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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo central identificar como ocorreu o processo de 

institucionalização do campo organizacional da pecuária bovina do município de 

Bacabal – MA. Para tal se utiliza preceitos provenientes da Teoria Institucional como 

base teórica estruturante do presente estudo. Dentro do vasto aparato da Teoria 

Institucional, este trabalho aborda as perspectivas de: (i) campo organizacional; (ii) o 

processo de estruturação/institucionalização de campos organizacionais; e (iii) 

isomorfismo institucional. No que tange o percurso metodológico, a coleta de dados 

foi realizada, principalmente, por meio de revisão de estudos acadêmicos 

reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, entrevistas semiestruturadas com 

pecuaristas e outros atores envolvidos no campo organizacional e observações 

participantes. A análise dos dados, por sua vez, tem como base a análise de conteúdo 

e a utilização de fragmentos textuais derivados das entrevistas para a construção dos 

resultados do estudo. Por fim, este estudo identifica que o campo organizacional da 

pecuária bovina de Bacabal – MA foi estruturado a partir da herança dos ciclos do 

algodão e do arroz predominantes na região dos anos 1920 até meados dos anos 

1950. Com o fim dos respectivos ciclos, a região foi dominada pela agricultura de 

subsistência até os anos 1960. Com a migração de famílias fugitivas das secas de 

vários estados do Nordeste houve o fenômeno denominado êxodo rural e, desta 

forma, esses imigrantes iniciaram a cultivar bovinos na região. Com isso, entre os 

anos 1960 houve a observação de um campo em pré-formação; na década de 1970 

o campo organizacional foi caracterizado como campo emergente, entre os anos 1980 

e 1990 houve a expansão do campo e, por fim, a partir de 2000 o campo 

organizacional objeto deste estudo se transformou em um campo organizacional 

quase totalmente institucionalizado. O fator que justifica a institucionalização quase 

completa do campo organizacional é a existência de dois mapas de relacionamentos 

entre atores do campo organizacional distintos. O mapa de relacionamentos baseado 

no modelo do ator racional apresenta 13 grupos de atores e 68 subgrupos de atores; 

enquanto o modelo do ator institucional foi caracterizado com 10 grupos e 52 

subgrupos de atores. Tal observação expõe que um grupo de atores que, em teoria, 

compartilham valores e atuam diretamente no campo; na prática, não os faz. Com 

isso, não há a institucionalização completa de um campo organizacional caso todos 

os atores atuantes não estejam compartilhando os mesmos valores e atuando 

coletivamente. Adicionalmente, neste estudo foram identificados 80 processos 

isomórficos praticados no campo organizacional. Com origens e finalidades diversas, 

os presentes processos isomórficos são de caráter normativo, coercitivo e/ou 

miméticos. Este trabalho ainda identifica a ação de Empreendedores Institucionais em 

dois períodos temporais distintos dentro do campo organizacional e o perfil 

organizacional do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA. Desta 

forma, este trabalho se apresenta como um diferencial para o futuro da pecuária 

bovina do município. As mudanças organizacionais, a melhoria no relacionamento 

entre os atores do campo, a possibilidade de incrementar a gestão de pessoas, da 

qualidade e dos processos; são algumas das contribuições desse trabalho. 

 

Palavras-chave: Campo organizacional. Institucionalização. Isomorfismo 

Institucional. Pecuária bovina. Maranhão. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study is to identify how the institutionalization process of the 

bovine livestock organizational field in the city of Bacabal - MA occurred. For this 

purpose, this study uses precepts from the Institutional Theory as the theoretical 

framework structuring the present study. Within the vast apparatus of the Institutional 

Theory, this paper approaches the perspectives of: (i) organizational field; (Ii) the 

process of structuring/institutionalizing of organizational fields; and (iii) institutional 

isomorphism. Regarding methodological trajectory, data collection was mainly 

performed through a review of nationally and internationally recognized academic 

studies, semi-structured interviews with producers and other actors involved in the 

organizational field and field notes. Data analysis, in turn, is based on content analysis 

and the use of textual fragments derived from the interviews to construct this study’s 

results. Finally, this study identifies that the bovine livestock organizational field of 

Bacabal - MA was structured from the inheritance of the predominant cotton and rice 

cycles in the region from the 1920s to the mid 1950s. As these economic cycles ended, 

the region was dominated by subsistence agriculture until the 1960s. With the 

migration of refugee families from the droughts of several Northeastern states, there 

was a phenomenon called rural exodus and, as a result, these immigrants began to 

grow bovines in the region. With this, during the years of 1960 there was the 

observation of a field in pre-formation; in the 1970s the organizational field was 

characterized as an emergent field, between the 1980s and the 1990s there was 

expansion of the field and, finally, from years of 2000 onwards the organizational field 

of this study turned into an almost totally institutionalized organizational field. The 

factor that justifies the almost complete institutionalization of the organizational field is 

the existence of two different relationship maps of relationships among the 

organizational field actors. The relationship map based on the rational actor model 

presents 13 groups of actors and 68 subgroups of actors; while the institutional actor 

model was characterized by 10 groups and 52 subgroups of actors. Such observation 

exposes that a group of actors who, in theory, shares values and acts directly in the 

field; in practice, it does not. Thus, there is no complete institutionalization of an 

organizational field if all the actors involved are not sharing the same values and acting 

collectively. Additionally, in this study, we identified 80 isomorphic processes practiced 

in the organizational field. With diverse origins and purposes, the present isomorphic 

processes are of normative character (in which there is homogenization of practices 

through the qualification of the workforce involved in the organizational field); coercive 

(the imitation of processes developed in the field by laws or social pressures); and/or 

mimetics (mirroring practices developed from uncertainties). This work also identifies 

the action of Institutional Entrepreneurs in two distinct temporal periods within the 

organizational field and the organizational profile of the bovine livestock organizational 

field of Bacabal - MA. Thus, this work presents itself as a differential for the future of 

the bovine livestock production of the city. Organizational changes, improvement in the 

relationship between actors in the field, the possibility of developing human resources, 

quality and processes management; are some of the contributions of this study. 

 

Keywords: Organizational Field. Institutionalization. Institutional Isomorphism. 

Bovine Livestock. Maranhão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O problema e sua importância 

 

O estado do Maranhão está localizado na região Nordeste do Brasil, conta com 

217 municípios divididos em cinco mesorregiões e 21 microrregiões. Com uma 

população estimada em 6,9 milhões de habitantes, o estado tem a décima maior 

população entre os estados brasileiros com cerca de 3,4% do total da população 

nacional. No que diz respeito a extensão, o Maranhão é o oitavo maior estado 

brasileiro com mais de 331 milhões de km², dado que representa 3,9% do território 

brasileiro. Mesmo com vasto território geográfico, o Maranhão possui, 

aproximadamente, 0,15% de seu território urbanizado. A pouca urbanização do estado 

faz com que atividades destinadas a agropecuária se destaquem dentre as atividades 

econômicas-chaves no Maranhão (IBGE, 2011). 

A agropecuária se destaca como um segmento de mercado fundamental para 

a economia brasileira. Atualmente, no Brasil, os principais produtos provenientes da 

agropecuária são soja, café, cana-de-açúcar, milho, aves, fumo e carne bovina. A 

representatividade desse segmento pode ser observada nos principais índices 

macroeconômicos brasileiros: agropecuária é responsável por 8% do PIB nacional 

(Produto Interno Bruno); assim como, gera 10% dos empregos da população 

economicamente ativa no país. No que diz respeito ao estado do Maranhão, essa 

atividade é ainda mais representativa. Aproximadamente 19% do PIB do estado do 

Maranhão é proveniente de atividades agropecuárias; ficando, essa, atrás apenas do 

setor de serviços (IBGE, 2016). 

Como parte do segmento agropecuário, a pecuária bovina é hoje um dos mais 

importantes subsegmentos dessa atividade econômica. O Brasil detém, atualmente, 

o segundo maior rebanho bovino do mundo. Com aproximadamente 209 milhões de 

cabeças de gado1, o rebanho brasileiro representa mais de 20% do número total de 

bovinos mundialmente. Por mais que tenha o segundo maior rebanho, o Brasil é o 

maior produtor já que a Índia (detentora do maior rebanho) considera alguns bovinos 

como sagrados e não os consome. Mesmo com tanta representatividade, cerca da 

metade do rebanho bovino nacional se encontra concentrado nos estados de Mato 

                                                           
1 Cabeça de gado: Denominação dada à uma unidade de animal bovino. Onde uma cabeça de gado 
representa um animal e o conjunto dessas cabeças se denomina rebanho bovino. 
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Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Pará. Desta forma, o estado do 

Maranhão figura como o décimo primeiro maior produtor de bovinos do Brasil com, 

aproximadamente, 8 milhões de cabeças e o segundo estado da região Nordeste nos 

principais índices estatísticos de rebanhos bovinos. Na região, o Maranhão fica 

apenas atrás da Bahia quando se trata de produção bovina (ABIEC, 2016). 

