacional apresentou, numa 

seqüência de reportagens, os resultados de análises de produtos derivados do 

amendoim, de diferentes marcas, coletados em supermercados, que mostravam a 

presença de fungos (aflatoxina) em um percentual elevado, indicando que estes 

produtos ofereciam sérios riscos à saúde dos consumidores. 

O episódio de divulgação dos produtos contaminados no ano de 2000, 

que ficou conhecido no setor como "a crise da aflatoxina", aumentou a desconfiança 

dos consumidores em relação à segurança alimentar dos produtos nacionais à base 

de amendoim, reduziu imediatamente o consumo desses produtos e afetou 

fortemente as vendas da indústria de alimentos à base de amendoim, tra.zendo 

prejuízos a toda a rede de fornecedores envolvidos desde a produção rural até o 

varejo. 

Se por um lado a crise da aflatoxina trouxe grandes prejuízos para a 

imagem e para os próprios resultados do agronegócio do amendoim, por outro ela 

despertou, junto aos produtores rurais, cerealistas e industriais envolvidos neste 

negócio, a busca de soluções que viabilizassem ofertar produtos seguros ao 

consumo. Na realidade esta rede de fornecedores deparou-se neste momento com a 

seguinte questão: ou enfrentavam de forma definitiva o problema da aflatoxina que 

se arrastava há anos no Brasil, ou a tendência seria a diminuição ainda maior do 

consumo do amendoim e seus derivados, o que poderia levar até mesmo ao 
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desaparecimento deste agronegócio que já tinha sofrido uma grande redução nas 

últimas duas décadas. 

6.5. O Pró-amendoim e as Ações dos Órgãos de Fiscalização 

Segundo a ABICAB a produção nacional de amendoim, da ordem de 180 

mil toneladas ao ano, e o consumo per capita dos brasileiros de 0,6 kg ao ano, é 

muito pequeno, frente à aceitação que o produto e seus derivados têm junto ao 

público brasileiro e ao potencial de consumo do país, havendo, portanto, um grande 

mercado a ser conquistado. Porém, segundo a associação, as constantes 

divulgações de contaminações de produtos pela aflatoxina e dos problemas que 

esta toxina traz para a saúde humana, vem afetando a imagem do produto junto aos 

consumidores e estagnando as vendas desses produtos que poderiam, ser pelos 

seus cálculos, três vezes maior que os padrões atuais (ABICAB, 2003) 

A crise de confiança dos consumidores no produto em decorrência das 

notícias das contaminações divulgadas no ano 2000 e as respectivas quedas de 

vendas dos produtos de amendoim mobilizaram a associação e um grupo de 

empresas do setor a implementar no início de 2001, o Pró Amendoim (Programa de 

Auto Regulamentação e Expansão do Consumo de Amendoim) visando a "enfrentar 

o problema da aflatoxina, resolvendo definitivamente este que é o principal risco que 
i 

ameaça as empresas do setor''( ABICAB, 2003, p.34). \.. 

Segundo a ABICAB, os objetivos do Pró Amendoim são os seguintes: 

elevar o conceito do amendoim; expandir o seu consumo no Brasil; criar e manter 

um Selo de Qualidade que gere credibilidade aos produtos de amendoim; e oferecer 

segurança a fabricantes e consumidores . 

A estratégia utilizada pelo programa envolve as seguintes atividades: 

implementação de sistemas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e de Análise de 

Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) nas empresas participantes; 

avaliações periódicas nos processos dessas empresas por meio de auditoria 

especializada e independente; certificação por um ano das empresas aprovadas nas 

avaliações periódicas; e análises bimestrais de amostras colhidas nos pontos de 

venda para verificar o teor de aflatoxina de produtos de fabricantes de todo o país. 

As auditorias de avaliação de BPF/APPCC das empresas participantes 

envolvem 15 itens: responsabilidade técnica e supervisão, edificações e instalações, 
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fluxo de processo, controle de processos/equipamentos e utensílios, recepção de 

materiais, laboratório de análise e controle de qualidade, tratamento de não

conformidade, estocagem e preservação, limpeza e desinfecção, pessoal, controle 

de pragas, meio ambiente, rastreabilidade, fornecedores e APPCC. Em função da 

avaliação destes 15 critérios, cada uma das empresas recebe uma resultado final 

que varia de zero a cem pontos percentuais 

Ao longo dos anos de 2001 a 2002, as empresas participantes do Pró

Amendoim sofreram 3 auditorias de BPF/APPCC e a avaliação média destas 

empresas evoluiu de um resultado médio inicial de 46% obtido pelo conjunto de 

empresas na primeira auditoria em 2001, para um resultado médio de 82% na 

terceira auditoria realizada no ano de 2002, existindo empresas que no período 

evoluíram de um resultado inicial de 35% na primeira auditoria para 90% na terceira. 

A análise dos produtos finais já envolveu mais de 750 amostras colhidas 

bimestralmente em pontos de vendas de todo o país. desde 2001. Depois de 

analisadas, caso estas amostras não estejam em conformidade com os parâmetros 

da legislação sobre aflatoxina, as empresas são notificados via cartório pelo Pró

Amendoim para tomarem providências. Caso as providências não sejam tomadas 

ou, em caso de reincidência, as empresas são denunciados à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA e ao Ministério Público dos estados em que os 

fabricantes estão instalados. 

As providências tomadas pela ANVISA e pelo Ministério Público dos 

estados inclui a retirada dos lotes contaminados do mercado, a autuação, a 

imposição de adoção de medidas de melhoria, interdições cautelares e até mesmo o 

fechamento das empresas, como ocorreu com fabricantes que tiveram suas 

atividades encerradas após 2001 (ABICAB 2002 b). 

Os fabricantes de alimentos avaliam que processos de retirada de 

produtos do mercado, de interdições e as demais sanções dos órgãos sanitários 

afetam profundamente a credibilidade das empresas infratoras tanto junto aos seus 

distribuidores (atacado e varejo) quanto aos seus clientes finais, causando prejuízos 

inclusive à confiança que os consumidores depositam em outros produtos dessas 

empresas, uma vez que normalmente as industrias não produzem apenas alimentos 

de amendoim. 

Analisando-se as informações sobre os resultados das coletas de 

amostras de produtos de amendoim em pontos de vendas realizadas pelo Pró-

'~ 
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Amendoim, de setembro de 2001 até maio de 2003, observa-se a persistência de um 

percentual que varia entre 1 O e 16% tanto de produtos quanto de empresas, cujas 

amostras apresentam padrões de aflatoxina acima dos estabelecidos pela legislação 

sanitária. 

A décima primeira coleta de amostras, realizada pelo Pró-Amendoim no 

primeiro semestre de 2003, analisou 93 amostras de produtos de 63 empresas. 

Deste total, 11 amostras de produtos (11 ,8 %) pertencentes a 1 O empresas (15,9%) 

apresentaram presença de aflatoxina acima do padrão tolerado pela legislação, 

sendo que os produtos que apresentaram maior incidência de contaminação foram a 

paçoca (21 %) e o doce de amendoim (13%). (ABICAB 2001 e 2003b). 

Outra observação que se verifica nos boletins da Associação Brasileira da 

Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados é que, em função da 

persistência de empresas do setor em manter práticas que geram problemas de 

contaminações dos produtos de amendoim, tem levado a ABICAB a um discurso e 

uma ação mais agressiva em relação às empresas consideradas prejudiciais ao 

setor, como se pode observar no texto extraído de um dos informativos do Pró

Amendoim, comentando a 9" coleta de amostras de produtos de amendoim realizada 

no segundo semestre de 2002. 

A análise das amostras de várias marcas de produto sem o Selo são um 
verdadeiro crime contra a saúde de consumidor, como verificamos 
novamente. Foram coletadas em todo o Brasil, 67 amostras de 58 
empresas, onde foram encontrados 15% das amostras e 14% das 
empresas, que não pertencem ao Programa, contaminados com aflatoxinas 
acima do permitido pela nova legislação sanitária vigente ( .... ). Algumas 
marcas continuam reincidentes, produzindo e colocando ao consumidor 

. produtos contaminados, com prejuízos incalculáveis à saúde da população 
brasileira(ABICAB, 2002, p.1 ). 

Em outro trecho do mesmo boletim a associação informa que solicitou às 

Promotorias Públicas dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, a retirada 

do mercado de lotes contaminados de produtos de amendoim que poderiam causar 

danos à saúde dos consumidores, e que num destes casos o Ministério Público 

decidiu pela interdição da fábrica. O texto a seguir, retirado da matéria Pró

Amendoim denuncia empresas ao Ministério Público, explicita a posição que a 

associação vem assumindo em relação ao problema destas emprsas. 

A Abicab entende que os 10-12% de fabricantes que insistem em continuar 
a fabricar produtos não conformes, denegrindo a imagem do amendoim, 
devem ser combatidos por todos os empresários que trabalham 
corretamente atendendo a legislação de alimentos em vigor no país 
(ABICAB, 2002b, p.1 ). 
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Segundo a ABICAB, as empresas participantes do programa Pró-

Amendoim avaliam que, após serem certificadas e passarem a trabalhar com o "Selo 

de Qualidade" do amendoim em seus produtos, tiveram, em média, um aumento de 

30% em suas vendas em relação a períodos anteriores. Este fato tem ampliado 

muito o interesse das demais empresas do setor pelo programa (ABICAB 2003 b, 

p.3). 

Apesar de o Pró-Amendoim, que foi implantado em 2001 com um grupo 

de oito empresas, atrair o interesse de muitas outras empresas do setor, ainda hoje 

ele conta com apenas nove empresas participantes. Mesmo considerando que estas 

nove empresas representem uma importante parcela do mercado nacional de 

produtos do amendoim, o número de empresas envolvidas com o programa ainda é 

pequeno frente ao universo de empresas produtoras. 

A ABICAB vem realizando um grande esforço buscando atrair novas 

empresas para o Pró-Amendoim, pois, apesar de o programa oferecer um diferencial 

competitivo para seus membros, a associação acredita que quanto maior for o 

percentual de fabricantes que ofereçam produtos seguros, menores serão as 

chances de novos episódios negativos que afetem o setor como um todo e maiores 

serão as oportunidades de expansão do negócio de alimentos de amendoim no país. 

Os esforços da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 

organismos regionais de fiscalização sanitária, do Ministério da Agricultura, de outros 

órgãos de regulamentação do setor e de defesa do consumidor e até mesmo do 

Ministério Público vêm-se ampliando nos últimos três anos, objetivando o aumento 

da segurança do amendoim em relação à contaminação pela aflatoxina 

Posteriormente ao ano de 2001, resoluções da ANVISA específicas para 

o amendoim e seus derivados vêm expandindo o monitoramento destes produtos, 

incluindo uma série de mecanismos de controle dos processos produtivos das 

indústrias. A resolução RDC 274, de outubro de 2002 (Anexo A), além de 

estabelecer os limites máximos de presença de aflatoxina nos produtos, estabelece 

também métodos para a amostragem dos produtos agrícolas, para a análise e para 

a aceitação e rejeição dos lotes. Neste mesmo sentido, a resolução RDC 172, de 

julho de 2003 (Anexo 8), estabelece um extenso e detalhado conjunto de 

procedimentos a serem cumpridos especificamente pelas indústrias de alimentos de 

amendoim, que envolve, questões relacionadas à prevenção da contaminação por 
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aflatoxina (seleção de fornecedores, planos de amostragem, armazenagem etc.), às 

boas práticas de fabricação, à análise de perigos e pontos críticos de controle e 

outros aspectos. 

A ANVISA passou também a utilizar novos procedimentos em relação às 

denuncias que recebe 

Este conjunto de medidas tomadas pelas autoridades de saúde pública e 

pelos órgãos públicos de fiscalização tem focalizado na indústria a responsabilidade 

pela garantia da qualidade dos produtos por ele ofertados, obrigando-os assim a 

zelar pela qualidade das matérias-primas que adquirem dos estágios anteriores de 

produção, a estabelecer controles mais rigorosos de análise destes produtos e a 

melhorar suas operações desde a recepção do material até a entrega do produto 

acabado. 

Apesar deste esforço, é importante ressaltar que existe um grande 

número de empresas fabricantes de produtos de amendoim que operam na 

informalidade espalhadas por todo o Brasil. Estas empresas, que normalmente não 

possuem estrutura para o controle da qualidade do amendoim adquirido e que, em 

função de sua condição informal, são de difícil fiscalização pelos órgãos sanitários, 

acabam sendo um possível escoadouro para os lotes de amendoim contaminados 

rejeitados pelas indústrias alimentícias. 

Neste sentido, apesar de uma série de empresas nacionais poderem se 

estruturar para ofertarem produtos de amendoim seguros, independentemente da 

participação no programa do Pró-Amendoim, como têm feito algumas empresas 

multinacionais do setor alimentício, o selo da ABICAB acaba sendo um importante 

diferencial competitivo para as empresas nacionais. 

!! 
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Capítulo 7. Metodologia da Pesquisa 

Segundo Vergara (2000), as pesquisas científicas em Administração 

podem ser classificadas segundo seus fins e seus meios. 

Em relação aos seus fins, Selltiz et ai. (1974) relaciona quatro categorias 

de objetivos de pesquisa: familiarizar-se com algum fenômeno ou conseguir uma 

nova compreensão deste; apresentar precisamente as características de uma 

situação, um grupo ou um indivíduo específico; verificar a freqüência com que algo 

ocorre ou com que está ligado a alguma coisa e verificar a hipótese de relação 

causal entre variáveis. 

O estudos relacionados à primeira categoria de objetivos são utilizados 

normalmente para a formulação de um problema mais preciso ou para criar novas 

hipóteses em relação a um fenômeno, recebendo a denominação de estudos 

exploratórios (SELLTIZ et. ai., 1974). As pesquisas exploratórias buscam 

proporcionar uma visão geral a respeito de um determinado evento pouco explorado, 

para o qual o conhecimento acumulado e sistematizado ainda é pequeno 

(VERGARA, 2000 e GIL, 1995). 

Os estudos relacionados à segunda e terceira categorias Selltiz et. ai. 

(1974) são denominados estudos descritivos e caracterizam-se por descreverem um 

fenômeno com exatidão. As pesquisas descritivas têm por objetivo analisar as 

características de determinada população ou de determinado fenômeno, ou ainda, 

estabelecer relação entre as variáveis envolvidas, sendo a exatidão considerada 

fundamental (VERGARA, 2000 e GIL, 1987). 

Os estudos que, por meio de verificação de hipóteses estabelecem 

relações de causalidade entre variáveis, são denominados estudos explicativos 

(SELLTIZ et. ai., 1974). O objetivo desta modalidade de pesquisa é a identificação 

de fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de determinados 

fenômenos (VERGARA, 2000 e GIL, 1987). 

Apesar de as pesquisas poderem contemplar elementos de duas ou mais 

das categorias apresentadas, em função de seus objetivos e da predominância da · 

estratégia de investigação utilizada, os estudos são normalmente classificados como./ 

exploratórios, descritivos ou explicativos. 

(\ q ,, 
\',): 

\, 
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O presente trabalho, que tem como objetivo melhor compreender o papel 

da cooperação na busca da competitividade de um conjunto específico de empresas 

de um aglomerado de indústrias de alimentos, apesar de apresentar algumas 

características de pesquisa descritiva, tem características predominantes de 

pesquisa exploratória, uma vez que trata de tema ainda pouco estudado e 

sistematizado. 

Os métodos de pesquisa, segundo Campomar (1991 ), podem utilizar 

como meios tanto os métodos quantitativos, quanto os métodos qualitativos. 

Segundo Godoy (1995 a), num estudo quantitativo o trabalho é conduzido 

seguindo um plano pré-concebido, no qual as hipóteses e as variáveis são 

claramente especificadas e busca-se a medição objetiva e a quantificação. 

No caso das pesquisas qualitativas, o objetivo não é enumerar ou medir 

os eventos estudados, mas obter dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos. Por meio de um contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, busca-se compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

participantes da situação em estudo (GODOY, 1995 a) 

Segundo Godoy {1995 a), a abordagem qualitativa que vem sendo 

utilizada em áreas das ciências sociais como a antropologia, a sociologia e a 

psicologia, ao longo de todo o século vinte, passou a ser utilizada com maior 

freqüência nos estudos de administração de empresas a partir dos anos setenta. 

As características básicas da pesquisa qualitativa são, segundo Godoy 

{1995 a), as seguintes: o ambiente natural é a fonte direta de dados; a pesquisa é 

descritiva; o significado dado pelas pessoas às coisas e à sua vida são a 

preocupação essencial do investigador e o enfoque indutivo é utilizado na análise 

dos dados no transcorrer da investigação. 

Ainda segundo Godoy (1995 a), as pesquisas qualitativas têm a premissa 

de que o fenômeno pode ser mais bem observado e compreendido no contexto em 

que ele ocorre. Neste sentido, o pesquisador é o instrumento fundamental na coleta 

de dados, que ocorre por meio de entrevistas, análise de documentos e outras 

formas de observações diretas da realidade . 

Uma das modalidades de pesquisa qualitativa que tem sido muito utilifada 

pelos estudos de administração de empresas, é o estudo de caso. Estas pesquisas, 

segundo Godoy (1995 b), podem ter como objetivo "o exame detalhado de um 

'. 
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ambiente, de um simples sujeito ou de uma situação em particular (GODOY, 1995b, 

p .25). 

Segundo Campomar (1991 ), o estudo de caso é uma modalidade de 

pesquisa que envolve a análise intensiva de um pequeno conjunto de situações, 

enfatizando a completa descrição e entendimento dos fatores das situações. 

Para Yin (2001 ), o estudo de caso é a estratégia de pesquisa, cuja 

utilização é mais indicada nos seguintes casos: "faz-se uma questão do tipo "como" 

e "por que" sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos, sobre o qual o 

pesquisador tem pouco ou nenhum controle" (YIN, 2001, p. 28). 

Analisando vários autores que discutiram a aplicabilidade e as limitações 

do estudo de casos na pesquisa científica, Lazzarini (1995) conclui que a aplicação 

do método é recomendável quando o problema de pesquisa é abrangente, 

complexo e não pode ser analisado fora de seu contexto. 

Para Yin (2001) e Lazarinni (1995), o método de casos pode ser aplicado 

quando os objetivos da pesquisa são os seguintes: explicar as relações causais em 

intervenções na vida real que são muito complexas para os métodos quantitativos; 

descrever um contexto da vida real no qual tenha ocorrido alguma intervenção; 

ilustrar determinados casos em que intervenções foram efetivadas; explorar 

situações em que a intervenção não tenha resultados perfei!amente claros para o 

pesquisador. 

Analisando o tipo ·de pergunta, os objetivos e as características de 

complexidade, abrangência e contexto do problema que este trabalho se propõe a 

estudar e, comparando-os com as situações para as quais os autores anteriormente 

citados recomendam a utilização do método de estudo de caso, optou-se por este 

método de investigação para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Segundo Yin (2001 ), os projetos de estudo de caso podem ser divididos 

em 2 categorias: estudo de caso único ou de casos múltiplos. Ainda segundo o 

autor, a unidade de análise é um dos componentes nucleares deste tipo de 

pesquisa, podendo os estudos de caso serem holísticos, quando trabalham com 

uma única unidade de análise, ou incorporados, quando trabalham com múltiplas 

unidades de análise. 

Este trabalho é um estudo de caso único com múltiplas unidades de 

análise. 
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O caso estudado é o de estabelecimento de relacionamentos 

cooperativos entre um conjunto específico de empresas, seus fornecedores, clientes 

e outras organizações de seu ambiente, objetivando a obtenção de vantagens· 

competitivas. Este conjunto de empresas atua no mesmo segmento - no caso a 

fabricação de alimentos de amendoim - encontra-se instalado num local em que 

existe uma aglomeração de indústrias do mesmo setor, a cidade de Marília no 

interior do estado de São Paulo. 

As unidades de análise são oito indústrias alimentícias processadoras de 

amendoim para a fabricação de alimentos, instaladas na cidade de Marília, no 

interior do estado de São Paulo. Estas empresas foram escolhidas com base em 

pesquisa realizada pelo Sebrae SP, no ano de 2001, que identificou o perfil da 

aglomeração de indústrias de alimentos na cidade de Marília. Na pesquisa Sebrae 

{2001) foram identificadas 9 empresas atuando na fabricação de alimentos de 

amendoim, e destas, 8 empresas aceitaram participar da pesquisa. 

A coleta dos dados desta pesquisa utilizou tanto fontes primárias de 

dados como secundárias 

Para o levantamento dos dados primários junto às indústrias de alimentos 

foram realizadas entrevistas com 8 indústrias alimentícias processadoras de 

amendoim de Marília, utilizando um roteiro estruturado com questões abertas. Os 

entrevistados nestas empresas foram os responsáveis, ou o responsável 

{dependendo do porte da empresa), pelas áreas de suprimentos de amendoim, pela 

fabricação e pela área comercial (Apêndice 01 ). 

Objetivando a descrição da rede de agronegócios do amendoim, à 

montante da indústria foram entrevistados técnicos das duas principais cooperativas 

de produtores de amendoim do estado de São Paulo: a Cooperativa Agrícola Mista 

da Alta Paulista (CAMAP), situada na cidade de Tupã que concentra a principal 

produção da região sudoeste do estado e a Cooperativa COPLANA, situada na 

cidade de Jaboticabal, que concentra a principal produção da região norte do estado 

(Apêndice A). 

Ainda objetivando a descrição das características e tendências da rede de 

fornecimento da indústria de alimentos, foram entrevistadas também 3 das 14 •· 

empresas cerealistas independentes da região, que beneficiam amendoim e 

fornecem para a indústria de Marilia, além das cerealistas pertencentes a duas 
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empresas de alimentos e a cerealista da Cooperativa dos Plantadores de Cana da 

Zona de Guariba (COPLANA) (Apêndice A). 

Com o objetivo de melhor compreender os relacionamentos das indústrias 

do aglomerado alimentício de Marília e as atividades realizadas coletivamente por 

estas empresas, foram entrevistados, também, representantes de instituições de 

apoio ao setor alimentício local. (Apêndice A). 

Na Associação da Indústria de Alimentos de Marília (ADIMA), o 

entrevistado foi o vice-presidente da Associação. No Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o entrevistado foi o gerente do escritório 

local. E na escola José Polizotto, unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), que atua na formação de pessoal e assistência técnica à industria 

de alimentos local, foram entrevistados o diretor responsável por esta unidade e dois 

técnicos de ensino que atuam com os treinamentos e as consultorias da área de 

alimentos. 

Tanto as entrevistas junto às cooperativas, quanto as entrevistas com 

cerealistas e com os organismos de apoio à indústria. foram realizadas tendo como 

referência roteiros semi-estruturados e questões abertas. 

À jusante da indústria de alimentos, em função da distribuição dos 

produtos de amendoim utilizar os canais tradicionais da indústria de alimentos 

valendo-se de atacadistas e distribuidores para o varejo de menor porte e de vendas 

diretas ao varejo de maior porte (supermercados e hipermercados), optou-se pelo 

levantamento dos dados com base em fontes secundárias. 

As fontes secundárias, utilizadas neste trabalho, foram os arquivos, 

documentos, publicações e sites das empresas pesquisadas, de entidades 

representativas do setor, como a Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias 

(ABIA), Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas 

e Derivados (ABICAB}, Associação Brasileira de Agronegócios (ABAG), Associação 

Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD), Associação Brasileira de 

Supermercados (ABRAS) etc. Foram também levantados dados secundários em 

anuários estatísticos, informativos oficiais, publicações especializadas em economia 

e em agronegócios e sites como o do Ministério da Agricultura, Ministério do 

Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Food and Agriculture Organization ( FAO), 

e outros. 

't 
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Segundo Yin (2001), o método de estudo de casos, em função de 

normalmente ser associado ao conceito de pesquisa qualitativa, apresenta, como 

uma das principais limitações, a ausência de uma rotina de procedimentos 

padronizados para a pesquisa, dando a impressão que se trata de um método 

simples e descompromissado com a questão metodológica. Na realidade, ainda 

segundo Yin (2001), a inexistência de uma rotina rígida, como ocorre em outros 

métodos, exige do pesquisador maior habilidade na condução do estudo e, além 

disso, um rigoroso controle em relação ao viés de sua interpretação dos fatos. 

Outra questão, também freqüente nas análises sobre as limitações deste 

método, diz respeito à impossibilidade de que sejam realizadas generalizações 

estatísticas dos resultados obtidos pela pesquisa. Yin (2001 p.29) afirma que no 

estudo de caso objetiva-se "expandir e generalizar teorias (generalizações 

analíticas) e não enumerar freqüências (generalizações estatísticas). 

Neste sentido, os resultados deste trabalho não têm a pretensão de ser 

generalizados às demais empresas instaladas em demais aglomerados e nem às 

demais cadeias agroalimentares, uma vez que se referem a um caso específico e às 

suas peculiaridades. Por outro lado, o trabalho permite identificar e analisar a 

utilização de um conceito amplamente discutido pela Teoria da Administração, que é 

a cooperação e a formação de redes para a competição numa conjuntura específica, 

que é a aglomeração de empresas (no caso o aglomerado alimentício de Marília) na 

qual teoricamente existiriam as condições para que este fenômeno estivesse 

ocorrendo. 
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. Càpítulo 8: Resultados ·da Pesquisa · 

8.1 O Agtibusiness do Amendoim na Região de Marília 

A cidade de Marília localiza~se na região oeste do estado de São Paulo a 440 

km da capital. Conforme já ressaltado no Capítulo 1 deste trabalho, a cidade situa-se 

numa tradicional região produtora de amendoim, que envolve os municípios de 

Herculândia, lacri, Tupã, Echaporã, Arco-Íris, Pompéia, Quintana e a própria cidade 

de Marília, conforme ilustra a Mapa 1 e o gráfico 2 
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Mapa 1: Distribuição espacial dos principais Municípios produtores de ·amendoim na Região de 
· Marília - SP · ·· 
Organizado pelo autor 

. Elaborado por Noronha, E. O. (2003) 
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Organizado pelo autor 
Elaborado por Noronha, E. O. (2003) 
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O modelo que Neves (1999) utiliza para analisar as tendências nos 

negócios agroalimentares, baseado em Zilbersztajn (1995), apresentado no 

esquema 1 O, do Capítulo 6, foi adaptado neste trabalho para a descrição do 

agribusiness do amendoim na região de Marília. 

Conforme ilustra o esquema 12, os setores componentes do agribusiness 

do amendoim são os seguintes: setor de insumos e equipamentos agrícolas; 

produção agrícola; beneficiamento; indústria de alimentos; atacado; varejo e 

consumidor final. Ainda com base no modelo de Neves(1999), esses setores são 

influenciados por fatores ambientais como: a oferta internacional do produto; a 

economia; a tecnologia; a legislação; a atuação de cooperativas, associações e 

outras de organizações; e de aspectos setoriais e regionais como a presença de 

empresas de prestação de serviços e de apoio à produção, a oferta de mão-de

obraqualificada etc; conforme ilustra o esquema 13. 



O Ambiente 
Mercado Internacional de amendoim e outras oleaginosas; 
Economia (as políticas e a conjuntura econômica); 
Tecnologia; 
Legislação e regulamentações; 
Exigências do consumidor em relação à segurança alimentar e outros requisitos; 
Ação das Cooperativas, associações de produtores e outros organismos; 
Presença de fornecedores de bens e serviços; 
Outros fatores. 

1 1 

Esquema 13: O Agribusiness do Amendoim na região de Marília 
Adaptado de Neves (1999) 
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Nos itens 8.1.1. e 8.1.2. serão descritas, com base nas pesquisas de 

campo, as principais características do agronegócio do amendoim na região, com 

destaque aos fatores ambientais que influenciam esse agronegócio e a descrição 

dos principais setores componentes dessa rede de fornecimento de alimentos de 

amendoim. No item 8.1.3., são relacionadas as principais tendências identificadas 

por este trabalho em relação a essa rede agroalimentar. 

8.1.1 O Ambiente do Agribusiness do Amendoim na Região 

Diversas variáveis macroambientais afetam o agribusiness do amendoim 

no país e na região, as quais serão analisadas a seguir. 

a. Oferta Internacional do Produto 

Assim como no caso das demais comoditties, a produção internacional 

exerce forte influência sobre o preço interno do amendoim. Os resultados das safras 

de grandes produtores internacionais muito competitivos, como é o caso dos E.U.A., 

e mais recentemente da China, acabam influenciando o preço internacional do 
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amendoim e, dessa forma, criando ou restringindo as oportunidades para a 

exportação do produto nacional. Em momentos em que as safras desses países são 

menores, como seu consumo doméstico de amendoim é elevado, a disponibilidade 

do produto no mercado externo diminui, elevando seus preços e incentivando os 

produtores brasileiros a atenderem as especificações internacionais e a destinarem 

seus produtos à exportação. Isto faz com que haja aumento de preços internos do 

produto e até mesmo falta de matéria-prima para a indústria de alimentos de 

amendoim. 

Da mesma forma, a produção de outras oleaginosas, que são produtos 

substitutos do amendoim, também irão influenciar o preço do produto no mercado 

externo e interno, exemplo disso é o crescimento da soja, que acaba substituindo o 

amendoim na fabricação de óleos, reduzindo seu preço internacional. 

Recentemente, a substituição de lavouras de amendoim por lavouras de soja na 

Argentina, acabaram influenciando a oferta e os preços do produto no mercado 

brasileiro. 

b. Fatores Econômicos 

A conjuntura e as políticas econômicas brasileiras afetam diretamente o 

agronegócio regional do amendoim. 

A política cambial, além de afetar o preço do produtos no mercado 

interno, em função de arbitragem em relação aos preços internacionais, influencia 

diretamente no custo de produção, uma vez que o preço da maioria dos insumos da 

agricultura como fertilizantes, defensivos, combustíveis entre outros, é muito 

sensível à variação da taxa de câmbio. 

Na indústria de alimentos, a desvalorização da moeda nacional, apesar 

de dificultar a aquisição de máquinas e equipamentos, que em grande parte são 

importados, é vista como importante oportunidade para os produtos nacionais no 

mercado externo, já que os custos de produção dessas empresas são menos 

sensíveis à variação cambial. 

A política monetária, que determina as taxas de juros praticadas 

internamente e a oferta de crédito em geral, também afeta os custos de produção e 

as políticas de manutenção dos estoques, tanto pelos produtores rurais como pela 

indústria. Os produtores rurais de amendoim não gozam de nenhum tipo de crédito 
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específico para o cultivo dessa lavoura. O crédito disponível é o ofertado pelo 

mercado financeiro, ao qual muitos produtores rurais não têm acesso em função de 

não oferecerem as garantias necessárias. Esse problema vem sendo resolvido, em 

alguns casos, por meio de garantias oferecidas pelas indústrias compradoras do 

produto. 

A política fiscal, que além de determinar a incidência de tributos sobre os 

produtos e as atividades, determina também o volume de recursos destinados aos 

subsídios do setor, como os destinados a programas de fomento à agricultura, 

também afeta o desempenho do setor. No caso do setor agrícola de amendoim, o 

único subsídio identificado foi o de renovação de frota (máquinas agrícolas) a juros 

subsidiados. 

Por fim, o nível de atividade econômica, de modo geral, parece exercer 

grande influência sobre o setor. Entrevistados do setor industrial afirmaram que, em 

períodos de crescimento econômico, ocorre elevado aumento das vendas, 

impulsionando a atividade de todo o setor, porém, nos momentos de retração, ocorre 

queda potencializada do consumo dos produtos de amendoim, uma vez que seriam 

considerados menos essenciais na dieta e nos hábitos de consumo dos brasileiros. 

c. Tecnologia 

A tecnologia tem criado condições para que uma série de transformações 

ao longo de toda a rede do agronegócio do amendoim possam ocorrer na região. No 

estágio agrícola, a introdução de novas técnicas de plantio, de novas variedades de 

sementes, de utilização de máquinas e equipamentos agrícolas e de secadores a 

gás têm possibilitado aos produtores regionais a obtenção de padrões de 

produtividade semelhantes à média americana. 

No estágio industrial, os investimentos em laboratórios de análises, 

equipamentos de produção e em equipamentos e sistemas de informação têm 

também garantido maior produtividade, qualidade e rastreabilidade a fabricantes de 

produtos de amendoim. 

d. Legislação e Regulamentações 

As mudanças na legislação e a atuação mais intensa dos órgãos . 

fiscalizadores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, têm sido 
); 

' 
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uma fonte importante de pressão para a realização de mudanças no setor de 

amendoim, principalmente para implementação de controles da presença de 

aflatoxina nos produtos ao longo de diferentes etapas da rede de fornecedores, e 

também para o estabelecimento de melhores práticas de fabricação no estágio 

industrial. 

A utilização de mecanismos como a apreensão cautelar de lotes de 

produtos considerados suspeitos de causarem risco à saúde dos consumidores e a 

interdição dos estabelecimentos responsáveis pela fabricação desses produtos de 

forma cautelar, por tempo indeterminado ou definitivamente, têm sido elementos de 

forte pressão sobre produtores rurais, cerealistas, indústria de alimentos e de 

distribuição, no sentido de implementar os processos necessários à melhoria da 

segurança alimentar dos produtos de amendoim. 

e. Exigências do consumidor 

Conforme já analisado, a ABICAB considera que a presença de alimentos 

de amendoim contaminados no mercado nacional é uma das principais questões 

que restringem a expansão do consumo do produto no país, portanto, é 

entendimento do setor que a exigência de segurança alimentar é um dos fatores 

qualificadores para a competição nos negócios alimentares. 

