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Resumo 

 

BINOT, Ângelo Prado Uchôa. Estudo Isomórfico do Campo Organizacional de Alambiques 

de Cachaça Artesanal em Bananal – SP. 

 

Professor Orientador Acadêmico: Marcelo Milano Falcão Vieira 

 

Neste estudo, procura-se entender, segundo o prisma da Teoria Institucional, o processo de 

estruturação do campo das organizações produtoras de cachaça artesanal em Bananal, interior 

do estado de São Paulo. São analisadas questões como a influência dos valores e tradições 

compartilhados pela sociedade na determinação da estrutura e tomada de decisão dos 

alambiques artesanais. Por isso, a base para se entender a formação deste campo é o 

levantamento histórico de fatores econômicos e sociais frente a características inerentes à 

formação da sociedade brasileira. Um dos focos dessa pesquisa está no mapeamento de 

processos isomórficos e na comparação do grau de institucionalização do campo antes e 

depois das mudanças. Acredita-se que a alteração da percepção do produto Cachaça no 

mercado interno e a entrada de um novo produtor orientado por características de 

racionalidade funcional tenham influenciado mudanças de cunho mimético neste campo, 

podendo-se também, utilizar os resultados deste estudo para corroborar a aplicação da Teoria 

Institucional na aplicação de análises de campos específicos. 

 

Palavras-chave: Campo Organizacional, Isomorfismo, Alambique Artesanal, Cachaça. 
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Abstract 

 

BINOT, Ângelo Prado Uchôa. Estudo Isomórfico do Campo Organizacional de Alambiques 

de Cachaça Artesanal em Bananal – SP. 

 

Academic Advisor: Marcelo Milano Falcão Vieira 

 

This work tries to comprehend, throw the prism of the Institutional Theory, the structural 

process of organizational field of cachaça’s handicraft producers’ from a Brazilian countryside 

region. The role of values and traditions on the determination of the structure and decision 

making on this industry are analyzed. It is necessary to research historic, economic and social 

facts, and confront them to the formation of Brazilian society to understand the field’s 

formulation. An important aspect of this research is the mapping of isomorphic process and 

the comparison of the field’s institutional degree, before and after the changes. It was noticed 

that the alteration on perception of Cachaça in the national market and the entrance of a new 

actor oriented by functional rationality are the major reasons for the mimetic changes on this 

field. As a contribution, this study confirms the applicability of Institutional Theory on 

analysis of specific fields and shows how this field has structured itself. 

 

Keywords: Organizational Field, Isomorphism, Artisan Alembic, Cachaça. 
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Introdução 

 

 

Para estudar um alambique artesanal é fundamental que se fale de seu produto: a cachaça. 

Mais do que um simples produto, a cachaça, pinga, “marvada” e também conhecida com 

tantos outros nomes populares, é um dos componentes da nossa cultura. Elemento totalmente 

imbricado no dia-a-dia do povo brasileiro, desde as classes mais baixas até as altas rodas da 

sociedade, desde sua produção até seu consumo. 

 

Cachaça é a denominação típica e exclusiva do destilado de cana-de-açúcar produzida no 

Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, a 20º Celsius e com características 

sensoriais peculiares1. 

 

A produção de cachaça no ano de 2002 foi de 1,3 bilhões de litros, sendo 14,8 milhões 

destinados ao mercado internacional, principalmente Europa, Estados Unidos e Japão2. É 

importante salientar que a produção a que se referem esses números é a nacional, excluindo 

qualquer aguardente com características semelhantes fabricada fora do Brasil. 

 

Este estudo está focado na produção de cachaça oriunda de alambiques artesanais, que 

apresentam características bem distintas de um processo de produção fabril. Como não existe 

uma definição oficial do que seria um alambique artesanal, abaixo são propostas duas 

                                                
1   Definido segundo o Decreto Federal nº 4.851 de 2003. 
2 Dados retirados do site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 20/11/2003 
(http://www.agricultura.gov.br). 
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definições diferentes, a primeira, utiliza-se de critérios quantitativos, já a segunda, está 

baseada em critérios subjetivos. 

 

Se a quantidade produzida numa safra for o parâmetro considerado para se determinar o tipo 

de alambique, deve-se associar à produção artesanal um baixo volume produzido. Porém não 

há critérios que definam qual a quantidade que caracteriza um volume artesanal. 

 

Outro critério que poderia ser utilizado seria o tipo de trabalho executado durante a produção. 

Artesanato é o trabalho executado por um artesão, que por sua vez é um indivíduo que exerce 

por conta própria um ofício manual ou arte3. Neste sentido, alambique artesanal seria aquele 

onde o trabalho executado não seria apenas técnico, mas também uma arte, onde o produtor 

coloca em sua produção não apenas o conhecimento técnico, mas também sentimento, e o 

produto final surge de sua percepção desta arte, dos instrumentos utilizados na produção, 

assim como das características dos insumos (cana de açúcar, fermento, etc) e características 

ambientes (temperatura, pressão, etc). Desta forma, a cada destilação um novo produto é 

criado, cada um com as peculiaridades a que esteve exposto durante o processo. 

 

Adota-se esta segunda definição de alambique artesanal, pois essa coloca em evidência o 

caráter único de cada produtor e revela a importância das tradições locais sobre a produção e, 

conseqüentemente, a aceitação desta organização pela sociedade. Além, é claro, da dificuldade 

em se imaginar que um produto para ser artesanal teria que ter sua produção limitada à 

determinada quantidade. 

                                                
3 Definição retirada do dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 



 

 

10 

 

Como indicado acima, as tradições, costumes e valores locais possuem grande influência sobre 

uma organização artesanal. A produção de cachaça artesanal no Vale do Paraíba paulista, 

região objeto deste estudo, apresenta ao longo de sua história diferentes situações econômicas, 

diferentes configurações sociais e políticas e, dependendo dos municípios, um maior ou menor 

grau de desenvolvimento da produção. 

 

As cidades mais próximas à capital, São Paulo, surgem no final do século XVI e no século 

XVII. Já as cidades mais afastadas, região conhecida como Fundo do Vale do Paraíba, 

nasceram no século XVIII em virtude, principalmente, da construção do Caminho Novo da 

Piedade (RAMOS, 1978:33-35). Este Caminho, que ligava Rio de Janeiro a São Paulo, foi 

construído com o objetivo de controlar melhor o escoamento de ouro das Minas e para evitar a 

cobrança do Quinto sobre o trajeto marítimo entre Parati e Rio de Janeiro (CONDEPHAAT, 

1983:16). 

 

Inicialmente, as cidades basearam sua economia numa agricultura de subsistência, com a 

produção de milho, feijão, mandioca e aguardente. Durante o século XIX foi inserida a cultura 

do café, que se adaptou muito bem à terra e ao clima da região. Por aproximadamente um 

século a região passa por grande desenvolvimento econômico, social e político. Porém, no 

início do século XX, a produção se encontra em patamares praticamente nulos, pois não foi 

capaz de se adaptar às crises geradas pela abolição da escravatura, exaustão das terras e à crise 

econômica mundial, responsável pela queda do preço da saca de café. 
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Após a decadência do café, a região passa a se sustentar pela pecuária leiteira, além de culturas 

isoladas em cada município, mas sem maior expressão (CONDEPHAAT, 1983:40). 

 

A partir de meados do século XX pode-se identificar dois caminhos distintos de 

desenvolvimento, um para as cidades próximas à capital, São Paulo, com base no crescimento 

industrial, e outro para as cidades do Fundo do Vale, através da valorização do artesanato e do 

turismo. 

 

Parte-se do pressuposto que esta diferença no desenvolvimento dos centros urbanos tem como 

um dos fatores as diferentes relações sociais existentes nas distintas regiões. 

 

O conceito de relação social aqui empregado é o mesmo apresentado por Max Weber 

(1999:16). A relação social é composta por ações sociais entre diferentes atores. Por sua vez, 

ação social é aquela realizada visando determinada reação de outra pessoa ou grupo de 

pessoas, por isso mesmo, ela deve ter um sentido comum para os atores envolvidos. 

 

Uma ação social pode ser orientada por diferentes formas: de modo racional referente a fins, 

de modo racional referente a valores, de modo afetivo e de modo tradicional (WEBER, 

1999:15). 

 

Essas diferentes orientações influenciam as relações sociais entre os diversos atores de um 

campo organizacional, no caso, o campo de produtores de cachaça artesanal. Portanto é 
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fundamental entender qual o tipo de orientação tem maior influência em cada campo, já que é 

um determinante da estrutura deste e das empresas que o compõe. 

 

Pode-se supor que o campo organizacional dos produtores de cachaça artesanal na região do 

fundo do Vale do Paraíba em São Paulo sofre maior influência de ações sociais orientadas de 

modo racional referente a valores, de modo afetivo e de modo tradicional. 

 

Este estudo se propõe a analisar a entrada de uma empresa orientada, principalmente, de modo 

racional referente a fins neste campo organizacional, onde deveriam prevalecer critérios não 

orientados a objetivos nas relações sociais e como este novo ator está influenciando as demais 

organizações locais e o campo como um todo. 

 

Para organizar e facilitar esta pesquisa o tema principal será dividido nas seguintes etapas: 

 

1. Descrição da formação do campo organizacional na cidade de Bananal, São Paulo, 

identificando os principais atores e seus recursos de poder (situação antes da entrada 

do novo produtor). 

 

2. Identificação do tipo de racionalidade (valores), que orientam as ações (estruturação) 

das organizações neste campo. 

 

3. Caracterização da organização entrante com base na sua racionalidade (valores) e 

recursos de poder. 



 

 

13 

 

4. Descrever a analisar os impactos da entrada da nova organização no campo. 

 

 

Devido à cachaça ser um produto típico do Brasil, fazendo parte de sua história, e 

apresentando grande importância nos aspectos sócio-econômicos do país, habilita os 

alambiques artesanais para serem objetos de estudo adequados para análise da influência 

exercida pelos valores da sociedade brasileira sobre uma organização e seu desenvolvimento, 

assim como a influência desta última sobre a sociedade. 

 

Considerando-se que a produção da maior fabricante de cachaça do Brasil é de 240 milhões de 

litros anuais e que, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 

produção total dos alambiques artesanais é de 300 mil litros anuais, poder-se-ia pensar ínfima 

a participação desse setor na economia nacional. Apesar dos números oficiais serem baixos, há 

indícios de que este número é muito maior, pois essa quantidade indicada pelo Ministério se 

baseia na declaração dos produtores artesanais legalizados, ficando de fora o que é sonegado 

além da gigantesca massa de produtores não legalizados. Para se ter uma idéia, a produção de 

cachaça artesanal em Bananal – SP gira em torno de 50.000 litros anuais, tornando clara a 

disparidade entre os números apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e a realidade, afinal Bananal é apenas uma cidade do interior de São Paulo com 

10.000 habitantes. 
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Quanto à contribuição teórica do estudo, ele será importante para validar a aplicação da teoria 

na análise de campos específicos, como é o de produção artesanal de cachaça, confirmando 

assim sua generalização e seu poder de explicação da realidade organizacional, além de 

contribuir para o esclarecimento da instalação de empresas com orientações e estruturas 

conflitantes com os valores do campo organizacional ao qual faz parte. 

 

Por outro lado, permitirá a análise do modelo de desenvolvimento desse campo e suas 

implicações para a sociedade bananalense, já que exporá a dualidade entre o desenvolvimento 

econômico e a manutenção de valores culturais e sociais da comunidade. Esta balança, entre o 

econômico e o social, seria evidenciada pela difusão de valores instrumentais através do 

turismo, oriundo, principalmente, dos grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São 

Paulo, modificando ou sobrepujando aspectos característicos da sociedade de Bananal como a 

valorização das tradições e laços afetivos entre os diversos atores institucionais, em prol de 

uma maior eficiência técnica e identificação com o “estrangeiro”. 
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Embasamento teórico 

 

 

Existem diversas definições para organizações. Algumas estão mais focadas em processos e na 

estruturação do trabalho, outras salientam a ordenação dos recursos para um objetivo comum. 

Porém a que está mais alinhada com as idéias defendidas nesse trabalho é a de Bakke (apud 

PINTO, 2002:39): 

Uma organização social é um sistema contínuo de atividades humanas 
diferenciadas e coordenadas que utiliza, transforma e amalgama um conjunto 
específico de recursos humanos, materiais, de capital, ideológicos e naturais em um 
todo único solucionador de problemas, empenhado em satisfazer necessidades 
humanas particulares, em interação com outros sistemas de atividades e recursos 
humanos de sua ambientação. 

 

Esta definição tem o mérito de ressaltar o importante papel que o ambiente exerce sobre uma 

organização, afinal esta é composta por pessoas que sofrem constantes influências do meio 

social. Portanto, o relacionamento entre as pessoas participantes da organização, e desses com 

as demais pessoas do ambiente onde ela se encontra, é fundamental para seu sucesso. Este 

relacionamento, ou seja, indivíduos agindo e reagindo em respostas às ações de outros, é 

denominado ação social.  

 

A ação social é um importante mecanismo de estruturação e modelagem organizacional. 

Segundo Weber (1999:13), uma ação só é dita social quando ela é orientada pelo 

comportamento de outros, seja passado, presente ou futuro, onde “outros” podem ser 

indivíduos conhecidos ou não. 
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Ainda segundo Weber, há quatro diferentes tipos de ações sociais: racional orientada a fins, 

racional referente a valores, afetiva e tradicional. 

 

O primeiro tipo de ação, racional orientada a fins, se baseia na expectativa do comportamento 

das outras pessoas em reação à ação a ser realizada. O importante é o fim alcançado, e não os 

meios para tal. O segundo tipo apresentado por Weber é a ação social orientada de modo 

racional referente a valores, onde a ação é determinada por valores como dever, dignidade, 

beleza, ou qualquer motivo de outra natureza. Toda ação deste tipo é determinada por 

“‘mandamentos’ ou (está) de acordo com ‘exigências’ que o agente crê dirigidos a ele” 

(WEBER, 1999: 15). A ação determinada de modo afetivo se refere às ações realizadas em 

resposta a um estado emocional, porém o agente está consciente de seus atos. Por último, a 

ação tradicional se refere às ações do cotidiano, que são realizadas com diversos graus de 

consciência do agente, porém executadas em virtude do hábito. 

 

Outros escritores criaram diferentes classificações na busca da compreensão das relações 

sociais, como foi o caso de Guerreiro Ramos (1989). Ele utilizou os termos Racionalidade 

Funcional ou Instrumental e Racionalidade Substantiva. Estes dois tipos são derivados dos 

quatro tipos originais de Weber (1999:15) e foram bem definidos por Tenório (2002:33) 

como: 

A racionalidade instrumental ou funcional é o processo organizacional que visa 
alcançar objetivos prefixados, ou seja, é uma razão com relação a fins na qual vai 
predominar a instrumentalização da ação social (...). Por sua vez, a racionalidade 
substantiva é a percepção individual da interação de fatos em determinado 
momento. O que significa dizer que o ator social (...) deveria desenvolver suas 
relações de forma a produzir segundo a sua maneira particular de perceber a ação 
racional com relação a fins. 
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Em outras palavras, na racionalidade substantiva o importante é a ação em sim, que é 

carregada de significado, já na racionalidade instrumental, o fato determinante é o objetivo 

pretendido com a ação. 