Visto a importância da agropecuária para a economia brasileira e maranhense 

e a proximidade do pesquisador com a presente atividade econômica, este estudo 

busca identificar: Como se encontra o processo de institucionalização do campo 

organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA? 

 Para responder a esta pergunta foi conduzido um estudo entre os meses de 

janeiro de 2016 e julho de 2017. O presente estudo, que tem este como relatório final, 

foi realizado com base na Teoria Institucional; a coleta de dados foi realizada, quase 

em sua totalidade, no município de Bacabal – MA e a análise dos dados foi baseada 

nos preceitos da análise de conteúdo. A proximidade do pesquisador com o campo 

organizacional foi essencial para a condução de toda a coleta de dados e o 

consolidado conhecimento teórico e metodológico do orientador, Prof. Dr. Hélio Arthur 

Reis Irigaray, foi crucial para o andamento da análise dos dados e discussão dos 

resultados. 

 

1.2. Objetivos do estudo 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral identificar como ocorreu o processo de 

institucionalização do campo organizacional da pecuária bovina do município de 

Bacabal – MA. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos desse estudo são: 

• Identificar os principais processos, marcos históricos e etapas do processo de 

estruturação/institucionalização do campo organizacional da pecuária bovina 

de Bacabal – MA; 
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• Caracterizar o campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA: 

principais características organizacionais, produtos comercializados, perfil dos 

pecuaristas e atores envolvidos; 

• Analisar elementos isomórficos presentes entre as organizações do campo 

organizacional: práticas, atores envolvidos, período de implementação, origem 

das práticas e tipo e grau de isomorfismo. 

 

1.3. Limitações do estudo 

 

Como qualquer estudo acadêmico, este também apresenta um conjunto de 

limitações em sua realização. O envolvimento direto do autor com o campo 

organizacional (observação participante) pode oferecer distorções em algumas 

análises. O tempo proposto de realização do estudo também é uma limitação por ter 

sido realizado em um período temporal curto. A teoria institucional se apresenta como 

principal elemento de análise dos resultados deste estudo, mas a dimensão deste 

paradigma e as diversas distintas correntes derivadas do mesmo faz com que o estudo 

escolha alguns elementos-chaves a serem analisados. Essa escolha faz com que a 

teoria institucional não seja analisada e explorada como um todo, fator necessário, 

mas que é limitador aos resultados finais por possível enviesamento literário. Por fim, 

a pouca experiência do autor com estudos acadêmicos aprofundados também surge 

como uma limitação a esse estudo.  

 

1.4. Delimitações do estudo 

 

As delimitações desse estudo são divididas em dois elementos diferentes: 

delimitações teóricas e delimitações do objeto de estudo. No que tange as 

delimitações teóricas, este estudo realizou uma análise institucional. Como já 

retratado acima, a teoria institucional é um paradigma extenso e difundido e, por estas 

razões, se delimita a análise institucional com três aspectos: campo organizacional, 

estruturação e institucionalização de campos organizacionais e isomorfismo. Se 

reconhece que a teoria institucional abrange outros elementos como pressões 

institucionais e respostas estratégicas, processos como mitos e cerimônias e 

competitividade; mas esses conceitos e constructos teóricos não foram abordados 

nesse estudo. Em relação as delimitações do objeto de estudo, esta proposta somente 
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aborda o campo organizacional da pecuária bovina do município e Bacabal, estado 

do Maranhão. Reconhece-se que existem outros campos organizacionais na presente 

região; assim como, há evidências de outros campos organizacionais de pecuária 

bovina no estado do Maranhão; mas, novamente, este estudo não pretendeu abordá-

los. Vale ressaltar, entretanto, que esses outros campos organizacionais podem 

exercer influência e pressões no objeto de estudo deste estudo; portanto, eles foram 

caracterizados como atores influentes.  

 

1.5.  Contextualização da arena social e situação econômica do município 

de Bacabal – MA 

 

O município de Bacabal é localizado na região central do estado do Maranhão. 

Atualmente com população estimada em 103.020 pessoas, Bacabal é a nona maior 

cidade do estado em população. Em dados do Censo Demográfico do IBGE (2011), 

no ano da pesquisa a população do município era de 100.014 habitantes, sendo que 

77.860 residem na zona urbana e 22.154 habitantes residem na zona rural do 

município. Bacabal é localizado na mesorregião Central do Maranhão, mais 

precisamente na microrregião do Médio Mearim que é composta por vinte municípios2. 

A região é assim denominada por ser banhada pelo Rio Mearim; importante fonte de 

recursos hídricos para as atividades econômicas da região. A microrregião ocupa 

cerca de 3% do território maranhense e habita, aproximadamente, 10% do total da 

população do estado (MARANHÃO, 2007). 

Bacabal é hoje o principal polo econômico da região do Médio Mearim. Com 

território igual a 1.683,074 km² (IBGE, 2016), mas com Densidade Geográfica (IBGE, 

2011) de 59,43 hab/km²; o município é responsável por um dos maiores centros 

agropecuários do estado do Maranhão. Atrelado ao baixo índice de Densidade 

Geográfica, a região tem vegetação mista com característica de Cerrado e Amazônia; 

o que resultado em um solo úmido e relativamente plano. Por mais que a cidade 

apresente elementos que auxiliam no desenvolvimento econômico e social da mesma, 

                                                           
2 Municípios da microrregião do Médio Mearim: Bacabal, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, 
Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Lima Campos, 
Olho d’Água das Cunhãs, Pedreiras, Pio XII, Poção de Pedras, Santo Antônio dos Lopes, São Luís 
Gonzaga do Maranhão, São Matheus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, 
Satubinha e Trizidela do Vale.  
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os indicadores que avaliam os índices de desenvolvimento do município são 

insatisfatórios. 

  O PIB de Bacabal, mesmo sendo o oitavo maior do Maranhão, foi apenas de 

1.066.694 mil reais, no ano de 2014. O que resulta em um PIB per capita a preços 

correntes de 10.430,68 reais por ano. Como base de comparação, o PIB per capita 

nacional a preços correntes é de 22.645,86 reais e o maranhense de 11.216,37; sendo 

o pior dentre os estados brasileiros. Outro elemento que expõe a fragilidade social e 

econômica do município é a disparidade entre o rendimento mensal na zona rural e 

na zona urbana de Bacabal. Atualmente, o rendimento mensal na zona rural é de 

757,46 reais menos que a metade do rendimento mensal na zona urbana, atualmente 

em 1.638,60 reais. O baixo poder econômico do município resulta em um índice de 

tratamento de esgoto de apenas 30,3% e urbanização adequada em 7,9% dos 

domicílios (IBGE, 2011). Todos os indicadores acima são responsáveis por um IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,651 (classificado com médio em 

desenvolvimento humano); décimo terceiro entre os 217 municípios do estado do 

Maranhão (PNUD, 2013). 

 A pecuária se destaca no município de Bacabal, tanto por gerar uma grande 

quantidade de empregos formais e informais nas zonas rurais e urbanas; como por 

ser um centro de aglomeração de pecuaristas da região. Conforme já citado acima, 

atualmente, o Maranhão possui 7.758.352 cabeças de gado bovino; sendo o segundo 

maior rebanho dentre os estados do Nordeste. No ano de 2014 a cidade de Bacabal 

contava com o 21º maior rebanho do estado do Maranhão com 121.487 cabeças de 

gado (IBGE, 2014). Por mais que possa aparentar ser um rebanho pequeno, o 

município é centro de instalação de pecuaristas. Muitos desses profissionais residem 

em Bacabal e possuem propriedades em município da região do Médio Mearim. Tal 

característica se deve pelo município oferecer um conjunto de instituições que 

auxiliam na operacionalização das propriedades; assim como, opções de lazer e de 

educação. 

 Além dos aspectos acima citados, é válido ressaltar o posicionamento 

geográfico privilegiado do município. Localizado a cerca de 260 km de São Luis – MA 

e de Teresina – PI e 600 km de Belém – PA e Imperatriz – MA; Bacabal é cortado pela 

BR–316 e possui acesso, por meio de rodovias estaduais e federais a todos os quatro 

municípios acima citados. Adicionalmente, o Rio Mearim corta o município ao meio e 

é a principal fonte hídrica da cidade; conforme acima citado. A região conta com duas 



19 
 

estações climáticas bem definidas: (i) estação de chuvas, entre dezembro e maio; e 

(ii) estação das secas, entre junho e novembro. A abundância em água durante um 

longo período do ano permite um planejamento de plantio de sementes e raízes 

satisfatório para a demanda das propriedades rurais e nutrição animal. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoria Institucional 

 

Essa subseção expõe as principais características, princípios, premissas e 

fundamentos da teoria institucional, que é a base teórica deste estudo. Desta forma, 

ela está dividida em subtópicos que pretendem fornecer um aparato dos elementos 

que são primordiais para o entendimento das seções subsequentes. Primeiramente, 

são expostos os fundamentos da teoria funcionalista-positivista e a emergência do 

paradigma institucional. A teoria institucional, conforme demonstrado abaixo, surgiu 

com a crítica aos princípios funcionalistas-positivistas; elemento que faz com que se 

torne essencial compreender as raízes epistemológicas e evoluções do paradigma 

que foi a base para a teoria institucional. Em seguida, são apresentados um conjunto 

de premissas institucionalistas, sendo eles: campo organizacional, processo de 

estruturação e isomorfismo.  