Nesse sentido, a divulgação pelos órgãos de imprensa dos problemas 

que os produtos de amendoim fora dos padrões de qualidade podem causar à saúde 

dos consumidores tem se mostrado outra fonte importante de pressão, que atua 

sobre a rede de agronegócios como um todo, uma vez que a presença de produtos 

contaminados no mercado afeta a imagem dos produtos de amendoim de modo 

geral, afastando o consumidor desses produtos e causando prejuízos à toda a 

cadeia de fornecedores. 

Considerando que a valorização da segurança alimentar é uma das 1 
principais tendências contemporâneas do consumidor de alimentos (NEVES,\) 

CHADDAD, e LAZZARINI, 2002), e que é um dos principais problemas da rede•\ , 

agroalimentar do amendoim, pode-se afirmar que esse é um dos fatores ambientais 
\ ' 

que mais tem influenciado as diversas modificações que vêm ocorrendo ao longo de\,\_·~ 
toda a rede de agronegócio ofertadora de alimentos de amendoim. 
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f. Ação das Associações, Cooperativas e outras 

Dentre os agentes que influenciam diretamente o agronegócio do 

amendoim na região estão, além da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, 

Cacau, Amendoim Balas e Derivados, as cooperativas de produtores rurais, em 

especial a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (CAMAP) e a Cooperativa dos 

Plantadores de Cana da Zona de Guariba (COPLANA), e o organismo de 

representação do setor industrial de alimentos local, a Associação da Indústria de 

Alimentos de Marília (ADIMA) 

A Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (CAMAP), com sede na 

cidade de Tupã, exerce um papel importante na organização dos produtores rurais 

de amendoim da região, atuando na aquisição de insumos agrícolas para seus 

cooperados, na assistência técnica, na difusão de novas tecnologias de produção, 

na prestação de serviços, como o de secagem e armazenagem de produtos e de 

comercialização. 

Segundo a CAMAP, que possuí 300 cooperados, em função da 

concentração de produtores de amendoim no município de Tupã e em municípios 

vizinhos, já que o clima e o solo da região são propícios a esta lavoura, noventa por 

cento (90%) das atividades desempenhadas pela cooperativa estão relacionadas 

aos negócios com amendoim. 

Na segunda metade nos anos noventa, missões técnicas organizadas 

pela CAMAP levaram produtores rurais, cerealistas e industriais da área de 

alimentos à Argentina para conhecer as técnicas de plantio, manejo, colheita, 

transportes e secagem do amendoim que os argentinos haviam importado das 

lavouras americanas e adaptado com sucesso em suas lavouras. 

Além das viagens à Argentina e de trabalhos realizados junto a 

produtores rurais, institutos de pesquisa, como o Instituo Agronômico de Campinas -

IAC, a produtores de máquinas e a fabricantes de alimentos, a CAMAP vem 

participando de uma série de outras iniciativas que foram e estão sendo 

implementadas na agricultura do amendoim na região, tais como: a introdução ·de 

novas variedades de sementes capazes de gerar plantas mais adaptáveis à 

mecanização da colheita, menos susceptíveis à umidade do solo e mais adaptadas 

ao solo da região; o desenvolvimento de equipamentos nacionais para a 
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mecanização das lavouras (plantadeiras, colheitadeiras, graneleiros etc) e para a 

secagem do amendoim; novas técnicas de plantio, entre outros. 

A cooperativa possui atualmente uma estrutura de prestação de serviços 

para os produtores de amendoim que envolve 48 secadores a gás e 96 carretas de 

secagem e armazéns para estocagem de amendoim com casca em sacos. Estão em 

construção na cooperativa silos para a armazenagem do amendoim em casca a 

granel, e, em projeto, para início de funcionamento no ano de 2005, uma unidade de 

beneficiamento do produto, pois a idéia da cooperativa é também comercializar o 

amendoim em grãos, passando então a fornecer diretamente para as indústrias de 

alimentos, e, dessa forma, agregar mais valor à produção agrícola de seus 

cooperados. 

O destino da produção comercializada pela CAMAP é, em sua quase 

totalidade, a indústria de alimentos da própria cidade de Tupã e da cidade de 

Marília. A cooperativa estima que atualmente apenas 1% de sua comercialização 

seja com o mercado externo. Com as ampliações que vêm sendo realizadas em sua 

estrutura física e com os ganhos de produtividade e qualidade obtidos por seus 

cooperados, a expectativa da cooperativa de Tupã é dedicar-se mais às operações 

com o mercado externo, ampliando o volume de suas exportações de amendoim. 

Com a introdução do estágio de beneficiamento, a cooperativa espera, 

além de competir no negócio dos cerealistas (venda de amendoim beneficiado e de 

exportação), também dedicar-se a produzir sementes e atuar na exploração dos 

produtos que não se destinam à fabricação de alimentos, como é o caso da 

fabricação de óleo e de ração animal. 

Observa-se, pelas ações implementadas e pelos planos da CAMAP, que 

sua influência no mercado regional de amendoim deve aumentar ainda mais nos 

próximos anos, tanto em função do processo de verticalização que a cooperativa 

está realizando, quanto pelo aumento de poder de barganha que deve obter com o 

crescimento e organização dos produtores, maior capacidade de armazenagem e 

elevação de seu poder de negociação. 

Outra cooperativa importante para o agronegócio regional do amendoim é 

a Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba (COPLANA), cuja 

produção anual é de cerca de 25 mil toneladas de amendoim em casca, o que 

equivale a aproximadamente 13% da produção nacional. 



167 

A COPLANA, que originariamente atuava junto aos produtores de cana de 

açúcar de sua região, a partir de 1984, passou a operar também no mercado de· 

grãos como a soja, o milho e o amendoim. Desde os anos 90, a cooperativa tem 

papel importante no agronegócio nacional do amendoim, tanto em função de sua 

atuação pioneira na difusão de novas tecnologias de produção e de melhoria de 

qualidade, quanto em relação à sua participação na produção nacional. 

Além de oferecer serviços semelhantes aos da CAMAP aos seus 

cooperados, a COPLANA já atua fortemente na exportação do produto e no 

beneficiamento e comercialização de amendoim em grãos, vendendo-os diretamente 

para as indústrias. No ano de 2002, a cooperativa exportou 700 toneladas de 

amendoim para o exigente mercado europeu, e segundo seus técnicos, isto só foi 

possível em razão de um processo de melhoria de qualidade desenvolvido ao longo 

de anos, em toda a cadeia ptodutiva. Porém, na opinião dos técnicos, a obtenção de 

produtos de qualidade exige investimentos e custos que, muitas vezes, os clientes 

nacionais não se encontram dispostos a pagar, sendo, portanto, anseio da 

cooperativa ampliar ainda mais o percentual de sua comercialização com o mercado 

externo. 

Apesar da COPLANA estar situada em Jaboticabal, na região norte do 

estado, tanto em função de sua participação de mercado, quanto em razão de ser 

responsável por parcela do abastecimento das empresas de alimentos da região de 

Marília, acaba tendo importante influência no agronegócio do amendoim regional. 

Outra associação que atua no ambiente do agribusiness do amendoim na 

região é a Associação da Indústria de Alimentos de Marília- ADIMA, fundada em 

1996 com o objetivo de promover as indústrias de alimentos locais e promover 

Marília como "a capital nacional do alimento." A Associação atualmente conta com 

cerca de 60 associados, entre indústrias de alimentos e outras empresas envolvidas 

na cadeia produtiva de alimentos, como fornecedores de insumos e serviços. 

Participam também da ADIMA empresas de cidades próximas como Garça, 

Pompéia, Tupã e outras, tendo a associação expandido sua abrangência para região 

de Marília, considerada, pela direção da entidade, como um "polo alimentício". 

O principais serviços prestados pela ADIMA são a promoção dos produtos 

e das empresas da cidade, a prestação de informações sobre profissionais 

especializados disponíveis no mercado de trabalho por meio de um banco de dados 

disponível aos seus associados, a difusão de informações de interesse dos 

r 
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associados e o de representação dos interesses do setor junto às instituições locais, 

regionais e nacionais. 

Na promoção da indústria alimentícia local, a ADIMA participa de eventos 

do setor, tendo inclusive durante alguns anos mantido um pavilhão de exposições 

numa das principais feiras nacionais dessa área; atua junto a órgãos de imprensa; 

mantém site com informações sobre produtos e empresas na web e promove o selo 

"Marília - Capital Nacional do Alimento", que é estampado nas embalagens dos 

produtos das empresas associadas. 

Exemplo da atuação da ADIMA na defesa dos interesses da indústria 

local foi a ação realizada junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) para a implementação na cidade de um centro de formação de mão-de-obra 

qualificada para a indústria de alimentos, formando profissionais de nível técnico 

para as áreas de chocolates, biscoitos, confeitos e de panificação. A implementação 

dessa unidade oferece resposta a um importante gargalo da indústria alimentícia 

local, pois a cidade, apesar de possuir uma boa disponibilidade de pessoal de nível 

operacional na área de alimentos e de pessoal de nível universitário (engenheiros), 

apresenta ainda carência de pessoal técnico especializado, que, via de regra, era 

formado em centros como São Paulo, Campinas, Vassouras e outros locais. 

Segundo a ADIMA, seus principais projetos para o futuro são a 

implantação de um centro de exposições na cidade, que concentraria produtos de 

toda a indústria alimentícia local, e o desenvolvimento, em parceria com entidades 

de fomento à exportação e com uma universidade local, de um programa para a 

capacitação de pessoal para a exportação de alimentos, aos moldes do que já vem 

sendo realizado em outros pólos industriais para a exportação de confecções e 

calçados. 

Para o vice-presidente da associação, a principal dificuldade enfrentada 

pela ADIMA na implementação de sua missão - a promoção da indústria local - é 

superar a desconfiança existente entre seus associados, que em grande parte são 

concorrentes. Segundo ele, existe uma grande preocupação da maioria dessas 

empresas de que seus produtos e processos sejam copiados ou de que seus 

concorrentes acessem seus clientes e mercados. Isso faz com que projetos 

cooperativos, como a participação conjunta em feiras, ou a idéia de instalação de 

central de compras ou de fretes, não tenham sucesso, pois as empresas temem 

estar "alimentando seus concorrentes". 
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A ADIMA não desenvolve nenhuma ação direta voltada especificamente 

ao setor fabricante de produtos de amendoim, pois segundo seu vice-presidente, 

estas ações já vêm sendo realizadas de forma muito satisfatória pela ABICAB, por 

meio do Programa Pró-Amendoim. Apesar de não possuir planos para o 

desenvolvimento futuro de atividades específicas para o setor de amendoim, a 

Associação da Indústria de Alimentos de Marília considera que a implantação do 

laboratório de controle de qualidade do SENAI, que estará aparelhado para fazer 

análises de aflatoxina, é uma de suas grandes contribuições para o futuro do setor. 

Segundo a ADIMA, esse laboratório pode trazer importantes contribuições· na 

melhoria da qualidade e na redução dos custos, e no aumento da agilidade das 

empresas locais, que não tenham escala para manter seu próprio laboratório. 

g. Fornecedores de Bens e Serviços 

Na cidade de Marília concentra-se um aglomerado de indústrias de 

alimentos que, segundo a Associação da Indústria de Alimentos de Marília, produz 

cerca de 30.000 toneladas ao mês. Pesquisa do SEBRAE/SP realizada no ano de 

2001, com objetivo de traçar um perfil para o aglomerado alimentício, identificou 58 

empresas atuando na fabricação de alimentos na cidade. 

Segundo o SEBRAE (2001 ), tanto levando-se em.consideração o critério 

de faturamento, como o critério de número de pessoas empregadas, predominam no 

aglomerado industrial de Marília as pequenas e micro-empresas, que representam 

cerca de 75% do total de estabelecimentos processadores de alimentos da cidade, 

conforme ilustra a Tabela 7 a seguir. 

Tabela 7: Classificação de porte das indústrias de alimentos de Marília, segundo o critério de 
faturamento anual . 

Porte Faturamento anual Percentual 

Micro empresas Até R$ 244.000 mil 45,3% 

Pequena empresa De R$ 244.001 a R$ 1.200.000 28,3% 

Média empresa De R$ 1. 200.001 a R$ 35.000.000 15,1% 

Grande empresa Acima de R$ 35.000.001 9,4% 

Não Informado 1,9% 

Fonte SEBRAE/SP (2001) 
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Apesar das micro e pequenas empresas representarem cerca 75% do 

total de indústrias de alimentos instaladas em Marília, em 2001, elas eram 

responsáveis por apenas 9,17% dos empregos diretos existentes no setor na cidade, 

enquanto as médias empresas respondiam por 24,59%, sendo o restante dos 

empregos, 66,24 % do total, gerados pelas de grande porte. (SEBRAE 2001). 

Estima-se ainda que outros 12.000 empregos indiretos sejam gerados no município 

por conta da industrialização de alimentos. (ADIMA 2003) 

No município, apesar de existirem empresas internacionais em operação, 

como é o caso da Nestlé, que vem centralizando no local a sua fabricação de 

biscoitos, e apesar, também, de existirem plantas de empresas nacionais oriundas 

de outras regiões, como é o caso da Yoki, que opera na cidade há alguns anos e 

atualmente está investindo numa unidade para produtos de amendoim, o que 

predomina nesse aglomerado são as empresas de origem local, de capital fechado e 

de propriedade predominantemente familiar, como é o caso dos fabricantes de 

biscoitos Marilan, da Dori Alimentos (confeitos e balas), da Bel Chocolates e de 

outras. 

Os fabricantes locais ofertam mais de 40 linhas de produtos, sendo 

principais os biscoitos, os confeitos derivados de amendoim, os salgadinhos de 

trigos, os chocolates, as balas e gomas e diversos tipos de doces. (SEBRAE 2001) 

De modo geral, as micro e pequenas empresas de alimentos de Marília 

têm como foco os mercados regionais, enquanto as médias e grandes empresas 

estão orientadas ao mercado nacional. Nos últimos anos, as empresas locais, em 

especial as de médio e grande porte, têm feito grande esforço para colocarem seus 

produtos no exterior, e atualmente, vêm exportando para países da América do Sul, 

da África, da Ásia, para os Estados Unidos e até mesmo para países europeus. 

Os valores exportados pelas indústrias de alimentos de Marília 

apresentam-se relacionados na Tabela 8. 

Considerando que o total das exportações realizadas por todas as · 

empresas da cidade de Marília foi de US$ 10.342 mil, em 2001, e de US$ 9.079 mil, 

em 2002, verifica-se que o setor de industrialização de alimentos representou quase 

90% das exportações de todas as empresas locais no biênio 2001-2002. 
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Tabela 8: Principais produtos exportados pela Indústria de alimentos de Marília, nos anos de 2001 e 
2002 em US$ mil 

' 
Principais Produtos Exportados 2001 2002 

Alimentos de chocolates e outros produtos contendo cacau 4.957 3.762 

Bombons, Caramelos, confeitos e pastilhas não contendo 3.359 2.267 

chocolate 

Biscoitos 911 751 

Amendoins conservados ou preparados 478 306 

Outros produtos alimentícios 251 37 

Total de alimentos exportados 9.956 7.123 

Fonte: MDIC (2003) 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A concentração de indústrias de alimentos na cidade de Marília 

possibilitou que se estruturasse ao redor do município uma rede de fornecedores de 

insumos, de equipamentos e de serviços para o atendimento das necessidades 

dessa indústria. A cidade concentra ainda um elevado contingente de profissionais 

qualificados para o trabalho na indústria de alimentos, tanto no nível operacional, em 

função da sinergia gerada pelos investimentos em treinamentos realizados pelas 

diferentes empresas de fabricação de alimentos locais, como no nível gerencial, em 

função da cidade concentrar várias instituições de ensino superior, formando e 

capacitando profissionais em áreas de interesse do setor de alimentos, como em 

engenharia de alimentos, em administração de empresas, em comércio exterior, em 

marketing e outras formações. 

Conforme já analisado na Introdução deste trabalho, atua ainda na cidade 

de Marília um conjunto de organismos voltados ao fomento da Indústria de Alimentos 

local, como a Associação da Indústria de Alimentos de Marília, (ADIMA), o 

SEBRAE/SP, o SENAI, e outros. 

Também anteriormente citado, a região de Marília, em função da tradição 

na produção de amendoim, que remonta a implantação das indústrias de óleo na 

primeira metade do século XX, estruturou uma rede de fornecedores de bens e tJ 
serviços para a cultura do amendoim. Além disso, a cidade, em função do 

aglomerado alimentício, também concentra uma vasta rede de fornecedores de bens 

e serviços para a indústria, como empresas fornecedoras de insumos e de prestação 

de serviços especializados. Destaque-se ainda a proximidade da cidade com regiões 
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produtoras de produtos agrícolas fundamentais para a indústria de alimentos, como 

o açúcar. 

A concentração de mão-de-obra qualificada, a complexidade baixa 

envolvida na fabricação de alimentos e a rede de fornecimento de equipamentos e 

serviços existentes na cidade, parecem ser um importante fomentador ao surgimento 

de novas empresas no município, pois muitas das empresas que atualmente operam 

em Marília foram formadas por ex-funcionários das áreas industrial e comercial de 

fábricas locais. 

Conforme já citado anteriormente, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) mantém uma escola em Marília que até o ano de 2001 formava 

profissionais para atuarem na área mecânica. A partir de então foi realizada uma 

série de investimentos, criando-se no local uma unidade voltada ao desenvolvimento 

de programas de ensino profissionalizante e prestação de serviços na área de 

industrialização de alimentos. 

O complexo de alimentos do SENAI de Marília, que começou a ser 

implantado em 2001 objetivando atender à demanda de formação de técnicos de 

alimentos para a região, é composto das seguintes estruturas: planta-piloto para a 

produção de biscoito, planta-piloto para a produção de pães, planta-piloto para a 

produção de chocolate, planta-piloto para a produção de confeitos e balas, 

laboratório de análise micro-biológica e físico-química, laboratório de novos produtos 

e confeitaria. 

Em julho de 2003, a Escola do SENAI iniciou o curso técnico de 

Processamento de Alimentos para uma turma de 32 alunos que é ofertado de forma 

gratuita aos selecionados. A Escola tem planos de, aproveitando a infra-estrutura 

que possui, oferecer também cursos específicos para os setores de panificação, 

chocolates, biscoitos e confeitos e balas. 

Além da área de educação, o SENAI mantém também um grupo de 

técnicos que inclui profissionais das áreas de engenharia de alimentos, engenharia 

química e biologia, que, além de atuarem no ensino, organizam eventos para a 

difusão de melhores práticas de fabricação de alimentos, prestam serviços para 

empresas de alimentos na região. , 
' ., I 

A prestação de serviços está estruturada em um programa denominado ·y 
Programa de Alimentos Seguros, que envolve atividades de treinamento e 

consultoria voltadas para o aperfeiçoamento dos processos produtivos, para a 
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redução de custos de produção e para a melhoria da qualidade e segurança dos 

produtos, por meio da metodologia de análise de perigos e de pontos críticos de 

controle (APPCC) e da implantação de boas práticas de fabricação. (BPF) , ·~ 

Para a melhoria da qualidade e da segurança alimentar dos produtos d~/ 
amendoim, o SENAI nacional estruturou um programa específico que capacita o 

pessoal destas indústrias para a implantação de BPF e APPCC. As micro e 

pequenas empresas contam com subsídios da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária para a participação nestes programas, o que torna o preço do serviço muito 

pequeno quando comparado com os das consultorias de mercado. Mesmo os preços 

praticados pelo SENAI, que não conta com subsídios públicos, para a capacitação 

das médias e grandes empresas, também são mais baixos do que os dos programas 

ofertados por consultorias privadas, o que tem atraído algumas empresas de maior 

porte locais a adquirem o serviço. 

Apesar do baixo preço dos serviços de treinamento e consultoria 

oferecidos pelo SENAI para as micro e pequenas empresas desenvolverem o 

projeto, os técnicos do SENAI regional informaram, em entrevista, que enfrentam 

muita dificuldade para sensibilizarem as fábricas desse porte, instaladas na região, a 

aderirem ao programa. Na opinião dos técnicos, existe ainda ausência de 

conscientização dessas empresas sobre a necessidade de investir nas melhorias 

que os programas de BPF e APPCC demandam. 

Ainda em relação ao desenvolvimento de atividades específicas para o 

setor de amendoim na região, o SENAI de Marília está estruturando um laboratório 

de análise micro-biológicas e físico-químicas por meio do qual prestará, conforme 

citado anteriormente, serviços de controle e avaliação da aflatoxina para empresas e 

produtores da região. Porém, segundo os técnicos entrevistados, em função de seu 

pessoal técnico e de sua estrutura tecnológica, o SENAI teria condições de dar 

suporte na área de capacitação de pessoal a outros programas que surgissem na 

região para fomentar a indústria de alimentos de amendoim. 

A região dispõe de escritório do Serviço Nacional de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresa - SEBRAE - sediado na cidade de Marília, que atende quarenta 

municípios, tendo como função a orientação empresarial a micro e pequenos 

negócios, cujo faturamento anual não pode exceder R$1.200.000, e, no caso de 

indústrias, possuir mais de 99 empregados. 
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O SEBRAE tem atuado junto ao setor alimentício local, principalmente 

levantando informações sobre o perfil dessa industria, tendo sido a instituição a 

responsável pelo principal levantamento sobre a indústria de alimentos de Marília, 

realizado no ano 2001. Além disso, o SEBRAE vem desenvolvendo programas 

objetivando a atuação tecnológica de micro e pequenas empresas de alimentos 

locais e programas junto a produtores agroindustriais regionais, como é o caso de 

um programa que envolve 1 00 produtores de leite na cidade de Tupã. 

A ação do SEBRAE na região tem como foco estratégico aumentar a 

competitividade das micro e pequenas empresas de modo geral, reduzindo, assim, a 

"mortalidade" dessas empresas, não possuindo nenhuma estratégia específica para 

a melhoria da competitividade da indústria local de alimentos. Na área de alimentos, 

o órgão participa em esfera nacional, juntamente com o SENAI, do Programa de 

Alimentos Seguros, porém, ·no momento, para a área industrial, esses programas 

não estão em andamento na região de Marília. 

Apesar de, esporadicamente, realizar orientações para micro e pequenas 

empresas fabricantes de produtos de amendoim, e dos produtores rurais de 

amendoim poderem participar dos programas que o SEBRAE desenvolve junto a 

setores agroindustriais - principalmente dando suporte à comercialização da 

produção rural - o órgão não desenvolve nenhum projeto específico voltado ao 

agronegócio do amendoim. 

De modo geral, os fatores, tanto relacionados à cidade, quanto à regiãd 

de Marília, parecem contribuir positivamente para a expansão do agribusiness do 

amendoim e da indústria de alimentos local. 

8.1.2. Os Setores do Agribuslness do Amendoim na Região 

a. Setor de Insumos e Equipamentos 
.. /'\ 

O setor de insumos e equipamentos para o .agroneg~cio do am~~doim é~~ 
formado pelos fornecedores de sementes, defensivos agncolas, fertilizantes, ~, • 

máquinas e equipamentos agrícolas e, também, pelos proprietários da terra que a 

arrendam aos produtores. 

Assim como nos demais segmentos da agricultura brasileira, em função 

da concentração dos principais setores de insumos e equipamentos agrícolas, os 

\ .. ·. 
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produtores de amendoim adquirem esses produtos de um conjunto bastante restrito 

de fabricantes, como Heringer, Bunge, Cargill e Fertibrás, no caso dos fertilizantes; 

Basf, Bayer, Milenia, Aventis e Singenta, no caso dos defensivos; e Massey 

Ferguson, New Holland e John Deher, no caso dos equipamentos motorizados. 

Além dos tratores, os demais equipamentos utilizados na lavoura do 

amendoim são os seguintes: grades aradoras; plantadeiras; cultivadores; 

pulverizadores; colheitadeiras e recolhedoras. Esses equipamentos são fabricados 

por empresas nacionais como Baldan, Jumil, Marchesan, Jacto e outras, sendo, 

portanto, facilmente encontrados nos distribuidores regionais, contando, como os 

demais equipamentos agrícolas, com linhas de crédito subsidiadas para a sua 

aquisição. 

As variedades de sementes ofertadas no Brasil são desenvolvidas pelo 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e diferem entre si pela cor, ciclo de 

crescimento, tamanho do grão e estrutura da planta. Predominam na região as 

variedades eretas, de cor vermelha e ciclo curto, apesar das variedades rasteiras de 

ciclo longo apresentarem grande crescimento em função de sua maior produtividade. 

O quadro 8 ilustra as principais sementes de amendoim utilizadas no 

Brasil. 

Variedades Estrutura da Cor 
Planta 

TATU Ereta BrancoNermelho 
TATU I Ereta Branco 
IACTATU ST Ereta Vermelho 
IAC-5 Ereta Vermelho 
IAC-22 Ereta Claro/Castanho 
IAC-8112 Ereta Branco 
IAC CAIAPO Rasteira Branco 
RUNNER IAC 886 Rasteira Branco .. 
Quadro 8: Pnnc1pa1s T1pos de Sementes de amendoim ut1hzadas no Brasil 
Fonte IAC: 2001 e 2003 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Ciclo 
j_em dia~ 

100 
100/120 
100/120 
110/120 
110/120 
110/120 
145/150 
135/140 

A distribuição dos insumos e equipamentos aos agricultores é realizada 

normalmente via empresas varejistas com boa presença na região, ou pelas 

cooperativas de produtores rurais, principalmente no caso dos fertilizantes, 

defensivos e sementes. 

Na região oeste, predominam solos mais arenosos e de menor fertilidade 

que os destinados à produção de amendoim na região norte. Devido ao fato de, na 



176 

região de Marília, os contratos de arrendamento serem normalmente vinculados a 

reformas de pastagens e cafezais, o preço dos insumos e dos equipamentos 

necessários à correção das condições do solo, afetam diretamente o custo de 

arrendamento da terra. 

Em relação à oferta de terras para o cultivo do amendoim na região, 

observa-se ainda que, apesar de existirem algumas usinas de açúcar e grandes 

plantações canavieiras em municípios próximos à Marília, essas terras ainda são 

pouco utilizadas para o plantio de amendoim, sendo, portanto, uma importante 

alternativa a ser explorada, tanto como alternativa às reformas de pastagens e 

cafezais como numa possível expansão da produção do amendoim na região. 

-b. A Produção Agrícola 

A produção agrícola de amendoim na região oeste ocorre em plantações 

que ocupam áreas que variam de 25 a 1.200 hectares, predominando as lavouras de 

pequeno porte. 

Os produtores rurais são normalmente arrendatários, que apesar de 

possuírem os equipamentos necessários para o plantio e colheita do produto, 

normalmente não são proprietários de terra. Ainda que existam produtores de maior 

porte na região, predominam nessa lavoura os pequenos produtores, com baixo 

nível de capitalização e com pouco acesso a crédito e à aquisição de tecnologia. 

Nesse sentido, o papel exercido pelas cooperativas e outras formas de 

associativismo são fundamentais para a sobrevivência e crescimento desses 

produtores rurais. 

Os riscos de contaminação, as constantes variações de preços ao longo 

dos anos, a elevação do investimento e dos custos de produção, o baixo poder de 

barganha dos produtores frente aos fornecedores e clientes fizeram com que a 

lavoura do amendoim fosse considerada pelos agricultores da região um negócio de 

alto risco, o que acabou afastando muitos agricultores dessa cultura e inibindo, até 

meados dos anos noventa, os investimentos em tecnologia e em estrutura de . 
produção para o longo prazo. Esse fenômeno, por sua vez, acabou levàndo à uma 

oscilação na oferta do produto e dos estoques, ano a ano, e implicando, assim, em 

grandes variações nos preço e na rentabilidade dessas lavouras. 
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A produção agrícola de amendoim vem passando por uma série de 

modificações desde meados da década de 90 na região. Até então, a plantação, o 

manejo e a colheita utilizavam pouca tecnologia, sendo basicamente manuais. A 

colheita era totalmente manual, envolvendo grande contingente de trabalhadores 

rurais avulsos, que arrancavam o amendoim do solo, realizavam a inversão da 

planta colhida (deixar os galhos e folhas em contato com o solo e os grãos virados 

para o lado de cima), e deixavam a planta secando naturalmente por volta de cinco 

dias, para depois realizar a coleta das plantas do solo com máquinas que separavam 

as vagens das folhas e galhos e as acondicionavam em sacos de 25 kg, que seriam, 

então, armazenados. Esse processo apresentava baixa produtividade e tornava o 

produto muito susceptível à contaminação, uma vez que a secagem natural expunha 

o produto a riscos de chuvas e dificultava que o produto atingisse a umidade ideal 

para segurança alimentar. 

Atualmente, grande parte da produção agrícola de amendoim da região já 

está mecanizada, utilizando plantadeiras especiais; colheitadeiras invertedoras, que 

retiram o amendoim do solo e deixam a raiz virada para cima para a primeira 

secagem natural; recolhedoras (também chamadas de batedoras), que fazem a 

separação das vagens dos ramos, folhas e demais materiais; carretas especiais, 

para o transporte a granel do produto; e secadores a gás, que reduzem a umidade 

do amendoim para evitar a sua contaminação. 

Além da Cooperativa CAMAP e de indústrias de Marília que possuem 

estrutura de secagem de amendoim, produtores rurais de maior porte também estão 

implantando secadores para o atendimento de suas lavouras e para prestarem 

serviços para terceiros. Até mesmo a prefeitura de um pequeno município da região, 

cujo amendoim é importante fonte de renda para a economia local, instalou 

recentemente um conjunto de secadores para o atendimento dos seus produtores. 

O armazenamento do amendoim ainda em casca demanda uma série de 

cuidados, principalmente relacionados ao controle de pragas e de umidade. Da · 

mesma forma, no transporte do amendoim, um dos principais cuidados a serem 

tomados é em relação ao contato do produto com a água e com a umidade. É 

importante destacar que, mesmo com as melhores condições de plantio, man)ejo e 

colheita, as más condições de armazenagem e transportes irão acarretar na 

contaminação do produto e na perda de todo o trabalho e investimento dispendido. 



178 

c. Beneficiamento 

O estágio seguinte à produção rural do amendoim é o beneficiamento. Do 

produtor rural, o amendoim é destinado, em sacos normalmente de 25 kg, ao 

cerealista, que é o responsável por beneficiar o produto, fazer uma pré-limpeza para 

o armazenamento em casca, depois descascar, limpar, classificar, selecionar e 

acondicionar grãos de amendoim em novas embalagens para destiná-los à indústria 

de alimentos. Em média, de cada 1 kg de amendoim em casca se obtém 700 

gramas de amendoim em grãos. (CÂMARA e MARTINS 2003) 

Os serviços de beneficiamento podem ser realizados: por empresas 

independentes, que prestam esse serviço para os produtores rurais; por empresas 

atacadistas, que adquirem o produto em casca dos agricultores para beneficiamento 

e posterior negociação com a indústria de alimentos; pelas cooperativas, que podem 

verticalizarem-se para frente e prestar esse serviço; e por indústrias de alimentos, 

que, ao invés de adquirir o produto em grãos, optam por adquiri-lo em casca, 

relacionando-se diretamente com os produtores rurais. 

Há na região de Marília por volta de duas dezenas de cerealistas atuando 

no beneficiamento de amendoim. A maioria delas são cerealistas de produtores 

independentes, que, além de produzirem amendoim em suas lavouras, adquirem 

safras de produtores de diferentes regiões, beneficiam esses produtos e os 

comercializam com as indústrias de alimentos ou em mercados atacadistas, alguns 

deles, inclusive, internacionais. Várias indústrias alimentícias da região, e 

especificamente 3. empresas de Marília, mantêm suas próprias cerealistas, 

adquirindo o amendoim diretamente dos produtores rurais e realizando o 

beneficiamento para o abastecimento de suas plantas. 

As cooperativas da região oeste · ainda não prestam serviços de 

beneficiamento aos seus cooperados, mas a CAMAP de Tupã tem planos de, em 

breve, ingressar nesse negócio, e, assim, como já acontece com a principal', 
I! 

Cooperativa que opera com amendoim na região norte do estado, a COPLANA em 

Jaboticabal, passar a ofertar seu produto diretamente para a indústria. 

Considerando que os fabricantes de alimentos que não possuem 

cerealistas adquirem o amendoim já beneficiado (em grãos) apenas em quantidades 

necessárias para suas operações de curto prazo, cabe às cerealistas, juntamente 

com as cooperativas e os produtores mais capitalizados, cumprir o papel de 
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administrador dos estoques do produto entre as safras. Nesse sentido, essas 

empresas atuam não só como empresas de prestação de serviços, mas, 

principalmente, como empresas mercantis. São as cerealistas as responsáveis pelo 

abastecimento de amendoim da maior parte das pequenas e médias empresas 

industriais de Marília. 

As cerealistas são, portanto, a principal interface entre a indústria e os 

produtores rurais, tendo papel fundamental nos diversos aspectos que envolvem a 

aquisição de matérias-primas, em especial nos relacionados aos custos, à qualidade 

e segurança alimentar e à disponibilidade de produtos para o abastecimento da 

indústria. Esses aspectos têm motivado fabricantes de alimentos da região a 

optarem pela verticalização, implantando e operando suas próprias cerealistas. 

d. As indústrias de Alimentos de Amendoim 

Pelo menos nove empresas de Marília fabricam produtos à base de 

amendoim, sendo os principais produtos finais dessas indústrias os salgadinhos, os 

amendoins confeitados doces, os doces de amendoim (ou com recheio de 

amendoim) e as pastas e farinhas de amendoim fornecidas para indústrias de 

chocolate, sorvetes e o outros produtos que utilizam o produto em sua composição. 