 

Na sociedade moderna, os valores da economia se misturam com os valores sociais. As 

decisões das pessoas passam a ser tomadas em função da relação custo-benefício, sempre 

visando a maximização do objetivo final, ou seja, a Racionalidade Instrumental sempre é 

orientada pela expectativa dos resultados. Já a Racionalidade Substantiva é o que determina as 

ações que não são orientadas a um fim. Isso quer dizer que as pessoas que tomam suas 

decisões baseadas neste tipo de racionalidade não se propõem a alcançar nenhum resultado 

pré-calculado, apenas agem baseadas em suas convicções, sejam elas de caráter religioso, 

moral, ou qualquer outro tipo. 

 

Ambas formas de racionalidade exercem papel fundamental na estruturação da empresa, onde 

o grau de cada uma depende dos valores compartilhados entre os diversos atores do ambiente 

organizacional em questão. Tais elementos constituem o Campo Organizacional, segundo a 

Teoria Institucional. 
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Abordagem Institucional 

 

 

Tal abordagem teve como precursor Philip Selznick, que procurou contrapor as demais teorias 

vigentes à sua época, pois as mesmas defendiam o caráter racional funcional da estruturação 

das organizações. A abordagem institucional reconhece o papel da Racionalidade Instrumental 

na tomada de decisões da organização, porém alerta para a existência de outros fatores nestes 

processos, tais como o conjunto de valores e normas de onde as organizações estão inseridas, 

dando ênfase aos aspectos políticos e disputas de poder. 

 

A partir da década de 1970, um novo grupo de teóricos (MEYER, 1977; ZUCKER, 1977; 

MEYER e ROWAN, 1992) adicionaram novos elementos à Teoria Institucional, dando uma 

nova “cara” à mesma. Nesta mudança, a teoria foi incorporada com elementos culturais, 

sociais e cognitivos, reforçando o isomorfismo e o processo de legitimação como 

características centrais desta abordagem. Devido aos novos elementos, o ambiente 

institucional também ganha destaque na análise da realidade organizacional (THOMPSON, 

1980; PERROW, 1990; SCOTT, 1992), visto que as organizações precisam se legitimar 

exatamente frente aos ambientes onde atuam (CARVALHO e VIEIRA, 2003). 

 

O desenvolvimento do enfoque institucional se deu em três vertentes distintas, segundo 

Chanlat (apud CARVALHO e VIEIRA, 2003), uma econômica, onde se admiti que o processo 

econômico sofre interferência das forças históricas e culturais, outra política, na qual percebe-
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se a importância das decisões políticas como evento regulador da economia, e uma terceira, 

sociológica, que identificou a influência dos mitos racionais na estrutura organizacional. 

 

Este trabalho será desenvolvido sobre o prisma sociológico da teoria institucional, onde 

podemos subdividi-lo em três pilares: regulador, normativo e cognitivo. O primeiro contém 

elementos relacionados à elaboração de regras, definição de processos formais ou informais 

(normas) e, principalmente, de controle das atividades, usando mecanismos de coerção e 

punição. Este pilar está muito relacionado à racionalidade instrumental devido à sua análise da 

relação custo-benefício (sanções-objetivos). O pilar normativo se caracteriza por elementos ou 

instituições socialmente difundidas e aceitas, portanto a legitimação é alcançada através de 

ajustamentos aos valores compartilhados no ambiente de referência da organização. O terceiro 

enfoque, o cognitivo, enfatiza a percepção da realidade pelo indivíduo, ressaltando a 

representação da realidade organizacional (MACHADO-DA-SILVA, et al., 2001; 

CARVALHO E VIEIRA, 2003; MISOCZKY, 2005). 

 

Segundo os institucionalistas a realidade organizacional é resultado das percepções e ações 

dos agentes envolvidos no processo de criação desta. Entende-se por agente, ou ator, todo 

indivíduo, organização ou coletividade capaz de influenciar de alguma forma na organização 

alvo. Os agentes típicos de um campo organizacional são: Estado, concorrentes, fornecedores, 

cidade ou comunidade onde a empresa se encontra, comunidade que consome sua produção, 

etc. Ou ainda, como diria Clegg (1998), as características organizacionais “são produzidas e 

reproduzidas por indivíduos envolvidos na construção da realidade institucional, tendo por 

base o quadro cultural de que dispõem”. Tais valores não apenas contribuem para a formação 
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da empresa, como também facilitam ou dificultam a aceitação desta e de seus produtos pela 

sociedade, seja da localidade onde a empresa está instalada, seja da localidade de destino dos 

seus produtos. 

 

Os valores da organização, normalmente, estão alinhados com os valores das pessoas que às 

dirigem. Portanto o esquema interpretativo dessas pessoas possui papel relevante na captação 

de valores e atribuição de significados para a construção da realidade social da organização, 

interferindo diretamente no curso de ação da mesma. Esquema interpretativo deve ser 

entendido como o conjunto de valores, ações e fatos construídos e armazenados mentalmente, 

utilizados pelo indivíduo na elaboração do significado de eventos, que permitem a reação do 

indivíduo a este evento. Neste momento, o próprio evento é analisado mentalmente e passa a 

fazer parte do esquema interpretativo do indivíduo. Portanto, o esquema interpretativo do 

indivíduo está em constante mudança, podendo ser influenciado tanto por valores, ações e 

fatos internos, quanto externos à empresa. 

 

A análise do ambiente institucional objetiva o entendimento da relação entre as organizações e 

temas como regras, crenças, valores e redes relacionais. Portanto, “a sobrevivência das 

organizações não é assim justificável somente pela capacidade adaptativa a especificações 

ambientais técnicas e financeiras, mas também pela conformação a fatores normativos de 

apoio e legitimidade” (FONSECA, 2003:51). Para Fonseca (2003:55) existem dois ambientes 

nos quais as empresas procuram se legitimar: o técnico, onde as organizações são avaliadas 

por sua eficiência técnica, ou seja, com base na qualidade e quantidade de bens produzidos, e 
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o institucional, onde o fator determinante de aceitação da sociedade é o quão adequado está a 

linha de ação da organização com os valores em voga nesta sociedade. 

 

Apesar de alguns teóricos fazerem distinção entre o ambiente técnico e institucional, 

considera-se ser mais simples e lógico “tratar as distinções propostas como facetas de uma 

mesma dimensão, afinal alguns setores sofrem pressões de caráter técnico e institucional de 

igual intensidade” (FONSECA, 2003:56). Com isso, ao invés de analisar estes dois ambientes, 

técnico e institucional, em duas frentes distintas, considera-se ser apenas uma questão de grau, 

aonde em alguns momentos o fator técnico será mais determinante para uma organização, e 

em outros, fatores institucionais exercerão um papel de maior pressão. Vale lembrar que a 

ciência possui grande valor e influência na nossa sociedade moderna, portanto, mesmo que o 

ambiente estudado seja o institucional, podemos nos deparar com questões técnicas, uma vez 

que o desempenho técnico pode ser o valor mais forte dentre todos os elementos contidos 

neste ambiente. 

 

As formas organizacionais se devem, em grande parte, à cultura e conjunto de valores da 

sociedade onde estão imersas. É claro que o papel do Estado, como legislador, é fundamental, 

porém não é determinante da forma final. Esta limitação do poder de ação do Estado fica bem 

exemplificada no caso TVA estudado por Selznick (apud FACHIN & MENDONÇA, 2003:35) 

e em Fachin e Mendonça (2003:36) ao afirmar que “a tática de cooptação, identificada por 

Selznick, demonstra como as forças ambientais condicionam a ação organizacional no afã de 

perpetuar-se, sobreviver e, fundamentalmente, institucionalizar-se. A institucionalização 

reveste-se, assim, de uma característica conservadora e longe de ser um instrumento de 
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mudança social”. Por isso, para ocorrerem mudanças no ambiente institucional, antes é 

necessário mudar os valores compartilhados neste campo, ou mudar a sociedade legitimadora. 

 

A influência dos valores da sociedade está refletida nas percepções cognitivas dos indivíduos 

que compõem a organização. 

 

Para Vieira e Carvalho (2003:14), “As organizações orientam-se para incorporar as práticas e 

procedimentos definidos como conceitos racionais na sociedade”. Para Machado-da-Silva e 

colaboradores (2001:2) “as organizações sofrem pressões ambientais continuadas no sentido 

de se tornarem mais homogêneas”. Esta tendência organizacional é conhecida como 

isomorfismo e pode ocorrer através de mecanismos institucionais coercitivos, normativos e 

miméticos. O isomorfismo coercitivo se realiza através de uma relação de poder, onde uma 

organização mais forte impõe à mais fraca uma determinada estrutura. O mecanismo 

normativo está relacionado à profissionalização, onde normas e procedimentos são padrões, ou 

em virtude de imposições da classe trabalhista ou em função do nível de conhecimento 

disseminado pela profissão. O fenômeno mimético ocorre quando as organizações assumem 

formas semelhantes não apenas por precisarem copiar umas às outras devido a fatores 

competitivos (inovações tecnológicas, mudança de objetivos e alteração no contexto 

ambiental, etc), mas também porque sua estruturação está alicerçada num mesmo conjunto de 

valores. Como diria Clegg (1998), “As organizações obedecem a certas formas não devido às 

pressões de uma eficiência instrumental e intrínseca, se bem que tal possa acontecer, mas 

porque são obrigadas ou recompensadas, adquirindo legitimidade, recursos e capacidades de 
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sobrevivência maiores do que as que teriam caso não o fizessem”. Retornaremos a esse ponto 

mais a frente, onde o mesmo será mais aprofundado. 

 

Além da legitimidade, outro fator fundamental para o sucesso da organização está na gestão de 

conflitos, tanto internos, quanto externos. Os conflitos internos surgem, principalmente, pela 

diferença de construção dos esquemas interpretativos das diversas pessoas que compõem a 

organização, podendo haver disputas de poder dentro do grupo de diretores, ou entre 

dirigentes (líderes) e trabalhadores (liderados). Apesar da existência de uma relação de poder 

caracterizada pela hierarquia, enquanto os valores do dirigente ou do comitê imbuído desta 

responsabilidade não estiverem compartilhados pelo resto da organização, suas ações poderão 

estar limitadas em função do jogo de poder entre as partes interessadas. Estes tipos de disputa 

(conflitos de interesses e concepções distintas da realidade) não se restringem ao ambiente 

interno da organização, mas também pode ocorrer entre os diversos atores do campo 

organizacional. 

 

Todos os conceitos apresentados acima - agentes, valores compartilhados, cognição, ambiente 

institucional e técnico, jogos de poder, isomorfismo e legitimidade - são características 

constituintes importantes dos campos organizacionais. Este conceito será melhor “destilado” 

na seção seguinte. 
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Campo Organizacional 

 

 

Por campo organizacional entende-se “aquelas organizações que, em um agregado, constituem 

uma área reconhecida de vida organizacional: fornecedores-chave, consumidores e produtores 

de recursos, agências reguladoras, e outras organizações que produzem serviços ou produtos 

similares” (DIMAGGIO e POWELL, 1991:64-65). O grande avanço nos estudos 

organizacionais com a teoria de “Campos” está no reconhecimento de fatores estruturantes 

externos à organização, como o Estado, consumidores, associações de classes, instituições de 

ensino e difusores de conhecimento, extrapolando estudos focados apenas na indústria 

pesquisada em si. 

 

Uma das teorias mais difundidas sobre a estruturação das empresas é a de Weber sobre a 

burocracia. Diferente de Weber, que acreditava na burocratização como mecanismo 

isomórfico em busca de maior eficiência, DiMaggio e Powell (1991:63) indicam que 

processos isomórficos ocorrem independentemente de guiarem as organizações a um patamar 

de maior eficiência, principalmente porque a sobrevivência destas organizações depende de 

outros fatores já mencionados anteriormente. Corroborando esta visão, Vieira, Carvalho e da 

Silva (2005) defendem que “a inovação não resulta de escolhas racionais emanadas das 

competências técnicas individuais dos atores, mas do compartilhamento dos valores e regras 

em um campo organizacional”. 
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Segundo DiMaggio (1991) para entender o processo de isomorfismo institucional, antes é 

preciso entender a institucionalização e estruturação dos campos organizacionais. Como a 

estruturação do campo ocorre antes dos processos isomórficos, deve-se analisar sua 

constituição pelos prismas históricos enfatizando as facetas econômicas, sociais e políticas, 

possibilitando um entendimento mais completo sobre o campo em questão. 

 

No início da formação de um campo organizacional, as estruturas organizacionais tendem a 

ser bastante diversificadas, decorrentes do fato de cada instituição ser construída a partir dos 

próprios referenciais, ou melhor explicando, ainda não existe no campo referências comuns 

que sirvam de fonte para determinação de práticas, processos e formas. 

 

Para DiMaggio (apud DIMAGGIO e POWELL, 1991:65) o processo de estruturação dos 

campos organizacionais é dividido em quatro partes: 

a) um aumento na extensão da interação entre as organizações do campo; 

b) o surgimento de estruturas de dominação inter-organizacional e padrões de coalizão 

bem definidos; 

c) um aumento no número de informações que as organizações no campo precisam 

lidar; 

d) o desenvolvimento de uma percepção mútua de que os participantes de um campo 

estão envolvidos num empreendimento comum. 

 

Quanto mais estruturado for o campo, maiores serão as forças isomórficas influenciando as 

organizações deste campo. Mesmo as organizações sendo totalmente diferentes no início, na 
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medida em que a institucionalização do campo avançar, as diferenças diminuirão e as 

estruturas organizacionais tenderão a convergir para uma ou poucas formas diferentes, 

conforme demonstrado por Coser, Kacushin e Powell (apud DIMAGGIO e POWELL, 

1991:64) ao descreverem a evolução dos livros-texto das faculdades americanas, que 

inicialmente apresentavam diversos formatos diferentes, mas que aos poucos foram 

convergindo para apenas dois formatos: um grande e generalista e outro pequeno e 

especialista. 

 

Num campo bem estabelecido significa que um conjunto de valores bem determinado é 

compartilhado pelos diversos atores, assim como a forma de relacionamento entre estes já está 

definida e tem o consentimento de todos, ou praticamente todos. Por isso, mesmo com a 

entrada de novos atores no campo, fica cada vez mais difícil provocar mudanças significativas 

no mesmo. 

 

A transformação estrutural de um campo, passando de desorganizado para altamente 

institucionalizado, segundo as quatro etapas do processo apresentado por DiMaggio, 

aconteceria através de mecanismos isomórficos. Abaixo serão discutidos, mais 

detalhadamente, os tipos de isomorfismos institucionais. 

 

O isomorfismo coercitivo é caracterizado pela influência de uma organização sobre a outra, ou 

ainda por pressões oriundas de processos de legitimação. Estas mudanças evidenciam uma 

relação de dependência, seja através de sanções em forma de penalidades legais, em se 

tratando do Estado, seja por causa de imposições de grandes organizações no tocante à forma 
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de relacionamento ou quesitos mínimos referentes à produção do bem ou serviço, ou ainda, 

imposta pela dependência que toda organização possui de seu mercado consumidor ou de seus 

funcionários. 

 

O governo exerce um papel determinante na estruturação de um campo, pois define um 

conjunto de leis responsáveis por reger o funcionamento das organizações, sejam elas de 

cunho contábil, fiscal ou técnico. Outra forma de influência ocorre através da implementação 

de políticas públicas, como é o caso do campo organizacional dos museus e teatros em Porto 

Alegre, onde a política de incentivo à profissionalização deste campo tem sido fundamental 

para o aumento da institucionalização no mesmo, segundo apresentado por Vieira, Carvalho e 

da Silva (2005). 