 

2.1.1. A teoria funcionalista-positivista e a emergência do paradigma 

institucional 

 

O paradigma funcionalista-positivista da administração tem seu princípio 

embasado nos estudos sociológicos de Comte. A perspectiva positiva de Comte surge 

na primeira metade do Sec. XIX quando o presente estudioso relacionou a sociedade 

com um sistema vivo onde cada indivíduo exerce uma função e essas diferentes 

funções agrupadas servem para o funcionamento do todo (ARON, 1987). Desta forma, 

Comte pretendia identificar a interdependência entre os diferentes elementos societais 

(estruturas e processos) e como estes se modificavam ao longo do tempo. Partindo 

da identificação desses elementos da sociedade e com uma analogia aos padrões 

das ciências naturais, Comte instaura a perspectiva funcionalista-positivista que é 

voltada para entender a ordem e a regulação social (BURELL; MORGAN, 1994). 
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Atrelado a perspectiva de Comte, Durkheim (1893; 1912) desenvolveu seus 

estudos concomitante à perspectiva funcionalista-positivista da administração. Para 

Durkheim a sociedade pré-industrial funcionava devido a união dos indivíduos por 

meio da solidariedade mecânica, que é a solidariedade praticada socialmente pelas 

semelhanças. Nessas sociedades as crenças, padrões e regras são iguais a todos os 

indivíduos. Com a primavera das sociedades industriais, houve a diferenciação dos 

indivíduos e a heterogeneidade de funções e padrões sociais. A influência religiões e 

as exigências industriais-temporais por diversificação foram os principais motivantes 

desse processo. Desta forma, a solidariedade mecânica da sociedade tradicional se 

torna uma solidariedade orgânica (o que remete ao organismo). 

 É com fundamentos similares aos pensamentos de Comte e Durkheim, 

portanto, que os estudos organizacionais adquirem um perfil funcionalista-positivista. 

Desta forma, o paradigma funcionalista-positivista dos estudos organizacionais é 

apoiado por quatro premissas estruturantes: (i) teoria dos sistemas sociais, com 

princípios provenientes da teoria dos sistemas e da perspectiva mais primordial de 

Comte, onde o funcionamento das organizações (agindo como sociedade) é derivado 

das diferentes funções dos empregados (indivíduos na perspectiva sociológica); (ii) 

interacionismo e teoria da ação social, é a pilar subjetivo do paradigma funcionalista-

positivista e é voltado para a análise de como os indivíduos se relacionam na 

realização de suas funções (é, também, a premissa que mais se aproxima com a teoria 

institucional); (iii) teoria integrativa, que é a voltada para o estudos dos conflitos, das 

trocas de poder e das estruturas sociais no desenvolvimento das funções e no dia a 

dia das organizações; e, por fim, (iv) objetivismo, com princípios de estudar as 

relações dos empregados na execução de suas funções da forma mais objetiva, 

análises essas realizadas por meio de métodos quantitativos (BURRELL; MORGAN, 

1994). 

 Em adição, é essencial ressaltar que uma análise funcionalista-positivista é 

composta por dois elementos essenciais: (i) é baseada numa perspectiva de “meios-

e-fins” (onde as perspectivas do “princípio” são acrescentadas pela teoria 

institucional); e (ii) a perspectiva de que as organizações são sistemas que são 

influenciados por fenômenos intrínsecos e extrínsecos (provenientes do ambiente) ao 

sistema (SLABBERT; 1976). Desta forma, ao contrário do que muito se especula em 

relação ao paradigma funcionalista-positivista dos estudos organizacionais, este se 

preocupa em analisar os relacionamentos e as unificações dentro de uma “totalidade 
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funcional”. Essa “totalidade funcional”, por sua vez, composta por indivíduos com 

diferentes funções que servem para o funcionamento do todo (KAST; ROSENZWEIG, 

1987).  

A teoria funcionalista-positivista estudou, primordialmente, processos 

organizacionais que refletissem desafios da mudança e transpareceu seu paradigma 

inicial em duas principais premissas: (i) o sistema é integrado e, em casos de mudança 

e visando a sobrevivência desse mesmo sistema, é necessário que haja uma 

reestruturação de todas as peças desse sistema; e (ii) estruturas perpetuadas servem 

para o funcionamento do sistema social (MERTON, 1948). Com isso, a teoria 

funcionalista-positivista (que será adicionada posteriormente nesta seção) se 

dissemina e, assim, inicia estudos que visam identificar as funcionalidades e 

disfuncionalidades dessas estruturadas “dadas”. 

A estrutura formal em organizações surge em meio a dois principais eventos: 

(i) a necessidade de aumentar a coordenação organizacional devido ao aumento de 

complexidade institucional proveniente da expansão dos mercados, aumentos da 

concorrência e relacionamentos internos racionalizados e complexos; e (ii) a 

centralização dos Estados e a penetração social de políticos, desta forma, o aumento 

de regulação estatal faz com que organizações desenvolvam uma estrutura formal 

para o controle de subsidiárias (MEYER; ROWAN, 1977).  

No que tange a aplicabilidade dos conceitos acima expostos, a teoria 

organizacional funcionalista-positivista é baseada no princípio de que as estruturas 

formais racionalizadas são as formas mais eficazes de controle e coordenação em 

organizações. Este fundamento teórico é baseado na perspectiva de que a estrutura 

formal é capaz de controlar as complexidades dos relacionamentos e das novas 

dinâmicas organizacionais. Além de coordenar e controlar tais estímulos nascentes, 

as estruturas formais são racionalizadas, seguidas e cumpridas pelos indivíduos 

envolvidos nas organizações (MEYER; ROWAN, 1977). Entretanto, a teoria 

funcionalista-positivista falha quando assume que a coordenação e controle das 

atividades é o elemento de sucesso organizacional e que as organizações funcionam 

de acordo com o que a estrutura formal expõe. Para esse paradigma teórico: (i) 

coordenação é rotina; (ii) regras e processos são seguidos; e (iii) atividades são 

cumpridas conforme a estrutura formal 

Entretanto, essa premissa funcionalista-positivista de investigar somente os 

“meios-e-fins” e de um sistema funcional (SLABBERT; 1976) inicia a ser criticada, a 
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partir do meio do Sec. XX, por um grupo de estudiosos que, posteriormente, são 

denominados de institucionalistas. A teoria institucional, como é conhecido este novo 

paradigma, surge com os pensamentos de Selznick (1948; 1949). O primeiro estudo, 

de 1948, não aponta os caminhos do institucionalismo em si, mas objetiva expor os 

fundamentos da teoria organizacional. Enquanto o segundo, datado de 1949, é a base 

para o surgimento posterior da teoria institucional. 

Vale destacar, com isso, os cincos elementos que são essenciais para o 

cotidiano funcionalista-positivista destacados por Selznick (1948): (i) as organizações 

agem em um sistema socialmente seguro; (ii) há uma estabilidade nas ações das 

autoridades e nos meios de comunicação; (iii) há uma estabilidade nas relações 

sociais dentro das organizações; (iv) há uma continuidade nas políticas organizações 

e nos recursos que sustentam essas políticas; e (v) a perspectiva em relação ao papel 

e ao significado da organização é homogêneo. Percebe-se, posteriormente, que tais 

elementos nem sempre são estáveis e dados conforme previsto pelo paradigma 

funcionalista-positivista. Essa instabilidade e a percepção dos estudiosos em relação 

a mesma foi, portanto, seminal para o surgimento da teoria institucional. Portanto, com 

um olhar crítico à perspectiva teórica organizacional funcionalista-positivista e com os 

princípios nos estudos de Selznick (1948; 1949), uma série de autores iniciam estudos 

que oferecem uma alternativa analítica em relação a esse paradigma teórico, até 

então, dominante.   