O amendoim é a quarta matéria-prima mais consumida pelas indústrias 

alimentícias de Marília, sendo superado apenas pelo açúcar, pela farinha de trigo e 

pela gordura vegetal (SEBRAE, 2001 ). 

Em função da relação histórica da reg1ao com o agronegócio do 

amendoim, além de Marília, cidades próximas como Pompéia, Tupã e outras, 

também possuem indústrias de alimentos que processam o produto, de modo que a 

demanda da indústria regional por amendoim é uma das maiores do país, não sendo 

totalmente suprida pela produção agrícola da "Alta Paulista". Com isso, parcela 

importante do amendoim consumido anualmente pelos fabricantes de alimentos de 

Marília é adquirida de fornecedores de outras regiões, em especial de Ribeirão 

Preto, sendo também freqüentes em momentos de escassez ou alta excessiva do 

preço as importações do produto da Argentina. 

O perfil das indústrias de alimentos de amendoim de Marília será 

analisado no item 8.2 deste trabalho. 
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e. Distribuição: Atacado e Varejo 

Os canais de distribuição utilizados pelas indústrias de Marília para os 

produtos derivados do amendoim são os mesmos dos demais produtos alimentícios 

processados, como chocolates, balas, gomas etc. O atacado de alimentos, em 

função da importância que exerce no abastecimento do varejo de menor porte, como 

os bares, as mercearias, as padarias, as lojas de conveniência entre outros, é o 

principal veículo para o acesso aos pontos de venda varejistas espalhados por todo 

o país, principalmente das empresas alimentícias de menor porte. 

As empresas de maior porte costumam utilizar, além dos atacadistas 

tradicionais, que adquirem a posse dos produtos para depois revendê-los ao varejo, 

de distribuidores regionais. Esses distribuidores, normalmente, representam várias 

empresas de produtos alimentícios numa determinada região, mantendo acordos de 

exclusividade com determinados fabricantes para que operem, dentro de segmentos 

específicos, apenas com sua linha de produtos. 

Outro agente importante na distribuição dos alimentos de amendoim 

produzidos em Marília são os supermercados e hipermercados. Essa modalidade de 

varejo cada vez mais se relaciona diretamente com os fabricantes, sendo atendida 

normalmente pela força de vendas das próprias empresas. As indústrias de maior 

porte tem inserção tanto nas redes nacionais como nas regionais, enquanto que as 

de menor porte normalmente atuam com enfoque de nicho, negociando com 

supermercados que possuem escopo local ou regional. 

De modo geral, tanto os atacadistas quanto os supermercados possuem 

elevado poder de barganha frente ao setor industrial de amendoim, composto 

predominantemente por empresas pequenas e micro empresas, sendo uma grande 

reclamação, não só deste setor, mas de toda a indústria de alimentos, pois as 

exigências estabelecidas nas negociações com os distribuidores, que normalmente 

envolvem uma série de bonificações, descontos e outras práticas, reduzem a 

rentabilidade dos fornecedores industriais. ~ 

f. Consumidor 

. ~ 
Apesar de existirem vários trabalhos que analisam o comportamento do i ' 

consumidor de alimentos (NEVES, CASTRO e FAZANARO 2000; NEVES, 
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CHADDAD, LAZARINI 2002; ZIGGERS e TRIENEKENS 1999), não foram 

encontrados trabalhos que discutam o comportamento do consumidor específico do 

amendoim. 

Com base em informações obtidas por meio de entrevistas com 

profissionais da área comercial das empresas fabricantes de produtos de amendoim, 

verificou-se que as premissas sobre os consumidores são as seguintes: 

• os salgadinhos de amendoim são consumidos principalmente pela clientela 

adulta, enquanto os amendoins confeitados doces são consumidos pelo público 

infantil; 

• apesar da grande aceitação dos consumidores brasileiros ao sabor peculiar do 

amendoim, o produto não está plenamente incorporado nem à culinária nacional 

nem à dieta regular do brasileiro; 

• o consumo do amendoim e seus derivados dá-se normalmente por impulso ou 

quando associado a eventos específicos, como festas juninas e outros eventos 

de caráter regional; 

• os consumidores têm receio de que o produto lhes cause problemas de saúde, 

fazendo com que notícias sobre contaminação de produtos afetem 

imediatamente as vendas de todo o setor, 

• além de segurança alimentar, os consumidores de produtos de amendoim, assim 

como dos demais alimentos, têm valorizado outras dimensões da qualidade, 

como oferta de maior variedade de produtos, embalagens mais práticas e que 

garantam as características dos produtos, combinação com outros produtos etc. 

• apesar das características nutricionais que o amendoim oferece, o consumidor 

seria "desinformado" ou pouco sensível a esses aspectos, sendo o teor de 

gorduras e o teor calórico do produto um fator limitante ao seu consumo; 

De modo geral, as empresas entendem que a segurança alimentar é o 

principal requisito do consumidor, sendo um pré-requisito para a expansão do ( 

consumo dos produtos de amendoim no país. Outros requisitos considerados ,, 

importantes para os consumidores, segundo a indústria, são o desenvolvimento de 

novos produtos, além dos aperitivos e doces tradicionais produzidos pelas empresas 

nacionais, como por exemplo produtos com menor teor calórico, combinados com 

outros sabores, e em embalagens que ofereçam mais praticidade. 
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8.1.3 Principais Tendências Verificadas 

Analisando-se as características do agribusiness do amendoim na região 

de Marília, levantadas por meio de visitas e entrevistas realizadas com produtores 

rurais, cooperativas, cerealistas e indústrias de alimentos, foram identificadas 

algumas tendências, que serão relatadas a seguir. 

Observa-se uma grande evolução na tecnologia de plantio, de manejo e 

de colheita nas lavouras da região oeste. Lavouras que ainda operam em sistemas 

tradicionais, com baixo nível de mecanização, devem ser rapidamente substituídas 

pelas que utilizam a tecnologia de produção importada da Argentina no final dos 

anos noventa, fazendo com que a produtividade média da região se eleve mais nos 

próximos anos. 

Os secadores serão, cada vez mais, um equipamento essencial para a 

produção do amendoim, de modo que mais produtores de maior porte, associações 

de produtores e cerealistas necessitarão possuir o equipamento para desenvolverem 

suas atividades. Da mesma forma, os demais equipamentos de produção agrícola 

parecem incorporados definitivamente ao agronegócio do amendoim, bem como às 

estruturas capazes de oferecer as condições adequadas de armazenamento e que 

sejam capazes de oferecer, além de condições satisfatórias de armazenamento, 

condições para a implementação de sistemas de rastreabilidade. 

Assim como em outras produções agrícolas, observa-se que a busca por 

maior produtividade deve vir acompanhada de um aumento no porte das unidades 

produtivas, objetivando, assim, a obtenção de maiores ganhos de escala de 

produção rural. Atualmente, o número de lavouras que ocupam áreas superiores a 

100 alqueires na região é pequeno, porém a tendência é que, com a redução do 

risco de perda das lavouras em função de contaminação, a participação de 

produtores de maior porte na região se amplie. 

Apesar da região não possuir uma concentração tão grande de usinas de 

açúcar como ocorre na região norte, começa-se a observar o interesse de 

produtores rurais da região na utilização das áreas destinadas ao plantio de cana

de-açúcar para a produção de amendoim durante a entre-safra 
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A possibilidade de mecanização das lavouras de amendoim, de redução 

de riscos de contaminação e de ganhos de escala começa a fomentar o interesse, 

tanto de produtores da região produzirem em outras regiões (Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul), como também, de produtores de outras regiões (Centro-Oeste) a 

produzirem o produto como lavoura de rotação de culturas, como a soja e as 

pastagens. Porém, para que ocorra a efetiva expansão da produção para essas 

novas fronteiras agrícolas, será necessário o desenvolvimento de toda uma infra

estrutura, não só de produção, mas de secagem, armazenagem, transportes, 

comercialização etc, além da obtenção de diferenciais competitivos que permitam 

oferecer vantagens em relação às produções paulistas. 

Caso isso ocorra, uma possibilidade é que a produção de amendoim de 

·estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possa, em função da competência 

já desenvolvida na exportação de outros grãos pelos produtores desses estados, 

melhor aproveitar as oportunidades existentes de comercializaÇão do amendoim 

com .o mercado externo. 

Apesar das vantagens agrícolas na produção do amendoim de variedades 

rasteiras, que apresentam maior produtividade em relação às variedades eretas, as 

indústrias deverão continuar a incentivar a produção do amendoim das variedades 

eretas, por considerarem-no de aceitação melhor pelós consumidores em 

determinadas linhas de produto. Isso deve levar, a médio prazo, a um rearranjo de 

oferta e de preços das diferentes variedades do amendoim, havendo inclusive a 

possibilidade da especialização dos produtores rurais e das regiões agrícolas na 

produção de variedades específicas. 

A verticalização das cooperativas, que passarão a incorporar no conjunto 

de atividades que oferecem aos produtores de amendoim o beneficiamento do 

produto, deve ampliar a concentração no fornecimento da matéria-prima para a 

indústria, e, conseqüentemente, o poder de barganha dos produtores rurais frente ao 

setor industrial. 

As exigências em relação à estrutura de secagem, condições de 

armazenagem, apoio a produtores etc dificultarão a sobrevivência das pequenas 

empresas cerealistas, fazendo com que sobrevivam apenas aquelas que tenham 

capacidade de atender a esses requisitos. 
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Os fabricantes de alimentos deverão, no futuro, se defrontar, cada vez 

mais, com fornecedores de amendoim com maior poder de barganha, como 

cooperativas e cerealistas ou produtores rurais de maior porte, os quais, 

provavelmente, negociarão seus produtos, tanto com o mercado interno, como com 

compradores do exterior. Nesse sentido, o estabelecimento de parcerias com 

produtores rurais deverá se tornar uma alternativa importante para que as indústrias 

possam garantir seu abastecimento dentro de condições negociadas de preço, de 

quantidade, de qualidade e de especificação de produto. 

Apesar de atualmente todos os estágios da cadeia produtiva estarem 

informados de como combater a contaminação do amendoim pela aflatoxina, a 

continuidade e a intensificação da ação dos organismos de vigilância sanitária e da 

ABICAB e a possibilidade de exportação do amendoim para mercados internacionais 

devem continuar induzindo os diferentes fornecedores dessa rede de suprimentos a 

implementar as mudanças necessárias para que os processos garantam a 

segurança alimentar dos produtos, reduzindo, no futuro, ainda mais os níveis de 

contaminação existentes nos produtos nacionais. 

Assim como está ocorrendo no estágio de produção agrícola, a 

incorporação dos diferentes processos que garantam a segurança alimentar nos 

demais estágios produtivos, principalmente nas fases de beneficiamento e 

fabricação de alimentos, não poderá prescindir de ações que possibilitem o aumento 

da produtividade dos processos, caso contrário os produtos de amendoim perderão 

competitividade frente aos outros produtos alimentícios. 

Na medida em que a ABICAB for conseguindo atrair novos associados 

para o Pró-Amendoim - o que parece ser uma questão de tempo - seu poder de 

promoção do selo de qualidade irá aumentar, o que por um lado deverá ampliar a 

diferenciação entre as empresas que se submetem ao controle estabelecido pelo 

programa e que monitoram sua condições de segurança alimentar e as demais, por 

outro, exigirá que as empresas, uma vez garantido o fator qualificador de que os 

produtos não farão mal à saúde, busquem agregar outros atributos a seus produtos 

para que se tornem competitivas. Portanto, apesar de pouco comentado pelos 

entrevistados, observa-se que o setor já está iniciando uma nova fase de competição 

entre as empresas. 
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Ainda em relação ao combate da contaminação dos produtos, os órgãos 

de vigilância sanitária enfrentarão nos próximos anos uma dura batalha contra as 

empresas fabricantes de alimentos de amendoim para a implementação de BPF e 

de APPCC, uma vez que estes projetos envolvem investimentos em melhorias de 

instalações, processos etc, e que grande parte dos fabricantes são micro e 

pequenas empresas, que enfrentam grande escassez de recursos financeiros. 

Além das empresas que operam formalmente, um dos maiores desafios 

dos setores de fiscalização será o de controle das fábricas de ''fundo de quintal", que 

operam totalmente na informalidade e que, de certa forma, contam com a 

complacência das autoridades em função de serem uma alternativa de sobrevivência 

num país que sofre com o desemprego estrutural. É difícil acreditar que, com as 

restrições orçamentárias com as quais o setor público convive e com tantos 

problemas que as autoridades de saúde precisam enfrentar, exista estrutura para o 

controle efetivo dessas atividades. Com certeza, caberá ao setor de alimentação 

tentar convencer os consumidores dos riscos existentes no consumo de produtos 

que não ofereçam garantia de qualidade. 

Algumas outras tendências do agribusiness do amendoim na regrao 

relacionadas diretamente com a industrialização de alimentos serão discutidas no 

item 8.2. 

8.2 A Indústria de Alimentos de Amendoim de Marília 

Serão analisadas a seguir oito empresas de Marília que fabricam produtos 

alimentícios de amendoim. As informações a respeito dessas empresas foram 

obtidas por meio de entrevistas com seus dirigentes e com funcionários 

responsáveis pelas áreas de suprimento, qualidade, produção ou comercialização 

de produtos de amendoim. 

Em função das dificuldades na obtenção de dados relativos ao 

faturamento das empresas pesquisadas, optou-se por solicitar às mesmas que 

informassem qual seu porte, segundo os critérios de classificação utilizados pelo 

SEBRAE, conforme apresentado na Tabela 7 supra. 
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Buscando manter a privacidade das organizações que contribuíram para 

esta pesquisa, as empresas não terão seus nomes divulgados, sendo utilizadas as 

letras A, B, C, D, E, F, G e H para referir-se a elas. 

Objetivando uma melhor descrição de cada uma dessas empresas e de 

seus relacionamentos com fornecedores, clientes, concorrentes e outras 

organizações, foram levantadas informações relativas aos seguintes aspectos 

dessas organizações: 

• Características da Empresa 

• Estratégia Competitiva 

• Estratégia de Operações 

• Relacionamento com Fornecedores 

• Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

• Relacionamento com Concorrentes 

• Relacionamento com Instituições de Apoio 

8.2.1 Empresa A 

Na empresa A, participaram da entrevista o supervisor de controle de 

qualidade, o gerente de compras e o supervisor da área comercial. 

a. Características da Empresa 

Empresa de médio porte, fabricante de doces e massas airadas com 

cobertura de chocolate. A produção anual da empresa varia entre 18 a 24 mil 

toneladas de produtos, que se destinam ao mercado nacional e internacional. 

Na área de amendoim, o produto é utilizado principalmente na 

composição de recheios de produtos como tabletes airados com cobertura de 

chocolate, de doces cobertos com chocolate e como matéria-prima principal na 

fabricação do pé-de-moleque. A empresa consome anualmente cerca de 840 

r. 
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toneladas de amendoim e produz cerca de 1.800 toneladas de produtos de 

amendoim ao ano. 

b. Estratégia Competitiva 

A empresa considera que sua principal vantagem competitiva está na 

qualidade de seus produtos, aliada ao seu preço competitivo, estando orientada a 

segmentos bastante específicos de mercados. O desenvolvimento de novos 

produtos voltados a esses segmentos, como é o caso dos tabletes airados com 

cobertura de chocolate, garantem um posicionamento que oferece vantagens 

competitivas à empresa nos mercados nacionais e internacionais em relação a 

outros fabricantes de produtos de chocolate. 

Em relação aos produtos de amendoim, a empresa tem buscado, para 

ampliar seu mercado, desenvolver produtos de maior valor agregado e retorno, 

como tabletes com cobertura de chocolate, reduzindo assim sua posição nos 

mercados de produtos tradicionais de amendoim como paçoca, pé-de-moleque e 

outros de menor valor agregado, uma vez que nesse segmento, chamado no setor 

de "doção", a competição é muito acirrada e a rentabilidade muito restrita. 

A empresa vem trabalhando no sentido de desenvolver novos produtos 

que contenham amendoim, pois entende que o mercado para esses produtos é 

bastante promissor no exterior. 

A empresa possui planejamento estratégico formalizado, porém nele não 

constam propostas a respeito de parcerias. 

c. Estratégia de Operações 

Os principais objetivos da área de operações são garantir a qualidade, 

operar a custos menores, aumentar a agilidade e diversificar o mix de produtos. 

Os programas internos de gestão da qualidade desenvolvidos na empresa 

são 58, BPF, e APPCC, que se encontra em fase de implantação. 

No caso dos produtos de amendoim, a rastreabilidade vai do fornecedor 

até o produto final, não ficando restrita apenas aos produtores rurais. 

A empresa considera-se bem atualizada em relação à tecnologia de 

processo e de informação. 
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d. Relacionamento com Fornecedores 

As principais matérias-primas utilizadas na empresa são açúcar, cacau, 

gordura vegetal, leite em pó e amendoim. 

No caso do abastecimento do amendoim, a empresa tem centrado sua 

estratégia de aquisição em produtos que considera de melhor padrão de qualidade, 

tendo, inclusive, já recorrido no passado à importação, quando tinha dificuldade de 

obter esses produtos no mercado nacional. 

Seus principais fornecedores de amendoim são 4 cerealistas da região 

que também dedicam-se à produção rural do produto. Os fornecedores foram 

adquiridos nos últimos anos, depois de um período em que a empresa trabalhou 

apenas com amendoim importado da Argentina. Os cerealistas são freqüentemente 

visitados pelos técnicos da indústria, que acompanham as condições de produção e 

até mesmo seus fornecedores agrícolas. 

As negociações com os fornecedores são feitas a cada aquisição, por 

cargas, conforme as necessidades de produção da indústria. Com base no 

planejamento de produção mensal, que, por sua vez, baseia-se na necessidade de 

consumo, a empresa A efetua uma pesquisa junto aos seus 4 fornecedores 

credenciados para verificar o melhor preço. Somente quando a indústria não tem 

sucesso nas negociações, normalmente quando ocorre escassez do produto, é que 

ela recorre a outros fornecedores no mercado. 

Todas as aquisições de amendoim envolvem o departamento de 

qualidade, que vai até o fornecedor para verificar as condições e características da 

mercadoria que está sendo adquirida pela empresa. Todos os lotes do produto são 

submetidos às análises micro-biológicas e físico-químicas, que ocorrem parte em 

laboratório próprio da empresa e parte em laboratório certificado pelo Ministério da 

Agricultura e Saúde. Somente depois do resultado das análises, os produtos são 

destinados ao setor de produção. 

Apesar de haver 4 fornecedores de amendoim considerados parceiros, 

não há compromisso de exclusividade de compra com nenhum deles. Segundo um 

dos compradores da empresa, o relacionamento ''funciona como num mercado spot, 

porém com um número restrito de fornecedores participando". 
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A empresa optou por esse tipo de relacionamento, com um número 

pequeno de fornecedores regionais, em razão da possibilidade de estabelecer um 

relacionamento mais próximo com seus fornecedores de amendoim, por ser política 

da empresa a aquisição desse tipo de produto na região e em razão do amendoim 

regional ter melhorado muito de qualidade e ser competitivo em preço. 

A empresa considera que essa modalidade de relacionamento possibilita 

a aquisição de amendoim dentro das especificações que ela demanda, em lotes 

menores e de acordo com a seu necessidade de produção, aumentando assim a 

agilidade do processo, sem que ela necessite manter estoques elevados de 

amendoim, o que demandaria recursos físicos e financeiros. 

A relação mais próxima com os poucos fornecedores permite uma troca 

maior de informação, de modo que os fornecedores, com base nas previsões de 

consumo de amendoim em grãos da empresa A, façam o seu planejamento de 

aquisição e de estoques de amendoim em casca. 

A empresa A avalia que o relacionamento mais próximo com fornecedores 

tem dado bons resultados, a prova disso, segundo ela, é que mesmo em momentos 

de escassez da oferta do produto, ela não tem enfrentado problemas em relação ao 

seu abastecimento, apesar de estar desembolsando mais para adquirir o produto 

dos seus fornecedores. 

Com os demais fornecedores de outras matérias-primas, a empresa A 

ainda não estabelece relacionamentos como os que já desenvolveu com os 

fornecedores de amendoim. Porém, está iniciando um processo de certificação de 

fornecedores de outras matérias-primas e estabelecendo algumas outras parcerias 

com fornecedores de produtos específicos, como é o caso de materiais para 

embalagens, com os quais ela mantem uma relacionamento de exclusividade com 

um único fornecedor desse produto. 

Os principais requisitos para o estabelecimento desse tipo de parcerias 

são o atendimento das exigências de qualidade, de preço e da agilidade em 

resposder a demandas específicas da empresa, como desenvolvimento de novos 

processos e produtos, resolução dos problemas que surgem, assistência técnica etc. 

A empresa A mantém ainda relacionamentos com fornecedores por meio 

de contratos para o abastecimento de algumas matérias-primas consideradas 

estratégicas, como é o caso do açúcar. Nesse caso, os contratos com as usinas têm 
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a duração de uma safra, garantindo o abastecimento dentro do padrão de qualidade 

demandado pela empresa, sendo que os preços do produto estão atrellados ao 

índice ESALQ, que serve de parâmetro para todo o setor. 

A empresa A terceiriza apenas atividades de refeitório e de limpeza 

externa da fábrica, nenhuma atividade de produção é terceirizada. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

Os canais de distribuição utilizados pela empresa A são: atacadistas 

tradicionais e empresas representantes, que normalmente não são exclusivos, e 

também equipe própria de vendas para o atendimento do grande varejo e para 

atendimento do pequeno varejo, supermercados de até 4 check outs. 

Uma das principais dificuldades encontradas no relacionamento com os 

distribuidores, segundo os entrevistados, é a resistência deles à introdução de novos 

produtos no mercado. A preferência é pelos produtos tradicionais, que já oferecem 

bom resultado de vendas. 

Especificamente em relação aos supermercados, a principal dificuldade 

relatada são as exigências realizadas por estes varejistas pelos comercialização dos 

produtos. Normalmente, as negociações com supermercados envolvem a colocação 

de funcionários para reposição de produtos, promoção ·de vendas, além de 

descontos, bonificações, verbas publicitárias e outros gastos que acabam gerando 

uma série de custos adicionais para que a indústria possa distribuir seus produtos 

nesses canais. 

Outra dificuldade relatada em relação aos atacadistas e revendedores, 

que normalmente não são exclusivos de uma única empresa, é a de conseguir que 

os vendedores concentrem esforços na venda dos produtos da empresa, uma vez 

que possuem diferentes produtos para serem comercializados. 

A empresa A estabelece parcerias comerciais com os atacadistas para a 

realização de promoções de venda de produtos. Nas parcerias são estabelecidas 

condições especiais de preço e volume de vendas para um conjunto de produtos, 

chamados pela empresa de "pacotes de produtos". Para que as equipes de 

vendedores atinjam as metas estabelecidas, são estabelecidos incentivos como 

pagamentos de comissão, prêmios etc. As parcerias comerciais, apesar de ocorrem 

normalmente com os mesmos distribuidores, são ralizadas normalmente em 
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momentos de lançamento ou de promoção de algumas linhas específicas, não 

sendo uma ação permanente da empresa a 

Os benefícios gerados pelas parcerias comerciais com o atacado 

envolvem basicamente a promoção, seja para o lançamento de um novo produto, 

para o reforço de posicionamento de algum produto da empresa ou simplesmente 

para o fortalecimento da marca da empresa em algum mercado específico. 

Na empresa A, os requisitos dos consumidores são identificados por meio 

de pesquisas feitas diretamente com clientes, tanto distribuidores como 

consumidores finais, pelo pessoal de marketing da empresa, e pelo serviço de 

atendimento ao consumidor. A maior dificuldade nesse processo está na cooperação 

e paciência das pessoas responderem com a pesquisa. 

f. Relacionamento com concorrentes 

A empresa A informou que apesar de manter um bom relacionamento 

com a concorrência, não possui nenhum tipo de parceria com concorrentes. 

A empresa não faz parte do Pró-Amendoim e acredita que, mesmo assim, 

possa ter boa qualidade, excelentes processos, controles micro-biológicos e demais 

atributos de qualidade e competitividade, sem precisar fazer parte do programa. 

Apesar de entender que o Pró-Amendoim não seja essencial para seu 

negócio, analisa que a tendência é que ''todos acabem se associando ao programa," 

porém considera que, no momento, isso não é vital para a empresa. 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

A empresa A não possui parcerias com órgãos de classe, pois segundo 

os entrevistados, as ações desses órgãos agregam pouco valor para a empresa. 

Citam como exemplos os cursos e treinamentos oferecidos por estes organismos, 

qualificando-os, em sua maioria, como muito básicos, servindo apenas para 

empresas que estão num estágio bem anterior ao deles. Segundo os entrevistados, 

as associações acabam ''tirando mais dos médios para passar para os pequenos", 

ou seja, as associações acabariam por transferir conhecimentos das empresas 

maiores para as menores. 
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A empresa A destacou que tem contratado estagiários das faculdades 

locais e incentivado seu pessoal a participar de programas de pós-graduação em 

áreas de gestão. Informou ainda ter interesse nas atividades de treinamento e 

capacitação que o SENAI passou a desenvolver na cidade. 

A empresa considera que a vantagem de estar em Marília consiste no fato 

de aturarem na cidade grandes fornecedores da indústria alimentícia, como se 

verifica numa das falas dos entrevistados: ''todo o trabalho deles é voltado para a 

cidade, as novidades em relação às tecnologias são apresentadas na cidade". Os 

entrevistados ressaltaram a disponibilidade de matérias-primas importantes para 

indústria que são ofertadas na região, como é o caso do açúcar e do amendoim. 

Destacam, também, que a concorrência existente entre as empresas locais fez com 

que a empresa se tornasse mais ágil, mais criativa e adquirisse maior capacidade de 

inovação. 

8.2.2.Empresa B 

Na empresa B, o entrevistado foi o seu Diretor Geral. 

a. Características da Empresa 

Empresa de pequeno porte, fabricante de confeitos de amendoim e 

gomas de amido de milho. 

A produção anual da empresa é de ao 1 O mil toneladas, das quais 6 mil 

são de produtos de amendoim. 

A empresa está voltada ao atendimento do mercado regional e nacional, 

tendo também uma parcela de sua produção voltada à exportação. 

b. Estratégia Competitiva 

A empresa B considera que suas principais vantagens competitivas em 

relação aos concorrentes são a qualidade de seus produtos e a pontualidade de 

entrega. 
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A empresa tem se valido do foco em segmentos específicos para ampliar 

o mercado dos produtos de amendoim, que constitui o principal produto da empresa. 

Dentre os nichos de mercado, a empresa desenvolveu produtos para serem 

vendidos em estabelecimentos do pequeno varejo, como é o caso das lojas de1 ,99 e 

outros. 

Não possui planejamento estratégico, sendo que os objetivos e metas da 

empresa são traçados no dia-a-dia e difundidos verbalmente para a equipe. 

c. Estratégia de Operações 

A empresa B considera que, na área de produção, seus principais 

objetivos são: operar a custos menores, garantir a qualidade do produto e aumentar 

a agilidade. 

Na área de gestão de qualidade, além da instalação de laboratório 

próprio, a empresa B está implantando o programa de BPF . 

O sistema de rastreabilidade da empresa compreende o 

acompanhamento dos fornecedores, de quem a empresa adquire o amendoim, e as 

demais que ocorrem dentro da empresa até a expedição do produto ao cliente. 

A empresa considera-se atualizada em relação à tecnologia de processo 

e de informação 

d. Relacionamento com Fornecedores 

As principais matérias-primas utilizadas pela empresa são o amendoim, o 

açúcar, o trigo, a farinha de raspa de mandioca e amido de milho. 

No caso do amendoim, o qual a empresa consome 1 O mil toneladas ao 

ano, seus principais fornecedores são os produtores rurais independentes; as 

empresas de beneficiamento e as cooperativas, como a GOPLANA e a CAMAP. 

Em função da sazonalidade, a aquisição do amendoim pela empresa 

ocorre conforme as suas necessidades de produção. 

A empresa B não mantém contratos com seus fornecedores de 

amendoim, uma vez que as negociações também ocorrem de acordo com a 
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necessidade de produção, sendo sempre baseadas em preços e condições de 

mercado. 

A empresa B não possui parceria com fornecedores, pois se considera 

pequena para ofertar crédito, sementes e outros benefícios que normalmente 

envolvem esses relacionamentos. 

O controle da qualidade do amendoim fornecido pelos fornecedores se dá 

por meio de laboratório próprio da empresa, instalado em maio de 2003. No 

laboratório, são realizadas as análises de umidade e de presença de aflatoxina em 

todos os lotes de amendoim adquiridos. Somente depois de analisadas as amostras 

e obtido o resultado é que a matéria-prima é encaminhada para a produção. 

Segundo o entrevistado, a decisão de instalar o laboratório próprio se deu depois de 

problemas que a empresa teve ao adquirir amendoim de fornecedor considerado 

idôneo, que possuía inclusive laudo de sanidade do produto. 

Em relação às outras matérias-primas, as negociações também seguem a 

mesma sistemática das estabelecidas com os fornecedores de amendoim, ou seja, 

negociações de mercado, não existindo contrato de fornecimento de longo prazo. A 

empresa B possui contrato de fornecimento apenas com as usinas de açúcar, 

objetivando a garantia do fornecimento. A quantidade contratada é baseada na 

estimativa mensal de consumo e os preço praticados são os de mercado, 

atualizados pelo índice ESALQ. 

A empresa B não terceiriza nenhuma de suas atividades internas, apenas 

o transporte de produtos acabados é realizado por terceiros. A não utilização de 

terceirização se deve ao fato de considerar que produtos alimentícios exijam maior 

atenção e cuidados e que, portanto, o ideal é manter todas as atividades sob o 

controle da própria empresa 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

Os canais de distribuição utilizados pela empresa B para disponibilizar 

seus produtos são os atacadistas tradicionais; os distribuidores, que compram o 

produto e distribuem; e a equipe própria de venda para o atendimento do varejo de 

maior porte. 

I( 
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Os requisitos dos consumidores são identificados por meio dos 

distribuidores e vendedores, que transmitem informações, e também por meio das 

feiras, que têm grande número de consumidores e visitantes. 

Para a empresa B, o preço é a variável, que acaba acarretando maiores 

dificuldades no relacionamento com o atacado, porém o entrevistado considera que 

essas dificuldades são normais em função da grande concorrência que existe no 

setor. 

A empresa não possui nenhuma parceria com os distribuidores. 

f. Relacionamento com Concorrentes 

A empresa não possui nenhuma parceria com concorrentes. Segundo o 

entrevistado, já houve tentativas de estabelecer parcerias entre concorrentes locais 

para definição de políticas de preço, porém não houve resultado, pois as partes não 

teriam cumprido o combinado. 

A empresa participou das reuniões iniciais que estruturaram o Pró

Amendoim, mas depois, em razão de outras atividades, acabou ficando fora do 

programa. Atualmente, a empresa está se preparando para entrar no programa, já 

tendo recebido consultorias na área de qualidade, devendo em breve~ filiar-se, 

inicialmente, à ABICAB, e, então, aderir ao Pró-Amendoim. Considera, ainda, que o 

trabalho realizado pela ABICAB é muito sério e lamenta que a empresa não tenha 

permanecido no programa desde seu início. 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

A empresa B mantém parceria com o SENAI, de quem vem recebendo 

assessoria para a implantação de BPF, estando muito satisfeita com os r~::;ultados 

que vem obtendo. Considera, também, que o trabalho realizado na /.!
1

á~ea de 
I • 

formação de pessoal técnico será de grande importância para as indústrias Ideais. 

A empresa B é também filiada à ADIMA, de quem recebe infd~mações 
sobre o setor alimentício e acompanha o trabalho de divulgação que a entidade faz 

das empresas da cidade. 
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Não identifica que o fato da empresa estar instalada em Marília traga 

nem vantagens nem desvantagens competitivas para o seu negócio. 

8.2.3 Empresa C 

Nesta empresa foram entrevistados o Diretor de Qualidade e o Diretor 

Comercial. 

a. Características da Empresa 

A empresa C é classificada como de porte grande, produzindo ao ano 

cerca de 75 mil toneladas de produtos alimentícios como: balas; pirulitos; granulados 

e confeitos de chocolate; confeitos de amendoim; gomas e outros produtos 

derivados de amido de milho. O destino da produção da empresa C é o mercado 

nacional e as exportações. 

Do total da produção da empresa C, cerca de 1 O mil toneladas são de 

produtos à base de amendoim. A empresa estima consumir 5,5 mil toneladas de 

amendoim ao ano, sendo que 5 mil toneladas são consumidas nos processos fabris 

e o restante é utilizado como sementes pelos produtores parceiros. 

No caso do amendoim, o mercado interno é responsável por 95% das 

vendas da empresa, enquanto o mercado externo, em especial o Sul Americano, é 

responsável pelos 5 % restantes. A empresa considera que a baixa exportação dos 

produtos de amendoim deve-se à perecividade desses produtos e às fortes 

restrições do mercado americano às importações de amendoim e seus derivados. 

b. Estratégia Competitiva 

A empresa C acredita que sua vantagem em relação aos concorrentes em 

produtos de amendoim é a relação preço/qualidade que seu produto oferece. 