 

Conforme os passos estruturantes de um campo apresentados acima, na medida em que o grau 

de institucionalização aumenta no campo, podem surgir estruturas de dominação e padrões de 

coalizão na forma “centro-periferia”, onde organizações líderes no campo ocupariam a posição 

central, conseguindo exercer alguma forma de influência sobre as organizações periféricas 

(DIMAGGIO, 1991). Esta posição de destaque se deve aos recursos de poder que cada 

organização consegue empregar e efetivamente transformá-los em poder real. Estes recursos 

podem ser políticos, financeiros, técnicos, etc. 

 

Outra força coercitiva de mudanças é ocasionada pela busca de legitimação da organização 

frente a seus funcionários e consumidores. Aos funcionários porque as organizações ainda 

dependem de pessoas para existirem, além disso, existem tipos especiais de organizações que 
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precisam atrair funcionários de renome, como é o caso de instituições de ensino e hospitais 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991), pois é baseada em seu corpo funcional que ela conseguirá se 

legitimar e ter força institucional dentro do campo. A identificação com o consumidor também 

é fundamental, também impondo pressões de adaptabilidade em função do mercado que se 

pretende atingir, sendo necessário compartilhar dos mesmos valores destes consumidores. 

 

O mecanismo normativo de isomorfismo é caracterizado pela profissionalização do campo 

organizacional. Quanto mais profissionalizado o campo, maior a pressão sobre as 

organizações. Essas pressões podem derivar de normas das associações de classe, como 

também da disseminação de conhecimento, tornando padrões uma série de procedimentos e 

práticas. 

 

A profissionalização contribui para a construção de valores comuns à classe. Embora uma 

organização possua diferentes tipos de profissionais, uma mesma classe profissional costuma 

compartilhar os mesmos valores, mesmo estando dispersa por diversas organizações 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991). Não apenas os valores são comuns, mas também o conjunto 

de conhecimentos na classe é homogeneizado, facilitando a adoção de processos e práticas 

similares. 

 

Universidades e centros de treinamento são as grandes ilhas formadoras de profissionais. As 

pessoas formadas neles têm a tendência a compartilhar os mesmos valores, contribuindo para 

padronização do mercado. Este efeito é intensificado quando uma instituição de ensino é tida 

como referência em um setor, acarretando num processo mimético das demais instituições. 
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Um exemplo é o Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL), sediado em Santa Rita 

do Sapucaí – MG, pois, sendo um centro referência na formação de profissionais de 

telecomunicações, “exporta” seus alunos para organizações em todo o território nacional, 

contribuindo para a disseminação de valores e conhecimento. 

 

Uma classe trabalhista também pode ser representada por associações destes profissionais, 

acarretando na adoção de práticas padrões e exigências que todo profissional deve cumprir. 

Elas também são importantes meios difusores de conhecimento. 

 

O terceiro tipo isomórfico é o mimético e está relacionado ao fato de organizações adotarem 

formas estruturais semelhantes não apenas por questões competitivas, mas também devido à 

incerteza e a práticas comuns no mercado, como são as management pop-ups. 

 

Toda vez que uma organização se depara com situações de incerteza, tendem a copiar aquelas 

que, segundo sua interpretação da realidade, são as melhores adaptadas, e conseqüentemente, 

as mais bem sucedidas e mais fortemente legitimadas. Algumas práticas podem ser adotadas 

para essa finalidade, como a contratação de uma consultoria, o uso de management pop-ups, 

ou ainda, a contratação de funcionários das organizações das quais se pretende copiar. 

 

O uso de consultorias é uma prática comum nas empresas que passaram ou pretendem 

enfrentar um processo de reestruturação. Entretanto, tais consultorias costumam adotar 

modelos que aplicam nas diversas organizações às quais prestam serviço, sendo um 

importante mecanismo mimético. 
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Conforme se apresentou acima, estes três tipos de isomorfismo são tipificações ideais da 

realidade, podendo na prática apresentar-se combinados uns aos outros. Um exemplo seriam 

pressões coercitivas sendo impressas por associações profissionais, caracterizando forças 

isomórficas tanto coercitivas, quanto normativas. 

 

A velocidade das mudanças é inversamente proporcional ao grau de institucionalização do 

campo, ou seja, quanto mais estruturado estiver o campo, menor é o volume de mudanças a 

que ele está sujeito. 

 

O objetivo de uma mudança organizacional seria o de se adaptar às características do 

ambiente. Porém num campo já altamente institucionalizado, o que antes era causa de 

mudança, agora seria um dos fatores de resistência, ou seja, a adequação das organizações aos 

valores compartilhados no campo foi, inicialmente, a força motriz das mudanças, assim como 

o seria agora, o principal ponto de resistência às inovações. 

 

Porém existem outros fatores de resistência às mudanças, como por exemplo, o processo de 

contratação de funcionários ou a escolha de um parceiro organizacional também podem atuar 

dessa forma, pois a tendência ao se escolher um “candidato” é que este esteja alinhado às 

convicções do “entrevistador”, perpetuando valores e práticas dentro da organização e do 

campo. 
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Movimentos de resistência às pressões ambientais foram identificados por DiMaggio (1991) 

em seu estudo sobre a formação do campo dos museus de arte nos Estados Unidos e por 

Vieira, Carvalho e da Silva (2005), ao analisarem a estruturação do campo de organizações 

culturais em Recife, onde puderam constatar grande influência da elite da cidade para manter 

sua posição dominante, evitando a entrada de inovações nesse campo que pudessem 

desestruturar seu convívio e posição social. 

 

Após a explanação acima, pode-se perceber que as quatro etapas de estruturação de um campo 

organizacional propostas por DiMaggio (apud DIMAGGIO e POWELL, 1991:65) estão todas 

interligadas e acontecem ao passo em que o campo começa a sofrer pressões isomórficas 

criando uma rede de relacionamento entre as organizações a assemelhando suas estruturas e 

ações. Esta aproximação entre as organizações desperta a consciência de que fazem parte de 

um conjunto (grupo com objetivos em comum) e faz com que elas tentem se posicionar em 

relação às outras dentro do campo, criando estruturas de dominação através de seus recursos 

de poder. 

 

O estudo da estruturação dos campos organizacionais e dos fenômenos causadores de 

mudanças nestes é mais significativo do que o estudo apenas das indústrias, pois como pôde 

ser observado nos estudos de DiMaggio (1991) sobre a profissionalização do campo dos 

museus de arte nos Estados Unidos entre os anos de 1920 e 1940 e nos estudos de Vieira, 

Carvalho e da Silva (2005) sobre a estruturação dos campos de organizações culturais em 

Recife e Porto Alegre, a dinâmica do campo está relacionada a fatores históricos, econômicos, 
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sociais e políticos, escopo este, evidentemente, que uma análise pura das indústrias desses 

campos não abrangeriam. 

 

Para corroborar a importância de se estudar os campos organizacionais, cita-se também os 

estudos sobre o desenvolvimento local baseado no turismo de Holanda e Vieira (2003), onde 

os autores usam um conceito amplo de desenvolvimento, abrangendo aspectos sociais, 

políticos, institucionais, éticos, humanísticos e culturais, além do econômico, englobando 

exatamente os elementos mapeados nesta teoria. A análise do grau de institucionalização do 

campo foi fundamental para indicar que o turismo em Recife não está devidamente organizado 

para o fomento do desenvolvimento local. 

 

Outra importante aplicação da teoria de Campos Organizacionais é o estudo sobre a 

configuração dos campos da indústria de pesca no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul 

realizado por Vieira e colaboradores (2004). Através dele foi possível perceber que o 

crescimento negativo apresentado por esta indústria estava relacionado ao enfraquecimento 

institucional de ambos os campos, influenciado principalmente pelo Estado. Mais uma vez a 

análise ampla da situação de acordo com a Teoria Institucional permitiu uma análise adequada 

da problemática. 

 

Este trabalho está focado na formação do campo organizacional, seu grau de 

institucionalização e no processo de mudança estrutural das organizações deste campo através 

de fenômenos isomórficos em busca da legitimidade frente ao contexto cultural e social do 

ambiente de referência da organização. Como o ambiente institucional está intrinsecamente 
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relacionado a elementos sócio-culturais brasileiros, faz-se necessário o apontamento de 

características da administração nacional, que é bastante influenciada pelo processo de 

formação de sua sociedade. Na seção seguinte apresentam-se algumas dessas características. 

 

 

Identificação de elementos culturais brasileiros 

 

 

O Brasil apresenta características culturais próprias de seu povo miscigenado e ambíguo, mas 

não indeterminado. Aliás, a caracterização de seu povo é exatamente esta, a de apresentar 

vários traços contraditórios entre si. Para poder entender um pouco sobre esses elementos 

nacionais reivindica-se os estudos de Roberto DaMatta (2001) e abaixo apresenta-se seus 

conceitos de Mundo da Casa e da Rua e o “jeitinho” brasileiro, assim como a importância da 

rede de relações pessoais. 

 

DaMatta identifica dois mundos do cotidiano do brasileiro, o da Casa e o da Rua. A Casa 

representa os laços de amizade, a honra, o sentimento de proteção, é o lugar onde tudo 

podemos, a Casa é a representação de uma instituição perpétua, a Família Brasileira. Já a Rua, 

é o lugar onde temos que lutar para nos mantermos, onde somos apenas mais um no meio de 

tantos desconhecidos, é caracterizada pela competição, pelo individualismo e pela crueldade 

de nos obrigar a fazer o que não queremos: trabalhar. 
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Um fator cultural importante é o nosso famoso “jeitinho”, que segundo DaMatta “é a junção 

do ‘pode’ com o ‘não pode’”. Esta mistura decorre do confronto entre as realidades de dois 

mundos em que vivemos, o da casa, onde sempre há uma maneira de conseguirmos aquilo que 

queremos, e o da rua, caracterizado pelo formalismo e da opressão do nosso lado mais 

humano. O “jeitinho” é uma tentativa de encontrar uma saída pacífica para a solução dos 

nossos problemas. Muitas vezes, esse “jeito” para se burlar as normas e regras formais 

depende das redes de relações pessoais, ou simplesmente de elementos em comum entre as 

partes envolvidas (torcem pelo mesmo time de futebol, estudaram no mesmo colégio, são da 

mesma cidade, etc). 

 

A grande dificuldade, segundo DaMatta (2001, 95-96), para o brasileiro aceitar e obedecer as 

leis origina-se na existência de um “sistema social dividido e até mesmo equilibrado entre 

duas unidades sociais básicas: o indivíduo (o sujeito das leis universais que modernizam a 

sociedade) e a pessoa (o sujeito das relações sociais, que conduz ao pólo tradicional do 

sistema)”. 

 

Para Motta, Alcadipani e Bresler (2001), essa dualidade está relacionada à criação das leis no 

Brasil, pois estas surgiram antes mesmo de sua sociedade, e foram impostas segundo um 

modelo europeu, apenas com o objetivo de se dominar o povo, sem nunca ter se preocupado 

em adaptar tais leis às necessidades e características locais. 

 

Conforme Motta, Alcadipani e Bresler (2001) a valorização do estrangeiro pelo brasileiro 

remonta aos tempos do Brasil colônia e está relacionada com a estruturação da sociedade 
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brasileira, uma vez que a mesma foi marcada pela exploração predatória dos nossos recursos 

para serem vendidos na Europa, tendo como base os atos políticos que apenas visavam 

facilitar a exploração de nossas terras e povo, assim como a criação da infra-estrutura 

necessária para escoar os produtos. Tal poder e riqueza sempre se concentraram nas mãos de 

uma pequena elite comprometida apenas com os colonizadores europeus e arraigada de 

desprezo pelo Brasil. 

 

Por causa deste tipo de relação, sempre se atribuiu ao que vem de fora o status de superior, e 

está difundida em nossa sociedade a idéia de que se deve agradar ao estrangeiro para ter a 

possibilidade de ser “agraciado pela sua benevolência”, como sendo a única forma de ascensão 

social, afinal “somos um bando de incapazes”. A esta quase veneração é dado o nome de 

“estrangeirismo”. 

 

Estas e outras características da cultura nacional acabaram por determinar um estilo único da 

administração brasileira, através da incorporação de modelos externos e da adaptação destes à 

nossa realidade. Barros e Prates (1996) elaboraram um modelo explicativo deste estilo de 

gestão nacional, apresentado na Figura 1. 

 

O modelo está baseado em características culturais brasileiras e foi construído sobre dois 

grandes eixos: Líderes-Liderados e Institucional-Pessoal. Estes quatro subsistemas são 

antagônicos em relação a seu par. O Institucional está associado ao conceito de “Rua” 

elaborado por DaMatta, conseqüentemente o subsistema Pessoal está alicerçado sobre o 

espaço da “Casa”. Já o subsistema dos Líderes engloba aquelas características específicas das 
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funções de comando e poder, enquanto os Liderados apresentam aspectos subordinados ao 

poder. 

 

 
Figura I: Sistema de Ação Cultural Brasileiro (BARROS e PRATES; 1996). 

 

Este sistema de eixos apresenta uma dupla camada, ou seja, ele tanto representa o ambiente 

como o tipo de comportamento. Isso quer dizer que os subsistemas, mesmo sendo antagônicos, 

podem se apresentar simultaneamente, ou seja, num ambiente Institucional uma pessoa pode 

apresentar características Pessoais, como o oposto também é válido, isto é, num ambiente 

familiar (Pessoal) pode-se desenvolver características profissionais (Institucional). Este 

mesmo tipo de evento também pode ocorrer nos subsistemas dos Líderes e dos Liderados. 
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Ao sobrepor os quatro subsistemas, quatro interseções são formadas: 

1) Líderes + Institucional à Concentração de poder; 

2) Liderados + Institucional à Postura do espectador; 

3) Líderes + Pessoal à Personalismo; 

4) Liderados + Pessoal à Evitar conflitos. 

 

Ao analisar as características dos líderes brasileiros, tanto na dimensão institucional quanto na 

pessoal, encontramos, respectivamente, características de concentração de poder e de 

personalismo. 

 

Para os líderes exercerem seu poder frente aos liderados, eles buscam se legitimar em três 

bases distintas, segundo Barros e Prates (1996:32), “tradição, princípios racional-legais ou 

carisma”. 

 

A concentração do poder ocorre sobre as duas primeiras características. A tradição se refere a 

questões culturais como a idéia de que a ocupação de uma posição social de alguma forma 

superior à de outra pessoa, concederia à primeira, o direito de se autoconceder benefícios ou 

poderes sobre a segunda. Os princípios racional-legais suportam a concentração de poder no 

sentido de confirmarem legalmente uma posição social diferenciada e destacada das demais. 

Por isso, esta característica marcante da liderança institucional brasileira se apresenta na forma 

de estruturas hierarquizadas de subordinação dos liderados. 
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O personalismo está ligado ao carisma de cada indivíduo. Carisma é a capacidade de 

influenciar outras pessoas através da empatia entre estas. Este poder se refere às qualidades 

pessoais de se relacionar e se identificar com as demais pessoas, conseguindo, desta forma, 

mobilizá-las e controlá-las. Esta característica está fortemente relacionada às questões pessoais 

e emocionais, colaborando para a imagem do brasileiro como cidadão relacional. 