 

2.1.2. Teoria institucional: Principais conceitos e premissas 

 

A teoria institucional surge, portanto, tendo como base a teoria funcionalista-

positivista e com fundamentos elaborados, primordialmente, por meio de críticas a 

princípios do paradigma sucessor. Os primeiros estudos institucionalistas surgem com 

a observação das diferenças entre a estrutura formal das organizações e as atividades 

do dia a dia dessas (DALTON, 1959; DOWNS, 1967; HOMAN, 1950). Seguindo essa 

perspectiva, Meyer e Rowan (1977) realizam o primeiro grande estudo da teoria 

institucional que objetiva demonstrar que as estruturas formais são mitos e 

cerimônias. Os presentes autores alegam que muitas empresas, em suas 

organizações, refletem os mitos do ambiente institucional onde se encontram invés 

das necessidades e demandas de suas atividades. Portanto, organizações que assim 

agem, apresentam um “gap” entre a suas respectivas estruturas formais e as 



23 
 

atividades que essas realizam. Desta forma, há a primavera de um novo paradigma, 

em contraponto à teoria organizacional tradicional e que afirma que as estruturas 

formais e ações são coisas distintas. 

Meyer e Rowan (1977) afirmam que as estruturas formais têm propriedades 

simbólicas e propriedades geradoras de ação. Ou seja, estruturas podem ser 

infectadas com significados socialmente compartilhados e, portanto, além de suas 

funções "objetivas", pode servir para comunicar informações sobre a organização para 

ambos os públicos interno e externo. E tal pensamento do surgimento do paradigma 

institucional é inspirado na tradição funcionalista-positivista de Parsons (1956) que 

acredita que elementos simbólicos de uma organização (missão, visão, valores, 

estruturas formais) servem para conseguir suporte do ambiente institucional e 

consistência entre os valores da organização e da sociedade. 

Após essa perspectiva inicial, o paradigma institucionalista se difundiu e se 

tornou uma vertente provida de um vasto aparato de premissas e sub vertentes 

teóricas. Além do pensamento-base de que as estruturas formais são mitos e 

cerimônias (MEYER; ROWAN, 1977), este estudo enfatiza outros elementos 

propostos pela teoria institucional: (i) campo organizacional; (ii) processos de 

institucionalização e estruturação de campos organizacionais; e (iii) isomorfismo 

institucional. Vale ressaltar, todavia, que existem outros elementos estudados por 

institucionalistas, mas que, por motivos de delimitação deste estudo, não serão aqui 

abordados.  

 

2.1.2.1. Campo Organizacional 

 

Conforme já mencionado, as organizações são levadas a incorporar as práticas 

e procedimentos definidos pelos conceitos racionalizados prevalecentes de trabalho 

organizacional e institucionalizados na sociedade. Desta forma, as organizações que 

fazem isto buscam aumentar sua legitimidade e suas perspectivas de sobrevivência, 

independentemente da eficácia imediata das práticas e procedimentos adquiridos 

(MEYER; ROWAN, 1977). Com isso, as organizações são influenciadas pelo meio 

onde estão inseridas. De acordo com a teoria institucional, esse meio é denominado 

campo organizacional. 

O conceito de campo organizacional é amplamente discutido entre os 

institucionalistas. Segundo Dimmagio e Powell, campo organizacional são: 
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Aquelas organizações que, em conjunto, constituem uma área reconhecida 
da vida institucional: fornecedores-chave, consumidores de recursos e 
produtos, agências regulatórias e outras organizações que produzam 
serviços e produtos similares (DIMMAGIO; POWELL, 2005, p. 76) 

 

Complementarmente, para Vieira et al. (2004) um campo organizacional é um 

conjunto de organizações, formadas em rede, que se relacionam de forma de 

dependência mútua e que têm como determinante de suas respectivas ações os 

valores compartilhados e o sistema regulatório. Desta forma, é possível perceber que 

o campo organizacional abrange atores além dos concorrentes/produtores de um 

mesmo produto. O campo organizacional está diretamente ligado à conectividade e 

equivalência estrutural. 

Os conceitos acima expõem, de forma generalista e objetiva, as características 

de um campo organizacional. Visando uma melhor compreensão das diferentes 

definições de campo organizacional, Machado-Da-Silva, Guarido Filho e Rosoni, 

(2006) elaboraram o Quadro 1. No presente quadro se identifica seis diferentes 

perspectivas teóricas sobre o conceito de campo organizacional. Portanto, para se 

realizar uma análise institucional de um campo organizacional, é necessário se 

identificar todos os elementos-chaves presentes nesse campo: (i) significação e 

relacionamentos; (ii) função social; (iii) debate por interesses temáticos; (iv) 

dominação e poder; (v) poder e estruturas cognitivas; e (vi) articulação estrutural.  

Quadro 1: Perspectivas teóricas sobre campo organizacional segundo Machado-Da-
Silva, Guarido Filho e Rosoni, (2006) 
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Fonte: Machado-Da-Silva; Guarido Filho; Rosoni (2006, p. 162) 

Por se tratar de um ambiente complexo e com diversas diferentes 

interferências, se faz necessário compreender os atores que exercem influência ou 

que estão inseridos nesse campo organizacional. Os conceitos funcionalistas-

positivistas, como já demonstrado acima, influenciaram a primavera dos preceitos 

teóricos da teoria institucional. Uma referência dessa integração entre os dois 

paradigmas são os modelos dos atores nas organizações. O modelo do ator racional, 

base da teoria organizacional funcionalista-positivista, afirma que os indivíduos e 

organizações, em suas atividades cotidianas, realizam cálculos de custo-benefício. 

Esses cálculos são utilizados para a tomada de decisão e objetivam a maximização 

da utilidade. Por serem formadas por indivíduos, as organizações também assim 

agem; ou seja, as organizações agem conforme um modelo voltado para a 

racionalização das ações em que tais ações almejam, único e exclusivamente, a 

maximização da utilidade. Utilidade essa que, dependendo da organização, pode ser 

a maximização das receitas/lucros, expansão de alcance geográfico, aumento da 

produtividade e/ou a maior abrangência da área de influência (poder) (COLEMAN, 

1990; HECHTER, 1990).  

Em uma perspectiva distinta, o modelo do ator institucional, ao qual a teoria 

institucional se identifica, é a percepção de que os indivíduos são super socializados 

e que esses aceitam normas sociais como verdade e as seguem. Esses atores não 

realizam reflexão sobre as ações e não apresentam resistência comportamental. 

Entretanto, nem sempre as aceitações dessas normas sociais serão refletidas nas 

ações dos indivíduos (WRONG, 1961). No que diz respeito às organizações, essas 

podem absorver os padrões do campo organizacional com o fim de buscar legitimação 

no mesmo; todavia, as ações dessas não são calculadas a fim de maximizar a 

utilidade das mesmas. Vale ressaltar, contudo, que a teoria institucional e o modelo 

do ator institucional não exclui a racionalização dos atores mas adiciona aspectos que 

vão além da racionalização do modelo do ator racional (TOLBERT; ZUCKER, 1996). 

 Um campo organizacional é composto por uma ampla gama de atores e para a 

compreensão e análise desse campo, se faz necessário identificar esses atores; 

assim como, compreender o papel desses no campo em questão. Com isso, afirma-

se que há a pluralidade de atores nos campos organizacionais. E esse campo 

organizacional, conforme já exposto, é uma arena de conflitos e relacionamentos. 

Desta forma, a teoria institucional reconhece que as instituições exercem pressões 
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sobre as organizações, que a estrutura social exerce pressão sobre as organizações, 

que os indivíduos pertencentes e externos às organizações exercem pressões sobre 

essas e que organizações exercem pressões sobre outras organizações 

(concorrentes ou não) dentro de um campo organizacional. Ou seja, todos os atores 

de um campo organizacional podem exercer pressões sobre as organizações. 

Portanto, todos os atores de pertencentes a um campo organizacional podem criar 

novas estruturas institucionais; ou seja, todos os atores podem ser empreendedores 

institucionais (DIMMAGIO, 1988).  

 Além das características já apresentadas, um campo organizacional é um 

ambiente onde há o compartilhamento de valores. Os atores inseridos nos diferentes 

campos organizacionais compartilham de valores similares e é esse compartilhamento 

exerce influência nas operações das organizações. Os valores compartilhados em um 

campo organizacional são, geralmente, os valores compartilhados também no meio 

social. A institucionalização de um campo organizacional é, portanto, responsável pela 

“infusão de valores” neste mesmo campo. Essa infusão é, desta forma, o processo de 

aprofundamento e consolidação dos valores compartilhados em um determinado 

campo organizacional (SELZNICK, 1971). 

Complementarmente, destaca-se que quanto mais institucionalizado for um 

campo organizacional, mais difícil é a aplicação de empreendimentos institucionais e 

mais similares e uniformes são os valores compartilhados neste campo. Portanto, para 

o melhor entendimento das relações, conflitos e características de um campo 

organizacional, se faz necessário investigar o processo de 

estruturação/institucionalização desse campo; assim como, as influências dos atores 

e a infusão de valores nesse processo. O processo de estruturação ou 

institucionalização de um campo organizacional, suas etapas e fases e os principais 

indicadores de institucionalização serão abordados na seção a seguir. 