A empresa vem investindo muito na segurança alimentar, na qualidade e 

na diferenciação de seus produtos. Ao mesmo tempo, vem trabalhando em melhoria 

de processos, eliminação de desperdícios e outras melhorias, objetivando a 
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obtenção de ganhos de produtividade e a prática de preços competitivos com os 

demais concorrentes. 

Nesse sentido, a principal estratégia da empresa em relação aos produtos 

de amendoim, tem sido buscar oferecer produtos diferenciados pela segurança 

alimentar, pela qualidade, pelas embalagens e outros atributos, e, ao mesmo tempo, 

oferecer preços competitivos em relação aos rivais desse segmento. Segundo o 

entrevistado, as parcerias com produtores de amendoim são fundamentais para a 

obtenção desses diferenciais. 

A empresa trabalha com planejamento estratégico há alguns anos, 

possuindo inclusive estratégias, objetivos e metas específicas para os negócios com 

o amendoim. Porém, não existe no planejamento estratégico da empresa, nenhum 

. item que trate especificamente do estabelecimento de parcerias. Segundo um dos 

entrevistados, "as parcerias vão ocorrendo com o surgimento das oportunidades." 

c. Estratégia de Operações 

A empresa mantém cerealista própria, atuando tanto na área de 

fabricação de alimentos como no beneficiamento de amendoim, que é adquirido em 

casca, diretamente de produtores rurais. 

A empresa mantém uma política de compra e estoque, que busca 

conciliar suas necessidades de produção ao longo do ano, de investimentos em 

estoques e disponibilidade de áreas para a armazenagem, uma vez que a 

armazenagem do amendoim em casca, em condições adequadas, demanda muito 

espaço físico. 

Os três principais objetivos da área de produção atualmente são: garantir 

a qualidade dos produtos fabricados, operar a custos menores e desenvolver novos 

processos. 

Na área de gestão de qualidade a empresa possui laboratório próprio 

para análises micro-bilógicas e físico-químicas e utiliza os programas 58, BPF e 

APPCC. Com base no conjunto de programas de qualidade que a empresa utiliza, 

foi estruturado um sistema próprio de qualidade cujo foco é a segurança alimentar, 

considerada pela empresa um aspecto estratégico, proporcionando possuir um 

diferencial competitivo em relação aos concorrentes. 
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Todo o amendoim recebido tem suas amostras analisadas no laboratório 

instalado na própria cerealista, que só autoriza que os caminhões descarreguem 

suas cargas após a realização dos testes de aflatoxina e umidade. Ao longo da linha 

de produção do beneficiamento, quando cada lote é desmembrado em função de 

características do produto (calibre, coloração etc), a empresa realiza novos testes 

para a verificação de contaminação, objetivando obter a máxima segurança em seus 

produtos. 

A empresa possui total rastreabilidade dos produtos de amendoim, sendo 

capaz de identificar, pelo rótulo do produto acabado, o produtor rural fornecedor do 

amendoim. O sistema baseia-se na codificação e armazenagem individualizada dos 

lotes de amendoim recebidos dos fornecedores e no controle do fluxo desses lotes 

ao longo do processo produtivo. A gestão dos fluxos apeia-se num sistema de 

informações do tipo ERP, que permite identificar as diversas informações relativas 

ao lote de amendoim (fornecedor, data de entrega, resultados dos testes de 

laboratório etc) que foi ou está sendo utilizado na fabricação de determinado 

produto. 

A empresa está implantando uma sistemática de rastreabilidade 

semelhante a dos produtos de amendoim para outras matérias-primas que são 

utilizadas em suas demais linhas de produto. 

Em comparação aos competidores que operam no Brasil, a empresa 

considera-se à frente do setor em tecnologia de processo e de informações. 

d. Relacionamento com Fornecedores 

As principais matérias-primas adquiridas pela empresa são o açúcar, o 

xarope de glicose, o amendoim, o amido de milho e o cacau. 

Nos últimos anos, a empresa C reduziu o número de seus fornecedores 

de amendoim, concentrando os esforços para que esses fornecedores produzam · 

melhores matérias-primas, mais adequadas à fabricação de seus produtos. 

Atualmente, com um número menor de fornecedores, a empresa afirma ser possível 

conhecê-los melhor, dedicando-lhes maior atenção e oferecendo-lhes remunerações 

e benefícios maiores. 
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A empresa possui parcerias com os fornecedores de amendoim da região. 

As parcerias envolvem recursos financeiros, técnicos, fornecimento de sementes e 

até mesmo de áreas para o plantio. 

As negociações com os fornecedores parceiros se formalizam mediante 

contratos em que são estabelecidos os recursos oferecidos pela empresa C,· como 

sementes, crédito, insumos, assistência técnica etc, e os compromissos assumidos 

pelos produtores, como volume mínimo do produto a ser entregue para a empresa, 

prazos de entrega, condições de plantio, manuseio, colheita, armazenagem, 

transporte do produto e a autorização de acompanhamento da produção agrícola 

pela empresa. A remuneração do produtor se dá, ainda segundo a empresa C, de 

acordo com os preços praticados no mercado. 

A empresa C mantém diferentes tipos de parcerias com seus 

fornecedores. Uma das modalidades das parcerias é a cessão de sementes aos 

produtores rurais em troca do compromisso da entrega de determinada quantidade 

de amendoim em casca e da preferência na compra da safra. 

Outra modalidade de parceria praticada envolve, além da cessão de 

sementes, a disponibilização de recursos financeiros para aquisição de insumos, 

pagamento de mão-de-obra e outros gastos de custeio e assistência técnica. O 

valores pagos aos fornecedores pelos seus produtos são os preços de mercado, 

devendo normalmente os produtores desse tipo de parceria entregar toda a sua 

safra para a empresa C. 

Segundo o entrevistado, apesar de existirem contratos para as safras, a 

continuidade das parcerias tem como base o entendimento entre esses parceiros de 

que não existe exploração de nenhuma das duas partes, "isto faz com que entra ano 

saí ano as parcerias não deixem de existir''. 

Por fim, a empresa vem trabalhando, também, com parcerias com 

agricultores que funcionam como operadores agrícolas. Nesses casos, a empresa C 

investe todo o recurso necessário para o financiamento do empreendimento e o 

produtor contribui com a mão-de-obra e a gestão das lavouras de amendoim, sendo 

que todo o processo é coordenado pela empresa. 

Para garantir matérias-primas isentas de contaminação, a empresa utiliza

se, além de sua estrutura de controle de qualidade na recepção do amendoim, da 

difusão das orientações técnicas para os seus parceiros agrícolas, sobre as formas 



200 

de prevenção da ocorrência de contaminações e do monitoramento das lavouras 

dos produtores . 

. Por meio de profissionais especializados, a empresa C realiza o 

monitoramento dos produtores, desde o processo do plantio até a colheita, 

acompanhando as diferentes etapas de evolução da lavoura do amendoim. 

Posteriormente à colheita, a empresa monitora as condições de armazenagem nas 
I 

propriedades rurais e de transportes das safras até sua cerealista, prev~nindo, 

assim, que ocorram contaminações nos estágios pós-colheita. A empresa C possui 

ainda uma estrutura de secadores, que atende preferencialmente seus parceiros, 

reduzindo, assim, os riscos de contaminação das safras dos produtores. 

Atualmente, a empresa C trabalha com cerca de 40 produtores parceiros, 

que são responsáveis por aproximadamente 60% do abastecimento de amendoim 

da empresa. Um percentual que varia entre 1 O e 15% de seu abastecimento é 

oriundo da parceria com operadores agrícolas, havendo ainda um percentual de 25 

a 30% da matéria-prima que é adquirida no mercado spot. 

A opção da empresa C em ampliar as parcerias em detrimento do 

mercado spot deu-se em razão da necessidade de obtenção de volumes de 

amendoim que fossem capazes de atender às necessidades do abastecimento das 

linhas de produção da empresa, dentro dos padrões de qualidade e das 

especificações demandados por seus processos e produtos. 

Segundo um dos entrevistados, a principal dificuldade nas parcerias com 

os fornecedores de amendoim é a resistência dos produtores em relação às 

mudanças nos processos agrícolas, que envolvem introdução de novas tecnologias, 

entendimento e aceitação de práticas agrícolas mais avançadas, melhor 

monitoramento e gerenciamento etc. Para o entrevistado, nas parcerias há a 

necessidade da produção agrícola ser tratada de forma mais empresarial pelos 

agricultores, o que normalmente envolve mudança de alguns valores arraigados. 

Os principais benefícios obtidos pela empresa C nas parcerias com os 

fornecedores de amendoim são: a obtenção de produtos na qualidade, nas 

quantidades, no tempo e nas características consideradas adequadas para que a 

empresa consiga atender o seu cliente. Os benefícios são avaliados por meio de 

indicadores de produtividade de lavouras, de qualidade dos produtos e de outros 

indicadores de evolução histórica. Segundo a empresa, com base em seus registros, 
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já é possível afirmar que as parcerias, por meio de mudanças numa série de práticas 

de produção, reduziram o problema de contaminação pela aflatoxina. 

Para os fornecedores parceiros, segundo a empresa C, as variedades de 

sementes recebidas para o plantio, as orientações técnicas e os recursos 

disponibilizados para desenvolverem suas atividades, possibilitam · maior 

rentabilidade em suas lavouras e ao mesmo tempo reduzem as incertezas, tanto do 

risco agrícola, como dos riscos de perdas em decorrência de contaminação da 

produção. 

A empresa C está iniciando atualmente parcerias com usinas de açúcar 

da região, que atuarão no empreendimento como ofertadoras de áreas para o 

plantio de amendoim. Os planos são estruturar nas áreas canavieiras toda infra

esturutura necessária à produção de amendoim com secadores, armazéns etc. 

Segundo um dos entrevistados, mesmo quando a empresa C adquire 

produtos no mercado spot, ela procura conhecer previamente quem são os 

produtores, como são seus processos produtivos, onde estão seus estoques e em 

que condições são armazenados, para quando iniciar as negociações, já saber se o 

produtor oferta produtos no padrão de qualidade demandado pela empresa. Esse 

aspecto é considerado fundamental pela empresa para a garantia de sua 

rastreabilidade. 

A empresa C informou, ainda, que, em momentos em que há escassez do 

produto no país, ou que considera que os preços nacionais do mercado spot estão 

muito altos, adquire matérias-primas importadas da Argentina. 

No mercado spot, o que lhe garante a aquisição de produtos isentos';de 

contaminação é, além do conhecimento do estoque e do fornecedor, a realização da 

análise laboratorial prévia, realizada com base em seu plano amostrai, antes da 

concretização da negociação. 

A empresa C mantém com os seus principais fornecedores de matérias

primas, consideradas estratégicas, relações contratuais de fornecimento há algum 

tempo. Com base no planejamento agregado, a empresa estabelece os volumes a 

serem adquiridos ao longo do ano seguinte e formaliza contratos com o grupo de 

fornecedores. Segundo o entrevistado, esses relacionamentos mais estáveis 

possibilitam melhor conhecimento entre clientes e fornecedores, auxiliando no 

desenvolvimento de apoios mútuos, como realização de modificações em produtos, 
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melhorias no sistemas logísticos, e em outras atividades; sendo, portanto, uma fonte 

importante de oportunidades para benefícios para ambos os lados. 

Apesar da empresa admitir a existência do risco de comportamentos 

oportunistas nas relações de parcerias, principalmente em momentos de escassez 

de produtos em que existe a possibilidade de especulação com estoques, avalia 

que, em função da história da empresa e a confiança que se estabeleceu com seus 

parceiros ao longo dos anos, esta não chega a ser uma preocupação relevante. 

A empresa não possui terceirização do processo produtivo, terceiriza 

apenas o transporte. Segundo a empresa, os processos não são terceirizados, pois 

o alimento requer uma série de cuidados, regulamentações, que tornam mais 

adequado a manutenção do controle de todo o processo. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

Do total das vendas da empresa C, aproximadamente 53% ocorrem para 

o setor atacadista, 20% para o varejo de auto-serviço (supermercados), entre 1 o e 

12 % pelos representantes distribuid~:>res e o restante, cerca de 20%, é vendido no 

mercado externo, que atualmente abrange 40 países, de todos os continentes. 

O atacado e as redes de supermercados são atendidos pela força de 

vendas da própria empresa C, enquanto o pequeno varejo é atendido pelos 

atacadistas e por representantes distribuidores. 

A empresa possui equipes de merchadising terceirizadas e próprias para 

a atuação, tanto nas redes de supermercados, quanto nas lojas atacadista, uma vez 

que, além de atuarem com as tradicionais vendas externas, os atacados também 

passaram a realizar vendas diretas em forma de auto serviços, e, dessa forma, a 

exigir esforços de promoção. 

A principal dificuldade relatada no relacionamento com os distribuidores 

são as negociações com os grandes varejistas. Segundo o entrevistado, "a indústria 

tem pago caro para estar presente nestas redes" (auto atendimento):· A 

concentração no mercado varejista tem feito com que o poder de negociação de 

grandes redes aumente muito, e que as exigências de uma série de descontos, 

bonificações, verbas publicitárias, "enxovais" (verbas para inauguração de lojas) e 
(\ 
\\ 
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outras formas de remuneração exigidas pelas grandes redes em contratos, acabem 

comprimindo muito a rentabilidade das empresas industriais. Ainda, segundo o 

entrevistado, essas práticas, anteriormente restritas às grandes redes varejistas, 

hoje se alastraram para o varejo de menor porte e inclusive para o setor atacadista. 

No caso de produtos como confeitos, doces e outros, que não são 

considerados produtos de primeira necessidade e que são adquiridos pelos 

consumidores por impulso, as empresas precisam, segundo o entrevistado, gastar 

mais ainda para obter boa localização nas gôndolas dos supermercados, para que 

consigam boa visibilidade para seus produtos. Esses espaços de maior destaque, 

por serem cobiçados por muitas empresas, acabam custando ainda mais caros e 

aumentando ainda mais os custos de comercialização desses produtos com as 

grandes redes varejistas. 

Para o entrevistado, apesar dos grandes gastos que a empresa tem de 

incorrer para a colocação de seus produtos em grandes redes de varejo, das 

margens apertadas e das dificuldades de negociação de reajustes, estar nesses 

pontos de venda é muito importante para a marca, pois além das vendas no local, a 

presença serve como promoção do produto, o que pode facilitar a colocação em 

outros pontos de venda. 

A empresa destaca que o relacionamento com o atacado de menor porte 

é bem melhor do que as realizadas com os grandes atacadistas. De acordo com o 

entrevistado, as negociações são mais simples e objetivas, possibilitando uma 

aproximação maior entre as partes. 

Objetivando ampliar a participação nas vendas para o pequeno varejo, a 

empresa C criou 1 O filiais que funcionam em parceria com os representantes 

distribuidores. As filiais, que estão instaladas nas empresas distribuidoras, e que, 

anteriormente, adquiriam os produtos e os revendiam ao varejo, foram 

transformadas numa espécie de prestador de serviços da indústria, pois como filiais 

faturam os produtos diretamente da empresa C para o varejo. 

Essas modalidade de parceria entre a indústria e os distribuidores, 

chamadas no Brasil de broker, além de reduzir a carga tributária, uma vez que a 

mercadoria é vendida diretamente ao varejo, possibilita vantagens como: menor 

investimento do distribuidor em estoque, pois, apesar do produto estar sob sua 

responsabilidade, a propriedade é da empresa C; aumento do compromisso do 
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distribuidor com as vendas da empresa C, pois diferentemente das demais marcas 

normalmente representadas pelo distribuidor, a empresa C passa a atuar como sua 

parceira em estratégias de promoção junto ao pequeno varejo, além de outros 

. benefícios; maior acesso da indústria ao mercado varejista, ampliando sua carteira 

de clientes e as informações sobre o consumidor final; e a possibilidade de obtenção . 
de rentabilidade bem maior do que a obtida nos mercados de atacado e de grande 

varejo 

Um dos requisitos fundamentais para que as empresas consigam atender 

diretamente o varejo por meio de brookers é a estruturação de sistemas· de 

informação que permitam o gerenciamento de uma carteira de clientes bem mais 

ampla do que normalmente as indústrias estão acostumadas a trabalhar, no caso da 

. empresa C, ela ampliou-se de 15 mil para 100 mil clientes. Isto vai envolver, 

também, o desenvolvimento de novas competências, ·como a ampliação e 

aperfeiçoamento das informações sobre os clientes, sobre o crédito etc. 

Segundo o entrevistado, apesar do volume faturado nas parcerias não ser 

expressivo, a empresa C está muito satisfeita com o novo negócio, pois ele tem 

possibilitado maior aproximação com pequeno varejo, onde a rentabilidade é maior, 

ampliado o número de clientes da empresa, facilitando a promoção de seus 

produtos, aumentado a cobertura de mercado em todo o país e e aumentado as 

vendas em diversas praças. 

Em relação ao amendoim, o entrevistado afirmou ser um produto de boa 

aceitação pelo mercado, de características populares, consumido por adultos e 

crianças, vendido em todos os lugares (parques, circos, bares ) e de giro ,rápido nos 

distribuidores. Segundo ele, o amendoim é um produto que tem muitas 

oportunidades a serem exploradas, pois existem diversas variedades de produtos 

que utilizam o amendoim e ele tem uma relação muito boa com o clima brasileiro, 

sendo vendido tanto no inverno, como doces, chocolates etc, como no verão como 

aperitivo no acompanhamento de bebidas, como cervejas. 

Segundo o entrevistado, apesar do consumidor ser bastante susceptível 

às informações sobre contaminação, fazendo com que notícias de apreensão de 

produtos fora de conformidade reflitam imediatamente nas vendas de todas as 

empresas de produtos de amendoim. ele ainda não é suficientemente informado das 

diferenças de qualidade existentes entre os produtos certificados e os demais. Nas 
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palavras do entrevistado: "o consumidor está longe de poder identificar na gôndola 

do supermercado um produto derivado de amendoim de qualidade". 

O entrevistado acredita que o convencimento do consumidor sobre a 

segurança dependerá de investimentos elevados em divulgação, mas que 

atualmente isso é muito difícil em função do pequeno porte das empresas que 

compõem o Pró-amendoim. Por outro lado, acredita que se todas as empresas 

continuarem buscando melhorar a qualidade de seus produtos derivados do 

amendoim, a médio e longo prazo, o consumo irá crescer. Segundo o entrevistado, 

as melhores oportunidades para a ampliação do consumo per capta do produto são 

as festas juninas, ocasião em que as empresas do setor deveriam concentrar seus 

esforços de comunicação para promoverem o produto e assim obter um crescimento 

gradativo do consumo nacional. 

Em relação aos requisitos dos consumidores, a empresa informou que 

ainda não é capaz de identificá-los com clareza, uma vez que a empresa atua com 

150 itens, cem mil clientes e com equipes de vendas espalhadas por todo o país. 

Segundo o entrevistado, a ampliação da carteira de clientes da empresa e a 

tecnologia da informação estão permitindo a estruturação de um banco de dados 

que possibilitará melhor conhecer o perfil dos diferentes consumidores que a 

empresa C atende em todo o território nacional. Porém, a empresa ainda está 

trabalhando nas ferramentas que permitirão a obtenção dessas informações, para 

sua transformação em ações gerenciais precisas. Segundo ele, "o nosso grande 

trabalho hoje na área comercial é poder aproveitar esta riqueza (de informações) 

que nós temos dentro do nosso sistema". 

f. Relacionamento com Concorrentes 

A empresa atualmente participa do Pró-amendoim em que atua em 

parceria com outros oito fabricantes de produtos de amendoim, parte deles 

concorrentes diretos. Esse grupo de empresas submete-se, periodicamente, a 

avaliações de qualidade, realizadas por um órgão de auditoria independente, que 

atribui notas para cada uma das empresas em uma série de quesitos. 

,_ 
'> 
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A empresa C avalia que o Pró-Amendoim trouxe uma série de benefícios 

para seus processos e seu negócio, portanto, tem uma visão muito positiva do 

programa. 

Em relação às dificuldades no relacionamento com os rivais, analisa que 

esse não é um problema difícil de ser enfrentado, pois no Pró-Amend~~irh as 

dificuldades que surgiram foram sendo administradas pelo grupo, que hoje, apesar 

de concorrente, luta unido para ampliar o mercado dos produtos de amendoim. 

A empresa informou, ainda, que fora a parceria do Pró-Amendoim, não 

desenvolve nenhuma outra parceria com concorrente local. 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio .· 

A empresa tem parceria com a FUNDAG, uma fundação ligada ao 

Instituto Agronômico de Campinas na pesquisa e desenvolvimento de novas 

variedades de amendoim. 

Tem parceria com as universidades locais para a oferta de estagiários, é 

associada ao CIESP e à ADIMA, que além de representarem os interesses do 

empresariado local, fornecem informações para a indústria de modo geral e para o 

setor de alimentos, além disso enviam funcionários para participar de cursos no 

SEBRAE e SENAI. 

Com o SENAI a empresa desenvolveu parceria para implementação de 

projeto específico de treinamento de pessoal e implantação de programas na área 

de qualidade. 

Segundo o entrevistado, a principal dificuldade em participar dos 

programas de capacitação oferecidos pelos órgãos de apoio para o conjunto tie 

empresas da cidade é que, de modo geral, os níveis das diferentes empresas sã~ 
muito diferentes, o que faz com que muitas vezes os treinamentos oferecidos não 

atendam às necessidades da empresa. 

Em relação a vantagens e desvantagens da empresa estar localizada na 

cidade, um dos entrevistados da empresa analisou da seguinte forma "o fato de 

estar em Marília, cidade com várias indústrias alimentícias, é politicamente 

interessante. Além disso, os recursos humanos são, culturalmente, pré-treinados e a 

;, ·O '-' 



207 

cidade oferece ao colaborador conforto social. O transporte e a logística são bons, 

apesar de poderem ser melhorados". 

A questão das vantagens de estar instalada num aglomerado industrial 

como Marília, foi analisada sob outro ponto de vista pelo outro entrevistado da 

mesma empresa, conforme texto a seguir: "o fato de estar em Marília, juntamente 

com órgãos locais, pode ajudar as empresas, dependendo de sua estrutura e porte. 

Esses órgãos são altamente interessantes para empresas iniciantes, porém, para 

empresas detentoras de certa estabilidade no mercado não há uma troca de 

benefícios." 

8.2.4. Empresa D 

Na empresa D, participaram da entrevista o Gerente de Qualidade e 

Desenvolvimento e o Gerente de Logística 

a. Características da Empresa 

A empresa D é uma média empresa que se dedica à produção de 

ingredientes como amendoins, amêndoas, caldas, recheios, e outros produtos semi 

fabricados, que serão incorporados em produtos finais de grandes empresas 

fabricantes de produtos alimentícios, como Nestle, Kraft, Arcor, Parmalat e outras. 

A produção anual da empresa é de 6 mil toneladas de produtos ao ano e 

é voltada predominantemente para o mercado nacional, e em menor proporção para 

o mercado externo. 

O amendoim é responsável por 58 % do volume de produção da empresa, 

que fabrica produtos como: amendoins granulados, amendoins sem pele, pasta de 

amendoim, farofas e outras ingredientes que são destinados a fabricantes de 

chocolates, doces, sorvetes etc. A empresa não possui produtos destinados ao 

consumidor final. 
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b. Estratégia Competitiva 

Os entrevistados consideram a principal vantagem competitiva da 

empresa D a qualidade de seus produtos, e orientam sua estratégia para o 

atendimento de grandes empresas que valorizam esse aspecto. 

Com o objetivo de ampliar o mercado para os produtos de amefldoim, a 

empresa vem desenvolvendo novos produtos semi fabricados que possam integrar a 

fabricação de produtos das indústrias de alimentos, como chocolates, sorvetes, 

cereais etc. Porém, por ser uma empresa que fabrica produtos intermediários, estes 

desenvolvimentos, ou são realizados por solicitação dos clientes, ou são 

apresentados a eles na forma de sugestões, já que a empresa D não fabrica 

produtos finais. 

A empresa D está trabalhando há 2 anos com planejamento estratégico, 

porém este ainda está em fase de implantação. Apesar de ter planos de dar 

continuidade ao desenvolvimento de produtos de amendoim, a empresa tem como 

objetivo para os próximos anos desenvolver também outras linhas de produtos, e, 

dessa forma, tornar-se menos dependente de um único produto. 

c. Estratégia de Operações 

A produção da empresa D é por encomenda, de modo que à medida em 

que os pedidos vão sendo realizados pelos clientes, a empresa vai programando 

suas atividades e adquirindo as matérias-primas necessárias para a produção. 

Os três principais objetivos da área de operações da empresa são a 

garantia da qualidade, considerado seu principal diferencial competitivo; a operação 

a custos menores; e atender variações nas especificações ou mix de produtos, pois 

para trabalhar por encomenda é fundamental que a empresa tenha flexibilidade. 

A empresa já utilizava há algum tempo os programas de BPF, APPCC., 

atendendo aos requisitos nacionais e internacionais de qualidade. Atualmente, 

possui um programa próprio de qualidade originado nas auditorias internacionais 

que a empresa se submeteu nos últimos anos e nas exigências das grandes 

empresas multinacionais que são seus clientes. A empresa informou ainda possuir 

rastreabilidade total de seus produtos. 
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A empresa D não terceiriza nenhuma de suas atividades, pois, segundo 

seus entrevistados, o seu negócio já é a terceirização e fornecimento de produtos 

para outras empresas, não havendo processos que possam ser realizados por 

outras que seriam suas contratadas. 

Considera-se à frente do setor em relação à tecnologia de processo e de 

informação. 

d. Relacionamento com Fornecedores 

A empresa D consome cerca de 4 mil toneladas de amendoim beneficiado 

ao ano, sendo seus principais fornecedores as cooperativas de produtores, que 

respondem por cerca de 90% desse consumo e empresas cerealistas da região. 

O principal fornecedor de amendoim da empresa D é a COPLANA, que, 

segundo os entrevistados, oferece para empresa produtos de melhor nível de 

qualidade, mas tem os preços mais elevados. 

As negociações com os fornecedores são feitas a cada quatro meses, 

com base nas necessidades de produção para o período, que por sua vez 

dependem dos pedidos realizados pelos clientes. Nas negociações, são 

estabelecidos os preços, quantidades e prazos. A empresa corre o risco de nesse 

período de 4 meses, o preço do amendoim no mercado diminuir e eles terem que 

continuar a pagar o preço combinando, ou vice-versa. 

A empresa D informou já ter trabalhado com contratos anuais de 

fornecimento, porém a oscilação dos pedidos de seus clientes, e conseqüentemente 

de sua produção, fizeram com que ela optasse por trabalhar com aquisições a cada 

quatro meses. 

A empresa D informou que não mantém nenhum tipo de parceria com seu 

principal fornecedor de amendoim, e, sim, uma relação comercial de mercado 

baseada num contrato quadrimestral. Informou, ainda, que tem buscado desenvolver 

fornecedores de amendoim beneficiado na região. Porém, não descartam a idéia de, 

no futuro, implementar parcerias com produtores e cerealistas da região visando 

obter matérias-primas no padrão de qualidade que ela demanda a um custo médio 

menor que o que vem obtendo atualmente. Entendem ser esta uma forte tendência 

neste mercado. 

,, 
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Consideram que a principal vantagem que o desenvolvimento de 

parcerias traria para a empresa é a confiança de estar recebendo produtos de 

qualidade, reduzindo o risco de devolução de cargas e podendo assim aumentar a 

produtividade de suas linhas. Apesar dessas vantagens, entendem que no momento 

ainda é mais vantajoso para a empresa comprar de fornecedores de qualidade e 

continuar controlando a qualidade dos lotes. 

A empresa desenvolve um programa de qualidade para garantir a 

aquisição de amendoim isento de contaminação, que é baseado em visitas e 

acompanhamento de cooperativas e cerealistas, fornecendo ajuda na parte de 

qualidade, e sugerindo melhorias. 

O controle da qualidade do amendoim é realizado com base nas visitas 

aos fornecedores, momento em que são analisadas as condições de produção e do 

produto, e com base na análise de aflatoxina que é realizada no recebimento da 

mercadoria no laboratório da própria empresa. Os caminhões só podem descarregar 

suas cargas após a aprovação no exame de aflatoxina. 

Realizam, também, o acompanhamento do desempenho das matérias

primas processadas, informando aos fornecedores as ocorrências que 

eventualmente surjam ao longo do processo e fazendo sugestões e solicitações de 

melhorias. Estão programando também um programa de visitas a cada três meses 

aos piores fornecedores, buscando estabelecer um programa permanente de 

melhoria de qualidade dos mesmos. O programa deverá iniciar-se pelo amendoim e 

estender-se aos demais fornecedores. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

A empresa D vende apenas para as indústrias alimentícias, não 

atendendo atacadistas, revendedores, varejistas e nem consumidores de produtos 

finais. 

Não possui em sua estrutura, departamento de marketing, centro de 

distribuição ou outros tipos de estruturas, voltadas para à promoção, vendas e 

distribuição. 

A divulgação da empresa é feita em mídia especializada, em feiras e 

demais eventos, que envolvem fabricantes de alimentos e por meio de contatos com 
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os setores técnicos das empresas que são potenciais compradoras de seus 

produtos. 

Pelas características da empresa D, ela mantém com seus clientes, 

estreitos relacionamentos, que envolvem participação do desenvolvimento de 

produtos, terceirização de etapas de processos, desenvolvimento de soluções para 

demandas específicas, manutenção de compromissos de sigilo industrial e outros 

formas de relação que exigem grande confiança, que podem ser caracterizadas 

como relacionamentos de parceria. 

Os entrevistados ressaltam, porém, possuírem clareza de que este 

relacionamento, construído pela empresa D ao longo de anos, pode ser rompido a 

qualquer momento, em função de um mal desempenho numa auditoria de qualidade 

promovida periodicamente por seus clientes. Portanto, consideram que a 

sustentação das parcerias só ocorrem com o cumprimento integral das 

responsabilidades de cada uma das partes. Neste sentido, consideram que o fator 

mais desafiador para a manutenção das parcerias que a empresa possui é a 

constante atualização técnica e a garantia da qualidade de seus produtos e 

processos. 

A empresa não tem nenhuma intenção de atuar em segmentos de 

produtos finais, tendo clareza de que não é sua competência lidar com clientes e 

competir em mercados de produtos finais. 

f. Relacionamento com Concorrentes 

Apesar de a empresa D operar com apenas um concorrente nacional, que 

presta serviços semelhantes ao seus, ela tem como substitutos as linhas de 

produção das empresas, uma vez que a empresa D é uma opção de terceirização 

para estruturas verticalizadas dos fabricantes de alimentos. 

A empresa não possuí nenhum tipo de parceria com seu concorrente 

direto. 

Apesar de não fazer parte do Pró-amendoim, pois entendem que já 

atendem os requisitos do programa e que não necessitam do selo para comercializar 

seus produtos com seus clientes industriais, a empresa D considera a iniciativa 
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muito importante, pois, segundo os entrevistados, todas as vezes que são 

apreendidos produtos de amendoim contaminados as vendas ·de todo o setor são 

afetadas. 

g. Re\acionamento com Instituições de Apoio 

Apesar de não fazer parte do programa Pró-amendoim, a empresa 

mantém um relacionamento estreito com a ABICAB. 

Em relação às instituições locais, informou não desenvolver nenhum 

projeto conjunto com qualquer organização de fomento local, valendo-se pouco da 

infra-estrutura oferecida pelas instituições como ADIMA, SEBRAE, SENAI e outras. 

Os entrevistados consideram que as principais vantagens da empresa D 

estar localizada em Marília, são a oferta de amendoim que a região possuí e a 

disponibilidade de mão-de-obraespecializada para a indústria alimentícia que a 

cidade oferece. Em relação aos demais fornecedores informou que, exceto o 

amendoim, a maioria das demais matérias-primas e serviços são adquiridos de 

outras regiões. 

8.2.5 Empresa E 

O entrevistado nesta empresa foi o responsável pela área de compras. 

a. Características da Empresa 

.. 
A empresa E é de porte pequeno e sua atividade concentr~-se '.na 

·i r· 
produção de especiarias, farináceos e no empacotamento de grãos como girassol, 

amendoim e outros. Sua produção é de 60 toneladas ao ano, e está voltada, 

predominantemente, para o mercado nacional, apesar da empresa exportar parte de 

sua produção. 

Na área de amendoim, em que o consumo anual é da ordem de 7 

toneladas, as atividades da empresa E limitam-se em adquirir o produto já 
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beneficiado, embalá-lo e distribui-lo em embalagens voltadas para o consumo 

doméstico em mercados regionais. 

A empresa não tem planos de entrar em outros negócios que envolvam o 

amendoim, porém tem interesse em aumentar as vendas do produto que já tem no 

mercado. 

b. Estratégia Competitiva 

A empresa considera que sua vantagem em relação aos concorrentes são 

seus preços e a qualidade de seus produtos, sendo que seu foco é o mercado 

regional. 

A empresa não tem desenvolvido nenhuma estratégia específica para o 

aumento da competitividade no segmento de amendoim e também não possui 

planejamento estratégico formalizado. 

c. Estratégia de Operações 

O entrevistado avaliou que os três principais objetivos das operações da 

empresa E são: garantir a qualidade existente, reduzir custos e ser mais pontual na 

entrega. 