 

No âmbito da interseção dos subsistemas dos Liderados e Institucional, podemos destacar a 

postura do brasileiro como a de um espectador. Esta atitude se deve, em grande parte, à 

concentração do poder pelos líderes e à característica paternalista de sua gestão, conforme será 

indicado adiante, permitindo ao liderado não assumir responsabilidades e se acomodar numa 

posição estagnada e sem iniciativa no que tange a tomada de decisões e imóvel nos momentos 

de se assumir uma posição diferente daquela “encima do muro”, principalmente da classe mais 

desprivilegiada com menor acesso à educação e aos meios de comunicação, caracterizando no 

que os autores chamaram de “mutismo e de baixa consciência crítica” (BARROS e PRATES; 

1996:47). 

 

No cruzamento dos subsistemas dos Liderados e Pessoal, encontra-se uma característica 

nacional relacionada à atitude de evitar conflitos. Esta postura se baseia na preocupação do 

brasileiro em não expor amigos a situações embaraçosas e complicadas de serem desfeitas, 

principalmente porque o brasileiro possui pouca capacidade em recuar de situações 

conflituosas indesejadas.  
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Existem outros traços culturais que dão coesão ao modelo, sendo os dois primeiros 

responsáveis pela ligação entre os subsistemas Institucional e Pessoal, e os dois últimos pela 

articulação entre os Líderes e Liderados. São eles: 

a) Paternalismo: caracterizado pela alta concentração de poder e por laços pessoais. O 

paternalismo representa os valores da “casa” (família) sendo empregados na “rua” 

(trabalho); 

b) Flexibilidade: é o que permite a conexão e maleabilidade entre os subsistemas 

Institucional e Pessoal no campo dos Liderados. È um mecanismo usado para desviar 

de obstáculos e atingir objetivos sem a necessidade de sobrepujar as adversidades 

(“bater de frente” ou procurar o conflito). Característica baseada na adaptabilidade e na 

criatividade é bem representada pelo “jeitinho brasileiro”, conforme indicado por 

DaMatta (2001); 

c) Formalismo: funciona como atenuante das tensões entre a concentração de poder e a 

postura de espectador no subsistema Institucional, ou seja, ameniza os conflitos entre 

Líderes e Liderados em ambientes formais, já que este seria maleável sob a forma do 

formalismo (discrepância entre as normas e a conduta); 

d) Lealdade às pessoas: representa o relacionamento entre Líderes e Liderados no 

ambiente Pessoal, aproximando-os e criando uma sensação de dependência mútua no 

combate às incertezas, afinal existe uma pressão interna ao grupo por segurança. 

 

No centro de todos os subsistemas apresentados apresenta-se a última das características 

culturais abordadas no modelo de Barros e Prates (1996), a impunidade. Esta é fortemente 

alimentada pelo alto grau de formalismo da nossa sociedade. Exatamente esta distinção ente a 
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Lei escrita e a prática, permite aos nossos líderes abusarem de seu poder (concentrado) e se 

isentarem de punições, aumentando a sensação de incapacidade dos liderados, contribuindo, 

assim, para a perpetuação da postura de espectador. Paternalismo, flexibilidade e lealdade 

pessoal também contribuem para a impunidade. 

 

Através do paternalismo um líder poderia “fazer vista grossa” para que seus liderados 

escapassem às sanções que estariam sujeitos por lei. Os mesmos valores e critérios seriam 

evocados numa relação de lealdade pessoal dentro de um grupo, que tentaria se proteger 

mutuamente. A flexibilidade se refere ao “dar um jeitinho”, já que determinadas 

contravenções seriam permitidas em certas ocasiões, o que significa que não seriam passíveis 

de punição nestes casos. 

 

Para finalizar é importante ressaltar que este modelo é dinâmico, o que significa dizer que um 

indivíduo não pertence somente a um dos subsistemas, mas sim a todos, dependendo do 

momento, lugar e situação em que se encontra (trabalho ó casa e/ou líder ó liderado). 

 

 

Modelo Teórico de Análise 

 

 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, ou seja, compreender os aspectos da formação e 

estruturação do campo organizacional dos produtores de cachaça artesanal, serão considerados 

alguns pontos específicos das teorias apresentadas anteriormente. 
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O primeiro fator de análise se refere aos tipos de racionalidades descritos por Guerreiro Ramos 

(1989) e baseado no conceito de ação social de Weber (1999). O fato das organizações 

dependerem das relações sociais que ocorrem dentro e fora delas, sugere o uso de teorias que 

abranjam explicações das conseqüências dos relacionamentos em diversas esferas, como a 

política, econômica e social. Por este motivo, utiliza-se o conceito de Campos Organizacionais 

para melhor entender a realidade da indústria de cachaça artesanal. 

 

O ambiente institucional pode ser mapeado através da identificação das redes de 

relacionamento, valores, regras e crenças compartilhados pelos agentes do campo. Já o 

ambiente técnico está atrelado a questões de eficiência técnica na produção. As organizações 

procuram se legitimar nesses ambientes, em maior ou menor grau em um ou em outro, 

visando, não somente a adaptação por questões competitivas, mas também brigando pela 

aprovação da sociedade na qual está imersa. O processo de mudança e adaptação aos fatores 

ambientais será explicado pelos três tipos de isomorfismo, a saber: o coercitivo, o normativo e 

o mimético. 

 

Estas tendências isomórficas conduzem as organizações a formas cada vez mais semelhantes 

entre si, caracterizando um maior grau de estruturação do campo, o que segundo DiMaggio 

(apud DIMAGGIO e POWELL, 1991:65) acontece em quatro etapas: a) um aumento na 

extensão da interação entre as organizações do campo; b) o surgimento de estruturas de 

dominação inter-organizacional e padrões de coalizão bem definidos; c) um aumento no 

número de informações que as organizações no campo precisam lidar; d) o desenvolvimento 
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de uma percepção mútua de que os participantes de um campo estão envolvidos num 

empreendimento comum. 

 

A adequação deste conjunto de elementos da Teoria Institucional à nossa realidade se baseia 

em estudos sobre a formação e cultura da nossa sociedade. Reivindica-se, então, o uso de 

determinadas particularidades do povo brasileiro no processo de análise do campo em questão, 

como as características sociais do “jeitinho”, espaço da Casa e da Rua (DAMATTA; 2001), 

estrangeirismo (MOTTA, ALCADIPANI e BRESLER; 2001), paternalismo, formalismo, 

flexibilidade, lealdade pessoal (BARROS e PRATES; 1996), dentre outros. 
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Metodologia 

 

Pressuposto de Pesquisa 

 

 

A estrutura organizacional e as ações tomadas por alambiques de cachaça artesanal da cidade 

de Bananal - SP seriam alinhados à racionalidade substantiva, valorizando o relacionamento 

inter-pessoal ao tomar decisões. Porém a construção de um novo alambique na cidade, este 

orientado por valores “instrumentalizados”, estaria provocando uma mudança no 

comportamento e estrutura dos demais alambiques, que passam a estar preocupados com a 

adequação de seu produto a critérios técnicos e valores funcionais antes ignorados. 

 

 

Definição das Variáveis 

 

 

Através das variáveis analisadas busca-se entender o campo organizacional dos produtores de 

cachaça artesanal da cidade de Bananal e mapear seus atores sociais, identificando os 

produtores e agrupando-os conforme sua orientação, funcional ou substantiva, levantando 

aspectos do ambiente organizacional, para então analisar as mudanças nas organizações, 

tentando identificar traços isomórficos que comprovem a influência dos dois tipos de 

racionalidade sobre as organizações. 
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Variável: Campo organizacional 

Definição 

Constitutiva: 

Campo organizacional representa aquelas organizações que, em um 

agregado, constituem uma área reconhecida de vida organizacional: 

fornecedores-chave, consumidores e produtores de recursos, agências 

reguladoras, e outras organizações que produzem serviços ou produtos 

similares. (DiMaggio e Powell, 1991:64-65) 

Definição 

Operacional: 

A operacionalização deste termo será através da identificação das 

organizações que atuam na produção artesanal de cachaça na cidade de 

Bananal – SP. 

 

Variável: Organizações produtoras de cachaça artesanal 

Definição 

Constitutiva: 

Produção artesanal de cachaça caracterizada pelo tipo de trabalho executado 

durante a produção. Artesanato é o trabalho executado por um artesão, que 

por sua vez é um indivíduo que exerce por conta própria um ofício manual 

ou arte. Nesse sentido, alambique artesanal seria aquele onde o trabalho 

executado não seria apenas técnico, mas também uma arte, onde o produtor 

coloca em sua produção não apenas o conhecimento técnico, mas também 

sentimento, e o produto final surge de sua percepção desta arte, dos 

instrumentos utilizados na produção, assim como das características dos 

insumos (cana de açúcar, fermento, etc) e características ambientes 

(temperatura, pressão, etc). 
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Definição 

Operacional: 

Alambiques onde não se utilizam processos automatizados, nem de colunas 

de destilação na produção de cachaça. 

 

Variável: Formação do campo organizacional 

Definição 

Constitutiva: 

Processo caracterizado pelo aumento do relacionamento entre as empresas e 

pela formação de um conjunto de valores compartilhado pelas empresas 

deste campo. 

Definição 

Operacional: 

Será operacionalizada a formação do campo através da identificação de 

ações de integração, troca de informações e do compartilhamento de valores 

comuns. 

 

Variável: Atores sociais 

Definição 

Constitutiva: 

Organizações ou indivíduos que, através de recursos de poder, influenciam 

ou são influenciados pelos demais atores do campo. 

Definição 

Operacional: 

A operacionalização será através da identificação dos indivíduos ou 

organizações que de alguma forma exercem ou sofrem influência de outros 

atores. 

 

 

Variável: Recursos e estratégias de poder 

Definição 

Constitutiva: 

O poder existe apenas no momento em que há relação entre dois ou mais 

atores, conforme o conjunto de normas compartilhado, e varia de acordo 
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com o lugar e o momento. Recursos de poder representam o poder potencial 

que o ator possui, porém não significam o poder real, uma vez que 

dependem da forma de utilização destes recursos, que por sua vez, são as 

estratégias de poder. (Adaptado de Vieira e Misoczhy, 2003) 

Definição 

Operacional: 

Esta variável será operacionalizada através do levantamento dos recursos 

físicos (propriedade, renda, etc) e sociais (rede de relacionamentos, 

atividades desempenhadas no passado, influência, personalidade, etc), assim 

como das ações tomadas pelos atores, caracterizadas por sobrepujarem os 

interesses de outros atores. 

 

Variável: Ambiente organizacional 

Definição 

Constitutiva: 

Ambiente onde está imersa a organização. Ele pode se dividir em ambiente 

técnico e institucional, sendo que os mesmo não são excludentes. 

Definição 

Operacional: 

Será operacionalizado através da operacionalização da identificação das 

características que compõem os ambientes técnico e institucional. 

 

Variável: Ambiente técnico 

Definição 

Constitutiva: 

O ambiente técnico é aquele cuja dinâmica de funcionamento se baseia na 

troca de bens ou serviços, de modo que as organizações que nele se inclui 

são avaliadas pelo processamento eficiente do trabalho (Fonseca, 2003:55). 

Definição 

Operacional: 

Será operacionalizada através da análise das capacidades técnicas na 

produção dos bens e serviços. 
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Variável: Ambiente institucional 

Definição 

Constitutiva: 

O ambiente institucional caracteriza-se pela elaboração e difusão de regras e 

procedimentos, que proporcionam às organizações legitimidade e suporte 

contextual (Fonseca, 2003:55). 

Definição 

Operacional: 

Será operacionalizada através da identificação das normas, valores, 

regulamentos, símbolos, etc, compartilhados pelos atores do campo. 

 

Variável: Processos isomórficos 

Definição 

Constitutiva: 

Tendência das estruturas de diferentes empresas se assimilarem ao longo do 

tempo. 

Definição 

Operacional: 

Identificar mudanças estruturais e compará-las às demais organizações do 

campo, analisando se a mudança aproximou ou não as formas estruturais. 

 

 

Características da Pesquisa 

 

 

Esta pesquisa descritiva, de cunho qualitativo-histórico, tem como método de coleta de dados 

o levantamento histórico através de livros e documentos e entrevistas semi-estruturas, onde se 

emprega o corte seccional com perspectiva longitudinal, pois o mapeamento atual do campo 
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organizacional esta fortemente ligado à História da região. A análise dos dados coletados será 

interpretativa. 

 

O nível de análise da pesquisa é o campo das organizações artesanais produtoras de cachaça 

na cidade de Bananal, uma vez que é analisada a relação entre os alambiques artesanais com o 

campo supracitado, assim como toda sua lógica de formação histórica através da estruturação 

destes alambiques. 

 

Já as unidades de análise do estudo são os próprios alambiques artesanais, afinal é sobre a 

estruturação do campo desta indústria que este estudo se baseia. 

 

 

Coleta dos Dados 

 

 

Para entender o ambiente organizacional antes e após a entrada do novo produtor orientado 

por valores diferentes, é fundamental que se estude a formação da sociedade bananalense, 

entendo como as relações pessoais e profissionais se estabeleceram. Exatamente por esse 

motivo, há um peso considerável para os fatores históricos na formação do campo. Outro 

ponto muito importante é o conjunto de valores compartilhados entre os atores do campo, 

principalmente dos produtores de cachaça artesanal. Para levantar ambos grupos de 

informações, a coleta de dados foi feita de três formas: através de livros e documentos, ricos 
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em informações históricas, de entrevistas com os principais atores do campo e de conversas do 

cotidiano com diversos moradores da região. 

 

A principal fonte histórico-social desta pesquisa foi o documento elaborado, durante mais de 

cinco anos, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 

Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT), para o tombamento da Cidade de 

Bananal. Foi um amplo estudo sobre a cidade e a região, com o objetivo de “conhecer melhor 

a cidade, suas relações com a área rural, entender o seu comportamento espacial, recuperar sua 

lógica formativa enquanto conjunto edificado e enquanto estrutura urbana, enfim resgatar a 

sua historicidade ao mesmo tempo em que procurávamos desvendar os termos de sua 

contemporaneidade” (CONDEPHAAT, 1983:7). 

 

Todos os elementos histórico-sociais levantados pelo Conselho, tais como o processo de 

formação e desenvolvimento do núcleo urbano, a atual base econômica, as condições de 

trabalho, escolaridade e habitação, coincidem exatamente com as informações necessárias para 

se entender a formação da cidade, e conseqüentemente, a formação do campo organizacional 

dos produtores de cachaça artesanal. 

 

Claro que estas informações precisavam ser complementadas e atualizadas, já que o estudo do 

CONDEPHAAT é de 1983. Assim, o método escolhido foi a realização de pesquisas semi-

estruturadas com diversos atores do campo. 
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O primeiro passo foi determinar quem eram os produtores de cachaça na cidade. Foi montada 

uma lista com sete produtores e um ex-produtor. Destes, só não foi possível entrevistar um dos 

produtores e o único ex-produtor devido à dificuldade em encontrá-los. As entrevistas foram 

estruturadas para conduzir o produtor por questões como o motivo de ter começado a produzir, 

a evolução do mercado, perspectivas econômicas para a região, o relacionamento com o 

Governo e demais produtores e os planos para o futuro. As entrevistas foram realizadas num 

período de duas semanas, sendo que, após esse período, foi necessário entrar em contato com 

um dos produtores para o esclarecimento de uma dúvida. O roteiro da entrevista pode ser vista 

no anexo B. 