 

2.1.2.2. Processo de institucionalização/estruturação de um campo 

organizacional 

 

Para a compreensão das características de um campo organizacional, é 

necessário se compreender como que esse campo se construiu (institucionalização) 

para que se possa analisar quais os reflexos dessa institucionalização para o 

isomorfismo entre organizações do campo. O campo se forma com diversas e 
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diferentes organizações e com a institucionalização, essas tendem a se tornarem 

similares (COSER; KADUSHIN; POWELL, 1982). 

Institucionalização é um processo e uma variável de propriedade. O trabalho 

de Zucker (1977) foi o primeiro que estudou a institucionalização como um processo. 

Academicamente, até então, a literatura trata tal processo em um estado qualitativo, 

onde estruturas são ou não institucionalizadas. Desta forma, para Meyer e Rowan 

(1977), institucionalização é o processo pelo qual processos e obrigações sociais 

adquirem o status de “regra” nos pensamentos e ações sociais. Para Berger e 

Luckmann (1967) uma instituição (que é o resultado de um processo de 

institucionalização) é a tipificação recíproca de ação habituais por tipos de atores. 

Onde as ações habituais são comportamentos que são desenvolvidos empiricamente 

e adotados por atores para a solução de problemas. E a tipificação recíproca é o 

processo pelo qual esses comportamentos recebem significados e definições 

compartilhados pelos atores. Isso leva a que esses comportamentos sejam 

generalizados. 

Para DiMaggio (1982), o processo de construção do campo organizacional é o 

resultado de quatro características: (i) o incremento na integração entre as 

organizações do campo organizacional; (ii) emergência de estruturas de determinação 

de padrões entre organizações bem-definidas; (iii) o crescimento do número de 

informações às quais as organizações do campo organizacional lidam em suas 

rotinas; e (iv) a percepção por parte dos envolvidos diretamente com as organizações 

do campo organizacional que são parte de um meio corporativo comum.  

 Tolber and Zucker (1996) propõem os componentes da institucionalização de 

diferentes campos organizacionais. Os componentes dos processos de 

institucionalização são: (i) habitualização: o desenvolvimento de modelos de 

resolução de problemas de comportamento e a associação de tais comportamentos 

com determinados estímulos; (ii) objetificação: desenvolvimento de significados 

sociais compartilhados e gerais anexado a esses comportamentos, um 

desenvolvimento que é necessário para a implementações de ações em contextos 

além do seu ponto de origem; e (iii) sedimentação: baseado na exterioridade de 

(BERGER; LUCKMANN, 1967) e é o processo pelo qual ações adquirem status de 

exterioridades. Zucker (1977) afirma que à medida que o grau de objetificação e 

exterioridade de uma ação aumentam, a institucionalização é maior. E com 

institucionalização alta, a transmissão das ações, manutenção dessas ao longo do 
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tempo e a resistências para a mudança dessas também aumenta. Rotinas 

institucionalizadas são transmitidas/assimiladas primeiro por novos empregados 

quando entrarem às organizações (NELSON; WINTER, 1982). Com isso é perceptível 

que há relação entre transmissão e institucionalização. 

 Conforme há a formação do campo organizacional, os níveis de 

institucionalização desse tendem a se elevar. Carvalho e Vieira (2003) 

desenvolveram, com base em DiMaggio (1982) um padrão de classificação do nível 

de institucionalização de um campo organizacional (Figura 1). No presente, os 

campos são classificados como em pré-formação, campo emergente, campo em 

expansão e campo institucionalizado. À medida que o campo organizacional se 

institucionaliza, a classificação desse tende a alterar. O meio de análise proposto 

pelos autores é utilizar as quatro características de DiMaggio (1982), conforme acima 

detalhadas, para a identificação da classificação do campo organizacional. 

Figura 1: Etapas de formação de um campo organizacional com base em Carvalho e 
Vieira (2003) 

 
Fonte: Carvalho e Vieira (2003:19) 

 
 A Figura 1 expressa as etapas de formação de um campo organizacional 

conceituadas por Carvalho e Vieira (2003). Os autores realizaram a análise teórica 

com base em quatro etapas de formação de um campo organizacional. Essas, por 

sua vez, são baseadas no grau de institucionalização do campo estudado. Na etapa 

de pré-formação, não há a atividade coletiva voltada para um mesmo objeto; no que 

tange campos organizacionais com fins econômicos, os envolvidos não realizam as 

mesmas atividades econômicas. Cada ator realiza de uma forma distintas, atividades 

distintas e não se relacionam.  

 Na etapa de emergência do campo, segunda etapa, os atores do campo 

organizacional iniciam uma aproximação. Geralmente são criados pequenos grupos 
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que se relacionam de forma isolada e rasa. Nessa etapa se percebe o início da 

percepção social sobre o campo organizacional; ou seja, os indivíduos da sociedade 

civil organizada ou não começam a perceber as atividades do campo organizacional. 

Essa percepção intrínseca do campo organizacional impulsiona que outros atores se 

interessem pelas atividades do campo e, consequentemente, até entrem no presente 

campo organizacional. Percebe-se o início da padronização nas formas de 

relacionamento e práticas do campo organizacional; principalmente dentro dos 

diversos grupos formados durante a etapa de campo emergente (CARVALHO; 

VIEIRA, 2003). 

 O campo em expansão é o resultado da construção de uma cadeia de 

relacionamentos mais complexa e mais completa. Os atores já se reconhecem, 

mesmo que não haja a interação entre esses. Há a organização formal ou informal 

dos atores do campo organizacional e os valores, que até então eram compartilhados 

dentro dos grupos, agora são compartilhados com quase todos os atores do campo. 

Na etapa de expansão do campo organizacional, o perfil tende a passar de uma 

atividade amadora, para uma atividade profissional e organizada. Os pequenos 

grupos presentes na etapa de campo emergente se unem em um ou dois grandes 

grupos (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

 Por fim, o campo institucionalizado é aquele que já passou pelas quatro etapas 

anteriores e que apresenta alta sinergia entre os atores envolvidos na atividade 

principal do campo organizacional. Além de relacionamentos fortes e eficientes, a 

mentalidade voltada para o bem coletivo, suportados por valores compartilhados e 

estruturantes; é essencial para a caracterização de um campo como campo 

institucionalizado. No campo institucionalizado tanto os atores envolvidos na atividade 

principal, como os atores adjacentes se relacionam de forma completa; com nenhum 

dos atores atuando fora dos padrões do campo organizacional. Um campo 

institucionalizado permite aos seus atores a melhor delimitação de processos, 

entretanto, há uma maior tendência a padronização de práticas e preços; engessando, 

assim, as negociações de preços e benefícios (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

 

2.1.2.3. Isomorfismo institucional 

 

Após o entendimento dos processos de institucionalização de campos 

organizacionais, a teoria institucional assume um conjunto de preceitos que explicam 
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os processos de homogeneização de diferentes organizações presentes em campos 

organizacionais comuns. Para DiMaggio e Powell (2005) campos organizacionais 

altamente estruturados fornecem um contexto em que esforços individuais para lidar 

racionalmente com a incerteza e com restrições geralmente levam, de maneira 

conjunta, à homogeneidade em termos de estrutura, cultura e resultados.  

A homogeneização em organizações foi conceituada como o processo de 

isomorfismo pela teoria institucional. Vale ressaltar que o isomorfismo é o resultado 

de uma mudança institucional gerada pela institucionalização do campo 

organizacional onde os processos estão se homogeneizando. DiMaggio e Powell 

(2005) demonstram três formas de mudanças organizacionais isomórficas: (i) 

isomorfismo coercitivo; (ii) isomorfismo mimético; e (iii) isomorfismo normativo.  

O isomorfismo coercitivo é baseado em políticas e pressões para legitimidade. 

As pressões formais ou informais que algumas organizações de um campo 

organizacional exercem sobre outras organizações neste mesmo campo e que são 

interdependentes entre si leva ao isomorfismo. Essas pressões são absorvidas como 

coerção, persuasão ou convite para se unirem. Legislações governamentais também 

levam à mudança estratégica isomórficas coercitivas. Os campos organizacionais 

estão inseridos em ambientes legais que são universais a todas as organizações 

participantes de campo organizacional e os requerimentos legais e técnicos de 

imposição governamental levam à homogeneização das práticas entre organizações. 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

Além de imposições governamentais, a imposição de procedimentos 

operacionais padronizados e de regras e estruturas legitimadas por parte de 

subsidiárias, cooperativos e/ou associações também levam ao isomorfismo 

institucional coercitivo. O isomorfismo coercitivo possui, em geral, alto nível de 

isomorfismo dentro de campos organizacionais. Esse fenômeno se deve, pois, o 

descumprimento de práticas e processos coercitivos levam a penas, multas e até 

processos criminais e penais. Por mais que sejam altamente isomórficos dentro dos 

campos organizacionais, o isomorfismo coercitivo é seguido, muitas vezes, pelo 

isomorfismo mimético. As leis e pressões institucionais muitas vezes não oferecem 

como devem ser respondidas ou realizadas; o que faz com que o mimetismo seja uma 

alternativa para o cumprimento das mesmas (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

O isomorfismo mimético, por sua vez, é o resultado de respostas padronizadas 

a incertezas em um determinado campo organizacional. O desenvolvimento de novas 
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“tecnologias organizacionais” faz com que algumas organizações se vejam em meio 

às incertezas simbólicas (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Essa incerteza faz com que 

essas organizações se espelhem em outras organizações bem-sucedidas e, desta 

forma, adotem padrões e processos dessas outras organizações. Em muitos casos, 

esse mimetismo não é resultado apenas de uma organização para outra, mas de 

indivíduos uns para os outros (CYERT; MARCH, 1963).  