A empresa E não desenvolve nenhum programa interno de qualidade, 

sendo que nos últimos 3 anos a principal mudança adotada nas rotinas dos 

processos relacionados aos produtos de amendoim foi a exigência do laudo de 

controle de aflatoxina na aquisição do produto. A empresa informou, ainda, que não 

possui nenhum sistema voltado à rastreabilidade implantado. 

A empresa E considera-se defasada em relação às tecnologias de 

processo e de informação utilizadas pelas outras empresas do setor. 

A empresa E informou, também, que não terceiriza nenhuma de suas 

atividades. 
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d. Relacionamento com Fornecedores 

As principais matérias-primas adquiridas pela empresa E são o fubá, o 

urucum e a farinha. Segundo o entrevistado, a empresa mantém relacionamentos de 

parcerias informais com os fornecedores de matérias-primas, nas suas palavras "a 

empresa mantém uma (relação de) fidelidade com eles e eles tendem a entregar 

produtos bons, entregarem no prazo". Porém, estas parcerias não envolvem nenhum 

tipo de apoio técnico, transferência de recursos, nem contratos de fornecimento, 

consistindo apenas numa relação de confiança e compromisso entre comprador e 

vendedor de que a transação comercial se dará dentro da conformidade. 

Em função da sazonalidade da produção de amendoim, as compras 

ocorrem por lotes, priorizando melhores preços à medida em que a empresa vai 

precisando do produto. Dependendo da época, as compras ocorrem diariamente. 

Nas aquisições de amendoim, os principais fornecedores da empresa E 

são produtores independentes da região e empresas cerealistas que operam no 

atacado na capital do estado. 

As negociações com os fornecedores são feitas a cada aquisição, não 

tendo a empresa nenhum tipo de parceria com fornecedores de amendoim. Segundo 

o entrevistado, para se estabelecerem parcerias seria necessário um volume maior 

de compras e o estabelecimento de uma melhor programação de produção. 

Para garantir a aquisição de amendoim isento de contaminação, a 

empresa exige de seus fornecedores um laudo da isenção de contaminação emitido 

por laboratório credenciado. 

e. Relacionamentos com Clientes e Canais de Distribuição 

Os principais canais de distribuição utilizados são os atacadistas 

tradicionais, os distribuidores comissionados e as equipes próprias para o 

atendimento do grande e do pequeno varejo. 

As dificuldades encontradas no relacionamento com distribuidores são as 

que envolv~m os preços e as condições de pagamento. Segundo o entrevistado, a 

empresa tem enfrentado, também, problemas grandes relacionados à inadimplência 

de seus clientes. 

A empresa não tem nenhum tipo de parceria com seus distribuidores. 

. . 
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f. Relacionamento com Concorrentes 

A empresa E não tem parcerias com concorrentes. 

Segundo o entrevistado, esporadicamente a empresa E compartilha o 

transporte de suas cargas com outras empresas alimentícias de outros segmentos 

não concorrentes, dividindo os custos dos fretes. 

Ainda em relação aos concorrentes, o entrevistado informou que existe 

um bom relacionamento entre as empresas, havendo inclusive empréstimos de 

matérias-primas, como o açúcar, quando alguma empresa acaba desabastecida em 

decorrência de alguma eventualidade. 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

A empresa é bastante envolvida com órgãos de apoio como ADIMA e 

CIESP, pois estes fornecem suporte para eventos, feiras, patrocínios e divulgação. 

Os benefícios destas parcerias são que eles mantém a empresa 

informada, atualizada sobre os acontecimentos de mercado. 

O fato da empresa estar localizada em Marília é considerado positivo, 

dentre outras razões, por facilitar a contratação de mão-de-obra qualificada nas 

áreas de processamento de alimentos. 

8.2.6. Empresa F 

Na empresa F o entrevistado foi o gerente administrativo. 

a. Características da Empresa 

A empresa F é de médio porte, produz aperitivos de amendoim e •• D 
confeitos, sendo que sua produção é voltada para o atendimento do mercado 

nacional. 



216 

Os principais produtos de amendoim são os aperitivos e os confeitados 

doces. 

A produção anual de produtos em geral e de produtos de amendoim, bem 

como o consumo anual de amendoim não foram informados pela empresa. 

b. Estratégia Competitiva 

A empresa F considera que sua vantagem competitiva em relação aos 

concorrentes são a qualidade do seu produto, a diferenciação dos demais em função 

de variedades e de embalagens e a distribuição. 

Para ampliar o mercado de produtos de amendoim, a empresa tem se 

baseado no desenvolvimento e colocação no mercado de novos produtos, diferentes 

dos oferecidos pelos concorrentes, como é o caso dos amendoins temperados e 

apimentados. 

Apesar de a empresa não possuir planejamento estratégico estruturado, 

tem como objetivo, para os próximos anos, manter-se em expansão por meio da 

introdução de novos produtos no mercado, tanto de amendoim, quanto de outros 

produtos. 

c. Estratégia de Operações 

A empresa tem uma política de compras baseada na previsão de vendas, 

que é atualizada mensalmente. Com base nestas previsões, são adquiridas as 

matérias-primas, sendo objetivo da empresa operar praticamente sem estoques de 

matérias-primas e de produtos acabados. 

Os três principais objetivos da área de produção da empresa são: operar 

a custos menores, garantir a qualidade e desenvolver novos produtos. 

Na área de qualidade, a empresa fez vários investimentos nos últimos três 

anos, tendo contratado um engenheiro de alimentos para a área, instalado um 

laboratório próprio para análises clínicas, que faz os testes de umidade e de 

aflatoxina do amendoim e está iniciando programas de BPF e APPCC, devendo em 

breve integrar'-se ao Pró-amendoim. 

A empresa F informou possuir rastreabilidade por lote de amendoim e 

considera-se atualizada em relação à tecnologia de processo e de informação. 

\' 
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A empresa F não se utiliza da terceirização em suas atividades principais, 

em razão de entender que no ramo alimentício isto é difícil. Apenas a segurança e 

os transportes são terceirizados na organização. 

d. Relacionamento com Fornecedores 

A empresa F adquire o amendoim já beneficiado, sendo que as 

negociações com fornecedores são feitas a cada aquisição. 

Os principais fornecedores de amendoim da empresa F são produtores 

rurais independentes e parceiros, que beneficiam em cerealistas seus produtos e 

negociam diretamente com a empresa. Adquire o amendoim de empresas! 

cerealistas também. 

A empresa possui laboratório para análises de aflatoxina e umidade do 

amendoim. Somente depois da análise laboratorial das amostras de cada carga é 

que os caminhões podem descarregar o amendoim na empresa. A empresa exige 

ainda em suas negociações sobre o amendoim, o laudo de análise realizado por 

laboratório de controle de qualidade credenciado pelas autoridades sanitárias. 

A empresa oferece a preferência em suas compras de amendoim para um 

conjunto de produtores rurais e cerealistas, chamados por ela de parceiros. Estes 

produtores são sempre consultados nos momentos em que a empresa está 

adquirindo o amendoim, e desde que tenham a mercadoria disponível, no padrão de 

qualidade exigido e que ofereçam preços de mercado, possuem a prioridade da 

empresa F na negociação. 

Os fornecedores parceiros, que se localizam na região, recebem a visita 

do pessoal técnico da empresa, que analisa os estoques disponíveis de produto, as 

condições de armazenagem, a estrutura de beneficiamento e outros requisitos. 

A sazonalidade e a dependência do clima, fazem com que haja grandes 

oscilações na oferta de amendoim. Para garantir seu fornecimento, a empresa 

desenvolve estes fornecedores que, segundo o entrevistado, "não deixam faltar 

amendoim para a empresa". Portanto o objetivo de possuir um conjunto de 

fornecedores parceiros é obter garantia de suprimento. Com este intuito de não 

deixar faltar matéria-prima, a empresa por meio de um histórico, gera uma 

programação mensal. 
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A principal dificuldade encontrada pela empresa F, nas parceria com os 

fornecedores de amendoim, é a falta de estrutura financeira para que estes 

consigam manter os estoques, ao longo do ano, à disposição da empresa. Isto 

acaba por deixar a empresa insegura quanto à garantia do fornecimento destes 

produtores. 

Apesar de a empresa F achar que vale a pena desenvolver parcerias que 

envolvam o fornecimento de recursos (financiamento, sementes etc.) aos produtores 

rurais para o plantio do amendoim, não se vê ainda em condições financeiras de 

oferecer estas condições aos seus fornecedores. 

A empresa não estabelece parcerias com fornecedores de outras 

matérias-primas, pois haveria muita oferta destes produtos no mercado, sendo 

-portanto mais compensador trabalhar com operações de mercado, pois, desta forma, 

obtém-se um custo menor. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

A empresa F distribui seus produtos por meio de distribuidores 

atacadistas, que adquirem os produtos da empresa e os comercializam com os 

varejos de suas regiões, sendo que estes distribuidores atuam com exclusividade 

para a empresa F nos seus segmentos de produto. A empresa F concentra sua força 

de venda no atendimento destes distribuidores regionais, não atendendo nem o 

pequeno, nem o grande varejo. 

A empresa considera o relacionamento com os distribuidores um de seus 

pontos fortes, tendo inclusive ações regulares de cooperação com estes 

distribuidores em suas atividades comerciais, com apoio de gerentes aos 

vendedores das revendas, disponibilização de material promocional e outros 

mecanismos de esforço de vendas. Segundo o entrevistado, a empresa não 

encontra dificuldades neste relacionamento. 

f. Relacionamento com Concorrentes 

•I 
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A empresa não mantém parceria com concorrentes, e entende que isto 

ainda não é algo interessante. Segundo o entrevistado ''talvez· no futuro possa até/ 

acontecer, mas ainda não há interesse". 

A empresa informou que está concluindo a documentação de seus 
r-

procedimentos e outros acertos necessários para aderir ao Pró-amendoim. \, 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

A empresa não está envolvida com órgãos de fomento local. Possui 

apenas alguns estagiários das faculdades locais e menores aprendizes do SENAI, ·~i 
que é exigido por lei. Considera os órgãos de apoio à indústria local "um pouco 

distantes" das necessidades das empresas. 

Considera que o fato de estar em Marília traz alguns benefícios, como a 

disponibilidade de mão-de-obra especializada para a indústria de alimentação, a 

proximidade com fornecedores de amendoim e farinha. Considera, ainda, que o 

município oferece uma boa estrutura para o desenvolvimento da empresa. 

8.2.7 Empresa G 

A entrevista foi realizada com o gerente geral da empresa. 

a. Características da Empresa 

A empresa G é de porte médio, produz ao ano cerca de 1 ,5 mil toneladas 

de aperitivos e confeitos de amendoim, salgadinhos de trigo e confeitos de açúcar, 

destinando sua produção para o mercado nacional. 

O amendoim é a principal linha de produtos da empresa, estando e,ntre 
I 

seus produtos os aperitivos (amendoim japonês, frito, etc.), os amendoins 

confeitados doces (coloridos, de chocolate e outros) e produtos de amendoim para 

)\ 

\. 

.., . 

sorveterias, confeitarias e fábricas de bebidas (amendoim moído, farofa, pastas e ~-
outros). O consumo anual de amendoim na empresa é da ordem de 600 toneladas 

ao ano e a produção de produtos de amendoim é de cerca de 1 .2 toneladas ao ano. 

\·. 

. ! 

Í/ 
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b. Estratégia Competitiva 

A empresa G considera sua principal vantagem competitiva, em relação 

aos seus concorrentes, a qualidade de seus produtos, pois trabalha com produto 

diferenciado, por isso seu preço não é o melhor do mercado. 

A estratégia utilizada pela empresa G para ampliar o mercado para 

produtos de amendoim está baseada na transferência para os representantes da 

imagem de credibilidade e de segurança alimentar. Segundo o entrevistado, a venda 

de amendoim era maior, porém, com a divulgação dos problemas da aflatoxina, o 

consumo destes produtos diminuiu, gerando oportunidades para o crescimento da 

participação de mercado de outros salgadinhos. Este fenômeno afetou de forma 

geral os negócios com produtos de amendoim e a credibilidade no produto e na 

empresa fabricante passou a ser fundamental para a competição. 

c. Estratégia de Operações 

Com exceção de alguns materiais, cujo volume mínimo exigido nas 

compras é maior, como é o caso das embalagens, a política de compra da empresa 

para a maioria das matérias-primas é a aquisição conforme a sua necessidade de 

produção, evitando assim a formação de estoques. Esta política, segundo o 

entrevistado, é também utilizada pelos distribuidores e varejistas, de modo que o 

volume de estoque nestes estágios da cadeia de fornecimento seja bastante 

reduzido. No caso do amendoim, que é um produto que possui sazonalidade, quem 

acaba assumindo a função de estocar o produto ao longo dos período~' entre safras 
'k •, 

são, segundo o entrevistado, os produtores rurais e os cerealistas. \ ·' 

Eis as três prioridades da empresa em sua operação: operar a custos 

menores para baixar os preços; a melhoria da qualidade, pois este é um requisito 

para estar dentro do mercado; e o desenvolvimento de novos produtos. 

A empresa possui programa próprio de gestão da qualidade desde o ano 

passado. Já sofreu, segundo o entrevistado, uma série de auditorias de qualidade 

em função de ter trabalhado muito como terceirizada, fabricando produtos por 

encomenda para grandes empresas, inclusive multinacionais, que comercializavam 
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estes produtos com suas marcas. Nas palavras do entrevistado: "podemos ter 

alguma coisa ainda por ser feito, mas nós temos 90% do APCC já em 

funcionamento". 

A empresa G informou, também, possuir rastreabilidade total de seus 

produtos. 

Em relação à tecnologia de processo e de informação, a empresa 

considera-se defasada em máquinas e equipamentos e atualizada no que se refere 

à informática. 

A empresa G terceiriza um parte da fabricação de um de seus produtos, o 

confeito de açúcar. Este produto inicia sua produção na empresa, depois é montado 

numa empresa parceira, a qual fornece os brindes que compõem o produto, 

retornando posteriormente à empresa G para acabamento e empacotamento. O 

benefício buscado na terceirização dessa atividade, que é muito trabalhosa e exige 

utilização de muitos funcionários, é a redução de custos. 

d. Relacionamento com Fornecedores 

Considera difícil a relação com os fornecedores de amendoim, pois, em 

função da sazonalidade e da falta de estoques que regula o mercado, as 

especulações com preços são muito freqüentes. Segundo o entrevistado: 

"infelizmente, começou a vender um pouco, o produtor e a cerealista sobem os 

preços". 

A empresa não mantém nenhuma relação de parceria com seus 

fornecedores; sua relação é basicamente comercial e as negociações são feitas a 

cada aquisição. 

Para garantir a aquisição de amendoim com isenção de contaminação, a 

empresa baseia-se em fornecedores idôneos, analisando para quem o produtor 

fornece a sua produção, realiza a análise de aflatoxina e usa o produto somente com 

certeza de garantia. A empresa tem condições de fazer em seu laboratório a 

verificação da umidade do amendoim, porém não possui equipamentos para a 

realização dos testes de aflatoxina, que são encaminhados para outros laboratórios. 

As outras matérias-primas utilizadas pela empresa são: farinha de trigo, 

açúcar, farinha de raspa de mandioca, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada 
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de algodão ou soja, sal, glucose. Também com estes fornecedores a empresa não 

mantém parcerias, segundo o entrevistado, em razão de o volume adquirido ser 

pequeno para o estabelecimento de um relacionamento deste tipo. Segundo ele, as 

pequenas empresas sempre têm mais dificuldades para fazer parcerias que as 

grandes, em razão de possuírem capacidade de compra muito pequena. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

Os produtos chegam ao varejo por meio de atacadistas e distribuidores 

que revendem o produto. A empresa ainda não atua junto às redes de grande 

varejo, em função das exigências que este tipo de estabelecimento tem em relação a 

serviços (reposição, promoção etc.), que ela considera não estar preparada para 

atender. 

A empresa G mantém apenas relações de mercado com os distri?uidores, 

não havendo nenhum tipo de relação de parceria com eles. 

As principais dificuldades no relacionamento com os distribuidores ou 

atacadistas é, segundo o entrevistado: "a briga de preços e a falta de fidelidade 

deles com a empresa". 

f. Relacionamento com Concorrentes 

A empresa G não possui parcerias com seus concorrentes. A principal 

dificuldade de estabelecer parcerias com concorrentes é a disputa de preços 

existente no setor. 

A empresa considera importante a iniciativa da ABICAB que criou o Pró

Amendoim com o intuito de gerar credibilidade para os produtos de amendoim, 

porém, segundo o entrevistado, os custos de adesão e mensalidades do programa 

são inviáveis para pequenas e médias empresas. Sugere que o programa crie 

categorias de pagamentos em função do porte das empresas, pois assim haveria 

oportunidade de mais empresas participarem e o programa poderia expandir-se 

ainda mais. Caso isto não aconteça, teme que somente as grandes empresas 

possam gozar dos benefícios do selo de qualidade, e isto pode levar a um aumento 

da concentração do setor. 

·~ 



223 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

As instituições locais, segundo a empresa, são de grande valia para o 

setor alimentício, pois ajudam a divulgar as empresas de Marília em âmbito nacional. 

Porém considera que, apesar de associações como a ADIMA oferecerem uma série 

de serviços, acabam sendo pouco utilizadas pelas empresas locais. Destaca que a 

dificuldade em promover ações conjuntas deve-se à rivalidade de mercado existente 

entre as empresas locais, que em grande parte atuam nos mesmos segmentos. 

O entrevistado ressaltou ainda o papel desempenhado pelo SENAI na 

qualificação do pessoal da indústria de alimentação de Marília e a relevância do 

programa de treinamento para qualidade que a instituição está desenvolvendo para 

o setor de amendoim. 

Em relação às v.antagens de estar instalada em Marília, a empresa 

destaca a proximidade da concorrência que, segundo ele: obriga a empresa a estar 

permanentemente atualizada; possibilita o acompanhamento mais fácil dos 

movimentos do mercado; e oferece contato rápido com as inovações, pois elas 

acabam se difundindo entre as demais empresas. Esta proximidade acaba gerando 

uma série de oportunidades de crescimento. 

Como desvantagem o entrevistado destaca a ação dos Sindicatos, que, 

segundo ele, fazem exigências na cidade que normalmente não são realizadas em 

outras regiões. 

8.2.8. Empresa H 

A entrevista foi concedida pelo gerente da unidade da empresa em 

Marília. 

a. Características da Empresa 

A empresa H é uma unidade especializada em negócios com amendoim, 

pertencente a uma empresa nacional de grande porte que possui outras 5 filiais em 

outras regiões do estado de São Paulo e do Paraná. 
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A empresa opera com planta industrial na cidade apenas há 5 anos. A 

escolha da localização da planta em Marília deu-se em razão do crescimento da 

produção e da modernização das lavouras de amendoim na região. 

A empresa opera, além de uma fábrica de produtos de amendoim na 

cidade de Marília, um conjunto de secadores e uma empresa cerealista na cidade de 

Pompéia, a 20 km de Marília. A empresa está investindo numa nova planta onde 

estarão locadas as três instalações. íl 
A unidade produz grãos de amendoim empacotados, considerados o V 

principal produto desta unidade de negócio, doces de amendoim, vários tipos de 

aperitivos de amendoim e amendoins confeitados doces 

A unidade fabril produz cerca de 6 mil toneladas de produtos de 

amendoim ao ano, consumindo aproximadamente 4 mil toneladas de amendoim, 

cujo destino é predominantemente o mercado nacional, sendo que uma parte destes 

produtos industrializados também são exportados. A empresa exporta também 

amendoim ín natura para países da Europa, da América do Sul, da América Central 

e do Oriente. 

b. Estratégia Competitiva 

Para a empresa G, seu principal diferencial competitivo é o padrão de 

qualidade do produto, conforme explicou o entrevistado: "daqui a um ano, quando o 

consumidor for comer o mesmo produto, ele vai ter que ter o mesmo sabor e o 

mesmo padrão de qualidade". 

A empresa considera haver grandes oportunidades no mercado de 

produtos de amendoim. Para explorar este mercado, a empresa vem fazendo 

investimentos em espaço físico, novas plantas e tecnologias de produção mais 

avançadas, desenvolvendo junto a seus fornecedores parcerias e processos que 

possibilitem a obtenção de matérias-primas dentro de suas necessidades de 

quantidade e qualidade, implantando uma série de novas sistemáticas que 

possibilitem a obtenção de produtos mais seguros e dentro de um padrão específico 

de qualidade e desenvolvendo e implementando no mercado novos produtos de 

amendoim. 
' Em relação a planejamento estratégico, o entrevistado afirmou, que é 

' ' 

muito difícil fazer planejamento no setor de amendoim, em função da grande 

~-
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oscilação de oferta do produto e de preços e safras, tornando este mercado {rriuito 
' ' : I 

especulativo. Porém acredita que a tendência é que este mercado se estabili~e no 

futuro e que o planejamento se torne uma ferramenta mais utilizada. 

c. Estratégia de Operações 

A política de aqu1s1çao e estoques da empresa tem como base uma 

programação de entrega realizada com seus produtores parceiros, de acordo com a 

sua necessidade de produção. A empresa adquire também amendoim de cerealistas 

e cooperativas conforme sua necessidade, uma vez que os produtores parceiros não 

suprem toda a sua demanda. Quando ocorrem aumentos não previstos da 

demanda, a empresa recorre a outros produtores independentes. 

Os principais objetivos da área de operações é operar a custos menores, 

garantir a qualidade e aumentar a agilidade 

Na área de armazenamento a empresa vem estudando como conciliar as 

vantagens do armazenamento a granel, sem perder a rastreabilidade dos diferentes 

lotes de amendoim provenientes de diferentes produtores rurais. 

Os programas utilizados pela empresa na gestão da qualidade são o BPF, 

APPCC, tendo também a empresa aderido ao Pró-amendoim desde o ano de 2002. 

Para poder exportar para os mercados europeus e orientais, a empresa 

vem desenvolvendo metodologias próprias de controle de qualidade, que buscam 

integrar os requisitos dos diferentes mercados. Esta iniciativa, segundo o 

entrevistado, tem prevenido a ocorrência de uma série de problemas com os quais a 

empresa deparou-se quando iniciou suas exportações para estes países em 1999. 

Possui rastreabilidade, não envolvendo apenas o produtor rural. A 

empresa espera que a partir do próximo ano já consiga estabelecer processos de 

rastreabilidade que cheguem até o seu produtor agrícola. 

A empresa se considera atualizada em relação à tecnologia de processo 

e de informação. 

i 
\ 
\ 
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d. Relacionamento com Fornecedores 

Os principais fornecedores de amendoim da empresa são os produtores 

parceiros, porém, além destes, a empresa conta com alguns produtores 

independentes e com cooperativas agropecuárias. 

As negociações com os parceiros são através de contratos de 

fornecimento para uma safra. Neste contrato fica garantido um preço mínimo para o 

fornecedor, além de a empresa fornecer sementes a serem devolvidas na colheita. 

Com o preço mínimo pré-determinado, se o mercado estiver com preço menor, a 

empresa garante o preço combinado; se o mercado estiver com preço maior, a 

empresa garante o preço de mercado. Segundo o entrevistado, a empresa oferece 

esta vantagem ao produtor visando a preservar e a tentar aumentar a área plantada 

e a oferta de amendoim para seu abastecimento. 

A empresa possui parceria com fornecedores de amendoim há 3 anos e 

optou por esta modalidade de relacionamento ao invés de transações de mercado, 

visando a garantir suas necessidades de matérias-primas. A empresa pratica este 

tipo de relacionamento em outras regiões com outros produtos, como é o caso do 

milho e entende que esta é uma tendência na produção agroindustrial. Ressalta, 
I 

porém, que, em caso de oscilações na oferta de seus produtores ou um aumento de 

demanda, buscará no mercado os produtos que precisar. 

A principal dificuldade encontrada nas parcerias com os produtores é a 

desconfiança de muitos produtores, de estarem sendo prejudicados pela empresa 

nos acordos. Outra dificuldade é a falta de um padrão de produção nas lavouras, o 

que faz com que o gerenciamento dos relacionamentos não sejam fáceis. 

O entrevistado entende que as parcerias oferecem benefícios para ambas 

as partes. Para os produtores, as parcerias resolvem problemas como dificuldade de 

comercialização e de recebimento dos valores dos referentes às safras. Para a 

empresa, a parceria busca garantir o abastecimento, apesar de ressaltar qúe em 

agricultura é difícil ter segurança nas previsões em função das surpresas climáticas 

que podem ocorrer. 

Para garantir produtos sem contaminação de seus fornecedores, a 
,, 

empresa vem desenvolvendo uma semente certificada, que passará a ser utilizada ·~ 

por seus produtores nos próximos plantios, tentando estabelecer um padrão de 

melhores práticas de produção junto aos produtores rurais Neste sentido, está até 

,\ 
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elaborando uma cartilha com os procedimentos que a empresa recomenda a seus 

fornecedores. Além disso, a empresa utiliza secadores para o amendoim, faz as 

análises laboratoriais de umidade e aflatoxina e adota os demais procedimentos 

recomendados pelo Pró-Amendoim. 

A empresa entende que as cooperativas deveriam se concentrar em seus 

objetivo fundamentais de auxiliar os produtores rurais a conseguirem preços 

melhores nos adubos, defensivos e outros insumos. Porém, acredita que as 

cooperativas estão se verticalizando e partindo também para a industrialização de 

produtos. 

e. Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

Os produtos da empresa são comercializados por meio de atacadistas, 

equipe própria de vendas que atua junto ao grande e pequeno varejo. 

A empresa não possui parcerias com distribuidores. 

f. Relacionamento com Concorrentes 

Apesar de a empresa manter contato com os concorrentes, a única 

parceria que tem com os concorrentes é a participação no Pró-amendoim, ao qual a 

empresa aderiu acerca de 1 ano, cujo objetivo, segundo o entrevistado, é recuperar 

o mercado de amendoim. Não encontra nenhuma dificuldade em estar participando 

desta parceria e ava,lia que tem valido a pena estar no programa. 

g. Relacionamento com Instituições de Apoio 

Apesar de participar de algumas atividades com os organismos de apoio 

de Marília, a empresa informou que não está envolvida com nenhum projeto 

específico com órgãos de classe ou universidades, pois, segundo o entrevistado, 

estas questões ficam sob a responsabilidade da matriz. 

Em relação às vantagens de estar instalada em Marília, a empresa 
h 

destaca a oferta de mão-de-obra qualificada e a oferta de sua principal matéria-

prima: o amendoim. 
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8.3 Principais Características observadas na Pesquisa 

Os itens 8.3.1 a 8.3.6, apresentados a seguir, resumem as principais 

características identificadas na pesquisa realizada com as empresas fabricantes de 

produtos de amendoim da cidade de Marília. 

8.3.1 Características Gerais das Empresas 

Foram pesquisadas 8 empresas fabricantes de produtos de amendoim da 

cidade de Marília, das quais, segundo a classificação do SEBRAE, duas são de 

pequeno porte, quatro são de médio porte e duas são de grande porte. 

Pelo menos cinco, dentre as oito empresas pesquisadas, oferecem 

produtos de amendoim muito semelhantes, de maneira que acabam sendo 

concorrentes diretas entre si. 

Todas as oito empresas pesquisadas informaram atuar no mercado 

nacional, com vendas distribuídas por diferentes estados do país, sendo que seis 

delas informaram exportar parcela de sua produção. 

8.3.2 Estratégias Competitivas das Empresas 

Todas as empresas pesquisadas consideram que a qualidade é um de 

seus principais diferenciais competitivos, sendo que parte das empresas 

entrevistadas informaram que estão buscando a diferenciação de seus produtos por 

meio do incremento do atributo segurança alimentar, do desenvolvimento de novos 

produtos e de novas embalagens. 

Com exceção de uma empresa pesquisada, todas as demais, apesar das 

reclamações em relação à instabilidade e aos demais problemas relativos aos 

negócios com amendoim, informaram ter planos de ampliar suas atividades neste 

segmento de negócios nos próximos anos. 

Apenas duas empresas afirmaram utilizar Planejamento Estratégico como 

ferramenta de gestão, sendo que uma delas informou que este processo foi 

implementado recentemente. 
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8.3.3 Estratégia de Operações das Empresas 

Segundo as informações prestadas, predomina nas empresas 

pesquisadas a prática de aquisição de amendoim apenas à medida em que esta 

matéria-prima vai sendo demandada pelos setores de produção, portanto nessas 

empresas os estoques desta matéria-prima costumam ser bem reduzidos. Com 

exceção das empresas que mantêm cerealistas, a função de armazenamento do 

amendoim nestas cadeias de fornecimento fica sob a responsabilidade dos estágios 

anteriores à indústria, com os produtores rurais, as cooperativas e as cerealistas. 

Com exceção de uma das empresas pesquisadas, todas as demais 

informaram ter realizado, nos últimos 3 anos, investimentos em estruturas para o 

controle de qualidade ou estão implementando algum programa de qualidade, como 

o BPF e APPCC. 

As principais prioridades de produção informadas pelas empresas 

pesquisadas são a garantia da qualidade e redução de custos, aparecendo, em 

segundo plano, objetivos de desenvolvimento de novos produtos e aumento da 

agilidade. 

Apesar de a pesquisa ter identificado em Marília uma empresa 

especialista em tercéirizar processos fabris para a indústria de alimentação, as 

empresas locais informaram que não realizam terceirização em suas atividades de 

produção. 

8.3.4 Relacionamento das Empresas com Fornecedores 

Verificou-se que nos relacionamentos entre a indústria de alimentos e 

seus fornecedores de amendoim predominam os relacionamentos típicos de 

mercado, baseados em negociações pontuais e em preços. 

Foram identificadas apenas duas empresas que praticam com seus 

fornecedores relacionamentos que poderiam ser caracterizados como de parcerias, 

segundo a definição de Marinho e Amato Neto ( 2001 ). Estas empresas e 

fornecedores vêm desenvolvendo uma relação mais ampla, que envolve aspectos 

técnicos de produção, financeiros e comerciais. Estes relacionamentos são voltados 

para o longo prazo e exigem dos participantes compromissos e confiança recíproca. 
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Verificou-se, também, que a principal razão que levou estas empresas, 

em ambos os casos organizações de grande porte, a estabelecerem parcerias com 

seus fornecedores, é a redução da incerteza em relação ao seu abastecimento 

desta matéria-prima. Busca-se reduzir a incerteza que envolve tanto a quantidade 

como a qualidade do amendoim a ser processado, por meio de um relacionamento 

baseado na confiança e em compromissos com um conjunto de fornecedores que 

irão garantir o padrão de produção destas indústrias. 

Verificou-se ainda que, mesmo as indústrias que estabelecem relações de 

parceria com seus fornecedores não o fazem objetivando o atendimento de toda a 

sua demanda anual de amendoim. Estrategicamente, um percentual das 

necessidades de abastecimento dessas empresas é atendido no mercado spot, com 

o objetivo de minimizar riscos de eventuais prejuízos com preços e estoques em 

anos em que a oferta é muito grande. 

Apesar de terem sido verificados apenas dois exemplos de parcerias 

típicas entre indústria e fornecedores de amendoim, foram identificadas várias 

iniciativas de cooperação entre as empresas analisadas e seus fornecedores. Estas 

iniciativas envolvem a redução da base de fornecedores e o respectivo 

fortalecimento do relacionamento com as empresas compradoras, o estabelecimento 

de fornecedores preferenciais ou cativos por parte de algumas empresas e o 

desenvolvimento de atividades de orientação e de assistência técnica da indústria 

para seus fornecedores de amendoim de primeira e segunda camadas. 

Verificou-se, também, que não só nas operações com amendoim, mas no 

fornecimento das demais matérias-primas destas indústrias de alimentos, 

predominam as relações de mercado, havendo poucos produtos cujo abastecimento 

é programado por meio de contratos de fornecimento. Ainda em relação a este 

ponto, deve-se destacar que as empresas que mantêm os acordos de parceria com 

seus fornecedores são as mesmas organizações que também mantêm relações 

contratuais com fornecedores de outras matérias-primas. 

O esquema 14, elaborado pelo autor, ilustra os principais relacionamentos . 

identificados entre as indústias de alimentos pesquisadas e seus fornecedores de 

amendoim 



231 

8.3.5: Relacionamento das Empresas com os Clientes 

Predominam entre as empresas pesquisadas, as relações de mercado 

nos relacionamentos com clientes, sendo que as principais dificuldades r.elatadas 

pe\os entrevistados nos relacionamentos com distribuidores são as referentes aos 

preços. 

As empresas de maior porte entrevistadas destacaram a forte pressão 

que é exercida pelo grande varejo por descontos, bonificações e outras ações que 

reduzem suas rentabilidades. Destacaram, também, que cada vez mais o atacado 

atua na forma de auto-serviço, exigindo assim serviços de promoção e 

merchandising, dentre outros que anteriormente só eram demandados por redes 

varejistas. 

Apesar do predomínio das operações de mercado nas relações com 

clientes, verificou-se que um dos principais canais utilizados pelas empresas 

pesquisadas é o dos distribuidores revendedores. Este tipo de distribuidor, possui 

características distintas do de um atacadista tradicional, pois, apesar de ele 

representar várias empresas, normalmente mantém compromisso de exclusividade 

na linha de produtos em que cada uma delas atua. Esta modalidade de distribuição, 

caracterizada pela existência de um acordo de representação, exige que seja 

estabelecido um relacionamento de maior colaboração entre as empresas 

fabricantes e seus distribuidores, que envolve normalmente atividades de apoio às 

vendas, realização de promoções conjuntas, compartilhamento de estruturas e de 

pessoal etc. Este tipo de relacionamento, classificado, por Eiriz (2001) como uma 

forma de aliança do domínio comercial, é identificado em várias empresas 

pesquisadas. 