 

Um ponto de atenção nas entrevistas foi a mudança de orientação na organização da produção, 

ou seja, procurou-se mostrar se as organizações estavam sofrendo qualquer processo de 

transformação, quais os motivos e objetivos com estas mudanças. Também foi solicitado que 

os produtores comentassem a importância do turismo para a região e, se de alguma forma, 

influenciou sua produção. 

 

Apesar do envolvimento pequeno e quase sem causar interferência, a prefeitura também 

desempenha, ou pode vir a desempenhar, papel importante na configuração do campo 

organizacional. Por este motivo, entrevistou-se também o secretário de agricultura do 

município, já que a produção de cachaça estaria vinculada a esta pasta. 

 

Também foram entrevistados comerciantes locais e moradores, principalmente com o intuito 

de resgatar fatos do passado, assim como a percepção destes frente aos alambiques, tanto de 
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décadas passadas, quanto dos atuais. Estas entrevistas não seguiram a mesma estrutura das 

entrevistas realizadas com os produtores de cachaça, mas sim foram conversas do cotidiano 

com diversos moradores e conhecidos da cidade. Este método não procurava por respostas 

formais a determinadas questões da formação do campo organizacional, mas pretendia 

abastecer o analisador com informações que preenchessem determinados espaços e dessem um 

sentido coeso ao todo. Também foi muito útil em captar a percepção de imagem e qualidade 

que o morador tinha de cada alambique. Essas conversas foram possíveis por causa da rede de 

relacionamentos que o próprio pesquisador tem na cidade, como será explicado melhor no 

próximo ponto. 

 

Para extrair informações sobre o setor nacional da cachaça e poder demonstrar algumas 

alterações nos últimos anos, foram acessadas páginas do Governo na Internet, como as páginas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (dados como o volume produzido), do 

portal AliceWeb (dados sobre as exportações), dentre outros. 

 

Análise dos Dados 

 

 

Como a análise dos dados foi interpretativa, baseada, principalmente, no referencial teórico 

apresentado e na formação do pesquisador, considera-se relevante apresentar um pouco desta. 

 

O pesquisador, quando em idade juvenil, morou na cidade de Bananal, e mesmo após este 

período, continuou freqüentando a cidade, o que lhe rendeu uma rede de relacionamentos, que 
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de certa forma, podem ter interferido no processo de levantamento dos dados. Sua formação 

acadêmica foi quase toda em grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, 

sendo graduado em análise de sistemas. 

 

Durante o período em que morou em Bananal, não só construiu uma rede de relacionamentos 

como também esteve em contato com valores importantes compartilhados nesta sociedade e 

aprendeu a forma de relacionamento entre seus habitantes. A compreensão do funcionamento 

do campo organizacional se deve, em parte, por esses quatro anos em que o pesquisador 

morou na cidade. 

 

Outra característica importante referente ao pesquisador é o fato dele ser filho da sócia do 

novo alambique, gerando dois desdobramentos: aquisição de conhecimento técnico a cerca da 

produção e herança da imagem e relacionamento que os demais produtores e atores possuem 

da nova organização. 

 

Pelo interesse no processo produtivo da cachaça, o pesquisador foi instruído pelo responsável 

técnico da produção no novo alambique de todas as técnicas empregadas na produção por esta 

organização. Este aprendizado foi importante para entender determinados aspectos ao 

comparar os produtores e a aceitação de novos valores técnicos no ambiente. 

 

A associação feita entre a pessoa do entrevistador/pesquisador e o novo alambique também 

merece atenção, pois em alguns momentos facilitou o levantamento de informações, porém em 
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outros funcionou como limitador deste processo. Este tema será melhor tratado na seção 

seguinte, mostrando o que foi feito para amenizar a influência negativa. 

 

Voltando ao tema deste tópico, para interpretar os dados, procurou-se contrapor a 

configuração passada e atual do campo organizacional. Partindo desses dois cenários, 

identificaram-se os pontos divergentes entre eles, e baseado na interpretação do pesquisador, 

tentou-se evidenciar os diversos motivos que contribuíram para as mudanças, pinçando 

elementos históricos da cidade e das diversas entrevistas para justificar sua análise. 

 

 

Possíveis Limitações deste Estudo 

 

 

A primeira limitação, já inerente ao método da pesquisa, é a interpretação dos fatos, tão 

dependente do esquema interpretativo do pesquisador. Exatamente para diluir qualquer desvio 

de interpretação que possa surgir, na parte de metodologia procurou-se apresentar um breve 

resumo da formação do pesquisador, para que os estudiosos de posse desse estudo possam dar 

os devidos descontos. Vale ressaltar que esta limitação é inerente a qualquer estudo 

interpretativo, principalmente de fundo sociológico. 

 

Outro ponto importante foi o fato do pesquisador também ter atuado como entrevistador dos 

diversos atores do campo, pois apesar de não conhecer pessoalmente os produtores, ele é 

enteado do novo produtor instalado na cidade. Daí cabem todas as ressalvas que os demais 
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produtores podem ter feito ao serem entrevistados, principalmente porque há produtores que 

possuem um bom relacionamento com o novo produtor, porém também aqueles cujo 

relacionamento já está desgastado e abalado por conflitos passados. Para tentar diminuir 

qualquer influência sobre o processo, as entrevistas foram guiadas procurando manter o maior 

distanciamento possível entre o entrevistador e seus parentes, sempre evocando a imagem da 

Fundação Getulio Vargas (FGV) como promotora da pesquisa, embora esta estratégia também 

possa ter influenciado o resultado das entrevistas, já que a FGV possui uma imagem forte e 

transmite grande segurança. Porém considerou-se este tipo de influência mais “saudável” do 

que a causada pelo mau relacionamento entre os produtores. 
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Análise 

 

Mapeamento do Campo Organizacional Antes da Entrada do Novo Alambique 

 

 

Neste trabalho procura-se entender as modificações ocorridas no campo organizacional dos 

produtores de cachaça do município de Bananal – SP, quando da instalação de um novo 

alambique, cujos dirigentes possuíam uma orientação racional diferente da orientação comum 

aos demais atores do campo. 

 

Com este objetivo, a próxima parte deste estudo é dedicada à descrição do processo de 

estruturação do campo organizacional e de sua configuração antes e após a entrada do novo 

produtor. 

 

Bananal surgiu ao largo da estrada que ligava o Rio de Janeiro a São Paulo, e durante muito 

tempo baseou sua economia na agricultura de subsistência e se desenvolveu graças ao 

comércio realizado pelos viajantes. No século XIX, nas décadas de 40, 50 e 60, teve seu 

apogeu graças ao plantio do café, que se adaptou muito bem aos solos de terra roxa da região, 

chamados salmorões e massapés. Foi nesta época que grandes fazendas foram construídas, sua 

estação ferroviária foi importada da Bélgica e a Inglaterra exigiu o aval dos fazendeiros de 

Bananal para liberar um empréstimo ao Brasil. Entretanto, alguns fatores foram responsáveis 
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pelo rápido declínio da produção cafeicultora, entre eles a abolição da escravidão, crise 

econômica mundial e a exaustão das terras. 

 

O cultivo do café dava-se nos moldes clássicos da agricultura de exportação 
efetuada no período colonial: grandes propriedades, técnicas rudimentares e 
predatórias, exploração do braço escravo. 
Instalava-se a plantação em terrenos liberados por derrubadas e queimadas. 
Retiradas dos viveiros, as mudas do café eram plantadas em covas, dispensando-se 
ao cafeeiro de modo geral, poucos cuidados até a colheita. O início da produção 
poderia levar até 5 anos e o período de rentabilidade do cafeeiro varia de 15 a 20 
anos em média. Após esse período abandonava-se o terreno já cultivado e 
procurava-se outro onde iniciava-se novamente a produção do café nos mesmos 
moldes anteriores. Esse caráter predatório vai levar em relativamente pouco tempo 
ao esgotamento do solo do Vale do Paraíba em geral, e de Bananal em particular, 
contribuindo para a decadência cafeeira na região (CONDEPHAAT, 1983:40). 

 

Este ponto evidencia o caráter exploratório e predatório da construção da sociedade 

bananalense de acordo com os apontamentos de Motta, Alcadipani e Bresler (2001), que 

evidencia a colonização brasileira atrelada à exploração do país, sem a menor preocupação em 

seu desenvolvimento e manutenção. 

 

O declínio do café deu lugar à pecuária, que apresentava a vantagem de não precisar do solo 

empobrecido como a agricultura dependia. Como o terreno na região é acidentado, a pecuária 

que se desenvolveu foi a leiteira, em detrimento da pecuária destinada ao corte. 

 

Porém o gado introduzido na região era mestiço e não especializado na produção de leite, 

principalmente, porque o atrativo de Bananal para esta atividade havia sido o baixo valor das 

terras dos falidos barões do café, ou seja, quem veio para a região apenas substituiu os antigos 

produtores, mas perpetuaram sua forma de trabalho, pois queriam apenas extrair da terra seu 

sustento, ou até mesmo seu sucesso, mas não queriam investir nela nem em seu negócio. 
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Bananal continuou seu declínio econômico até meados do século XX. Neste momento surge o 

artesanato do crochê e Bananal começa a receber turistas em função desta nova arte. Embora 

não fosse suficiente para levantar novamente sua economia, pelo menos a manteve estável e 

despertou o interesse de seus moradores para as possibilidades do turismo na região, já que ela 

está cheia de fazendas antigas e estórias para contar. 

 

Neste cenário, misturando uma agricultura de subsistência e a fraca pecuária leiteira, o 

produtor de Bananal se encontra na situação de investir em diferentes frentes para tentar 

alcançar sua estabilidade econômica num município que sempre deu pouco apoio aos seus 

produtores. 

 

Uma destas alternativas era a produção de cachaça artesanal, principalmente porque havia 

cachaças que desfrutavam de certa fama na região, embora nunca tivessem tido uma grande 

abrangência nacional, se restringido às cidades ao seu redor (Parati, Rezende, Areias, etc). 

 

Portanto, a produção de cachaça era apenas mais um dos diversos produtos de uma fazenda. O 

que significava que em nenhum momento haveria foco nesta atividade. Inclusive, em muitas 

propriedades, a cachaça só era produzida com a cana de açúcar excedente da alimentação do 

gado, evidenciando o baixo grau de importância da atividade. Um dos produtores, ao ser 

indagado sobre como começou a produzir cachaça, afirmou que só produziu porque comprou a 

fazenda do tio e nesta fazenda havia um alambique, então continuou a produzir a cachaça. A 

ironia deste relato está no fato de que essa era exatamente uma das cachaças de Bananal que 
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gozavam de relativo reconhecimento, e como ele não soube aproveitar o posicionamento de 

seu produto (o foco era a produção de leite), a qualidade e fama da cachaça se esvaíram. Hoje, 

este produtor luta para recolocar seu produto entre as melhores cachaças de Bananal. 

 

Essa falta de planejamento estava atrelada à formação do produtor e à estrutura da produção, 

pois parafraseando DaMatta, os mundos da casa e da rua eram entrelaçados devido ao trabalho 

(rua) ser realizado dentro da própria fazenda (casa) e, provavelmente, o estilo de 

relacionamento entre patrão e empregado seria paternalista. Dessa forma o ambiente técnico 

era praticamente nulo, e o relacionamento profissional estava baseado em valores 

substantivos. 

 

Até a década de 1980, os produtores da região tinham seu foco em outras atividades (pecuária 

e agricultura), caracterizando a produção de subsistência, onde a cachaça aparecia como mais 

uma das sub-atividades da propriedade, onde o objetivo era realizar algum lucro no momento. 

Para evidenciar a falta de planejamento e investimento na produção e a frágil situação 

econômica apresenta-se a visão do novo produtor sobre os demais: 

"Os produtores produzem hoje, para vender amanhã, para pagar as dívidas que 
fizeram ontem e por isso precisam vender a cachaça a qualquer preço que 
conseguirem”. 

 

Neste mesmo período, em virtude do foco no lucro e não na produção em si, a qualidade e 

reputação da cachaça bananalense vinham caindo. A própria cachaça que em meados do 

século XX era reconhecidamente boa na região, e na época era envasilhada em garrafa de 

vidro com rótulo para sua comercialização, passou a ser comercializada em outros tipos de 
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vasilhames, descaracterizando o produto. A mudança em prol da lucratividade, na verdade, 

contribuiu para seu declínio. 

 

Assim, cada produtor tinha sua linha de produção totalmente independente de fornecedores, 

pois plantava a própria cana de açúcar, o processo de produção cada um dominava o seu e o 

envasilhamento não dependia de fornecedores de garrafas. Também não sofria maiores 

impactos com a mão de obra, já que não se utilizava especialistas na produção, ou seja, o 

mesmo trabalhador que cuidava do gado e da plantação, também ajudava na moagem da cana 

e na destilação do vinho (produto da fermentação do caldo de cana que é destilado para fazer a 

cachaça). 

 

Existia uma dependência fraca com os produtores de tonéis para o envelhecimento da cachaça. 

Digo fraca, pois o volume da produção era pequeno e os produtores não estavam preocupados 

com a qualidade dos tonéis, portanto, na prática, qualquer um servia. 

 

Até o início da década de 1990, o produto cachaça não tinha boa aceitação no mercado 

consumidor de maior poder aquisitivo, principalmente devido à imagem pejorativa que este 

fazia do produto, muitas vezes associado ao bêbado de porta de botequim. Esta percepção 

negativa do produto causava dois impactos para os produtores de Bananal: 1) comercialização 

do produto apenas na região, pois para vender para mercados afastados, o custo seria maior, 

conseqüentemente o preço teria que ser mais elevado, e o público capaz economicamente de 

adquirir este produto estava cheio de preconceitos, e 2) o público interessado em consumir 

cachaça, que também era o de menor poder aquisitivo, sofre grande influência do preço, 
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fazendo com que a disputa por mercados na região fosse determinada apenas por variações de 

preços, e como os produtores não possuíam outros artifícios para conquistar o mercado, a 

solução foi baratear cada vez mais o valor de seu produto, influenciando diretamente na 

qualidade do mesmo. 

 

Um ponto interessante era a comercialização na própria cidade de Bananal, pois para vender a 

cachaça o importante era o relacionamento pessoal que se tinha com o comerciante e os 

aspectos determinantes eram a amizade e parentesco. O próprio relacionamento entre os 

produtores não era de competição, pelo menos não havia disputa para produzir a melhor 

cachaça e vendê-la nos melhores pontos. O que existia eram as desavenças pessoais, afinal a 

cidade era muito pequena em termos populacionais, fazendo com que praticamente todos se 

conhecessem. 

 

A influência do Estado era praticamente nula, afinal os produtores não eram legalizados, 

portanto não estavam sujeitos às leis referentes à sua produção, além da incapacidade da 

prefeitura municipal em vistoriar e fazer cumprir a lei, e mesmo que tentasse seria difícil 

devido ao corpo funcional da prefeitura ser composto em sua maioria por bananalenses, 

significando a existência de relacionamento entre estes e os produtores. Dessa forma, 

provavelmente o “jeitinho brasileiro” prevaleceria na resolução de qualquer impasse, 

principalmente pelo formalismo e pela impunidade serem características marcantes em nossa 

sociedade. 
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Uma característica importante está na tomada de decisões dos atores do campo organizacional 

de produtores de cachaça artesanal de Bananal, principalmente baseadas em suas convicções 

morais ou pessoais, segundo sua maneira particular de perceber cada situação. 