A imitação de processos e padrões organizacionais de outras organizações 

pode ser realizada de forma involuntário, como por meio de funcionários que transitam 

nas seguintes organizações ou por meio de consultorias. As organizações tendem a 

tomar como modelo em seu campo outras organizações que elas percebem ser mais 

legítimas ou bem-sucedidas. Os Empreendedores Institucionais apresentam, 

portanto, papel singular dentro do isomorfismo mimético. Diante de uma incerteza, um 

ou um grupo de atores iniciam a tentativa de solução dessa incerteza. Com a 

percepção de que há a melhor resposta à incerteza, esses empreendedores praticam 

tais processos de forma repetitiva. Com o sucesso dessa inovação, outros atores 

também adoram a prática e a mesma inicia seu processo de homogeneização; 

levando, assim, ao isomorfismo mimético. (DIMAGGIO; POWELL, 2005). 

O isomorfismo normativo, por fim, está associado à profissionalização. O 

isomorfismo normativo tem duas principais fontes: (i) o suporte pela educação formal 

com o crescimento de uma rede universitária consolidada e abrangente; e (ii) o 

surgimento de redes profissionais que estão acima do controle das organizações e 

que são difundidos por diversos campos organizacionais (PERROW, 1974). A seleção 

de pessoal também é responsável por esse tipo de isomorfismo. Se tornou padrão 

escolher profissionais derivados de uma única empresa de treinamentos e/ou 

instituição de ensino e que detêm um modelo básico de competências. A 

profissionalização da gestão tende a caminhar bastante próximo à estruturação dos 

campos organizacionais. Os sindicatos, por meio de suas trocas de informações 

formais e informais são exemplos desse modelo (USEEM, 1979). 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este estudo foi construído entre janeiro de 2016 e julho de 2017 e apresentado 

como pré-requisito para a obtenção do título de Mestre em Administração pelo 

programa de Mestrado Executivo em Gestão Empresarial (MEX) da Escola Brasileira 
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de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas 

(FGV). Para a realização do mesmo, um conjunto de etapas burocráticas e 

metodológicas foram seguidas e estão detalhadas nessa seção (Quadro 2). 

Para o ingresso ao programa de mestrado, se fez necessária a apresentação 

de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido após o ingresso. Inicialmente, esse 

projeto de dissertação tinha como tema a internacionalização de projetos de economia 

popular solidária, tendo como objeto de estudo comunidades dos estados do 

Maranhão, Piauí e Ceará. Desta forma, do período do ingresso (janeiro de 2016) até 

a designação do orientador de dissertação (junho de 2016) este foi o tema do trabalho. 

Com a realização da primeira reunião com o orientador, se percebeu a impossibilidade 

de realização do tema proposto devido a desafios logísticos e de abrangência do 

estudo. Com isso, se iniciou a reestruturação do tema de pesquisa, etapa esta que foi 

realizada entre os meses de junho e outubro de 2016. 

Quadro 2: Cronograma das atividades do estudo 

Etapa Atividade Início Fim 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

s
 i
n
ic

ia
is

 

Ingresso no programa jan/16 - 

Designação de orientador jun/16 - 

Apresentação inicial de tema jun/16 - 

Reestruturação de tema jun/16 out/16 

Investigação inicial jul/16 out/16 

Definição de tema e objeto do 
estudo 

jul/16 out/16 

Estruturação de calendário 
prévio para o trabalho 

jul/16 out/16 

C
o
le

ta
 i
n
ic

ia
l 
d
e
 d

a
d
o
s
 Revisão prévia de literatura ago/16 nov/16 

Análise documental prévia set/16 nov/16 

Elaboração de projeto de 
dissertação 

set/16 out/16 

Apresentação e aprovação de 
projeto de dissertação 

nov/16 - 

International Visiting 
Researcher Program - 

Universidade de Bergamo 
out/16 jan/17 

C
o
le

ta
 p

ri
n
c
ip

a
l 
d
e
 

d
a
d
o
s
 

Revisão de literatura jan/17 fev/17 

Análise documental jan/17 mar/17 

Mapeamento e contato com 
atores do campo 

jan/17 mai/17 

Realização de entrevistas jan/17 mai/17 

Observação participante fev/17 mai/17 
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T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 

d
a
d
o
s
 

Data cleaning fev/17 mai/17 

Data reduction abr/17 jun/17 

Apresentação dos dados 
(Codificação) 

mai/17 jun/17 

Desenho dos resultados mai/17 jun/17 

P
ro

c
e
d

im
e

n
to

s
 f

in
a

is
 

Elaboração da análise de 
resultados 

mai/17 jun/17 

Elaboração das discussões de 
resultados 

mai/17 jun/17 

Reestruturação do referencial 
teórico 

mai/17 jul/17 

Reestruturação do percurso 
metodológico 

jul/17 - 

Ajustes finais jul/17 - 

Submissão de dissertação jul/17 - 

Defesa pública de dissertação ago/17 - 

 

Com base em disciplinas cursadas nos dois primeiros trimestres de 2016, 

principalmente as disciplinas Estrutura e Processos Organizacionais (EPO), Prof. Dr. 

Hélio Arthur Irigaray e Cross-Cultural Management (CCM), Prof. Dr. Ishani Aggarwal; 

o tema foi reconstruído. Primeiramente se decidiu que seria um estudo organizacional 

e que se utilizaria a análise institucional (Teoria Institucional) como mecanismo de 

construção do estudo. Posteriormente, houve uma reunião onde foi proposto, ao 

orientador, investigar o campo organizacional da pecuária bovina da região do Médio 

Mearim – Maranhão. Após uma série de indagações, o novo tema foi pré-definido e a 

coleta de dados se iniciou. As etapas de coleta e de análise de dados estão detalhadas 

nas sub sessões deste capítulo. 

Para a escolha do novo tema, utilizou-se como critério a proximidade que o 

pesquisador tem com o campo organizacional. O mesmo nasceu e residiu, por 15 

anos, no município de Bacabal – MA. Bacabal é a maior e mais importante cidade da 

região do Médio Mearim. Devido à grande extensão territorial que a região abrange, o 

pesquisador optou, em janeiro de 2017, por transformar o objeto de estudo deste 

trabalho da região do Médio Mearim para o município de Bacabal. Além de ter vivido 

no município, os pais do pesquisador são pecuaristas na região, o mesmo já exerceu 

funções administrativas e operacionais dentro do campo organizacional e as relações 

pessoais do pesquisador com os diversos atores do campo auxiliaram na coleta de 

dados deste estudo. Adicionalmente, ressalta-se a existência de pouco ou quase 

nenhum incentivo para o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos na região. Desta 
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forma, a possibilidade de navegar por novos e diversos aspectos do campo 

organizacional, pouco explorados academicamente, foi mais um argumento que 

fundamentou a escolha do tema e do objeto deste estudo.  

Desta forma, a análise institucional se apresenta como o arcabouço teórico 

para a realização desse estudo proposto. Para a realização dessa estratégia, 

entretanto, se necessita especificar quais os procedimentos de coleta e 

tratamento/análise de dados serão utilizados. A partir dessa necessidade, abaixo 

estão descritos os mesmos. 

 

3.1. Coleta de dados 

 

A coleta de dados deste estudo foi realizada em dois momentos distintos: (i) 

coleta de dados inicial; e (ii) coleta principal de dados. A primeira realizada durante 

toda a etapa de reestruturação do tema e durante a elaboração do projeto de 

dissertação e a segunda, por sua vez, após a apresentação e aprovação do respectivo 

projeto. A coleta de dados foi dividida em cinco fases e foi realizada com base em 

Marconi e Lakatos (2003): (i) Revisão de literatura; (ii) análise de documentos; (iii) 

mapeamento e contato com atores do campo organizacional; (iv) realização de 

entrevistas e de pesquisa de campo; (v) relatório de observação participante; e (vi) 

reestruturação da revisão de literatura.  