Dentre as empresas pesquisadas, identificou-se uma modalidade de 

relacionamento que se distingue das demais por seu caráter cooperativo. Trata-se 

da parceria estabelecida entre a empresa C e um conjunto de distribuidores 

representantes para o atendimento do pequeno varejo. Por meio da abertura de 

filiais, que operam dentro das unidades dos distribuidores, os parceiros vêm 

tentando ampliar a sua participação e sua rentabilidade junto ao pequeno varejo, 

valendo-se da capacidade tecnológica e financeira da indústria e da capacidade de 

comercialização dos distribuidores. 
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O esquema 14 ilustra também os principais relacionamentos identificados 

entre as indústias de alimentos pesquisadas e seus distribuidores. 

8.3.6. Relacionamento das Empresas com os Concorrentes 

Exceto no Pró-amendoim, o relacionamento entre os concorrentes, apesar 

da cordialidade, é somente de rivalidade. Não foi identificada nenhuma relação de 

cooperação entre concorrentes locais. 

O Pró-Amendoim por sua vez, considerado uma iniciativa positiva· por 

todos os entrevistados, é um exemplo concreto de ação de cooperação entre 

concorrentes que vêm trazendo melhorias para os processos produtivos e dos 

. produtos finais, não só das empresas envolvidas no programa, como de sua cadeia 

de fornecimento. 

8.3.7. Relacionamento das Empresas com as Instituições de Apoio 

Verificou-se que, de maneira geral, as empresas entrevistadas valorizam 

as ações desenvolvidas pela ABICAB no sentido de melhorar a imagem do 

amendoim e seus derivados e de ampliar o mercado para estes produtos, havendo 

interesse de quase todas as empresas de aderirem ao programa. 

Em relação às associações locais, verificou-se que a maioria das 

empresas valorizam a ação da ADIMA de promover a cidade como "capital nacional 

do alimento", porém as demais atividades de caráter coletivo que a associação tenta 

desenvolver, acabaram sendo valorizadas apenas pelas empresas de menor porte, 

uma vez que as empresas de porte maior entendem que podem desenvolver estas 

atividades individualmente. 

Por outro lado, a maioria das empresas entrevistadas mostraram 

interesse nas atividades, tanto de capacitação, quanto de consultoria que o SENAI 

local está desenvolvendo. 

A principal vantagem que as empresas pesquisadas consideraram 

possuir, por estarem instaladas na cidade de Marília, é a disponibilidade de mão-de

obra qualificada para a indústria de alimentação que as empresas encontram no 

local, aspecto identificado pela maioria dos entrevistados. 



zm o C/) 

~"ê 
mco 
-3 
lll lll 
C"_. 
Q~ 
lll .. 
c. :o oco 
-giii" 
õÔ" 
ê ~ 
-3 Q co 

::l 
õ 
C/) 

co 
::l 

~ 
õ 
3 co 
(} 
co c. 
o 
éD 
C/) 

::l 
o 
)> 

(Q .... 
õ' 
1:: 
C/) 

:r 
co 
C/) 
C/) 

:0 
co 

(Q 

õ" 
::l 
!!!.. 
c. o 
)> 
3 
co 
::l 
c. 
o 
3" 

"U .... o c. 
1:: 

õ .... co 
C/) 

:0 
1:: .... 
lll 
Ui" 

Cerealistas 

1-. -· Cooperativas -.- ... das 
Cooperativas 

~ 

Cerealistas 

........................................ Independentes ........ 
f--

Cerealistas 
das 

1- - - - - - - - - - -~ Indústrias - -
I-

Fábrica 
de 

Óleos 

............. 

1---· 

Mercado 
Externo 

f---+ 

5" Atacado 
c. ~ t:- Tradicional Varejo 
~ .... de 
õi" Pequeno c. 
co e Médio 
~ Porte 
3" Distribuidores ~ co Representantes ::l 

õ 
C/) 

Varejo 
de 

Grande 
Porte 

--- transações de mercado 
parcerias da indústria com produtores rurais 

............ fornecimento cativo 
acordos comerciais 

=== parcerias entre indústrias e distribuidores 
--- transações entre cooperados e cooperativa 

f-+ Consumidor 



234 

Considerações Finais 

Analisando-se as informações obtidas na pesquisa, foi possível verificar 

que, apesar da prática predominante nos relacionamentos entre os diferentes 

fornecedores que participam das ·cadeias de agribusiness do amendoim na região de 

Marília ser a de transações de mercado, baseadas principalmente no preço do 

produto, algumas empresas fabricantes têm-se valido da cooperação com 

fornecedores, clientes, concorrentes e instituições de apoio, existindo iniciativas 

importantes de cooperação entre estes agentes. 

É importante ressaltar que, quando as relações que predominam são as 

de mercado, é natural que haja um caráter oportunista em relação aos preços do 

amendoim, tanto por parte dos produtores rurais, cerealistas e cooperativas, quanto 

por parte da indústria de alimentos. 

Considerando que a maioria das empresas industriais pesquisadas só 

adquire o amendoim à medida que há demanda do produto para sua produção; e 

que, tanto os custos, quanto os riscos do empreendimento rural, como os custos da 

manutenção dos estoques destes produtos entre as safras, acabam ficando para os 

produtores rurais, cerealistas e cooperativas, é natural que estes agentes busquem 

algum sobrelucro nos momentos em que há escassez do produto no mercado. 

Da mes111a forma, nos momentos em que a oferta do amendoim se faz 

muito grande, os compradores também agem de forma oportunista, impondo aos 

produtores rurais, cooperativas e cerealistas preços menores para o produto. Nestes 

momentos, as margens de lucro dos produtores rurais tendem tornar-se menores, 

podendo até mesmo incorrerem em prejuízos. 

Portanto, quando as relações que predominam são as de mercado, o 

comportamento natural dos agentes será o de tentar aproveitar os momentos 

favoráveis, pois sabem que, nos momentos desfavoráveis, precisarão arcar com os 

possíveis prejuízos. 

j, 
/ I ~ 
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A pesquisa revelou quando se observa o agribusiness regional~"ao 
!I I 

amendoim, a existência de iniciativas de cooperação entre produtores rurais/ e I a 

indústria, como é o caso das parcerias. ~ / 

A principal expectativa das empresas industriais envolvidas nas parcérias 

é a obtenção de matérias-primas na quantidade e dentro dos padrões de qualidabe 

d d · ·f· - · ·d f b · d d I ( e as emats espec1 1caçoes ex1g1 as para a ncarem seus pro utos e aten erem 
' I 

aos requisitos de seus mercados. Para isto, estas empresas estão compartilhkn8o 

uma parte dos investimentos da produção agrícola com estes produtores rJrkis, 

oferecendo-lhes apoio para que os riscos de produção de amendoim, fora r das 

especificações, sejam minimizados assumindo parte da função de armazenamento 

das safras, atividade que demanda capital e estrutura física, o que muitas vezes o 

produtor não possui. 

Por sua vez, a expectativa dos produtores rurais nestas parcerias é 

garantir o acesso a insumos agrícolas, em especial a sementes; a crédito, a 

assistência técnica e, principalmente, a um mercado para seus produtos, num 

patamar mínimo de preço que lhes reduzam os riscos de prejuízos, mas que 

também lhes garantam uma boa rentabilidade média ao longo dos anos. 

Nestas parcerias entre indústria e produtores rurais, ambas as partes 

acabam abrindo mão da possibilidade de ganhar mais no curto prazo, caso as 

condições do mercado lhes sejam favoráveis, porém, ao mesmo tempo, estão 

compartilhando seus riscos, caso as condições de mercado não lhes sejam 

favoráveis. 

No caso da indústria de alimentos de amendoim, o risco maior é o de não 

conseguir matérias-primas no padrão de qualidade, especificações e em volumes 

suficientes para o atendimento de sua demanda ao longo do ano, ou então de 

consegui-las apenas a um preço que inviabilize a competitividade de seus produtos 

finais no mercado. 

No caso dos produtores rurais, os riscos maiores são os relacionados à 

comercialização de sua safra, aos preços de mercado, que oscilam dependendo da 

performance de cada safra e ao recebimento dos produtos vendidos, uma vez que 
~ 

são comuns neste mercado prejuízos em função de não-recebimento de produtos 

vendidos a empresas não idôneas. 
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Desta forma, a redução da incerteza foi um dos principais motivos 

identificado, tanto por fornecedores rurais, como pela indústria de alimentos, para o 

estabelecimento destas parcerias. Neste sentido, as razões verificadas nestas 

empresas para o estabelecimento de parcerias estariam em conformidade com as 
I 

identificadas por autores como Hamel, Doz e Prahalad (1989), Lewis (1992) e 

Barringer e Harrison (2000), que destacam que a minimização de riscos é um dos 

principais fatores que leva as empresas ao estabelecimento de parcerias. 

É importante ressaltar que as duas empresas alimentícias, identificadas 

na pesquisa como participantes das parcerias com produtores rurais, têm como 

peculiaridade ser de porte grande e possuír experiências de relacionamentos 

cooperativos com outros fornecedores ou com clientes. 

Várias empresas pesquisadas, que não atuam com parcerias deste tipo 

com fornecedores rurais de amendoim, informaram que gostariam de estabelecer 

alianças como estas, porém que ainda não tinham condições financeiras e de 

estrutura para oferecerem o que os produtores rurais demandam para que se 

estabeleça uma parceria. 

Na realidade, em função do perfil dos produtores regionais de amendoim 

e de suas necessidades, é pouco provável que empresas de pequeno e médio porte 

tenham condições de oferecer, de forma individual, o que falta a estes produtores 

rurais. Desta forma, as parcerias com produtores rurais e a indústria, como vem 

sendo realizada atualmente, acabam se restringindo às empresas de maior porte, 

que têm condições de suprir as lacunas de recursos e de outras condições que 

faltam a estes produtores. 

Nas duas empresas, que foram identificadas na pesquisa como 

praticantes de parcerias, ficou evidente ,durante as visitas e as entrevistas, uma 

grande preocupação no fortalecimento dos laços com seus fornecedores em 

estabelecer uma relação que lhes inspire confiança. Nenhuma das duas empresas 

se mostrou temerosa em relação ao comportamento oportunista dos parceiros, 

afirmando que estes casos são as exceções do comportamento que se estabelece 

regularmente. 

A investigação evidenciou que estas empresas já tenham desenvolvido 

maiores habilidades e competências para atuar em projetos em conjunto com outros 
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parceiros, desenvolvendo melhores mecanismos para a sua seleção, estabelecendo 

sistemas mais seguros em relação ao monitoramento das atividades, à prevenção 

de comportamentos oportunistas etc. Este aprendizado seria, portanto, um fator 

importante para o estabelecimento e para a manutenção destes relacionamentos. 

Além das parcerias com fornecedores, foram identificados também na 

pesquisa outras formas de cooperação, como a utilização de fornecedores cativos 

para o abastecimento de amendoim. Esta forma de relacionamento, classificada por 

Bensaou (1999) como intermediária entre as parcerias e as relações de mercado, é 

utilizada de forma plena por uma das empresas pesquisadas, que adquire seus 

produtos apenas de um número restrito de cerealistas. Outra empresa também já 

está implementando esta forma de relacionamento, começando a implmentar a 

mesma forma de relacionamento com empresas cerealistas para seu abastecimento 

na região. 

O fornecimento cativo tem levado os fornecedores destas empresas a 

realizarem melhorias em processos e a oferecerem produtos mais adequados à 

demanda das empresas industriais, pois elas têm interesse de se manterem como 

pertencentes ao grupo de fornecimento da empresa compradora. Por outro lado, as 

empresas-clientes também têm buscado reconhecer e recompensar os esforços 

desses fornecedores, pois, caso os fornecedores não vejam nenhum tipo de 

vantagem nesse relacionamento, perderão o interesse em responder às 

necessidades de melhoria exigidas por estes compradores específicos e retornarão 

ao mercado spot. 

Desta forma, apesar dos relacionamentos de fornecimento cativo exigirem 

comprometimentos e investimentos menores do que as parcerias, eles também são 

considerados uma modalidade de cooperação, pois demandam do envolvimento de 

fornecedores e compradores, não se limitando a um simples relacionamento de 

mercado. Portanto, o fornecimento cativo foi mais uma das modalidades de 

cooperação identificadas junto aos fabricantes de alimentos de amendoim da cidade 

de Marília, que vem sendo estabelecida visando a garantia da oferta de produtos 

dentro das especificações demandadas por estas empresas. 

É provável que o fornecimento cativo, por envolver um comprometimento 

menor de recursos por parte das indústrias e, ao mesmo tempo, possibilitar uma 

maior flexibilidade aos fornecedores de amendoim, seja uma modalidade que se 
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adeqüe melhor às características dos fabricantes de alimentos de pequeno e médio 

porte locais e ao perfil das cerealistas regionais. Neste sentido, esta modalidade de 

relacionamento parece ser a que tem maiores chances de se expandir a curto e 

médio prazo. 

Apesar de a cooperação não ser a forma predominante nos 

relacionamentos entre a indústria de alimentos de amendoim de Marília e seus 

fornecedores de amendoim, a crise de credibilidade no produto ocorrida no ano 2000 

e a necessidade de ofertar produtos seguros, fez com que nos 3 últimos anos a 

indústria e seus fornecedores de amendoim passassem a trabalhar de forma mais 

cooperativa. Tanto as parcerias utilizadas pelas empresas de maior porte, quanto o 

desenvolvimento de fornecedores cativos, que vem sendo implementado por duas 

empresas de médio porte, são exemplos da ampliação da cooperação neste 

agribusiness regional. 

De modo geral, as empresas envolvidas nestas relações de cooperação 

consideram que as parcerias têm contribuído não só para a garantia do 

abastecimento de matéria-prima, como também estão evoluindo para oferecer o 

amendoim dentro dos padrões de preço, de sanidade, qualidade e outras 

especificações que atendam suas necessidades de produção e de comercialização 

de seus produtos finais. 

Com estes relacionamentos cooperativos, as empresas passam a contar 

efetivamente com seus fornecedores para poderem estabelecer ou manter suas 

vantagens competitivas. Deste modo observa-se nestes relacionamentos 

características semelhantes às propostas por Fine (1999), Wood (2000) e Marinho e 

Amato Neto (2001 ), que afirmam que a busca da competitividade não pode se 

restringir ao ambiente interno da empresa, mas deve ultrapassar as front~iras da 

organização e incluindo neste processo outros agentes, como fornecedores e 

clientes \ 

Ainda referindo-se às relações de parceria e de estabelecimento de 

fornecedores cativos entre indústrias de alimentos e fornecedores de amendoim, 

estas poderiam ser classificadas, utilizando o conceito de Yoshino e Rangan (1996), 

como alianças estratégicas, pois aumentam a eficácia competitiva das orga~.izações \:_. oJ' 

participantes, promovendo o intercâmbio mútuo e benefício de tecnblogias, ~r, v 
qualificações e produtos. 'i ,f·j 

( 
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No que concerne ao relacionamento com clientes, observou-se na 

pesquisa que também prevaleceram as relações de mercado, em especial nas 

negociações com o atacado e com o grande varejo, nas quais a pressão por 

promoções e preços é muito grande em função da concentração e do poder de 

barganha destes agentes. 

Provavelmente os valores cobrados pelas grandes redes para a utilização 

do espaço com merchandising e para outros tipos de promoções dos produtos das 

empresas pesquisadas, façam com que estes fabricantes, apesar de trabalharem 

com pessoal em diversas atividades em conjunto com estes clientes (promoção de 

produtos em lojas de auto atendimento, reposição de mercadorias, etc.), não 

considerem estes relacionamentos como uma modalidade de cooperação, e sim 

·como uma simples relação comercial de compra e venda. 

Por outro lado, as ações conjuntas desenvolvidas com revendedores 

para a promoção de produtos junto ao varejo é citada como uma atividade 

cooperativa de destaque por várias empresas da pesquisa. Uma das empresas 

pesquisadas, inclusive, desenvolveu uma parceria com um grupo de distribuidores 

visando a ampliar sua participação no pequeno varejo. 

Observa-se que as empresas pesquisadas, para garantir e ampliar suas 

vendas, precisam lutar pela dedicação dos distribuidores que comercializam seus 

produtos junto ao varejo, pois, apesar destes revendedores, na maioria dos casos, 

manterem acordos de exclusividade para as linha de produtos das mesmas, 

normalmente representam também outros produtos e marcas. Desta forma, 

observou-se que estas empresas tentam utilizar-se de relacionamentos 

cooperativos, buscando ampliar os esforços dos distribuidores na comercialização 

de seus produtos. 

Portanto, também no relacionamento com clientes, foi possível observar 

que as empresa pesquisadas estão buscando estabelecer relacionamentos de 

cooperação para poderem enfrentar a concorrência e colocar seus produtos no 

mercado. Vale destacar ainda que, com exceção da empresa que está 

transformando seus distribuidores em filiais, nas demais empresas pesquisadas o 

esforço de cooperação ocorre com ·base em mecanismos convencionais de apoio à 

vendas. 
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Chama a atenção o fato de a maioria das empresas não desenvolver 

campanhas específicas para a promoção dos produtos de ·amendoim junto ao 

consumidor final, nem individualmente, nem em parceria com distribuidores. Apesar 

de o amendoim ser o produto principal da maioria das empresas pesquisadas, 

apenas uma informou que dentro de suas ações para ampliar o consumo de 

derivados de amendoim estava a realização de uma campanha específica, no 

período de festas juninas, para a promoção desses seus produtos em parceria com 

supermercados e outros pontos de venda. 

Apesar de serem identificadas algumas iniciativas de cooperação das 

empresas pesquisadas com seus fornecedores e clientes, a estruturação de redes 

de estratégicas de fornecimento ainda é muito incipiente mesmo entre as empresas 

envolvidas em relacionamentos de parceria. 

Das empresas pesquisadas, a empresa C, por possuir alianças 

estratégicas tanto com fornecedores como com distribuidores, é a que mais se 

aproximaria da abordagem de Jarillo (1993) de Rede Estratégica. Segundo o autor, 

uma rede estratégica é compreendida por um conjunto de fornecedores 

independentes, coordenados por uma empresa central (hub firm), as quais acreditam 

que desta forma terão a oportunidade de obterem melhores resultados do que teriam 

se competissem sozinhos, valendo-se apenas de transações de mercado. 

Observou-se ainda que alguns dos princípios de gerenciamento de redes 

de suprimentos, estão sendo aplicados de forma isolada por algumas das empresas 

que mantêm relações cooperativas com seus fornecedores. Porém algumas 

dificuldades estruturais como: o problema da sazonalidade na oferta do amendoim, 

que obriga a manutenção de estoques em algum agente da rede; e a dificuldade no 

estabelecimento de relacionamentos cooperativos com o atacado e com os grandes 

varejistas, que são responsáveis por grande parte da demanda destas empresas; 

restringem a implementação de atividades mais coordenadas e integradas·, dos .. 
diferentes fornecedores. 

Em relação à cooperação com concorrentes, apenas duas empresas 

pesquisadas estão participando da única iniciativa identificada de cooperação entre 

concorrentes do setor fabricante de alimentos de amendoim: o Pró-amendoim. Neste 

caso, chama a atenção que, apesar de pequenas discordâncias em relação ao .,1 

projeto, parece haver um consenso de que a única alternativa para o crescimento 



241 

dos negócios do amendoim é a união dos concorrentes para fazer o mercado 

crescer. 

Apesar de ficar muito claro que as empresas parecem convencidas de 

que é preciso "fazer o bolo crescer ao invés de brigar com os competidores sobre 

um bolo de tamanho fixo " (BRANDENBURGER e NALEBUFF, 1996, p.14 ), não se 

verificam iniciativas nem o interesse por ações de cooperação entre concorrentes 

locais. Talvez isto se deva a muitas empresas ofertarem produtos do mesmo 

segmento, ou a experiências realizadas anteriormente e que não foram bem 

sucedidas. De qualquer forma, conforme já foi dito, apesar da cordialidade, o 

relacionamento entre os concorrentes locais é basicamente de rivalidade. 

Apesar da rivalidade local, a experiência bem sucedida de aliança entre 

concorrentes realizada no Pró-amendoim deve atrair, a médio prazo, a maioria das 

empresas de Marília para o programa, principalmente em razão de muitas delas já 

terem evoluído bastante em seus programas próprios de gestão da qualidade. Neste 

sentido, o Pró-amendoim deverá ser uma instância importante para a coordenação 

das atividades de cooperação entre os concorrentes em âmbito nacional e, desta 

forma, facilitar o dialogo e o surgimento de ações cooperativas entre os fabricantes 

locais. 

No nível local, o organismo que parece mais atrair o interesse dos 

fabricantes de alimentos é o SENAI. Este organismo, por possuir uma estrutura 

capaz de oferecer às empresas formação de técnicos, capacitação de pessoal 

específico e servir como um centro de difusão de tecnologias e melhores práticas de 

produção, desperta o interesse individual das empresas. 

O fato de o SENAI possuir entre os seus alunos funcionários das 

diferentes empresas locais e de ter condições de promover eventos de atualização 

técnica voltados ao conjunto das empresas locais, poderá contribuir para o 

desenvolvimento de projetos que sejam de interesse de mais de uma empresa e que 

envolva concorrentes locais .. 

Observou-se que, apesar de as teorias sobre aglomerados ( PORTER 

1998b, 1999; AMATO NETO, 2000) afirmarem que a proximidade com os 

concorrentes pode trazer benefícios para as empresas, este aspecto foi muito pouco 

valorizado pelas empresas pesquisadas. 
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Com relação aos concorrentes, apesar de algumas destacarem que esta 

proximidade deixa a empresa mais informada em relação ao mercado, somente as 

empresas de pequeno porte vêem esta proximidade como uma oportunidade. As de 

médio e grande porte acham que a proximidade com os rivais traz poucas 

contribuições para a competitividade da empresa. 

A maioria das empresas pesquisadas destacou como vantagem de estar 

localizada em Marília a grande disponibilidade de mão-de-obra qualificada para a 

indústria de alimentação existente no local e a presença de vários fornecedores 

desta indústria existentes na cidade. Portanto, verificou-se que os entrevistados 

percebem que a aglomeração de empresas alimentícias na cidade gera sinergias 

que trazem benefícios para seus negócios. 

Observou-se, ainda, que a maioria das empresas pesquisadas atua pouco 

em parceria com instituições locais. As empresas de menor porte valorizam mais 

estes relacionamentos, enquanto as de médio e grande porte preferem atuar de 

forma individualizada, pois vêem pouco benefício e em alguns casos até prejuízos 

no desenvolvimento de ações que envolvam concorrentes. 

De modo geral, verifica-se que as empresas fabricantes de produtos de 

amendoim da aglomeração industrial de alimentos de Marília ainda utilizam pouco a 

cooperação na busca de maior competitividade. Conforme foi relatado, apenas 

quatro das empresas pesquisadas estavam envolvidas com parcerias estratégicas 

com fornecedores e clientes e somente duas com concorrentes, e mesmo nessas 

casos, alguns destes processos ainda se encontram em fase de implantação ou 

aperfeiçoamento. 

Existe portanto um campo muito grande para a expansão e o 

aperfeiçoamento dos relacionamentos cooperativos entre as indústria de alimentos 

de amendoim de Marília e no agribusiness regional como um todo. 

Levando-se em consideração a análise de Amato Neto (2000) de que a 

eficiência coletiva que gera vantagens competitivas num aglomerado industrial 

depende fundamentalmente dos relacionamentos que se estabelecem entre as 

empresas, 6 desenvolvimento de ações, que fortaleçam a cooperação entre estas 

empresas, seus fornecedores e clientes, pode trazer grandes contribuições para a 

competitividade das empresas, do agronegócio do amendoim e da própria região. 
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Observa-se porém que, de modo geral, as organizações são muito 

receosas de participarem de atividades cooperativas, principalmente com os 

concorrentes. Mesmo nas empresas que incorporam a cooperação em sua 

estratégia competitiva e de operações, são raros os objetivos e metas com relação à ,. 

ações cooperativas, predominando a implementação de estratégias emergentes, ou 

seja as empresas vão aproveitando as oportunidades de cooperação que aparecem. 

Neste sentido, uma ação importante a ser desenvolvida pelos organismos 

de apoio à indústria local e ao agribusiness regional, como associações, 

cooperativas e pelas universidades regionais, por meio de seus cursos de negócios 

e outros, seria a difusão dos conceitos, possibilidades, restrições, vantagens e como 

eles poderiam contribuir para o aumento da competitividade das atividades 

empresariais. 

É importante ressaltar por fim, que apesar de haver muito ainda a ser feito 

para o crescimento do agribusiness do amendoim, sem a cooperação entre 

produtores rurais, cooperativas agropecuárias, industrias de alimentos, ABICAB, e 

outros agentes envolvidos neste ambiente, como é o caso da ANVISA, dificilmente o 

setor teria conseguido enfrentar o principal problema que tem para sobreviver e se 

quer poderia pensar em qualquer possibilidade de crescimento. Desta forma, 

observa-se que a cooperação exerceu e vem exercendo um papel fundamental para 

a competitividade deste agribusiness. 

A aplicação dos conceitos de cooperação aos setores agroindustriais é 

ainda muito pouco explorada pelos estudiosos de administração de empresas. 

Provavelmente, além do agribusiness do amendoim, outros Sistemas 

Agroalimentares têm-se valido da cooperação entre fornecedores, agroindústria e 

fabricantes de produtos finais para poderem atender aos requisitos de seus clientes. 

Desta forma, dentre as sugestões de pesquisas futuras, este trabalho aponta a 

realização de estudos de cooperação em outros agribusiness que J?Ossuam 
j' 

relevância para economias regionais, como é o caso do leite, da fruticultura e outras, 

ou que possuam relevância nacional, como a carne bovina, o açúcar e o alcool, a 

laranja e outros. 
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APÊNDICE A: Roteiro de entrevistas com as Indústrias de Alimentos de Marília. 

Razão Social da 

Empresa 

Nome Fantasia 

Nome 

Cargo 

Are a 

Tempo na Empresa 

Faturamento Anual 

Principais Produtos 

Informações sobre o entrevistado 

Informações Gerais sobre a Indústria 

Principais Produtos de Amendoim 

Produção Anual (em ton.) 

Produção Anual de Prod. de Amendoim (ton) 

Estratégia Competitiva 

1- A produção da empresa é voltada para quais mercados? 

( ) mercados regionais 

( ) mercado nacional 

( ) mercado externo 

2- O que a empresa considera ser sua principal vantagem em relação aos seus 

concorrentes? 

( ) seu preço 

( ) a qualidade do seu produto 

( ) foco em segmentos específicos 

( ) outras 
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3- De quais estratégias a empresa tem valido-se para ampliar o mercado para os 

seus produtos de amendoim? Quais são as principais dificuldades neste 

processo? Quais são os resultados obtidos? 

4- Quais são os principais objetivos da empresa para os próximos anos? 

5- A empresa possui algum tipo de Planejamento Estratégico no qual são 

estabelecidos os objetivos e as metas a serem atingidos nos próximos anos? 

Existe nesse planejamento alguma proposta específica em relação a parcerias 

com fornecedores, clientes, concorrentes ou outras organizações? 

Relação com Fornecedores de Amendoim 

1. Quem são os principais fornecedores da empresa? 

( ) Produtores Independentes 

( ) Produtores Parceiros 

( ) Cooperativas Agropecuárias 

( ) Empresas de Beneficiamento 

( ) Empresas prot:essadoras de Amendoim 

( )Outros 

2. Como são as negociações com os fornecedores de amendoim? 

( ) Negociações a cada aquisição 

( ) Contratos de fornecimento para uma safra 

( ) Contratos de fornecimento para mais de uma safra 

( ) Outros 

3. De que tipo de controle ou programa de qualidade a empresa vale-se para 

garantir a aquisição de amendoim isento de contaminação? 

4. Que tipo de parceria a empresa desenvolve com os fornecedores de 

amendoim? 

Caso a empresa não desenvolva nenhum tipo de parceria ir para a questão 1 O 

5. Quais sao os objetivos destas parcerias? Como elas funcionam? 

6. Há quanto tempo a empresa vale-se de parceria com fornecedores de 

amendoim? Quantos fornecedores participam? Quanto isto representa da 

aquisição total de amendoim? 

7. Quais as razões que levam a empresa a optar por estabelecer parcerias com 

fornecedores de amendoim ao invés de adquirir o produto no mercado? 
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8. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das parcerias com os fornecedores ? 

9. Quais são os benefícios gerados por estas parcerias com fornecedores de 

amendoim? A empresa possui alguma avaliação formal dos benefícios 

auferidos por estas parcerias? 

1 O. Quais são as principais razões da empresa para não desenvolver parcerias 

com seus fornecedores de amendoim? 

Relação com Fornecedores em Geral 

1. Quais são as principais matérias-primas e serviços adquiridas pela empresa ? 

2. De que tipo de controle ou programa de qualidade a empresa vale-se 

objetivando a garantia da qualidade das matérias-primas que adquire? 

3. Que tipo de parceria estabelece com seus demais fornecedores? 

Caso a empresa não desenvolva nenhum tipo de parceria ir para a questão 8 

4. Quais são os objetivos destas parcerias? Como elas funcionam? 

5. Quais razões levam a empresa optar por estabelecer parcerias com estes 

fornecedores? 

6. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das parcerias com os fornecedores ? 

7. Quais são os benefícios gerados por estas parcerias com fornecedores ? A 

empresa possui alguma avaliação formal dos benefícios auferidos por estas 

parcerias? 

8. Quais são as principais razões da empresa não desenvolver parcerias com 

seus fornecedores? 

Terceirização 

1. Quais atividades na empresa são Terceirizadas? 

* Caso a empresa não terceirize nenhuma de suas atividades ir para questão 5 

2. Quais as razões que levam a empresa a optar por terceirizar estas atividades 

ao invés de mantê-las em sua estrutura? 

3. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das relações de terceirização? 
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4. Quais são os benefícios gerados por estas terceirizações? A empresa possui 

alguma avaliação formal dos benefícios auferidos por estas parcerias? 

5. Quais são as principais razões da empresa não terceirizar nenhuma de suas 

atividades? 

Operações 

1. Em função da sazonalidade da produção de amendoim, qual é a política de 

compras e de estoques de matéria-prima adotada pela empresa em relação ao 

amendoim? 

2. Quais são os principais processos envolvidos na fabricação dos alimentos de 

amendoim? Quais são as principais características da produção? 

3. Quais sao atualmente os 5 principais objetivos da área de operações? 

( ) operar a custos menores 

( ) melhorar/garantir a Qualidade 

( ) ser mais pontual na entrega 

( ) atender variações de volume de produção 

( ) atender variações nas especificações ou mix de produtos 

( ) aumentar a agilidade 

( ) desenvolver novos produtos 

( ) desenvolver novos processos 

( ) outros 

4. A empresa desenvolve algum programa interno de gestão da qualidade? (BPF 

APPCC) 

5. Foram implantadas novas rotinas para o controle de qualidade das matérias-

primas, dos processos e dos produtos nos .últimos 3 anos? Quais? 

6. Qual é a sistemática utilizada pela empresa objetivando obter rastreabiliade de 

seus produtos? 

7. Como a empresa considera-se em comparação aos competidores que operam 

no Brasil em relação a tecnologia de processo e de Informação? 

( ) desfasada 

( ) atualizada 

( ) à frente do setor 
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Relacionamento com Clientes e Canais de Distribuição 

1. Como são identificados os requisitos dos consumidores em relação aos seus 

produtos? Quais as principais dificuldades neste processo? 

2. Quais são os canais de distribuição utilizados pela empresa para disponibilizar 

seus produtos ao consumidor final? 

( ) Atacadistas Tradicionais 

( ) Distribuidores Comissionados 

( ) Equipe Própria para o Grande Varejo 

( ) Equipe própria para o Pequeno Varejo 

( ) Venda Direta ao consumidor 

( ) Venda por meio de canais eletrônicos 

( ) Outros 

3. Quais são as principais dificuldades encontradas no relacionamento com os 

distribuidores ? 

4. A empresa desenvolve alguma atividades com seus distribuidores objetivando 

a garantia da qualidade de seus produtos? 

5. Que tipo de parceria a empresa mantêm com distribuidores ? 

Caso a empresa não desenvolva nenhum tipo de parceria com distribuidores ir 

para questão 9 

6. Quais as razões que levam a empresa a optar por estabelecer parcerias com 

distribuidores ao invés de apenas manter relações de mercado com estes 

distribuidores? 

7. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das parcerias com os distribuidores? 

8. Quais são os benefícios gerados por estas parcerias com distribuidores? A 

empresa possui alguma avaliação formal dos benefícios auferidos por estas 

parcerias? 

9. Quais são as principais razões da empresa não desenvolver parcerias com 

seus distribuidores? 

Parcerias com Concorrentes 

1. A empresa mantêm algum tipo de parceria com empresa concorrente? 

2. Que tipos de parcerias a empresa mantêm? Como elas funcionam ? 
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3. Há quanto tempo a empresa vale-se de parceria com concorrentes? Quantos 

concorrentes participam desta parceria? Estes concorrentes são locais? 

4. Quais as razões que levam a empresa a optar por estabelecer parceria com 

empresas concorrentes? 

5. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das parcerias com os concorrentes? 