 

As ações das organizações deste campo são orientadas, principalmente, pela racionalidade 

substantiva, ou seja, por valores ligados às questões morais de cada produtor. A evidência 

deste comportamento pode ser observada através das ações de alguns produtores: a) ao 

adquirir uma fazenda produtora de cachaça, apenas continuou a produção porque esta já 

existia e os empregados sabiam produzir a aguardente, sem ao menos analisar a viabilidade 

econômica desta atividade, não se importando com os resultados, apenas com o fato em si, de 

continuar a produção; b) os produtores, muitas vezes, contratam seus funcionários devido a 

algum tipo de relacionamento entre eles ou porque a pessoa estava precisando de um emprego, 

sem ao menos refletir nas conseqüências de seus atos. 

 

Apesar das ações, em sua maioria, serem orientadas por questões substantivas, isso não quer 

dizer que os atores desse campo não realizavam ações de fundo instrumental, afinal eles 

possuíam objetivos, como o lucro, por exemplo, e precisavam tomar decisões para alcançá-los. 

 

Portanto, até o início da década de 1990, o campo de alambiques artesanais da cidade de 

Bananal era composto por pequenos produtores, com foco em diversos ramos de negócios, 

preocupados em produzir cachaça para complementar a renda familiar através da produção de 

cachaça barata, sem se importarem com questões de qualidade técnica da produção, nem 

sofrerem grandes influências de outros atores como Governo, fabricantes de vasilhames, 
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transportadoras, ou comerciantes. O relacionamento entre os atores era basicamente pessoal, e 

muito pouco de cunho profissional. 

 

Segundo a classificação de DiMaggio, o campo dos produtores de cachaça ainda estaria, nesse 

momento, num estágio muito inicial, pois a interação entre as organizações era praticamente 

nula, não existiam estruturas de dominação nem padrões de coalizão definidos, sendo que 

nenhuma organização desempenha papel de destaque no campo, a quantidade de informações 

circulantes era muito baixa já que o próprio conhecimento sobre a produção era limitado, e 

principalmente, os produtores viam de forma totalmente autônoma as suas produções, não 

havendo qualquer sinal de se unirem para alcançarem seus objetivos. Como será mostrado 

mais adiante neste capítulo, já houve um esforço na tentativa de criação de uma associação dos 

produtores, porém a idéia não passou da primeira reunião. O que reforça a percepção de 

distanciamento entre os produtores. Abaixo segue um esquema mostrando a configuração do 

campo naquele momento: 

 

 
Figura II: Configuração do campo organizacional dos produtores de cachaça 
artesanal antes da entrada do novo produtor. 

 

A partir de meados da década de 1990, graças, em grande parte, à atuação do Governo Federal 

e ao incentivo às exportações, a percepção do produto “cachaça artesanal” começa a mudar, 
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criando novas oportunidades e desafios e, conseqüentemente, causando mudanças nesse 

campo organizacional na cidade de Bananal. 

 

 

A Internacionalização do Setor de Cachaça 

 

 

Apesar de grande parte da literatura pregar a internacionalização de empresas como opção 

para a expansão de mercado, pouco ou quase nada se fala dos reflexos desta no mercado 

interno. No caso da cachaça artesanal no Brasil, o processo funcionou como um instrumento 

de marketing local, inicialmente para os produtores das cachaças exportadas e, em seguida, 

para todo o setor da aguardente de cana-de-açúcar. 

 

Porém, para se entender este fenômeno ocorrido na última década, é fundamental levantar 

alguns fatos relacionados à política macro-econômica nacional. 

 

Após a abertura da economia brasileira nos anos 1990, o país apresentou uma enorme 

defasagem na balança comercial. O crescimento das importações foi motivado, 

principalmente, pela paridade da moeda nacional com a moeda estadunidense e à precariedade 

do parque industrial nacional, em grande parte por causa do protecionismo do Governo, da 

falta de interesse dos capitalistas nacionais e pela dificuldade de financiamento, inerente aos 

países não totalmente desenvolvidos (Pinheiro, 2002). 
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Diante deste quadro antiexportador da economia nacional e com um déficit elevado da balança 

comercial, o Governo adotou algumas medidas de emergência para tentar equilibrar o saldo 

das contas exteriores, tais como a desvalorização do Real, utilização de câmbio flutuante 

(Pinheiro, 2002) e a criação e ampliação de programas de incentivo às exportações, como o 

Programa de Financiamento às Exportações (PROEX) do Governo Federal, a Agência de 

Promoção de Exportações do Brasil (Apex Brasil) e, para difundir conhecimento, foram 

criados portais na Internet, como o Portal do Exportador 

(http://www.portaldoexportador.gov.br, acessado em 24/04/2005) e foram realizadas parcerias 

com instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

  

Ainda nesta mesma linha de ação, o Governo tem adotado estratégias de diversificação de 

produtos, de incentivo às pequenas e médias empresas à exportação e de consolidação, no 

mercado externo, de produtos tipicamente brasileiros criando uma identificação clara destes 

consumidores com uma “Marca Brasil”. Neste ensejo, surgem associações e agências 

destinadas à promoção da cachaça, tanto no mercado interno quanto no externo. Pode-se citar 

o Pró-cachaça, programa mineiro de incentivo de produção de aguardente, o Programa 

Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), a Federação Nacional das Associações 

dos Produtores de Cachaça de Alambique (FENACA), assim como o engajamento de outras 

instituições como a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE). 

 

Um dos produtores bananalenses, ao ser questionado sobre o mercado nacional de cachaça, 

indicou que a valorização do produto atualmente, se devia ao trabalho do Governo Federal, 
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principalmente ao “tornar a cachaça um produto exclusivamente brasileiro”, segundo a Lei N.º 

8.918, de 14 de julho de 1994. 

 

Além do incentivo governamental, a própria ABRABE, após analisar o mercado interno do 

nosso destilado, concluiu que a única forma de expansão das empresas produtoras de cachaça 

seria através da internacionalização, já que o mercado interno estaria saturado. A produção de 

cachaça no ano de 2002, segundo a página na Internet do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (http://www.agricultura.gov.br acessada em 24/11/2004), foi de 1,3 bilhões de 

litros, e segundo a ABRABE, apenas 0,6 % desse total foi destinado à exportação (Oliveira et 

al, site do SENAI-SC). 

 

Em 1994, a cachaça foi exportada para 25 países, hoje, após a atuação de diversas agências e 

do incentivo do Governo, o produto está sendo exportado para 47 países, segundo a página de 

Internet Alice Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp acessada em 26/04/2005). Abaixo é 

apresentado um quadro com os 10 maiores importadores de cachaça no ano de 2004, 

ordenados pelo valor em dólar (US$) do volume negociado. Também há uma coluna com o 

posicionamento destes países no ano de 1994, ordenados segundo os mesmo critérios de valor 

da importação, apenas para efeito de comparação, indicando a mudança ocorrida nesses dez 

anos. 
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Países US$ FOB Peso Líquido(Kg) Quantidade
Posição em 

1994
ALEMANHA 1.893.081,00           2.731.903                2.292.136 6º
PORTUGAL 1.251.390,00           612.700                  490.554 12º
ESTADOS UNIDOS 1.008.600,00           539.201                  408.285 14º
ITALIA 801.099,00              432.434                  308.350 4º
PARAGUAI 777.494,00              1.775.966                1.753.027 2º
ARGENTINA 759.530,00              414.759                  384.313 13º
ESPANHA 655.906,00              272.775                  227.141 16º
PAISES BAIXOS (HOLANDA) 655.302,00              260.481                  167.434 20º
URUGUAI 650.835,00              1.451.267                1.149.245 -
REINO UNIDO 352.521,00              154.837                  133.956 -

22084000 - CACHACA E CANINHA (RUM E TAFIA)

Tabela I: Quadro dos 10 maiores importadores de cachaça no ano de 2004 (SISCOMEX, extraído da 
página na Internet Alice Web do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp em 26/04/2005). 

 
Abaixo, apresenta-se um gráfico com a comparação entre os valores importados pelos cinco 

maiores importadores de 2004 e os valores que estes mesmos países importaram em 1994. 
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Gráfico I: Evolução das importações dos cinco maiores países importadores de cachaça no ano de 2004, tendo 
com base de comparação o ano de 1994. (SISCOMEX, extraído da página na Internet Alice Web do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp acessada em 26/04/2005). 
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Expansão do Mercado Interno Brasileiro 

 

 

O processo de internacionalização ocorreu pela procura de novos mercados, já que se 

acreditava que o mercado interno estava saturado. 

 

Entretanto, não se previu que elementos da cultura do país de origem frente ao processo de 

internacionalização poderiam modificar consideravelmente a relação entre empresa/produto e 

mercado local. No caso da exportação de cachaça, um novo nicho de mercado foi criado 

devido aos fatores da cultura brasileira. Surgiu um mercado para produtos diferenciados, ou 

seja, as cachaças artesanais começaram a ser valorizadas pelos brasileiros. 

 

Pelo processo de produção ser artesanal, muitos qualificam esse produto de “cachaça de 

qualidade”, o que é um erro, pois a qualidade é determinada pelas técnicas usadas na 

produção, e não pela forma, sendo possível encontrar aguardentes artesanais de péssima 

qualidade. 

 

Embora seja errado o termo “cachaça de qualidade”, a idéia que ele transmite é interessante, 

pois, se tem qualidade, é um produto especial e possui um preço especial. É pensando neste 

público diferenciado, disposto a pagar um valor elevado, que muitos restaurantes chiques das 

grandes capitais brasileiras têm adicionado a cachaça à sua carta de bebidas. Outro fenômeno 

que pode ser observado é o surgimento de casas especializadas na venda e consumo da nossa 
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aguardente, tão bem evidenciado nas diversas reportagens publicadas em revistas e jornais nos 

últimos anos. 

 

A criação ou aumento desta classe de consumidores de cachaça com alto poder aquisitivo foi 

influenciada pelo chamado estrangeirismo, ou seja, a valorização de tudo que é de outro país 

ao invés de valorizar o produto nacional. 

 

Hoje em dia, quando queremos agregar algum valor e qualidade ao produto o rotulamos de 

“Tipo Exportação”, tendo por significado a idéia de que se o produto é consumido pelo 

estrangeiro, então deve ser bom. É claro que este status de superior é dado aos países 

chamados desenvolvidos, pois é neles que “devemos nos mirar”. 

 

Pode-se perceber no Gráfico I o crescimento das exportações para países da Europa 

(Alemanha, Portugal e Itália) e para os Estados unidos, assim como a redução do valor 

exportado para o Paraguai, um país sul-americano. 

 

Portanto, a partir do momento que a cachaça começa a ser vendida para europeus, americanos 

e japoneses, ela começa a ser valorizada internamente, abrindo espaço para que os produtores 

distribuíssem no mercado nacional sua cachaça “tipo exportação”, que, obviamente, são as 

cachaças diferenciadas dos alambiques artesanais. Afinal, a elite brasileira não poderia 

consumir as mesmas cachaças que o povo moribundo. 
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Este mesmo tipo de relação, valorizando o estrangeiro ao invés do local, como acontecia entre 

a colônia e a capital do império, ou entre o país subdesenvolvido e o desenvolvido, pode ser 

observado no relacionamento entre cidade do interior e capital. Assim, objetos, modas e 

valores provenientes dos grandes centros urbanos seriam valorizados nas cidades pequenas do 

interior. 

 

Acompanhando esta mudança, em 1999 surge em Bananal um novo produtor com foco 

exatamente no mercado recém criado de cachaças de “qualidade”. Este entrante no campo 

organizacional de alambiques de Bananal trás grandes impactos para o mesmo, tanto quanto 

tem que se reorganizar para conseguir se adaptar às variáveis ambientais do campo. A seguir 

será caracterizada essa nova organização para então se apresentar a nova configuração do 

campo organizacional. 

 

 

Caracterização da Nova Organização Quanto a sua Racionalidade e Recursos de Poder 

 

 

Sabe-se que a estrutura da organização reflete a visão de seus dirigentes através das ações 

tomadas em função da interpretação da realidade. Por isso, entender o esquema interpretativo 

dessas pessoas é fundamental para a compreensão da estrutura da organização e das estratégias 

de ação escolhidas. Exatamente por este motivo, começar-se-á a apresentação da nova 

organização não pela descrição da própria, mas sim por características importantes de seu 

dirigente e fundador. 
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Ele se formou em química no interior do estado de São Paulo, cujo projeto final para a 

conclusão do curso foi a construção de um alambique em miniatura. Um dos lugares onde 

trabalhou foi o conselho regional de química, o que lhe garante uma boa rede de 

relacionamentos até hoje, porém, a maior parte de sua carreira como químico foi numa 

multinacional do setor de mineração, onde foi responsável pelo laboratório de análises 

químicas em diversas filiais. Nesta empresa ele teve a oportunidade de desenvolver 

habilidades administrativas, como gestão de pessoas, gestão de material, metodologia de 

trabalho, etc. 

 

Paralelo à sua atividade principal, começou a ajudar um amigo produtor de cachaça a melhorar 

sua produção. Na época, o processo era extremamente empírico, pois apesar de conhecer 

diversos procedimentos para melhorar o processo produtivo, ou até mesmo corrigir uma 

alambicada com problemas, eles desconheciam os porquês de se realizar determinadas ações, 

afinal havia poucas pesquisas desenvolvidas sobre a produção da cachaça. Neste ponto, ele 

resolveu desenvolver seus conhecimentos químicos a cerca da produção de cachaça, através da 

realização de estudos em conjunto com outros pesquisadores de diferentes universidades, 

criando e trocando saber, permitindo-lhe entender as reações químicas envolvidas nos 

processos de fermentação e destilação e possibilitando-o a criar diversas técnicas para 

melhorar este processo. 

 

Após sua aposentadoria, começou a se dedicar integralmente ao estudo da produção de 

cachaça, passando a prestar consultorias nesse campo, assim como ministrando palestras, não 
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apenas sobre cachaça, mas também sobre a fixação do homem no campo, já que este é um 

problema enfrentado pelas cidades do interior, que “perdem” seus jovens atraídos pelas 

maravilhas da cidade grande (êxodo rural). 

 

Por toda sua formação e trajetória percebe-se a intensa presença de valores associados á 

racionalidade instrumental, sempre atrelado à sua capacidade técnica e científica. Foi baseado 

nestes valores e conhecimentos que ele começou a construir seu próprio alambique. 

 

A primeira vez que foi à Bananal, foi para dar uma palestra sobre a Fixação do Homem no 

Campo, com base no turismo receptivo, sendo sua proposta baseada na criação de alambiques 

de “qualidade”, agregando valor à produção, podendo ser usado, inclusive, como difusor de 

conhecimentos através de parcerias com escolas e faculdades que quisessem estudar a 

produção e o negócio em si. 

 

Apesar dos resultados de sua palestra terem sido praticamente nulos, ele teve a oportunidade 

de implantar na cidade o seu próprio alambique. Sem desperdiçar a chance, começou a 

construção em 1999, empregando todos seus conhecimentos técnicos e preparando sua 

estrutura física para produzir a cachaça segundo os padrões exigidos pela legislação, com o 

conceito de economia no processo e minimização dos custos de produção, assim como se 

preparou para receber grupos de turistas, estudantes e estudiosos do assunto. 