Durante a coleta inicial de dados se realizou apenas duas etapas: a revisão de 

literatura e a análise de documentos. No que diz respeito a revisão de literatura, 

inicialmente se buscou na proposta de pesquisa inicial aspectos que pudessem ser 

aproveitados na nova temática. Aproveitou-se apenas as partes em que se discutia o 

estado do Maranhão. Após o descarte de maior parte do projeto inicial, foi realizada a 

nova revisão de literatura. Inicialmente voltada para três principais elementos: (i) a 

Teoria Institucional e seus fundamentos; (ii) a pecuária bovina e suas características; 

e (iii) o entendimento da arena social e aspectos econômicos da região do Médio 

Mearim – MA. Com base nessas três categorias, o pesquisador e seu orientador 

iniciaram a construção do referencial teórico deste estudo. As pesquisas para a 

construção desta revisão de literatura foram baseadas em: (i) artigos acadêmicos que 

introduziram cada uma das categorias, principalmente entre os anos de 1960 e 1990; 

(ii) artigos acadêmicos que atualizaram cada uma das categorias, principalmente entre 

os anos de 1990 e 2010; (iii) artigos acadêmicos recentes e atualizados, publicados 
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em periódicos nacionais e internacionais classificados como Qualis-Capes A1 ou A2; 

e (iv) dissertações e teses defendidas em instituições de ensino nacionais e 

internacionais bem-conceituadas.  

A revisão de literatura foi realizada entre agosto e novembro de 2016 e foi a 

base para o projeto de dissertação, que foi apresentado e, após apreciação, aprovado 

no dia 22 de novembro de 2016. O presente projeto ainda contou com a 

fundamentação da análise documental. Para a realização desta etapa, o pesquisador 

compilou cartas e relatórios de órgãos públicos e entidades de classe. Para a 

exploração de cartas, o pesquisador contou com o auxílio de sua mãe, que reside no 

município. A mesma enviou fotos das cartas para o pesquisador e o mesmo realizava 

a análise e contextualização das mesmas. Essas cartas são datadas das décadas de 

1960 e 1970 e abordam, principalmente, episódios da migração dos pecuaristas e do 

Êxodo Rural. No que diz respeito aos relatórios de órgãos públicos e entidades de 

classe, se buscou relatórios principalmente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística), da AGED (Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão) e 

da CNA (Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil). 

 Ainda durante a elaboração do projeto de dissertação, mais precisamente em 

setembro de 2016, o pesquisador concorreu e foi selecionado para participar de um 

programa de pesquisa internacional. Com isso, o mesmo residiu, entre outubro de 

2016 e janeiro de 2017, na cidade de Bergamo, Itália. Durante os três meses da bolsa 

de estudos, o pesquisador atuou como International Visiting Researcher no projeto 

denominado: Excellence Initiatives Program - Re-Discovering The Sources Of 

Territorial Sustainability Institutions For Development And Advanced Human Welfare. 

O presente estudo é realizado por três instituições de ensino: (i) Università Degli Studi 

di Bergamo (UNIBG - Itália); (ii) University of McGill (Canadá); e (iii) Fundação Getulio 

Vargas (Brasil). Enquanto pesquisador do projeto, o autor deste estudo foi orientado 

pelo Prof. Dr. Alberto Brugnoli (UNIBG) e coorientado pelos professores Dr. Joaquim 

Fontes Filho e Dr. Roberto Pimenta (EBAPE/FGV). A experiência de pesquisa na 

universidade italiana, auxiliou este estudo em dois principais aspectos: (i) o alto rigor 

acadêmico exigido durante a experiência internacional e replicada neste estudo; e (ii) 

na introdução do referencial teórico que abrange a aglomeração territorial, tema que, 

inicialmente não seria abordado, que foi adicionado após a participação no programa 

internacional e que, ao final da coleta de dados, foi retirado do relatório final da 

pesquisa. 
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 Com isso, entre a aprovação do projeto de dissertação (novembro de 2016) e 

a metade do mês de janeiro de 2017 somente se atuou na construção da seção do 

referencial teórico que abrange a aglomeração industrial. Esta revisão de literatura 

seguiu os mesmos padrões e requisitos utilizados na coleta inicial de dados e foi 

realizado, primeiramente, em inglês e, posteriormente, traduzido para o português. 

Desta forma, destaca-se que o referencial teórico que discute a aglomeração industrial 

neste estudo é uma adaptação do relatório final apresentado para o programa de 

pesquisa internacional em que o pesquisador deste trabalho atuou. 

 Com a volta do pesquisador do Brasil, o mesmo iniciou a etapa de pesquisa de 

campo. Entre os meses de janeiro de maio de 2017, o autor realizou a coleta principal 

de dados. Desta forma, esta etapa do estudo foi baseada nas três últimas fases de 

coleta de dados propostas por Marconi e Lakatos (2003): (iii) mapeamento e contato 

com os atores do campo organizacional; (iv) realização de entrevistas 

semiestruturadas; e (v) elaboração de relatório de observação participante.  

 Logo após a entrada do pesquisador no campo organizacional, em 13 de 

janeiro de 2017, o mesmo realizou o mapeamento de atores atuantes da pecuária 

bovina do município. Com isso, o pesquisador construiu o mapa de relacionamentos 

entre atores do campo organizacional (Figura 8). Esse mapa serviu como base para 

todo o mapeamento inicial dos atores, auxiliou na sistematização das entrevistas e no 

contato com os entrevistados. Ao longo da pesquisa de campo o mesmo sofreu 

alterações até o formato exposto e discutido nesse estudo. O contato com os 

entrevistados iniciou em 14 de janeiro de 2017 e durou até a última semana de maio 

de 2017.  

 A realização das entrevistas (quarta etapa da coleta de dados) ocorreu entre 

os dias 14 de janeiro e 27 de maio de 2017. As entrevistas foram realizadas no modelo 

semiestruturadas, onde as perguntas permitem que o entrevistado permeie suas 

respostas a assuntos e temas além dos abordados. Ou seja, há a possibilidade de 

captar informações além das propostas inicialmente pelo pesquisador. As entrevistas 

foram realizadas com base em dois roteiros de entrevistas distintos e elaborados com 

base na revisão de literatura: (i) roteiro de entrevista para pecuaristas; e (ii) roteiro de 

entrevistas para outros atores atuantes no campo organizacional. Os roteiros sofriam 

alterações à medida em que as entrevistas ocorriam. Adotou-se o procedimento de 

revisão de roteiros de entrevistas a cada 15 dias. Essa adaptação nos roteiros de 

entrevistas não estava planejada inicialmente; entretanto, com o desenvolver do 
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trabalho, se tornou necessária para que o pesquisador pudesse captar determinadas 

informações-chave. Com isso, o Anexo 1 apresenta o Roteiro de Entrevista dos 

pecuaristas e o Anexo 2 expõe o Roteiro de Entrevista de outros atores do campo 

organizacional.  Os modelos anexados são os utilizados nas últimas entrevistas 

realizadas; ou seja, com atualizações.  

 As entrevistas foram conduzidas oralmente, presencialmente e tiveram duração 

de 12 minutos a 1 hora e 43 minutos. Há uma grande diferença entre o roteiro de 

entrevistas dos pecuaristas e dos demais atores. Por se tratar do principal detentor de 

informações, o pecuarista era indagado mais e, consequentemente, suas entrevistas 

duravam mais que as entrevistas dos demais atores. Com isso, percebe-se que o 

roteiro de entrevistas dos pecuaristas é mais detalhado e é construído com possíveis 

respostas do entrevistado. Essas possíveis respostas não eram apresentadas aos 

entrevistados, apenas auxiliavam na codificação das respostas por parte do 

entrevistador. Já o roteiro de entrevistas com os demais atores seguiu um padrão mais 

genérico e “coringa”. Inicialmente, a intenção era de realização de um roteiro de 

entrevistas específico para cada grupo de atores do campo organizacional; mas o alto 

volume de entrevistas e de dados a serem processos inviabilizou tal tentativa. 

Entretanto, por se tratarem de entrevistas semiestruturas, os entrevistados 

respondiam a partir de suas realidades e, por muitas vezes, o roteiro foi adaptado 

durante a própria entrevista. Vale ressaltar, todavia, que todas as entrevistas foram 

gravadas e passaram pelos processos de análise e tratamento de dados que abaixo 

serão detalhados.  