6. Quais são os benefícios gerados por estas parcerias com concorrentes? A 

empresa possui alguma avaliação formal dos benefícios auferidos por estas 

parcerias? 

Parcerias com Instituições Locais 

1. A empresa está envolvida em algum programa em parceria com universidades, 

órgãos de classe ou órgãos públicos locais? 

2. Caso a resposta for negativa ir para questão 5 

3. Que tipos de parcerias a empresa mantêm? Como elas funcionam ? 

4. Quais são os benefícios gerados por estas parcerias com concorrentes? A 

empresa possui alguma avaliação formal dos benefícios auferidos por estas 

parcerias? 

5. Quais são as principais dificuldades encontradas no estabelecimento e no 

gerenciamento das parcerias com os concorrentes? 

6. A empresa considera que o fato de estar em Marília, onde existem outras 

indústrias de alimentos e especificamente de amendoim, traz algum tipo de 

vantagem? Quais vantagens? 
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APÊNDICE 8: Roteiro de entrevistas com Cooperativas de Produtores Rurais 

Razão Social da 

Cooperativa 

Informações Sobre o entrevistado 

Nome 

Cargo 

Are a 

Tempo na Empresa 

Informações Gerais sobre a Cooperativa 

Número de Cooperados Total (ativos) 

Area de Atuação (Produtos) 

Região de Abrangência 

Serviços prestados para os produtores 

Faturamento Anual 

Informações sobre o negócio Amendoim na região 

1. Qual o Perfil dos Produtores da Região? 

2. Este perfil tem alterado-se nos últimos anos? De que forma? 

3. Qual são as principais características da produção de amendoim na região? 

4. Quais as principais modificações ocorridas na produção nos últimos anos? 

5. Quais são as principais dificuldades na produção agrícola do amendoim 

região? 

6. Como a região vem enfrentando o problema da aflatoxina? 

na 

7. Quais foram as principais modificações nos processos de produção, colheita, 

transporte e armazenamento do produto implementada nos últimos anos? 

Quais são os resultados já obtidos? 

8. Como é o processo de aquisição de insumos e máquinas para a produção do 

amendoim? 

9. Quais são as principais dificuldades no relacionamento dos produtores de 

amendoim com os fornecedores de insumos e equipamentos? 
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1 O. Como é o processo de comercialização da produção do amendoim da região? 

11. Os requisitos dos compradores em relação ao produto alteraram-se nos 

últimos anos? 

12.Quais são as principais dificuldades encontradas pelos produtores na 

comercialização do amendoim com o setor agroindustrial? 

13. De modo geral, o relacionamento entre os produtores rurais e o setor 

agroindustrial tem melhorado nos últimos anos? Por quê? 

Informações sobre a atuação da Cooperativa no negócio Amendoim 

1. Qual é percentual dos cooperados ativos que produzem amendoim? 

2. Qual o perfil dos cooperados produtores de amendoim? 

3. Quais os serviços prestados para os produtores de amendoim? 

4. Quanto os negócios com amendoim representam no faturamento da 

cooperativa? 

5. Como a cooperativa auxilia no relacionamento do produtor com os 

fornecedores de insumos e máquinas? 

6. Como a cooperativa auxilia no relacionamento do produtor com as 

agroindústrias clientes do produto e com a comercialização com os demais 

clientes? 

7. O relacionamento entre os produtores de amendoim da região tem tornado-se 

mais cooperativo nos últimos anos? De que forma? 

8. Quais são os principais desafios a serem enfrentados pelos produtores rurais 

para tornar o amendoim brasileiro mais competitivo e ampliar seu mercado de 

consumo no Brasil e no exterior? 

9. Quais iniciativas a cooperativa tem implementado visando tornar mais 

competitivo e ampliar o agronegócio do amendoim? 

1 O. Quais a são os projetos da cooperativa em relação ao amendoim para os 

próximos anos? 



APÊNDICE C: Roteiro de entrevistas com Cerealistas 

Razão Social da 

Empresa 

Nome 

Cargo 

Are a 

Tempo na Empresa 

Informações sobre o entrevistado 

Informações Gerais sobre a Cerealista 

Atividade Principal 

Região de Abrangência 

Serviços prestados pela empresa 

Produção Anual 

Informações sobre o negócio Amendoim na região 

1.Qual o Perfil dos Produtores da Região? 

2.Este perfil tem alterado-se nos últimos anos? De que forma? 

3.Qual são as principais características da produção de amendoim na região? 

4.Quais as principais modificações ocorridas na produção nos últimos anos? 

5.Quais são as principais dificuldades na produção agrícola do amendoim 

região? 

6.Como a região vem enfrentando o problema da aflatoxina? 
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na 

?.Quais foram as principais modificações nos processos de produção, colheita, 

transporte e armazenamento do produto implementada nos últimos anos? Quais 

são os resultados já obtidos? 

Informações sobre a relação com os Fornecedores 

de amendoim e com os Clientes 

1.Como é o processo de aquisição do amendoim dos produtores rurais? 

2.A Cerealista mantêm alguma parceria com os fornecedores? 
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3.Quais as principais dificuldades enfrentadas no relacionamento com os 

fornecedores? 

4.Quais são as principais dificuldades no relacionamento com os produtores 

rurais? 

5. Quem são os clientes da Cerealista? 

6.Qual é o destino do amendoim beneficiado? 

?.Quais são as principais dificuldades no relacionamento com as agroindústrias 

processadoras do produto? 

8.Quais são os principais requisitos exigidos atualmente pelos compradores do 

produto? 

9.Quais são as principais dificuldades enfrentadas no relacionamento com a 

agrindústria processadora? 



APÊNDICE D: Roteiro de entrevistas com Instituições Locais de Apoio à 
Indústria 

Nome da Instituição 

Informações Sobre o entrevistado 

Nome 

Cargo 

Are a 

Tempo na Empresa 

Informações Gerais sobre a Instituição 

Número de Associados 

Area de Atuação 

Região de Abrangência 

Missão da Instituição 

Forma de 

Financiamento 

Atividades voltadas à indústria de alimentos 
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1.Quais foram as atividades principais realizadas pela instituição nos últimos 5 

anos orientadas para a indústria de Alimentos de Marília? 

2.Quais foram as atividades principais realizadas pela instituição nos últimos 5 

anos orientadas especificamente para a indústria de alimentos de amendoim de 

Marília? 

3.Quais são as principais atividades que a Instituição desempenha atualmente 

buscando fortalecer a competitividade da indústria de Marília. 

4.Existe alguma atividade sendo desenvolvida orientada especificamente ao setor 

de alimentos de amendoim? 

5.Quais são os principais projetos da instituição para o futuro, objetivando ampliar 

a competitividade da indústria de alimentos de Marília. 

6.Existe algum projeto futuro da instituição voltado especificamente para o 

segmento fabricante de produtos de amendoim ? 
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?.Quais são as principais dificuldades encontradas pela instituição no 

desempenho de sua Missão? 

8.Quais são as principais dificuldades identificadas pela instituição na realização 

de projetos envolvendo as empresas concorrentes do setor alimentício? 

9.Em quais atividades a instituição identifica haver cooperação entre as indústrias 

alimentícias e seus concorrentes locais? 

1 O.Quais seriam as principais dificuldades no estabelecimento de relacionamentos 

cooperativos entre os concorrentes locais? 

11.A instituição desenvolve alguma estratégia específica objetivando ampliar a 

cooperação entre as empresas locais? 
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ANEXOS 



ANEXO A: Resolução ANVISA RDC n° 274 

Resolução- RDC no 274, de 15 de outubro de 2002 

D.O.U de 16/10/2002 

. 278 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso da 

sua atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 

aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, c/c o § 1 o do art. 111 do 

Regimento Interno aprovado pela Portaria no 593, de 25 de agosto de 2000, 

republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 9 de 

outubro de 2002, 

considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de 

controle sanitário na área de alimentos, visando à saúde da população, 

considerando a necessidade de proteger a saúde da população e prevenir 

risco para a saúde humana, 

considerando que é indispensável o estabelecimento de regulamentos 

técnicos sobre contaminantes em alimentos com vistas a minimizar os riscos à 

saúde humana, 

considerando que é necessário aprovar os limites máximos de aflatoxinas 

admissíveis no leite, amendoim, milho, 

considerando a importância de compatibilizar a legislação nacional, com base 

nos instrumentos harmonizados no Mercosul relacionados a limites máximos de 

aflatoxinas em alimentos (Resolução GMC n° 25/02), 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 

determino a sua publicação: 
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Art. 1 o Aprovar o Regulamento Técnico Sobre Limites Máximos de Aflatoxinas 

Admissíveis no Leite, no Amendoim, no Milho", constante do Anexo desta 

Resolução. 

Art. 2° O descumprimento desta Resolução constitui infração sanitária 

sujeitando os infratores às penalidades da Lei no 6.437, de 20 de agosto de 1977 e 

demais disposições aplicáveis. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução 

CNNPA no 34, de 1976, publicada no D.O.U. de 19/01/1977, para os seguintes 

alimentos: leite fluído, no leite em pó, no amendoim, na pasta de amendoim, no 

milho em grão, na farinha ou sêmola de milho para consumo humano. 

Art. 4° Esta Resolução· de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

GONZALO VECINA NETO 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO MERCOSUL SOBRE LIMITES MÁXIMOS DE 

AFLATOXINAS ADMISSÍVEIS NO LEITE, NO AMENDOIM, NO MILHO 

1. ALCANCE 

1 .1. Objetivo 

O presente Regulamento estabelece os limites máximos de aflatoxinas 

admissíveis no leite fluído, no leite em pó, no amendoim, na pasta de amendoim, no 

milho em grão, na farinha ou sêmola de milho para consumo humano, bem como os 

planos de amostragem e métodos de análise correspondentes. 

1 .2. Âmbito de Aplicação 

O presente Regulamento se aplica ao leite fluído, ao leite em pó, ao 

amendoim, à pasta de amendoim, ao milho em grão, à farinha ou sêmola de milho. 
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2. REFERÊNCIAS 

2.1 Planos de Amostragem para Análise de Aflatoxinas em Milho e 

Amendoim. FAO Alimento e Nutrição, Boletim 55, 1993. 

2.2. Associação de Analistas Químicos Oficiais - AOAC, 1990. Métodos 

Oficiais de Análise AOAC, 15a Edição. 

2.3. Norma FIL - IOF 50 B, 1985. Métodos de Amostragem para Leite e 

Produtos Lácteos. 

2.4. Norma ISO 950, 1979. Amostragem de Cereais em Grãos. 

2.5. Waltking, A. E, 1980. Amostragem e Preparação de Amostras de 

Manteiga de Amendoim para Análise de Aflatoxinas, Jornal AOAC 63:103-106. 

3. REQUISITOS 

LIMITES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE AFLATOXINAS 

ALIMENTO AFLATOXINA LIMITE 
1. Leite 1.1. Leite fluído 1.2. Leite em pó M1M1 0,5 IJg/L 5,0 

IJQ/kg 
2. Milho 2.1. Milho em grão (inteiro, partido, 81 + 82 + G1 + 20,0 IJg/kg 
amassado, moído). 2.2. Farinhas ou G2 
sêmolas de milho 
3. Amendoim 3.1. Amendoim (com casca), B 1 + 82 + G I + G2 20,0 IJg/kg 
(descascado, cru ou tostado), 3.2. Pasta de 
amendoim (pasta de amendoim ou 
manteiga de amendoim) 

4. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

4.1. Leite 
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Para a coleta de amostras de leite em pó e leite fluído, utilizar a Norma FIL -

IOF 50 B, 1985, Métodos de Amostragem para Leite e Produtos Lácteos e/ou suas 

atualizações. As amostras de leite fluído ou em pó serão subdivididas no mínimo em 

três subamostras. As subamostras de leite fluído se conservarão congeladas; as 

subamostras de leite em pó serão armazenados em embalagens impermeáveis, em 

umidade relativa máxima de 60% à temperatura máxima de 25° C. A alíquota do leite 

em pó para análise será de 25 g (em vez dos 5 gramas indicados no procedimento 

AOAC 980.21, 1990), que serão dissolvidos em 250 ml e homogeneizados, 

tomando-se desta suspensão uma alíquota de 50 ml e daí seguindo como indicado 

no procedimento citado. 

4.2. Milho e Amendoim 

Os planos de amostragem de milho e de amendoim serão executados 

tomando como base as recomendações dos Planos de Amostragem para Análise de 

Aflatoxinas em Milho e Amendoim - FAO Food and Nutrition Paper 55, 1993, 

devendo ser utilizada a Norma de Amostragem ISO 950, 1979 - Amostragem de 

Cereais em Grãos. A amostra de milho para laboratório (de 5 kg) será moída em 

malha 20, em sua totalidade, homogeneizada e posteriormente, subamostrada, no 

mínimo, em três partes. Poderá ser tomada uma quarta suba~ostra para análise de 

rotina. A amostra de amendoim para laboratório (de 5 kg) será transformada em 

pasta homogênea ou moída em malha 14, em sua totalidade, homogeneizada e 

posteriormente, dividida no mínimo em três partes, podendo ser tomada uma quarta 

amostra para análise de rotina. As amostras e subamostras de milho e de amendoim 

serão armazenadas em embalagem de papel, algodão ou outro material apropriado 

em umidade relativa máxima de 60% à temperatura máxima de 25°C. 

4.3. Farinha de Milho 

No produto embalado: Será considerado um lote de 50 toneladas ou menor. 

Será coletado, aleatoriamente, um número de unidades igual a raiz quadrada do 

número de componentes do lote ou 1% (um por cento) dos mesmos, optando-se 

pelo menor deles. Quando o número de unidades calculado for fracionário, será 

tomado o número inteiro superior. De cada uma das unidades será extraído um 

mínimo de 50 g. Estas alíquotas serão homogeneizadas e pelo menor de 300 g 
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serão divididas em três subamostras. Podendo ser tomada uma quarta subamostra 

para análise de rotina. 

Para o produto a granel: Proceder como indicado no ponto 4.2 para milho a 

granel. 

Pasta de Amendoim (pasta ou manteiga de amendoim) 

Adotar o procedimento de amostragem descrito na Referência 2.5. 

5. MÉTODOS DE ANÁLISE 

5. 1 . Métodos de Análise de Referência 

5.1.1. Leite - Na determinação da Aflatoxina M 1 no leite fluído e no leite em 

pó, utilizar o procedimento AOAC 980.21, citado na Referência (2.2), e/ou suas 

respectivas atualizações. O controle das soluções padrões deverá observar os 

procedimentos AOAC 970.44 e 971.22, integrantes da referência supramencionada. 

5.1.2. Milho - Na determinação de aflatoxinas totais (81 + 82 + G1 + G2) no 

Milho, na Farinha ou Sêmola de Milho, utilizar o procedimento AOAC 968.22, citado 

na referência (2.2), e/ou suas respectivas atualizações. O controle das soluções 

padrões deverá observar os procedimentos AOAC 970.44 e 971.22, integrantes da 

referência supramencionada. 

5.1.3 Amendoim- Na determinação de Aflatoxinas Totais (81 + 82 + G1 + G2) 

no amendoim e pasta de amendoim, utilizar o procedimento AOAC 970.45, citado na 

Referência (2.2), e/ou suas respectivas atualizações. O controle das soluções 

padrões deverá observar os procedimentos AOAC 970.44 e 971.22, integrantes da 

referência supramencionada. 

5.2. Métodos de Análise de Rotina - Para a determinação de aflatoxinas no leite 

fluído, no leite em pó, no milho, na farinha de milho, no amendoim, na pasta de 

amendoim, deverão ser observados os procedimentos analíticos de rotina utilizados 

normalmente no país, desde que estejam validados internacionalmente. 

6. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DO LOTE 
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6.1. Se na análise da primeira subamostra de milho, farinha de milho, 

amendoim, ou pasta de amendoim, o resultado for igual ou menor que 20 1-1g/kg de 

aflatoxinas totais, o lote será aceito. Se o resultado da análise for superior a 20 1-Jg/kg 

de aflatoxinas totais, o lote será rejeitado. 

6.2. Se na análise da primeira subamostra de leite, o resultado for igual ou 

menor que 0,5 1-1g/L de aflatoxinà M1 para leite fluído, ou igual ou menor que 5,0 

1-Jg/kg de aflatoxina M1 para leite em pó, o lote será aceito. Se o resultado da análise 

for superior aos valores supramencionados, o lote será rejeitado. 

6.3. No caso do lote rejeitado na primeira análise, a requerimento da parte 

interessada, o laboratório que realizou a primeira análise, efetuará a análise da 

segunda subamostra, na presença dos peritos técnicos indicados pelas partes 

envolvidas. 

6.4. No caso de haver discordância entre os resultados analíticos da primeira 

e da segunda subamostra, poderá ser realizada pelo mesmo laboratório, a análise 

da terceira subamostra, sendo o seu resultado inapelável. 

6.5. Na análise da segunda e terceira subamostras, serão adotados os 

mesmos critérios de aceitação ou rejeição para os lotes, estabelecidos nos itens 6.1 

e 6.2 desta Resolução. 



ANEXO B: Resolução ANVISA - RDC n° 172 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

www .anvisa.com .br 

Resolução-RDC no 172, de 04 de Julho de 2003 

D.O.U. de 07/07/2003 
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. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Industrializados de Amendoim Processados e Derivados e a Lista 

de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Industrializados de Amendoins Processados e Derivados 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de 

sua atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV, do Regulamento da ANVISA 

aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, art. 111 inciso I, alínea "b", § 

1° do Regimento Interno aprovado pela Portaria n° 593, de 25 de agosto de 2000, 

republicada no DOU de 22 de dezembro de 2000, em reunião realizada em 2 de 

julho de 2003, 

considerando a necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de 

controle sanitário na área de alimentos visando a proteção à saúde da população; 

considerando que os amendoins processados e derivados constituem riscos à 

saúde pública por serem possíveis veiculadores de aflatoxinas; 

considerando que as aflatoxinas são reconhecidas como substâncias com 

substâncias mutagênicas e carcinogênicas; 

considerando a necessidade de completar o Regulamento Técnico sobre as 

Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Produtores/lndustrializadores de Alimentos, bem como o 
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Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/lndustrializadores de Alimentos; 

considerando a necessidade de desenvolvimento de instrumento específico 

de verificação das Boas Práticas de Fabricação aplicável aos estabelecimentos 

industrializados de amendoins processados e derivados; 

considerando a necessidade de harmonização da ação de inspeção sanitária em 

estabelecimentos industrializadores de amendoins processados e derivados em todo 

o território nacional, 

adotada a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor

Presidente, determino a sua publicação: 

Art. 1 o Aprovar o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos Industrializados de Amendoins Processados e Derivados. 

Art. 2° Determinar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

publicação desta Resolução, para os estabelecimentos industrializadores de 

amendoins processados e derivados cumprirem as disposições constantes dos 

Anexos I e 11, desta Resolução. 

Art. 3° Instituir a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos lndustrializadores de Amendoins Processados e Derivados, 

constante no Anexo 11, como instrumento de avaliação do cumprimento do 

Regulamento Técnico constante do Anexo I. 

Parágrafo único. A lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos lndustrializadores de Amendoins Processados e Derivados 

incorpora os itens da Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para 

Estabelecimentos lndustrializadores de Alimentos, aprovada por legislação 

específica. 
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Art. 4° A inobservância ou desobediência ao disposto na presente Resolução 

configura infração de natureza sanitária, na forma da Lei no 6437, de 20 de agosto· 

de 1977, sujeitando o infrator às penalidades previstas nesse diploma legal. 

Art. 5° Esta Resolução de Diretoria Colegiada entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

CLÁUDIO MAIEROV/TCH PESSANHA HENRIQUES 

ANEXO I 

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO PARA 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIALIZADORES DE AMENDOINS PROCESSADOS 

E DERIVADOS 

1 ALCANCE 

1 .1 Objetivo 

Definir procedimentos de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos 

industrializadores de amendoins processados e derivados a fim de garantir a 

qualidade sanitária do produto final. 

1 .2 Âmbito de Aplicação 

Aplica-se aos estabelecimentos industrializadores de amendoins processados 

e derivados nos quais sejam realizadas algumas das seguintes atividades: 

industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte. 

2 DEFINIÇÕES 

Para efeito deste Regulamento, considera-se: 
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· 2.1 Aflatoxinas: são metabólicos tóxicos produzidos por fungos do gênero 

Aspergillus os quais se desenvolvem durante o cultivo e a estocagem de produtos 

agrícolas. 

2.2 Amendoins processados: todo alimento que contenha o amendoim "in 

natura" como matéria-prima alimentar, tais como amendoim moído, amendoim 

torrado, amendoim frito, salgado ou não, e similares. 

2.3 Derivados de amendoim: todo alimento que contenha o amendoim "in 

natura" como uma das matérias-primas alimentares, tais como amendoim 

confeitado, amendoim japonês, doce de amendoim, paçoca, pé-de-moleque, creme 

de amendoim, torrone de amendoim e similares. 

2.4 Beneficiamento: processo que objetiva a retirada da parte não comestível 

ou não utilizável do amendoim sem contudo alterar suas principais características 

naturais, incluindo os procedimento de limpeza, secagem, seleção, dentre outros. 

2.5 Boas Práticas de Fabricação: são práticas de fabricação que devem ser 

adotadas pelas indústrias de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a 

conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos específicos. 

2.6 Higienização: operação que se divide em duas etapas, limpeza e 

desinfecção. 

2. 7 Manual de Boas Práticas de Fabricação: documento que descreve as 

operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos 

sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos 

equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimentos, o controle 

integrado de vetores e pragas urbanas, controle de higiene e saúde dos 

manipuladores e o controle e garantia da qualidade sanitária do produto final. 

2.8 Procedimento Operacional Padronizado - POP: procedimento escrito de 

forma objetiva que estabelece instruções seqüenciais para a terceirização de 

operações rotineiras e específicas na industrialização, armazenamento e transporte 
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de alimentos. Este procedimento pode apresentar outras nomenclaturas desde que 

obedeça conteúdos estabelecidos nos regulamentos técnicos específicos. 

2.9 Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, devendo ser 

adaptados e assinados pelo funcionário responsável pelo seu preenchimento. 

3 REFERÊNCIAS 

3.1 BRASIL. Decreto-Lei no 986, de 21 de outubro de 1969. Institui Normas 

Básicas sobre 

Alimentos. Diário Oficial, Brasília, DF, 21 out. 1969. 

3.2 BRASIL. Lei no 6437, de 20 de agosto de 1977, e suas alterações. 

Configura infrações a legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas 

e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, DF, 24 ago. 1977. 

3.3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria 

no 1.428, de 26 de novembro de 1993. Regulamentos Técnicos sobre Inspeção 

Sanitária, Boas Práticas de Produção/Prestação de Serviços ~ Padrão de Identidade 

e Qualidade na Área de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 dez. 

1993. 

3.4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria 

no 326, de 30 de julho de 1997. Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico

Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores/lndustrializadores de Alimentos. Brasília, DF, 01 ago. 1997. 
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Resolução n° 22, de 15 de março de 2000. Dispõe sobre os Procedimentos Básicos 

de Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de Produtos Importados 

Pertinentes à Área de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 mar. 2000. 

3.6 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. 

Resolução no 23, de 15 de março de 2000. Dispõe sobre o Manual de 

Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da Obrigatoriedade de Registro de 
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Produtos Pertinentes à Área de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 
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3.7 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. 

Resolução RDC no 39, de 21 de março de 2001. Tabela de Valores de Referência 

para Porções de Alimentos e Bebidas Embalados para Fins de Rotulagem 

Nutricional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 mar. 2001. 

3.8 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Ministério da Saúde. 

Resolução-RDC n° 40, de 21 de março de 2001. Regulamento Técnico para 

Rotulagem Nutricional Obrigatória de Alimentos e Bebidas Embaladas. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 22 mar. 2001. 

3.9 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. 

Resolução-RDC no 259, de 20 de setembro de 2002. Regulamento Técnico para 

Rotulagem de Alimentos Embalados. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 set. 

2002. 

3.1 O BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária- Ministério da Saúde. 

Resolução- RDC no 274, de 15 de outubro de 2002. Aprova o Regulamento Técnico 

Sobre Limites Máximos de Aflatoxinas Admissíveis no Leite, no Amendoim, no Milho. 
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3.11 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde. 

Resolução- RDC no 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos 

Estabelecimentos Produtores/lndustrializadores de Alimentos e a Lista de 

Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos · 

Produtores/lndustrializadores de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

republicada em 06 nov. 2002. 

3.12 BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria no 

147, de 14 de julho de 1987. Aprova a Norma de Identidade, Qualidade, Embalagem 

e Marcação de Amendoim. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 jul. 1987. 
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3.13 CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 1-1969, Ver. 3 (1997). 

Recommended Internacional C ode of Practice General Principies of Food Hygiene. 

3.14 CODEX ALIMENTARIUS. CAC/RCP 22-1979. Recommended 

Internacional Code of Hygienic Practice for Groundnuts (Peanuts). 

3.15 CODEX ALIMENTARIUS. CODEX STAN 209-1999, Ver. 1-2001. 

Maximum Levei and Sampling Plan for Total Aflatoxins in Peanuts intended for 

Further Processing. 

4 SELEÇÃO DOS FORNECEDORES DE AMENDOIM CRU 

4.1 O estabelecimento industrializador de amendoins processados e 

derivados deve dispor de sistemática implantada para avaliação e seleção dos 

fornecedores de amendoim cru. 

4.2 Os critérios de avaliação e seleção utilizados pelo estabelecimento 

industrializador devem contemplar os requisitos a serem adotados no 

beneficiamento do amendoim cru incluindo, no mínimo, a inspeção do amendoim 

oriundo da produção primária, a secagem artificial, a etapa de pré-limpeza, o 

armazenamento do amendoim com casca, tratamento químico pós-colheita e a 

seleção eletrônica e ou manual. 

4.3 Os critérios estabelecidos para avaliação e seleção dos fornecedores 

devem estar documentados. 

4.4 O estabelecimento deve dispor de cadastro atualizado dos fornecedores 

selecionados, devidamente datado e assinado pelo responsável técnico, 

responsável legal e ou proprietário da unidade industrializadora. 

5 PROCESSAMENTO DE AMENDOINS E DERIVADOS 

5.1 Recepção das Matérias-primas, Ingredientes e Embalagens 



291 

5.1.1 Para o processamento, devem ser utilizadas matérias-primas, 

ingredientes e embalagens aprovados na recepção. 

5.1.2 As especificações técnicas das matérias-primas, ingredientes e 

embalagens a serem utilizados no processamento devem ser devidamente definidas 

e documentadas. 

5.1.3 A recepção das matérias-primas, ingredientes e embalagens deve ser 

realizada em local protegido, limpo e isolado da área de produção. 

5.1.4 O estabelecimento deve dispor de Procedimentos Operacionais 

Padronizados especificando os critérios utilizados para a seleção e recebimento das 

demais matérias-primas, ingredientes e embalagens e, quando aplicável, o tempo de 

quarentena necessário, conforme disposto em regulamento técnico específico. 

Esses procedimentos devem prever o destino dado às matérias-primas, ingredientes 

e embalagens reprovados no controle efetuado. 

5.1.5 Os critérios utilizados para seleção das matérias-primas, ingredientes e 

embalagens devem contemplar, no mínimo, os aspectos relacionados à qualidade 

sanitária desses insumos. 

5.1.6 O lote das matérias-primas, ingredientes ou embalagens reprovados 

deve ser imediatamente devolvido ao fornecedor e, em caso contrário, deve ser 

devidamente identificado e armazenado separadamente até seu destino final, sendo 

esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário 

responsável. 

5.1.7 As embalagens devem ser de material apropriado e estar íntegras e 

limpas, a fim de conferir proteção adequada ao produto final. As embalagens 

primárias devem ser de primeiro uso. Devem obedecer aos requisitos estabelecidos 

em regulamentos técnicos específicos. 

5.1.8 Recepção do Amendoim Cru 
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5.1.8.1 Todo lote de amendoim cru recebido no estabelecimento 

industrializador de amendoins processados e derivados deve ser oriundo de 

fornecedor selecionado, sendo submetido à inspeção e determinação de umidade. 

5.1.8.2 A inspeção deve incluir a avaliação das condições sanitárias do 

veículo e as medidas adotadas para o controle da umidade do amendoim 

transportado. Durante a inspeção deve-se ainda avaliar o aspecto geral do lote com 

atenção à presença de características atípicas no amendoim, como grão danificado, 

ardido, mofado, dentre outros. 

5.1.8.3 Para determinação de umidade deve-se utilizar metodologia 

devidamente validada. O limite de umidade do amendoim cru descascado recebido 

deve ser menor ou igual a 8% e o limite de umidade do amendoim cru com casca 

deve ser menor ou igual a 11%. 

5.1.8.4 O processo de inspeção e determinação de umidade deve ser 

registrado em planilhas específicas, devidamente datadas e assinadas. Os 

funcionários responsáveis pela inspeção e determinação de umidade devem ser 

comprovadamente treinados. 

5.1.8.5 O lote reprovado na inspeção e na determinação de umidade deve ser 

imediatamente devolvido ao fornecedor e, em caso contrário, deve ser devidamente 

identificado e armazenado separadamente até seu destino final. O destino dado ao 

lote reprovado deve ser registrado em documento datado e assinado pelo 

funcionário responsável. 

5.1.8.6 Caso o lote seja aprovado na inspeção e na determinação de 

umidade, deve ser coletada amostra a fim de realizar análise para determinação de 

aflatoxinas em laboratório próprio ou terceirizado. Deve-se adotar plano amostrai 

que confere segurança igual ou superior ao recomendado pela Comissão do Codex 

Alimentarius e metodologia de determinação de aflatoxinas internacionalmente 

reconhecida ou devidamente validada. 
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5.1.8.7 O limite de aflatoxinas estabelecido deve respeitar a legislação 

sanitária. Os resultados analíticos devem ser registrados em planilha apropriada; 

devidamente datada e assinada pelo funcionário responsável, ou em certificado de 

análise expedido pelo laboratório contratado. 

5.1.8.8 Os lotes de amendoim cru aguardando resultado analítico de 

quantificação de aflatoxinas para liberação devem ser mantidos devidamente 

identificados. A liberação do amendoim deve ser registrada em documento 

devidamente datado e assinado pelo funcionário responsável. O lote de amendoim 

com quantidade de aflatoxinas superior ao definido pelo estabelecimento deve ser 

devidamente identificado e armazenado separadamente até seu destino final, sendo 

esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário 

responsável. 

5.1.8.9 Os critérios utilizados para inspeção e a determinação da umidade do 

lote, bem como o plano amostrai, a metodologia analítica aplicados na determinação 

de aflatoxinas e os demais procedimentos envolvidos na recepção do amendoim, 

devem estar documentados na forma de Procedimentos Operacionais Padronizados. 

5.2 Armazenamento das Matérias-Primas, Ingredientes e Embalagens 

5.2.1 As matérias-primas ingredientes e embalagens devem ser armazenados 

adequadamente, sendo mantidos protegidos contra contaminação por agentes que 

possam comprometer a segurança do produto final. A utilização desses insumos 

deve respeitar a ordem de entrada, sendo observado o prazo de validade. 

5.2.2 O estabelecimento industrializador de amendoins processados e 

derivados deve realizar monitoramento diário da umidade relativa do ar e da 

temperatura de armazenamento, de forma a garantir que o teor de umidade do 

amendoim cru descascado não ultrapasse 8% e do amendoim cru com casca não 

ultrapasse 11 %. 

5.2.3 O monitoramento das condições ambientais e a calibração dos 

instrumentos de medição utilizados devem ser registrados em planilhas datadas e 

assinadas pelo funcionário responsável. 
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5.2.4 Caso seja aplicado tratamento químico no amendoim cru armazenado a 

fim de evitar a contaminação por agentes biológicos, o mesmo deve ser 

documentado. O documento deve incluir, no mínimo, a designação e concentração 

de uso do princípio ativo, forma de aplicação e o período de carência. O princípio 

ativo selecionado pelo estabelecimento deve ser aplicado para o fim aprovado pelo 

órgão competente do Ministério da Saúde. 

5.3 Seleção do Amendoim Cru 

5.3.1 Quando a operação de seleção do amendoim cru for realizada pelo 

estabelecimento industrializador de amendoins processados e derivados, a mesma 

deve estar descrita na forma de Procedimentos Operacionais Padronizados. 

5.3.2 Caso a seleção seja realizada manualmente, os POPs devem 

especificar os critérios para rejeição do amendoim, a velocidade da esteira e a 

freqüência de descanso e substituição dos operadores. A iluminação do local de 

seleção e o contraste entre a superfície da esteira e o amendoim deve ser de tal 

forma que permita adequada distinção entre o amendoim cru aprovado ou rejeitado. 

Os operadores devem ser devida e comprovadamente capacitados e, durante o 

turno de operação, freqüentemente substituídos a fim de evitar falhas decorrentes do 

desgaste visual. 

5.3.3 Caso a seleção seja realizada eletronicamente, os POPs devem 

especificar a seqüência e procedimentos necessários para ajuste do equipamento, 

bem como o responsável pela atividade. Devem estar disponíveis registros, 

devidamente datados e assinados, que comprovem o ajuste do equipamento e 

treinamento do funcionário responsável. 

5.4 Produção de Amendoins Processados e Derivados 

5.4.1 Todas as operações do processamento devem ser realizadas em local 

apropriado, seguindo fluxo ordenado, linear e sem cruzamento. Quando o amendoim 
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cru for recebido com casca, a etapa de descascamento deve ser realizada em local 

isolado da unidade de produção. 