 

Todos os detalhes do projeto foram pensados e repensados, objetivando sempre a eficiência 

em todas as etapas da produção. Mesmo após o término da construção, os equipamentos 
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continuaram sendo modificados e testados em busca das condições para elaboração do produto 

ideal. 

 

O alambique tinha como meta a elaboração de dois produtos, uma cachaça e uma aguardente 

de fruta. Hoje se comercializa a cachaça envelhecida em tonéis de diferentes madeiras, porém 

a aguardente de fruta só foi possível produzir no primeiro ano. Isto aconteceu, pois a empresa 

tem a preocupação em contribuir para o desenvolvimento da região buscando todos seus 

insumos nas redondezas. Entretanto o clima da região não tem favorecido o cultivo da fruta 

nos últimos anos, impossibilitando a realização de novas safras da aguardente. Isto evidencia 

dois aspectos: (a) apesar de estar orientada por valores instrumentais, a organização não se 

estrutura profissionalmente para evitar que sua matéria prima falte e (b) apresenta aspectos 

substantivos na estratégia empresarial, uma vez que está preocupada com o desenvolvimento 

da região, já que procura a fruta apenas na região e não tem interesse e trazer de outras regiões 

do país. 

 

O processo de legalização do alambique foi relativamente fácil, embora extremamente 

burocrático. Como a infra-estrutura e o processo de produção foram pensados previamente 

para atender todos os quesitos técnico-legais, não aconteceram entraves nestas questões. A 

grande dificuldade estava em se conseguir todas as aprovações e certidões exigidas pelos 

diversos órgãos envolvidos (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Conselho 

Regional de Química, Junta Comercial do Estado de São Paulo, Secretaria da Receita Federal, 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, etc). Muitas dessas 

dificuldades só foram possíveis de se resolverem devido à rede de relacionamentos do 
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produtor com antigos colegas de faculdade e profissão (químicos), que estavam trabalhando 

nesses órgãos governamentais. Mesmo assim, o processo completo de legalização demorou 

mais de um ano e mais de uma vez, o produtor teve que financiar a visita de técnicos do 

Governo para vistoriar as instalações para que as mesmas fossem liberadas para a produção, 

pois havia órgãos sem verbas para esse tipo de atividade. O que acontece na maior parte das 

vezes é que o processo fica parado, já que se a vistoria não é realizada, não se pode dar 

continuidade ao processo. O anexo A deste documento apresenta os passos para a legalização 

deste alambique. 

 

É claro que todo esse esforço para fazer um produto diferenciado e ser a primeira organização 

produtora de cachaça a se legalizar na região tinha um objetivo: introduzir este produto de alto 

valor agregado num mercado capaz de absorvê-lo, ou seja, os consumidores das classes média 

e alta dos grandes centros urbanos. 

 

Não é por acaso que a produção e o produto estão alinhados com os valores destes 

consumidores dos grandes centros, afinal sabe-se da importância da legitimação da empresa 

no mercado de destino de seus serviços e produtos. Grande parte dessa legitimação ocorre 

durante a atividade turística na cidade de Bananal, devido às visitas dos turistas dos grandes 

centros urbanos ao alambique, tendo a oportunidade de identificarem seus valores pessoais nos 

processos de fabricação da cachaça. 

 

As visitas ao alambique sempre são guiadas pelo próprio produtor. Ao longo do passeio são 

passadas para os turistas uma série de informações sobre a produção e os cuidados com a 



 

 

74 

mesma para se obter um produto de qualidade (paladar e cheiro agradável e isento de 

substâncias nocivas à saúde). Em conversa com uma pessoa que visitou a produção há alguns 

anos, esta confidenciou não beber outra cachaça a não ser a deste alambique, pois após todas 

as explicações recebidas passou a confiar apenas no processo produtivo deste. Na verdade, ela 

identificou valores pessoais importantes sendo empregados na criação de um produto, 

estabelecendo assim uma relação de confiança. 

 

A forma desse ator se movimentar no campo está relacionada ao poder exercido por ele sobre 

o ambiente técnico. Os próprios recursos de poder baseados no relacionamento pessoal têm 

sua origem em sua formação técnica, onde conheceu e constituiu sua rede de relacionamentos 

ligada ao Governo (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Conselho Regional 

de Química, etc.). Paralelo a isto, o poder que consegue exercer sobre os demais produtores da 

região é derivado de seu conhecimento técnico a cerca da produção de cachaça. 

 

A entrada desse novo ator no campo organizacional dos produtores de cachaça de Bananal 

causou mudanças neste campo, assim como valores compartilhados no campo influenciaram 

na estrutura do novo ator e no relacionamento deste com os demais atores. Este novo cenário 

será apresentado no item seguinte. 
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A Nova Configuração do Campo Organizacional dos Produtores de Cachaça Artesanal 

da Cidade de Bananal 

 

 

O processo de formação do campo organizacional antes da entrada do alambique orientado por 

valores instrumentais, caracterizava um campo de pouca coesão, pois o relacionamento 

existente entre os atores do campo (produtores de cachaça) se restringia ao compartilhamento 

de valores, já que eles não possuíam qualquer forma de integração, nem de troca de 

informações. 

 

O novo produtor, após se instalar, e ter seu alambique operacional, tentou mobilizar os demais 

produtores para formarem uma associação com diversos objetivos. O mais imediato destes 

seria a difusão do conhecimento técnico, possibilitando a identificação da produção local com 

valores em voga em outros mercados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma, 

possibilitaria a criação de um pólo produtor de cachaça reconhecido em outras regiões do país, 

fortalecendo a imagem destes produtos. A teoria seria de que juntos eles teriam força para 

competir com outras regiões produtoras de cachaça, já organizadas e reconhecidas. 

 

Porém, a idéia não saiu do papel até hoje, pois, segundo as palavras de um dos produtores se 

referindo aos demais, “cada um só quer saber do seu lado, a maioria não pensa em melhorar a 

produção”. Na verdade, a proposta de uma associação de colaboração mútua era muito 

inovadora para aquele momento, pois não existia qualquer perspectiva de mudança na forma 

de produzir e comercializar a cachaça. 
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Este ponto vale a pena ser um pouco mais aprofundado, pois demonstra uma série de 

características dos atores do campo. Naquele momento, não havia no campo nenhum ator que 

possuísse poder real sobre os demais, pois como já vimos, o grau de coalizão e de formação 

das estruturas de poder era muito pequeno. Na verdade, todos agiam como líderes, pois assim 

o eram dentro de suas organizações, mas nenhum dos produtores reconhecia esta imagem nos 

outros. A grande verdade, é que fora de suas organizações, onde exerciam o poder devido à 

estrutura hierárquica, e não pela competência, nenhum deles tinha a capacidade de conduzir 

um projeto desse nível, com exceção, talvez, do novo produtor, que havia acumulado anos de 

experiência gerencial, mas como ele havia acabado de chegar e suas idéias ainda eram 

contrárias aos valores compartilhados no campo, sua capacidade de ação era bastante limitada. 

Abaixo segue o relato do próprio sobre como foi a primeira reunião: 

“Após ter exposto toda a idéia da associação e explicar os benefícios, me coloquei 
a disposição da associação para trabalhar como o químico da mesma, sem 
qualquer tipo de contrapartida financeira durante o tempo necessário para ela se 
organizar e poder viver com seus próprios recursos. Porém a primeira pergunta 
que me fizeram foi o que eu estaria ganhando com isso, e a partir desse momento, 
começaram a discutir sobre quem seria o presidente da associação e qual seria o 
valor dos dividendos. Foi neste momento que percebi que não funcionaria e desisti 
da idéia”. 

 

Através desse depoimento, percebe-se a incapacidade dos produtores antigos em captar a 

proposta e na verdade, a única idéia que tiveram foi de tirar proveito próprio da situação. É a 

idéia que o brasileiro faz da “coisa pública”, pois se “não é de ninguém, então se pode meter a 

mão”. 

 

Com a saída do novo produtor desta “quase associação”, a proposta não seguiu adiante, pois 

todos os demais produtores permaneceram numa posição passiva aguardando que tudo se 
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resolvesse magicamente. A idéia só foi retomada neste ano (2005), quando a prefeitura 

resolver montar uma câmara setorial do turismo e englobou a organização dos alambiques 

como um dos itens a serem alcançados. Este episódio mostra um forte traço cultural dos 

produtores, relacionado ao subsistema dos liderados conforme relatado por Barros e Prates 

(1996), indicando uma postura de espectador associado à ausência de líder no campo naquele 

momento. 

 

Foi com a entrada do novo alambique, voltado a atender a expansão do mercado nacional de 

“aguardentes de qualidade”, que os demais produtores perceberam a existência de diversas 

possibilidades com o aperfeiçoamento da produção. Alguns produtores passaram a guiar suas 

ações nas formas de produção do novo alambique, tentando copiar o processo produtivo, 

equipamentos, instalações e até o público-alvo. 

 

Este processo isomórfico tinha um objetivo claro, o de conseguir penetrar nos mercados fora 

de Bananal. Esta mudança de caráter mimético procurava legitimar as organizações nos 

grandes centros urbanos, onde a empresa copiada já dispunha de boa aceitação. 

 

Entretanto, todo processo de mudança é complicado e difícil, principalmente quando os 

produtores já trabalhavam da mesma forma havia anos, e tinham aprendido que aquela era a 

forma correta, de acordo com seus valores e costumes. Porém, ao conversar com os 

produtores, percebeu-se a grande influência das idéias de seus filhos, muitos estudando fora de 

Bananal, corroborando assim, com os valores empregados pela nova organização. 

Obviamente, o conflito entre os valores das duas gerações é complicado podendo, inclusive, 
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causar atritos, como indicado por um filho de um dos produtores ao defender seu ponto de 

vista: “meu objetivo é a qualidade, por isso bato de frente com meu pai sempre”. 

 

Mesmo entendendo a importância da qualidade na fabricação para possibilitar a inserção do 

produto em outros mercados, um dos produtores ao ser questionado sobre o que seria 

qualidade, respondeu que “qualidade é estar alinhado com as normas do Ministério da 

Agricultura, um pouquinho pra cima ou pra baixo, mas entorno dos valores estipulados por 

ele". Quando ele se referiu a “um pouquinho pra cima ou pra baixo”, estava se referindo aos 

valores máximos de concentração de determinados compostos químicos na composição final 

do produto, o que obviamente, não está sujeito a variações acima do permitido, mas segundo 

seus valores pessoais, esta variação seria aceitável. Isto evidencia a influência na tomada de 

decisões de ambas racionalidades, tanto a substantiva, quanto a funcional, e confirma mais 

uma vez a presença do formalismo no campo. 

 

Para adequar a organização ao novo cenário, duas ações eram primordiais: a legalização da 

empresa, possibilitando a comercialização fora de Bananal, e o aperfeiçoamento do produto, 

principalmente através de investimentos em infra-estrutura e aquisição de conhecimento. 

 

Atualmente em Bananal, dos seis produtores de cachaça artesanal entrevistados, um é o novo 

produtor com valores racionais instrumentais, dos cinco restantes, um já fez vastos 

investimentos em infra-estrutura e já finalizou o processo de legalização da empresa. Outros 

dois estão fazendo os investimentos necessários, assim como estão no meio do processo de 

legalização. O quarto produtor ainda está estudando uma forma de melhorar sua produção para 
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então pensar em legalizar a empresa. E o último, começou a produzir há três anos apenas, 

ainda sem condições de financiar os investimentos necessários, mas com a certeza de que irá 

legalizar sua produção em breve. 

 

Para ilustrar a diferença gritante entre os alambiques antigos e a nova organização, 

evidenciando as distintas preocupações, valores e conhecimentos técnicos sobre a produção, 

apresenta-se abaixo uma série de fotografias do alambique da nova organização e de um dos 

produtores antigos, que ainda não começou a alterar sua infra-estrutura. 

 

 
Fotografia I: Vista lateral do novo alambique 
 

As fotografias I e II apresentam uma visão dos quatro módulos da instalação: o módulo 

superior direito é onde fica a moenda, o módulo adjacente é onde funciona o processo de 

filtragem e fermentação (fotografia V), que por sua vez é congruente ao módulo onde se 
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realiza a destilação (fotografia III), e a caldeira fica no módulo que está no primeiro plano da 

fotografia. 

 

 
Fotografia II: Vista lateral do novo alambique 
 

Na fotografia V, apresenta-se o setor onde ocorre a fermentação do caldo de cana-de-açúcar. 

Há quatro dornas de fermentação com capacidade de 500 litros cada, todas com proteção em 

sua abertura para evitar a contaminação por agentes externos (animais, sujeira, etc). A 

passarela entre as dornas, além de facilitar o controle do processo de fermentação pelo 

alambiqueiro, também permite com segurança a visitação do alambique pelos turistas. 

 

A fotografia IV mostra as diferentes garrafas e embalagens usadas na comercialização dos 

produtos dessa organização, evidenciando o cuidado com a imagem e a preocupação de 

agregar valor ao produto. 
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Fotografia III: Alambique          Fotografia IV: Diferentes garrafas e embalagens 
 
 

 
Fotografia V: Setor onde se realiza a fermentação no novo alambique 
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Abaixo seguem algumas fotografias com a infra-estrutura produtiva de um dos produtores 

antigos da região. 

 

 
Fotografia VI: Alambique            Fotografia VII: Área de envasamento 
 

Este produtor possui toda a estrutura produtiva dentro de um mesmo cômodo, ou seja, a 

moagem, fermentação, destilação, envelhecimento e o envasamento se misturam podendo 

causar interferência de um processo no outro. Por exemplo, o calor da destilação pode causar 

mudanças tanto na fermentação, quanto no envelhecimento. Além disso, o espaço não é 

organizado para ser funcional, não é exclusivo para a produção (na fotografia VII pode-se 

observar um arreio de cavalo pendurado nas vigas de sustentação do telhado), comprometendo 

a limpeza e higiene do local. 
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Fotografia VIII: Dornas de fermentação 
 

 
Fotografia IX: Envelhecimento e garrafas para comercialização do produto 
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Pode-se perceber que não há qualquer preocupação com critérios de organização, limpeza, 

imagem do produto, etc. O próprio produtor reconhece que: 

“aqui não tem condição de receber turistas, quando fico sabendo que está vindo 
alguém visitar o alambique até me escondo de vergonha. Mas já melhorou. Era 
pior. Agora eu sei que a limpeza é importante e procuro deixar as coisas mais 
organizadas”. 

 

O realinhamento estratégico dessas organizações, além da superação de crenças já 

estabelecidas, também trás novos desafios antes não enfrentados. Agora, o objetivo é ter 

controle sobre a produção, significando a manutenção da qualidade técnica do produto através 

de uma padronização (os produtos de diferentes alambicadas devem ter características 

semelhantes, pois dificilmente seriam iguais, como visto anteriormente, caracterizando o 

método de produção artesanal), exigindo maior dedicação por parte dos produtores nos 

processos de controle. É exatamente neste ponto, onde todos os produtores são unânimes ao 

indicarem a maior dificuldade em produzir cachaça em Bananal como sendo a falta de mão-

de-obra adequada. Alguns dos problemas relatados foram a falta de instrução e de 

responsabilidade culminando na falta de confiança profissional entre ambos, trabalhadores e 

patrões. Porém o principal problema está no conflito entre os valores compartilhados dos 

produtores e de seus funcionários. Embora os produtores estejam sofrendo influências externas 

e tendo seu conjunto de valores modificados, estas mesmas influências não chegam até os 

trabalhadores, com menos instrução e sem acesso às diferentes fontes influenciadoras. 

Enquanto os esquemas interpretativos de ambos os lados for uma fonte de conflitos, os 

produtores terão suas ações limitadas, dificultando o processo de migração para a nova 

estrutura. 

 



 

 

85 

Outra alteração na estratégia dos alambiques, diz respeito à colocação do produto no mercado, 

tentando construir uma imagem positiva do mesmo. A disputa não está mais no campo dos 

preços, mas sim na percepção do consumidor a respeito do valor agregado em cada produto. A 

seguir seguem trechos com comentários de um dos produtores sobre a nova orientação da 

empresa: 

“A gente não quer mais vender em boteco pra gente que não vai valorizar o seu 
produto ... o consumidor alvo que a gente quer atingir está se transformando, está 
deixando de ser o que tem um poder aquisitivo menor, não é que vamos deixar de 
atender ele, mas queremos atingir outro mercado ... hoje o que eu quero primeiro é 
a qualidade, e segundo trabalhar um pouco o marketing, para poder fazer o nome 
da cachaça para poder atingir um hotel bacana, uma pousada, um restaurante e 
conseguir alcançar este tipo de público”. 

 

Para corroborar a idéia de que os antigos produtores foram influenciados pela chegada do 

novo produtor, se procurou levantar informações oriundas de outros atores, que não os 

próprios produtores. Assim sendo, o próprio Secretário de Agricultura do Município confirma 

esta influência: 

“A cidade sempre teve tradição na produção de cachaça, sendo o conhecimento 
passado de pai para filho, mas sempre foi algo amador. Com a chegada do novo 
produtor, um expert no assunto, trouxe novas perspectivas para a região”. 

 

Até este ponto, apresentou-se as influências do novo produtor sobre o campo organizacional, 

mas o contrário também é verdadeiro. Os valores compartilhados no campo, principalmente a 

forma de relacionamento entre os atores, exerceram grande influência sobre o produtor de 

orientações funcionais. 

 

O primeiro ponto de adaptação da nova organização foi o processo seletivo, onde antes se 

tentava empregar o funcionário mais adequado para desempenhar cada tarefa, no entanto, os 

problemas apontados por todos os outros produtores também foram percebidos nesse modelo. 
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A solução encontrada foi a contratação por indicação, independente da qualificação 

profissional, pois o maior problema enfrentado estava na postura profissional. 

 

Mas a mudança mais radical se deu no relacionamento com os demais atores do campo 

organizacional. No início, a abordagem fora totalmente profissional orientada por questões 

funcionais, como foi a tentativa de estabelecer uma associação de produtores objetivando o 

crescimento da região. Tal abordagem, não foi aceita pelos demais produtores, causando 

desavenças entre alguns até os dias de hoje. A idéia de organizar os produtores da região não 

morreu, porém a abordagem atualmente está sendo feita de forma bem diferente. Na verdade, 

ele está se baseando no relacionamento pessoal com cada produtor, para propor uma forma de 

trabalho colaborativa, sem qualquer vínculo oficial ou formal. Dessa forma ele consegue se 

comunicar com os produtores através do mesmo conjunto de valores culturais pré-existentes 

no campo. 

 

Estas alterações contribuíram no processo de legitimação no campo, concedendo-o uma 

melhor aceitação na cidade de Bananal, permitindo a transformação de seus recursos de poder 

em poder real, corroborando para o sucesso da organização dentro e fora da cidade. 

 

Abaixo se apresenta um desenho com a nova configuração do campo dos produtores de 

cachaça artesanal da cidade de Bananal. A espessura da linha de conexão entre os atores 

representa o grau de relacionamento entre os atores, ou seja, quanto mais fina for a linha, 

menor é o relacionamento entre os atores, e quanto mais espessa, maior o grau de 

relacionamento e/ou dependência. 
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Figura III: Configuração do campo organizacional dos produtores de cachaça artesanal após a entrada do 
novo produtor. 
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Considerou-se mais apropriado representar o novo produtor como uma entidade distinta dos 

demais, pois como se pode notar, o grau de relacionamento dele com cada ator do campo pode 

ser distinto do grau de relacionamento dos demais produtores com estes mesmos atores. Por 

exemplo, o novo produtor sofre influências muito fortes dos valores compartilhados no 

mercado externo a Bananal e do Governo Federal, principalmente em quesitos de 

regulamentação técnica da produção, sem falar é claro das exigências fiscais e contábeis. Já os 

produtores antigos continuam sofrendo muita pressão dos valores e tradições por eles 

compartilhados, embora mostre uma crescente influência dos valores relacionados à 

racionalidade instrumental, trazidos, principalmente, pelos turistas e pelas pressões de 

legitimação do mercado externo. 

 

A linha tracejada conectando os produtores, indica uma fraca relação entre eles. Atualmente, 

há apenas algumas trocas de informações entre o novo produtor e determinados produtores 

antigos, reforçando que a interação entre estes atores ainda é bastante subdesenvolvida. 

 

O campo organizacional ainda não atingiu sua maturidade, mas mostra indícios de que 

caminha nessa direção: 

1. Alguns produtores começam a trocar informações sobre a produção; 

2. Isto gera um incremento da quantidade de informações circulando no campo, fazendo 

com que os produtores tenham que lidar com um número maior de informações; 

3. Pelo menos dois produtores estão procurando melhorar sua formação técnica sobre o 

processo produtivo em fontes fora de Bananal, mostrando uma tendência de 

profissionalização; 
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4. Todos são unânimes ao afirmarem a necessidade de se organizarem em uma associação 

para defenderem seus interesses comuns, apesar de não saberem se daria certo e não 

mostrarem iniciativa neste sentido. 

 

Como pôde ser observado, o campo ainda não está estruturado, mas nos últimos cinco anos 

tem passado por transformações indicando uma tendência neste sentido. Evidentemente, estas 

mudanças estão significam o abandono de determinados valores sociais e culturais em prol de 

uma racionalidade funcional, não cabendo neste estudo a avaliação da relação custo-benefício 

para a cidade, produtores e sua sociedade de forma geral. O objetivo foi apenas de retratar o 

processo de estruturação e isomorfismo do campo. 
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Conclusão 

 

 

Através da história da cidade, seu processo de formação e construção social, desenhou-se um 

cenário propício ao desenvolvimento de valores associados à racionalidade substantiva. Este 

ambiente influenciou diretamente a forma das estruturas produtivas de cachaça artesanal e o 

relacionamento entre elas. Também se observou a modificação no campo organizacional atual, 

já compartilhando valores introduzidos pelo novo produtor de cachaça, alinhado, 

principalmente, às questões funcionais da produção. Abaixo segue, resumidamente, um quadro 

comparativo entre a situação do campo antes e após a entrada do novo produtor: 

 

Valores, orientações e objetivos compartilhados no campo organizacional dos 

produtores de cachaça artesanal da cidade de Bananal 

ANTIGO CENÁRIO NOVO CENÁRIO 

Venda interna. Venda externa. 

Disputa entre os produtores, praticamente 

de cunho pessoal. 

Para enfrentar o mercado externo, estão 

considerando em superar as desavenças 

internas para conseguirem forças na 

atuação externa. 

Produção desorganizada Produção organizada (controlada). 

Produção sem controle técnico, baseada 

na tradição. 

Emprego de técnicas de produção de 

cachaça. 

Produto comercializado em garrafas de 

refrigerante. 

Preocupação com a imagem do produto, 

principalmente para os turistas. 

Preocupação com o custo do produto. 

Preocupação com a percepção de 

qualidade (agregar valor). 

Tabela II: Valores, orientações e objetivos compartilhados no campo organizacional dos produtores de 
cachaça artesanal da cidade de Bananal, antes e após a entrada do novo produtor. 
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As mudanças ambientais podem, pelo menos em parte, ser explicadas pela chegada da nova 

organização em Bananal, trazendo novas perspectivas e possibilidades para os demais 

produtores. A nova empresa também contribuiu para a difusão de valores associados á 

racionalidade instrumental tão comum aos grandes centros urbanos, provocando mudanças nos 

esquemas interpretativos dos atores do campo. 

 

O próprio processo de legitimação foi influenciado, pois antes bastava se legitimar frente ao 

ambiente institucional que já era suficiente para a organização sobreviver. Agora, além do 

ambiente institucional (características internas da sociedade), as organizações também estão 

precisando se legitimar quanto a quesitos técnicos (valores externos dos grandes centros). 

Todas as mudanças estão acontecendo sempre em busca de aumentarem a capacidade e chance 

de sobreviverem. 

 

Quando o novo produtor se instalou, as questões relacionadas ao ambiente institucional eram 

as principais influenciadoras do campo. Por esse motivo, os recursos de poder da nova 

organização baseados em valores técnicos não passavam de poder potencial nesta época. Com 

a difusão entre os demais produtores de valores associados à racionalidade funcional, estes 

recursos de poder foram transformados em poder real. 

 

Este processo de mudança isomórfica foi de caráter mimético inicialmente, pois não possuiu 

características coercitivas nem normativas. Apesar das leis sempre existirem, não causavam 

qualquer impacto sobre a produção não legalizada, e o fato dos produtores estarem procurando 



 

 

92 

a regularização legal da empresa está relacionado às pressões miméticas causadas por fatores 

competitivos. Apenas após a legalização da empresa, esta passa a ter sua estrutura influenciada 

pelo Governo e se torna sujeita às normas do Conselho Regional de Química, caracterizando, 

respectivamente, os aspectos coercitivos e normativos. 

 

A influência no campo organizacional foi tão grande, que inclusive novos atores (não 

produtores) passaram a fazer parte do campo. Nesse contexto pode-se exemplificar a inclusão 

do Conselho Regional de Química, classe trabalhista, do Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e da Prefeitura, ambos atores governamentais. 

 

Dessa forma, a Teoria Institucional se mostra amplamente adequada à explicação das formas 

estruturais no campo dos produtores de cachaça artesanal na região da cidade de Bananal, São 

Paulo. 

 

Também se pôde observar no campo organizacional a existência de traços da cultura 

brasileira, que foram importantes para entender como muitas das relações sociais são 

determinadas. Apesar de estar preocupado com a qualidade, os valores e costumes dos antigos 

produtores ainda estão presentes no campo organizacional, como o produtor que quer 

“legalizar a empresa, mas não 100%, mas uns 80%”, ou o caso de outros produtores que 

pretendem adquirir conhecimento através da amizade, e não pelos caminhos formais e 

profissionais, mostrando que até para a adequação às normas fixas e rígidas o povo brasileiro 

procura dar “um jeitinho”. 

 



 

 

93 

É importante ressaltar, que a mudança no campo organizacional não ocorreu única e 

exclusivamente por causa da entrada do novo produtor, mas também por causa de um conjunto 

de fatores como o surgimento de um público consumidor de cachaças diferenciadas, diversas 

influências culturais, situação econômica, etc. 

 

 

Sugestões para Estudos Futuros 

 

 

Da mesma forma que se pôde observar a influência de uma organização sobre os demais 

produtores (donos dos alambiques), seria interessante um estudo para verificar se este novo 

conjunto de valores, introduzidos pela nova organização, também passou a ser compartilhado 

pelos funcionários e outros habitantes de Bananal, evidenciando a influência das forças 

isomórficas na estruturação da sociedade, assim como poderia ser verificada a influência desta 

“nova sociedade” sobre o campo organizacional de produtores de cachaça.  

 

Outra possibilidade seria estudar a influência da modificação relatada neste estudo sobre 

outros campos organizacionais na mesma cidade, ou seja, se a mudança gerada no campo 

organizacional de produtores de cachaça artesanal poderia causar algum impacto na 

estruturação de outros campos na cidade. 
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Anexo A - Passos para legalização de um alambique 
 

Abaixo descrevemos todo o caminho burocrático a se percorrer para legalizar uma produção 

de cachaça. Os valores apresentados em cada etapa, quando esta possui algum custo, são 

aproximados e fazem referência aos valores praticados no ano de 2003. Algumas taxas são 

federais, portanto são vigentes em todo o território nacional, outras são taxas estaduais e se 

referem ao valor cobrado no Estado de São Paulo. 

 

Nº ETAPA CUSTO 

(R$) 

01 Registro do Contrato Social na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 120,00 

02 Registro na Secretaria da Receita Federal para obtenção do CNPJ - 

03 Solicitar licença de instalação na CETESB (Área de 350 m2) 430,00 

04 Publicar no D.O. e jornal local o requerimento da licença de instalação junto 

à CETESB 

59,00 

05 Requerer à Prefeitura certidão de Uso do Solo 10,00 

06 Publicar no D.O. e jornal local que a licença de instalação foi concedida pela 

CETESB e que agora requer a licença de instalação. 

107,00 

07 Aguardar a visita do técnico da CETESB para inspecionar a produção “in 

loco”. Sendo aprovada sem restrições, publicar no D.O. e jornal local o 

recebimento da licença de operação por 4 anos. 

74,00 

08 Dar entrada na documentação do Conselho Regional de Química 900,00 

09 Dar entrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 220,00 
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10 Solicitar o registro especial de selos de controle de bebidas alcoólicas no 

Ministério da Fazenda 

- 

11 Registrar os produtos (rótulos e embalagens) no Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

150,00 

 

 

Custos extras durante o processo de legalização: 

• Cada viagem à CETESB, o custo estimado fica em torno de R$ 80,00; 

• Como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento não dispõe de verba para 

fiscalização foi pago o custo de viajem do fiscal: R$ 320,00; 

• Como o Ministério da Fazenda não possui verba para a fiscalização, foi pago o custo 

de viajem do fiscal: R$ 250,00. 

 

Custos após a legalização: 

• Contador: R$ 250,00 por mês; 

• Emissão dos selos de controle de bebidas alcoólicas: R$ 0,05 por selo; 

• Emissão do talão de notas fiscais; 

• Além de todos os impostos. 

 

OBS: E a produção de cachaça foi retirada do sistema de pagamentos de impostos unificados – 

o imposto SIMPLES. 
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Anexo B – Roteiro das Entrevistas 

 

Abaixo se apresenta o roteiro usado nas entrevistas semi-estruturadas feitas com os produtores 

de cachaça artesanal de Bananal. O roteiro apresenta apenas os pontos macro, pois os 

específicos surgem de acordo com o andamento da entrevista. 

 

Informações básicas sobre o produtor: 

- Por que e quando começou a produzir cachaça? 

- Como aprendeu a fazer cachaça? 

- Quando começou, se dedicava exclusivamente à produção de cachaça? E agora? 

 

Aspectos do Campo Organizacional: 

Como você vê a produção de cachaça aqui em Bananal: 

- do ponto de vista técnico da produção? 

- quanto à importância econômica para o município e a região? 

- do ponto de vista da cultura e identidade local? 

- em termos da relação entre os diversos produtores e entre eles e o governo (municipal, 

estadual e federal)? 

- do ponto de vista das perspectivas futuras para os produtores e para a região? 

- e sua relação com o turismo? 

 