5.4.2 As operações devem ser desempenhadas e supervisionadas por 

funcionários devida e comprovadamente capacitados. 

5.4.3 O estabelecimento industrializador de amendoins processados e 

derivados deve instituir controle de circulação e acesso dos funcionários à área de 

produção. 

5.4.4 As medidas de controle implantadas com o objetivo de garantir que a 

.contaminação do produto final não atinja níveis que comprometam a saúde do 

consumidor devem estar documentadas no Manual de Boas Práticas de Fabricação, 

especificando freqüência de execução e responsabilidades. Essas medidas devem 

ser monitoradas, sendo mantidos registros em planilhas datadas e assinadas. O 

estabelecimento deve documentar as ações corretivas a serem adotadas em casos 

de desvio dos parâmetros estabelecidos. 

5.5 Armazenamento e Transporte do Produto Final 

5.5.1 O armazenamento e transporte devem ser efetuados em condições que 

garantam a manutenção da integridade e segurança do produto final. 

5.5.2 Os produtos avariados, com prazos de validade vencidos, devolvidos ou 

recolhidos do mercado devem ser armazenados fisicamente separados, 

devidamente identificados e o seu destino final determinado. 

5.6 Controle de Qualidade do Produto Final 

5.6.1 As especificações técnicas dos produtos finais devem ser devidamente 

definidas e documentadas. Essas especificações devem contemplar, no mínimo, os 

aspectos relacionados à qualidade sanitária das matérias-primas, ingredientes e 

embalagens. 
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5.6.2 O estabelecimento deve implementar e documentar o controle de 

qualidade do produto final. 

5.7 Rotulagem de Amendoins Processados e Derivados 

5.7.1 A rotulagem é responsabilidade do estabelecimento industrializador de 

amendoins processados e derivados, devendo ser efetuada no local de produção e 

obedecer aos regulamentos técnicos de rotulagem geral, nutricional e específicas. 

5.7.2 O estabelecimento industrializador de amendoins processados e 

derivados deve adotar um código de identificação para cada lote de produto 

industrializado. A seqüência identificadora do lote deve ser estruturada de tal forma 

que seja possível rastrear os fornecedores das matérias-primas sempre que ocorrer 

desvio da qualidade sanitária no produto final. 

5.8 Responsável pelo Processamento 

5.8.1 A responsabilidade pelo processamento deve ser exercida pelo 

responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento 

industrializador de amendoins processados e derivados, devidamente capacitado. 

5.8.2 A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha 

realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, 

abordando os seguintes temas: 

a) contaminantes alimentares com destaque às aflatoxinas; 

b) cadeia produtiva do amendoim; 

c) plano de amostragem para determinação de aflatoxinas em amendoim; 

d) Boas Práticas de Fabricação; 

e) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle- APPCC. 

5.8.3 Os estabelecimentos devem dispor do certificado de capacitação do 

responsável pelo processamento, devidamente datado, contendo a carga horária e 

conteúdo programático do curso. 
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5.9 Documentação e Registro 

5.9.1 Os Procedimentos Operacionais Padronizados elaborados para as 

etapas de recepção do amendoim cru e seleção do amendoim devem atender aos 

requisitos gerais e às disposições relativas ao monitoramento, avaliação e registro 

estabelecidos em regulamento técnico específico. 

5.9.2 Os Procedimentos Operacionais Padronizados, o Manual de Boas 

Práticas de Fabricação e demais documentos relativos à produção de amendoins 

processados e derivados devem estar acessíveis aos funcionários envolvidos, sendo 

ainda disponibilizados à autoridade sanitária sempre que requerido. 

5.9.3 O estabelecimento deve dispor de formulário específico, devidamente 

protocolizado no órgão competente, que informa o início de fabricação dos 

amendoins processados e derivados, conforme disposto em regulamento técnico 

específico. 

5.9.4 Os registros devem ser utilizados para verificação da eficácia das 

medidas de controle implantadas, sendo mantidos por período superior ao prazo de 

validade do produto final. 

5.1 O Disposições Gerais 

5.1 0.1 Os estabelecimentos industrializadores de amendoins processados e 

derivados devem atender ao Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico

Sanitárias . e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores/lndustrializadores de Alimentos e ao Regulamento Técnico de 

Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 

Produtores/lndustrializadores de Alimentos, além do disposto no presente 



1.1.2 

1.2 ACESSO: 
1.2.1 

1.4 PISO: 
1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.5 TETOS: 
1.5.1 

1.5.2 

Área externa livre de focos de 
insalubridade, de objetos em 
desuso ou estranhos ao ambiente, 
de vetores e outros animais no 
pátio e vizinhança; 
de focos de poeira; de acúmulo de 
lixo nas imediações, de água 
esta nada, dentre outros. 
Vias de acesso interno com 
superfície dura ou pavimentada, 
adequada ao trânsito sobre rodas, 
escoamento ade uado e lim as. 

usos 

Área interna livre de objetos em 
desuso ou estranhos ao ambiente. 

Material que permite fácil e 
apropriada higienização (liso, 
resistente, drenados com declive, 
im ermeável e outros . 
Em adequado estado de 
conservação (livre de defeitos, 
rachaduras, trincas, buracos e 
outros. 
Sistema de drenagem 
dimensionado adequadamente, 
sem acúmulo de resíduos. Drenes, 
ralos sifonados e grelhas 
colocadas em locais adequados de 
forma a facilitar o escoamento e 
proteger contra a entrada de 
baratas, roedores etc. 

Acabamento liso, em cor clara, 
impermeável, de fácil limpeza e, 

uando for o caso, desinfec ão. 
Em adequado estado de 
conservação (livre de trincas, 
rachaduras, umidade, bolor, 
descascamentos e outros . 
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1.6 PAREDES E DIVISORIAS: 
1.6.1 Acabamento liso, impermeável e 

de fácil higienização, até uma 
altura adequada para todas as 

1.6.2 operações. De cor clara. 
Em adequado estado de 
conservação (livres de falhas, 

1.6.3 rachaduras, umidade, 
descascamentos e outros). 
Existência de ângulos abaulados 
entre as paredes e o piso e entre 
as paredes e o tetos. 

1.7 PORTAS: 
1.7.1 Com superfície lisa, de fácil 

higienização. Ajustadas aos 
batentes, sem falhas de 

1.7.2 revestimentos. 
Portas externas com adequada 
vedação, fechamento automático 
(mola, sistema eletrônico ou outro) 
e barreiras adequadas para 
impedir entrada de vetores e 

1.7.3 outros animais (cortinas de ar, 
telas milimétricas ou outro 
sistema). 
Em adequado estado de 
conservação (livre de falhas, 
rachaduras, umidade, 
descascamento e outros). 

1.8 JANELAS E OUTRAS ABERTURAS: 
1.8.1 Com superfície lisa, de fácil 

higienização, ajustadas aos 
batentes, sem falhas de 

1.8.2 revestimentos; 
Existência de proteção contra 
insetos e roedores (telas 

1.8.3 milimétricas ou outro sistema). 
Em adequado estado de 
conservação (livres de falhas, 
rachaduras, umidade, 
descascamento e outros). 

1.9 ESCADAS, ELEVADORES DE SERVIÇO, MONTACARGAS E 
ESTRUTURAS AUXILIARES: 
1.9.1 Constituídos, localizados e 

utilizados de forma a não serem 
fontes de contaminação. 

1.9.2 De material apropriado, resistente, 
liso e impermeável, em adequado 
estado de conservação. 
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1.1 o INSTALAÇOES SANITARIAS E VESTIARIOS PARA os 
MANIPULADORES: 
1.1 0.1 Quando localizados isolados da 

área de produção, acesso 
realizado por passagens cobertas 

1.10.2 e calçadas. 
Independentes para cada sexo 
(conforme legislação específica), 
identificados e de uso exclusivo 

1.10.3 para manipuladores de alimentos. 
Instalações sanitárias com vasos 
sanitários; mictórios e lavatórios 
íntegros e em proporção adequada 
ao número de empregados 

1.1 0.4 (conforme legislação específica). 
Instalações sanitárias servidas de 
água corrente, dotada 
prefe~encialmente de torneira com 
acionamento automático e 

1.10.5 conectadas à rede de esgoto ou 
fossa séptica. 
Ausência de comunicação direta 

1.10.6 (incluindo sistema de exaustão) 
com a área de produção e de 

1.10.7 refeições. 
Portas com fechamento 
automático (mola, sistema 

1.10.8 eletrônico ou outro); 
1.10.9 Pisos e paredes adequadas e 

apresentando satisfatório estado 
de conservação. 
Iluminação e ventilação adequadas 
Instalações sanitárias dotadas de 
produtos destinados à higiene 

1.1 0.1 o 
pessoal: papel higiênico, sabonete 
líquido inodoro anti-séptico, ou 

1.10.11 
sabonete líquido inodoro e anti-
séptico, toalhas de papel não 

1.10.12 reciclado para as mãos ou outro 

1.10.13 
sistema higiênico e seguro para 
secagem. 
Presença de lixeiras com tampas e 
com acionamento não manual. 

1.10.14 
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Coleta freqüente de lixo 
Presença de avisos com os 
procedimentos para lavagem das 
mãos. 
Vestiários com área compatível e 
armários individuais pata todos os 
manipuladores 
Duchas ou chuveiros em número 
suficiente (conforme legislação 
específica), com água fria ou com 
água quente e fria. 

1.10.15 Apresentam-se organizados e em 
adequado estado de conservação. 

1.11 INSTALAÇOES SANITARIAS PARA VISITANTES E OUTROS: 
1.11.1 Instaladas totalmente 

independentes da área de 
produção e higienização. 

1.12 LAVATORIOS NA AREA DE PRODUÇAO: 
1.12.1 Existência de lavatórios na área de 

manipulação com água corrente, 
dotados preferencialmente de 
torneira com acionamento 
automático, em posições 
adequadas em relação ao fluxo de 
produção e serviço, e em número 
suficiente de modo a atender toda 

1.12.2 a área de produção 
Lavatórios em condições de 
higiene, dotados de sabonete 
líquido inodoro anti-séptico ou 
sabonete líquido inodoro e anti-
séptico, toalhas de papel não 
reciclado ou outro sistema 
higiênico e seguro de secagem e 
coletor de papel acionados sem 
contato manual. 

1.131LUMINAÇAO E INSTALAÇÃO ELETRICA: 
1.13.1 Natural ou artificial adequada à 

atividade desenvolvida, sem 
ofuscamento, reflexos fortes, 

1.13.2 sombras e contrastes excessivos. 
Luminárias com proteção 
adequada contra quebras e em 

1.13.3 adequado estado de conservação 
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Instalações elétricas embutidas ou 
quando exteriores revestidas por 
tubulações isolantes e presas a 
paredes e tetos 

1.14 VENTILAÇAO E CLIMATIZAÇAO: 
1.14.1 Ventilação e circulação de ar 

capazes de garantir o conforto 
térmico e o ambiente livre de 
fungos, gases, fumaça, pós, 
partículas em suspensão e 

1.14.2 condensação de vapores sem 
causar danos à produção 
Ventilação artificial por meio de 
equipamento(s) higienizado( s) e 

1.14.3 com manutenção adequada ao tipo 
de equipamento 
Ambientes climatizados 
artificialmente com filtros 
adequados 

1.14.4 Existência de registros periódico 
dos procedimentos. de limpeza e 
manutenção dos componentes do 
sistema de climatização (conforme 
legislação específica) afixado em 

1.14.5 local visível. 
Sistema de exaustão e ou 
insuflamento com troca de ar 

1.14.6 capaz de prevenir contaminações. 
Sistema de exaustão e ou 

1.14.7 insuflamento dotados de filtros 
adequados. 
Captação e direção da corrente de 
ar não seguem a direção da área 
contaminada para área lim_Q_a. 

1.15 HIGIENIZAÇAO DAS INSTALAÇOES: 
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1.15.1 Existência de um responsável pela 
operação de higienização 
comprovadamente capacitado. 

1.15.2 Freqüência de higienização das 
instalações adequada. 

1.15.3 Existência de registro de 
1.15.4 higienização. 

Produtos de higienização 
1.15.5 regularizados pelo Ministério da 

Saúde. 
Disponibilidade dos produtos de 

1.15.6 higienização ' . à necessanos 
realização da operação. 
A diluição dos produtos de 

1.15.7 
higienização, tempo de contato e 
modo de uso/aplicação obedecem 

1.15.8 
às instruções recomendadas pelo 
fabricante. 
Produtos de higienização 
identificados e guardados em local 
adequado. 

1.15.9 Disponibilidade e adequação dos 
utensílios (escovas, esponjas etc.) 

' . à realização da necessanos 
operação. Em bom estado de 
conservação. 
Higienização adequada. 

1.16 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS: 
1.16.1 Ausência de vetores e pregas 

urbanas ou qualquer evidência de 
sua presença como fezes, ninhos 

1.16.2 e outros. 
Adoção de medidas preventivas e 
corretivas adotas com o objetivo 
de impedir a atração, o abrigo, o 
acesso e ou proliferação de 
vetores e Qragas urbanas. 

1.16.3 Em caso de adoção de controle 
químico, existência de 
comprovante de execução do 
serviço expedido por empresa 
especializada. 

1.17 ABASTECIMENTO DE AGUA: 



1.17.1 

1.17.2 

1.17.3 

1.17.4 

1.17.5 

1.17.6 

1.17.7 

1.17.8 

1.17.9 

1.17.10 

1.17.11 

Sistema de abastecimento ligado à 
rede pública 
Sistema de captação própria, 
protegido, revestido e distante da 
fonte de contaminação 
Reservatório de água acessível 
com instalação hidráulica com 
volume, pressão e temperatura 
adequados, dotado de tampas, em 
satisfatória condição de uso, livre 
de vazamentos, infiltrações e 
descascamentos. 
Existência de responsável 
comprovadamente capacitado para 
a higienização do reservatório de 
água. 
Apropriada freqüência de 
higienização do reservatório de 
água. 
Existência de registro da 
higienização do reservatório de 
água ou comprovante de execução 
de serviço em caso de 
terceirização. 
Encanamento em estado 
satisfatório e ausência de 
infiltrações e interconexões, 
evitando conexão cruzada entre 
água potável e não potável. 
Existência de planilha de registro 
da troca periódica do elemento 
filtrante. 
Potabilidade da água atestada por 
meio de laudos laboratoriais, com 
adequada periodicidade, 
assinados por técnico responsável 
pela análise ou expedidos por 
empresa terceirizada. 
Disponibilidade de reagentes e 
equipamentos necessários à 
análise da potabilidade da água 
realizadas no estabelecimento. 
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Controle de potabilidade realizado 
por técnico comprovadamente 
capacitado. 

17.11.12 Gelo produzido com água potável, 
fabricado, manipulado e estocado 
sob condições sanitárias 
satisfatórias, quando destinado a 
entrar em contato com alimentos 
ou superfícies que entre em 

17.11.13 contato com alimento. 
Vapor gerado a partir da água 
potável quando utilizado em 
contato com o alimento ou 
superfície que entre em contato 
com o alimento. 

1.18 MANEJO DOS RESIDUOS: 
1.18.1 Recipientes para coleta de 

resíduos no interior do 
estabelecimento de fácil 
higienização e transporte, 
devidamente identificados e 
higienizados constantemente; uso 
de sacos de lixo apropriados. 
Quando ' . recipientes necessano, 

1.18.2 tampados com acionamento não 
manual. 
Retirada freqüente dos resíduos da 

1.18.3 área de processamento, evitando 
focos de contaminação. 
Existência de área adequada para 
estocagem dos resíduos. 

1.19 ESGOTAMENTO SANITARIO: 
1.19.1 Fossas, esgoto conectado à rede 

pública, caixas de gordura em 
adequado estado de conservação 
e funcionamento. 

1.20 LEIAUTE: 
1.20.1 Leiaute adequado ao 

processamento: número, 
capacidade e distribuição das 
dependências de acordo com o 
ramo de atividade, volume de 

1.20.2 produção e expedição. 



reas para recepção e depósito de 
matéria-prima, ingredientes e 
embalagens distintas das áreas de 
produção, armazenamento e 

do uto final. 

Equipamentos da linha de 
produção com desenho e número 

2.1.2 uado ao ramo. 
Dispostos de forma a permitir fácil 

2.1 .3 acesso e h i · uada. 
Superfície em contato com 
alimentos lisas, íntegras, 
impermeáveis,. resistentes à 

2.1.4 corrosão, de fácil higienização e de 
material não contaminante. 

2.1.5 Em adequado estado de 
e funcionamento. 

Equipamentos de conservação dos 
alimentos (refrigeradores, 
congeladores, câmaras frigoríficas 
e outros), bem como os destinados 
ao processamento técnico, com 

2.1.6 medidor de temperatura localizado 
em local apropriado e em 
ade ado funcionamento. 

2.1. 7 · Existência de planilhas de registro 
da temperatura, conservadas 
durante íodo ad ado. 

2.1.8 Existência de registros que 
comprovem que os equipamentos 
e maqurnanos passam por 
man reventiva. 
Existência de registros que 
comprovem a calibração dos 
instrumentos e equipamentos de 
medição ou comprovante de 
execuçao do serviço quando a 
calibração for realizada por 
em sas terceirizadas. 
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2.2 MOVEIS: (mesas, bancadas, vitrines, estantes). 
2.2.1 Em número suficiente, de material 

não contam i nante, resistentes, 
impermeáveis; em adequado 
estado de conservação, com 

2.2.2 superfícies íntegras. 
Com desenho que permita um fácil 
higienização (lisos, sem 
rugosidades e frestas). 

2.3 UTENSILIOS: 
2.3.1 Material não contaminante, 

resistentes à corrosão, de tamanho 
e forma que permitam fácil 
higienização: em adequado estado 
de conservação e em número 
suficiente e apropriado ao tipo de 
operação utilizada. 

2.3.2 Armazenados em local apropriado, 
de forma organizada e protegidos 
contra a contaminação. 

2.4 HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS, E 
DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS: 
2.4.1 Existência de um responsável pela 

operação de higienização 
comprovadamente capacitado. 

2.4.2 Freqüência de higienização 
2.4.3 adequada. 
2.4.4 Existência de registro de 

higienização. 
2.4.5 Produtos de higienização 

regularizados pelo Ministério da 
Saúde. 

2.4.6 Disponibilidade dos produtos de 
higienização ' . à necessanos 
realização da operação. 
Diluição dos produto de 

2.4.7 higienização, tempo de contato e 
modo de uso/aplicação obedecem 

2.4.8 às instruções recomendadas pelo 
fabricante. 
Produtos de higienização 

2.4.9 
identificados e guardados em local 
adequado. 

2.4.10 



3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Disponibilidade e adequação dos 
utensílio necessários à realização 
da operação. Utensílios em bom 
estado de ,..,.,,,_,.,..,..,,...,~,.. 

Utensílios destinados à 
higienização de móveis, 
equipamentos e utensílios distintos 
daqueles utilizados para 

das instai 

Utilização de touca protetora e 
uniforme de trabalho de cor clara, 
sem botões e sem bolsos, 
adequado à atividade e exclusivo 

área de -
Limpos e em adequado estado de 
cons 
Asseio pessoal: boa apresentação, 
asseio corporal, mãos limpas, 
unhas curtas, sem esmalte, sem 
adornos (carteiras, anéis, 
pulseiras, brincos, etc); 
manipuladores barbeados, com os 
cabelos dos. 

Utilização cuidadosa e anti-séptica 
das mãos antes da manipulação 
de alimentos, principalmente após 
qualquer interrupção e depois do 
uso de sanitários. 
Manipuladores não espirram sobre 
os alimentos, não cospem, não 
tossem, não fumam, não 
manipulam dinheiro ou não 
praticam outros atos que possam 
contaminar o alimento. 
Cartazes de orientação aos 
manipuladores sobre a correta 
lavagem das mãos e demais 
hábitos de higiene, afixados em 
locais riados. 
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3.3 ESTADO DE SAUDE: 
3.3.1 Ausência de afecções cutâneas, 

feridas e supurações; ausência de 
sintomas e infecções respiratórias, 
gastrointestinais e oculares 

3.4 PROGRAMA DE CONTROLE DE SAUDE: 
3.4.1 Existência de supervisão periódica 

do estado de saúde dos 
3.4.2 manipuladores. 

Existência de registro dos exames 
individuais. 

3.5 EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL: 
3.5.1 Utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual. 
3.6 PROGRAMA DE 
SUPERVISÃO 

CAPACITAÇAO DOS MANIPULADORES E 

3.6.1 Existência de programa de 
capacitação adequado e contínuo 
relacionado à higiene pessoal e à 
manipula_ção dos alimentos. 

3.6.2 Existência de registros dessas 
capacitações. 

3.6.3 Existência de . - da superv1sao 
higiene pessoal e manipulação dos 

3.6.4 alimentos 
Existência de supervisor 
comprovadamente capacitado. . 

3.7 RESPONSAVEL TECNICO: 
3.7.1 Responsável técnico 

comprovadamente capacitado em 
curso com carga horária mínima 

3.7.2 de 40 horas. 
Conteúdo programático do curso 
de capacitação engloba os 
seguintes temas: contam i nantes 
alimentares com destaque às 
aflatoxinas, cadeia produtiva do 
amendoim, plano de amostragem 
para determinação de aflatoxinas 
em amendoim, Boas Práticas de 
Fabricação e Sistema de Análise 
de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle - HACCP. 



4.1 

4.2 

4.3 

Existência de sistemática 
implantada para avaliação e 
seleção dos fornecedores de 
amendoim cru. 
Critérios para avaliação e seleção · 
de fornecedores incluem requisitos 
relativos ao beneficiamento 
(inspeção do amendoim oriundo da 
produção primária, secagem 
artificial, etapa de pré-limpeza, 
armazenamento do amendoim, 
tratamento químico pós-colheita e 
sei eletrônica e ou manu 
Critérios de cadastramento 
atualizado dos fornecedores 
selecionados, devidamente datado 
e assinado pelo responsável 
técnico. 

s•::F~.B<M~~; ~~~ef~.~~~~U~:~t:®J~.[E,J~~~!B\~~~~(]í$.~1lli!!MIIi111Jif' 
5.1 RECEPÇAO DAS MATERIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E 
EMBALEGENS: 
5.1.1 Matérias-primas, ingredientes e 

embalagens inspecionadas. e 
a rovadas na rece ão. 

5.1.2 Especificações técnicas das 
matérias-primas, ingredientes e 
embalagens utilizadas no 
processamento definidas e 
documentadas 
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5.1.3 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

Recepção das matérias-primas, 
ingredientes e embalagens 
realizada em local protegido, limpo 
e isolado da área de produção. 
Critérios estabelecidos para a 
seleção das matérias-primas são 
baseados na segurança do 
alimento. 

Matérias-primas e ingredientes 
aguardando resultado analítico e 
aqueles aprovados devidamente 
identificados. 
Matérias-primas, ingredientes e 
embalagens reprovados no 
controle efetuado na recepção são 
devolvidos imediatamente ou 
identificados e armazenados em 
local separado. Existência de 
registro do destino final dos lotes 
reprovados. 
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Rótulos das matérias-primas e 
ingredientes atendem à legislação. 

5.2 RECEPÇAO DO AMENDOIM CRU: 
5.2.1 Lotes de amendoim cru fornecidos 

por empresas selecionadas. 
5.2.2 Inspeção das características dos 

lotes de amendoim cru e das 
condições sanitárias do veículo 

5.2.3 transportador. 

5.2.4 

5.2.5 

5.2.6 

5.2.7 
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Inspeção do amendoim cru 
realizada por funcionário 
comprovadamente treinado. 
Determinação de umidade dos 
lotes de amendoim recebido 
realizado por funcionário 
comprovadamente treinado. 
Metodologia utilizada na 
determinação de umidade do 
amendoim cru devidamente 
validada. 
Limite de umidade do amendoim 
cru em conformidade com o 
disposto no Regulamento Técnico 
(lote descascado - menor ou igual 
a 8% e lote com casca - menor ou 
igual a 11 %). 



5.2.8 

5.2.9 

5.2.10 

5.2.11 

5.2.12 

5.2.13 

5.2.14 

5.2.15 

5.2.16 

5.2.17 

5.2.18 

Existência de instrumento 
devidamente calibrado para 
determinação de umidade dos 
lotes de amendoim recebidos. 
Existência de planilhas 
específicas, devidamente datadas 
e assinadas, para registro da 
operação de inspeção e 
determinação de umidade dos 
lotes de amendoim recebidos 
Lote reprovado na inspeção e na 
determinação de umidade 
imediatamente devolvido ao 
fornecedor ou identificado e 
armazenado separadamente até 
seu destino final 
Destino final do lote reprovado na 
inspeÇão e na determinação de 
umidade, registrado em 
documento datado e assinado pelo 
funcionário responsável. 
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Realização de análise para 
determinação de aflatoxinas dos 
lotes aprovados na inspeção por 
funcionário comprovadamente 
capacitado. 
Utilização do plano amostrai e 
metodologia analítica em 
conformidade com o disposto no 
Regulamento Técnico. 
Lotes de amendoim cru 
aguardando resultado analítico de 
determinação de aflatoxinas 
devidamente identificadas. 
Limite de aflatoxinas estabelecido 
atende ao disposto na legislação 
sanitária. 
Existência dos materiais e 
equipamentos necessários para 
determinação de aflatoxinas. 
Resultado analítico da 
determinação de aflatoxinas nos 
lotes de amendoim cru registrado 
em planilha específica ou em 
certificado expedido pelo 
laboratório terceirizado. 
Documento devidamente datado e 
assinado. 
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Liberação do lote de amendoim 
registrado em documento 
devidamente datado e assinado 
pelo funcionário responsável. 
Lote de amendoim com quantidade 
de aflatoxinas superior ao limite 
definido pelo estabelecido 
imediatamente devolvido ou 
devidamente identificado e 
armazenado em local separado até 
seu destino final. 

5.2.19 Destino final do lote reprovado na 
análise para determinação de 
aflatoxinas, registrado em 
documento datado e assinado pelo 
funcionário responsável. 



5.3 ARMAZENAMENTO DAS MATERIAS-PRIMAS, INGREDIENTES 
E EMBALAGENS: 
5.3.1 Armazenamento em local 

adequado e organizado; sobre 
estrados distantes do piso ou 
sobre paletes, bem conservados e 
limpo, ou sobre outro sistema 
aprovado, afastados das paredes e 
distantes do teto de forma que 
permita apropriada higienização, 

5.3.2 iluminação e circulação de ar. 
Uso das matérias-primas, 
ingredientes e embalagens 
respeita a ordem de entrada dos 

5.3.3 mesmos, sendo observado o prazo 
de validade. 

5.3.4 Acondicionamento adequado das 
embalagens a serem utilizadas. 
Monitoramento diário da umidade 
relativa do ar e temperatura de 
armazenamento do amendoim cru, 
utilizando-se instrumentos 

5.3.5 comprovadamente calibrados, 
além de outras exigências 
constantes do Regulamento 
Técnico. 

5.3.6 

5.3.7 
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Existência de registro do 
monitoramento das condições 
controladas de armazenamento do 
amendoim cru, devidamente 
datado e assinado pelo funcionário 
responsável. 
Tratamento químico do amendoim 
cru armazenado realizado por 
funcionário comprovadamente 
treinado, utilizando princípio ativo 
aprovado no Ministério da Saúde e 
respeitando o período de carência. 
Existência de documentos, 
devidamente assinado e datado, 
registrando o nome comercial, 
concentração e forma de aplicação 
do principio ativo. 

5.4 SELEÇÃO DO AMENDOIM CRU: 
5.4.1 Velocidade adotada na esteira e 

freqüência de descanso e 
substituição dos funcionários 
responsáveis pela seleção manual 
adequadas. 

5.4.2 Iluminação local e contraste entre 
a superfície da esteira e amendoim 
adequados. 

5.4.3 Adequar freqüência de ajuste do 
equipamento de seleção 

5.4.4 automática. 
Funcionário responsável pelo 
ajuste do equipamento de seleção 
automática comprovadamente 
treinado. 

5.5 PRODUÇAO DE AMENDOINS PROCESSADOS E DERIVADOS: 
5.5.1 Controle da circulação e acesso do 

pessoal. 
5.5.2 Conservação adequada de 

materiais destinados ao 
5.5.3 reprocessamento. 

Fluxo de produção ordenado, 
5.5.4 linear e sem cruzamentos. 

Descascamento do amendoim em 
local isolado da umidade de 
produção. 



3'19 

5.6 ARMAZENAMENTO DO PRODUTO FINAL: 
5.6.1 Alimentos armazenados em 

temperatura e umidade relativa do 
ar adequadas, separados por tipo 
ou grupo, sobre estrados distantes 
do piso ou sobre paletas, bem 
conservados e limpos, ou sobre 
outro sistema aprovado, afastado 
das paredes e distantes do teto de 
forma a permitir apropriada 

5.6.2 higienização, iluminação e 
circulação de ar. 

5.6.3 Ausência de material estranho, 
estragado ou tóxico. 

5.6.4 Armazenamento em local limpo e 
conservado. 
Freqüente monitoramento das 
condições controladas de 

5.6.5 armazenamento, utilizando-se de 
instrumentos comprovadamente 
calibrados. 
Área de armazenamento 
adequada ao volume de produto 
estocado. 

5.6.6 Produtos avariados, com prazos 
de validade vencidos, devolvidos 
ou recolhidos do mercado 
devidamente identificados e 
armazenados em local separado e 
de forma organizada. 

5.6.7 Produtos finais aguardando 
resultado analítico ou em 
quarentena e aqueles aprovados 
fisicamente separados e 

5.6.8 devidamente identificados. 
Liberação dos lotes de amendoins 
processados e derivados 
registrada em documento 
devidamente datado e assinado 
pelo funcionário responsável. 

5.7 CONTROLE DE QUALIDADE DO PRODUTO FINAL: 
5.7.1 Especificações técnicas do produto 

final devidamente definidas e 
5.7.2. documentadas. 

Existência de controle de 
qualidade do produto final 
devidamente documentado. 



5.8.2 

5.8.3 

5.9.2 

5.9.3 

6.1.2 

6.1.3 

Veículo limpo, com cobertura para 
proteção da carga. Ausência de 
vetores e prégas urbanas ou 
qualquer evidência de sua 
presença como fezes, . ninhos e 

Transporte mantém a integridade 
do uto. 
Veículo 
cargas 

transporta outras 
comprometam a 

roduto. 

Medidas de controle para garantir 
que a contaminação do produto 
final não atinja níveis que 
comprometam a saúde do 
consumidor documentadas, com 
freqüência de monitoramento e 
ações corretivas em caso de 
desvio. 
Operações executadas no 
estabelecimento estão de acordo 
com o Manual de Boas Práticas de 

Procedimentos Operacionais 
Padronizados, Manual de · Boas 
Práticas de Fabricação e demais 
documento relativos ao 

aos. 
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6.2.1.1 Existência de POP estabelecido 
para este item. 

6.2.1.2 POP descrito está sendo 
cumprido. 

6.2.2 CONTROLE DE PORTABILIDADE DA AGUA: ,. ____ _j 

6.2.2.1 Existência de POP estabelecido 
para este item. I I 

__ I 

6.2.2.2 POP descrito está sendo 
cumprido. 

·--
6.2.3 HIGIENE E SAUDE DOS MANIPULADORES: 
6.2.3.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.3.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 
6.2.4 MANEJO DE RESIDUOS: 
6.2.4.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.4.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 
6.2.5 MANUTENÇAO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS: 
6.2.5.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.5.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 
6.2.6 CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS 
URBANAS: 
6.2.6.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.6.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 
6.2.7 SELEÇÃO DAS MA TERIAS-PRIMAS, INGREDIENTES E 
EMBALAGENS: 
6.2.7.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.7.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 
6.2.8 PROGRAMA DE RECOLHIMENTO DE ALIMENTOS: 
6.2.8.1 Existência de POP estabelecido 

para este item. 
6.2.8.2 POP descrito está sendo 

cumprido. 



6.3.2 

está sendo 

está sendo 

Funcionário responsável pelo 
processamento com curso de 
capacitação, contendo os temas 
previstos no regulamento e carga 
horária mínima de 40 horas. 
Certificado do curso de 
capacitação, devidamente datado 
com carga horária e conteúdo 
nr,v .. r<>I'Y'Iático do curso. 

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de baixo risco - 100% de 
atendimento dos itens referentes à recepção do amendoim cru, 
seleção do amendoim cru e armazenamento das matérias-primas, 
ingredientes e embalagens e 76 a 100% de atendimento dos demais 
itens, · 
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( ) Grupo . 2 - Estabelecimento de médio risco - 100% de 
atendimento dos itens referentes à recepção do amendoim cru, 
seleção do amendoim cru e armazenamento das matérias-primas,· 
ingredientes e embalagens e 51 a 75% de atendimentos dos demais 
itens. 
r-:-----:--=----=----=:-:--:---;---:-----:----:--:-----::--~-::-·-------

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de alto risco - não atendimento a 
um ou mais itens referentes à recepção do amendoim cru, seleção do 
amendoim cru e armazenamento das matérias-primas, ingredientes e 
embalagens ou O a 50% de atendimento dos demais itens. 

Nome e assinatura do responsável Nome e assinatura do responsável 
Matrícula: Matrícula: 

Nome e assinatura do responsável pelo estabelecimento 
LOCAL: DATA: I I __ 
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