 O roteiro de entrevistas dos pecuaristas foi dividido em 11 blocos. O bloco 1 

(Entrevistado) objetivou realizar o controle dos entrevistados, suas respectivas 

características, instrução e posicionamento no campo organizacional. O presente 

bloco foi fundamental para a construção dos Quadros 6, 7 e 8; que demonstram o 

perfil dos pecuaristas do campo organizacional. Os blocos 2 (História), 3 (Processos), 

4 (Atores, Instituições e Organizações) e 5 (Institucionalização) auxiliaram na 

construção das seções que abrangeram a estruturação do campo organizacional e a 

caracterização deste campo organizacional. O Bloco 6 (Isomorfismo) e 7 (Mão-de-

obra) foram utilizados para a elaboração das análises que envolveram o isomorfismo 

no campo e resultaram nos Quadros 9 a 17. Por fim, os Blocos 8 (Política Industrial), 

9 (Aglomeração), 10 (Benefícios) e 11 (Desafios) serviram para a análise e discussão 

de dados relacionados à aglomeração industrial. 
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O roteiro de entrevistas dos demais atores, por sua vez, tem menos caminhos 

e permitiu que o entrevistado abordasse temas menos centrados no campo 

organizacional. Os oito questionamentos centrais deste roteiro conseguiram oferecer 

as reflexões discutidas nesse estudo. Mesmo que as questões tenham sido 

elaboradas com base uma parte específica do estudo, a flexibilidade deste segundo 

roteiro resultou em respostas muito variadas e sem um padrão. Padrão este muito 

mais presente nas entrevistas dos pecuaristas. Tal variabilidade também pode ser 

explicada pela diversidade dos entrevistados pelo segundo questionário conforme 

exposto nos Quadros 3 e 4. 

A escolha dos respondentes se deu por disponibilidade de tempo para receber 

o pesquisador. Inicialmente se realizava a introdução do tema do trabalho, os 

pesquisadores envolvidos e a importância desse estudo para o campo organizacional. 

Posteriormente eram informados os procedimentos da entrevista: a duração, 

quantidade de questionamentos, liberdade para responder ou não questionamentos, 

procedimentos de sigilo e impessoalidade dos entrevistados e a utilização de 

dispositivo de gravação de áudio da entrevista. Grande parte das entrevistas foi 

realizada no período noturno, na residência ou ambiente de trabalho dos 

entrevistados. Ou seja, o deslocamento era realizado pelo entrevistador e não pelo 

entrevistado. A realização da entrevista em ambiente de conhecimento do 

entrevistado permitiu maior abertura às respostas e discussões. 

No que tange a quantidade e característica dos entrevistados, estas 

informações foram divididas de acordo com o roteiro utilizado. Na totalidade foram 

realizadas 34 entrevistas, com a abrangência de 37 entrevistados. Ou seja, em três 

entrevistas houve a participação de dois entrevistados. Das 34 entrevistas, 13 foram 

realizadas com pecuaristas e 21 com outros atores do campo organizacional. No que 

diz respeito às entrevistas com dois entrevistados, todas as três foram com 

pecuaristas. O Quadro 3 aborda a codificação e características dos pecuaristas 

entrevistados. Das 13 entrevistas, cinco foram realizadas com grandes pecuaristas, 

seis com médios pecuaristas e duas com pequenos pecuaristas. Vale ressaltar, 

entretanto, que as entrevistas P3 e P7 objetivaram abordar a percepção como 

pecuarista e como atuante em outra função no campo. O P3 também exerce cargo 

público de Deputado Estadual e o P7 é Presidente do Sindicato Rural de Bacabal. 

 Durante as entrevistas aos pecuaristas, duas mulheres foram respondentes e 

14 homens. Por mais que não haja um parâmetro de análise, este indicador é um 
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reflexo da realidade atual do campo organizacional. A classificação dos pecuaristas 

em pequenos, médios e grandes foi realizada com base no Quadro 6 e foi realizada 

de forma subjetiva; já que o pesquisador não obteve acesso às informações 

organizacionais e financeiras dos pecuaristas do campo organizacional. 

Quadro 3: Codificação e características dos entrevistados – Pecuaristas 

 

 O Quadro 4, por sua vez, apresenta a codificação e características dos outros 

atores entrevistados. Na totalidade foram realizadas 21 entrevistas, todas individuais 

e separadas de acordo com a atuação no campo organizacional. Foram entrevistados 

cinco clientes, quatro fornecedores, cinco prestadores de serviços, três clientes, dois 

diretores de universidades, um gerente de banco e uma representante de movimentos 

sociais. Percebe-se, contudo, que muitos desses entrevistados também são 

pecuaristas. Desta forma, as respostas desses entrevistados auxiliaram na 

construção, não somente da percepção dos mesmos como atores secundários do 

campo organizacional; mas também da percepção desses como pecuaristas e figuras 

centrais das atividades econômicos do respectivo campo. 

 

 

 

 

 

 

Forma de ingresso Período de ingresso

P1 2 (Pai e Filho) M Grande Migração - Êxodo Rural 1960/1980

Apenas 

Pecuarista/Médico 

Veterinário

P2 2 (Pai e Filho) M Grande Migração - Êxodo Rural 1960/1985 Apenas Pecuaristas

P3 1 M Grande Herança familiar - Êxodo Rural 1980 Deputado Estadual

P4 1 M Grande Herança familiar - Êxodo Rural 1980 Apenas Pecuaristas

P5 2 (Sogro e Genro) M Grande Aquisição de terras 1990/2000
Empreendedores do 

ramo de alimentos

P6 1 F Médio Herança familiar - Êxodo Rural 1985
Empreendedora do 

ramo de educação

P7 1 M Médio Herança familiar - Êxodo Rural 2000

Presidente Sindicato 

Rural de 

Bacabal/Dentista

P8 1 M Médio Herança familiar - Êxodo Rural 1985 Médico

P9 1 M Médio Aquisição de terras 1995 Médico

P10 1 M Médio Aquisição de terras 2005 Médico

P11 1 M Médio Aquisição de terras 1995 Médico

P12 1 F Pequeno
Herança familiar - Agricultura de 

Subsistência
1995 Trabalhadora Rural

P13 1 M Pequeno Aquisição de terras 2010 Servidor Público

Ingresso no campo organizacional
Outra AtividadeCódigo Entrevistados Sexo Tamanho
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Quadro 4: Codificação e características dos entrevistados – Outros atores 

 

Concomitantemente, realizou-se um conjunto de observações participantes.  

As observações eram anotadas em um caderno que serviu como base para a 

construção do trabalho. Além de conter observações provenientes das entrevistas, a 

participação em eventos, procedimentos operacionais das propriedades e reuniões 

Forma de ingresso Período de ingresso

E1 Empregado Administrativo F
Primeiro emprego no 

campo
2005 -

E2 Empregado Vaqueiro M
Herança Familiar - 

Pai vaqueiro
1995

Pequeno 

Pecuarista

E3 Empregado Vaqueiro M
Herança Familiar - 

Pai vaqueiro
2000 -

E4 Empregado Vaqueiro M
Migração de mão-de-

obra
1985

Pequeno 

Pecuarista

E5 Empregado Tratorista M
Primeiro emprego no 

campo
1995 -

F1 Fornecedor Nutrição Animal M
Migração de 

fornecedores
1990 Médio Pecuarista

F2 Fornecedor

Medicamentos,  

utilitários e 

melhoramento 

genético

M

Migração de 

fornecedores - 

Demanda do campo 

organizacional

1985
Pequeno 

Pecuarista

F3 Fornecedor
Sementes e 

pastagem
F

Herança Familiar - 

Migração de 

fornecedores

1990 -

F4 Fornecedor
Gasolina e 

Óleos
M

Empreendedorismo 

por demanda
1990

Outros 

empreendimentos 

diversos 

S1
Prestador de 

Serviços

Médico 

Veterinário
M

Migração de mão-de-

obra
1990

Pequeno 

Pecuarista

S2
Prestador de 

Serviços

Médico 

Veterinário
M

Migração de mão-de-

obra
2000

Pequeno 

Pecuarista

S3
Prestador de 

Serviços
Agrônomo M

Migração de mão-de-

obra
2000

Pequeno 

Pecuarista

S4
Prestador de 

Serviços
Mecânico M

Empreendedorismo 

e capacitação por 

demanda

1995 -

S5
Prestador de 

Serviços
Caminhoneiro M

Herança Familiar - 

Pai caminhoneiro
2005 -

C1 Cliente Açougueiro M
Empreendedorismo 

por demanda
1980 -

C2 Cliente Açougueiro M
Herança Familiar - 

Pai açougueiro
1990 -

C3 Cliente Açougueiro F
Empreendedorismo 

por demanda
1990 -

U1 Universidade Diretor - IFMA M
Nomeação para 

cargo
2010 -

U2 Universidade Diretor - UFMA M
Nomeação para 

cargo
2016 Consultor

B1 Banco
Gerente - Banco 

Público
M

Transferência para a 

unidade de Bacabal
2012 -

M1
Movimentos 

Sociais
Quilombolas F Líder comunitária 2000

Agricultutora 

Familiar

Código Outra AtividadeAtuaçãoAtor Sexo
Ingresso no campo organizacional
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foram seminais para a construção deste trabalho. O Quadro 5 oferece os nove eventos 

que auxiliaram na construção acima citada.  

Quadro 5: Eventos fundamentadores das observações participantes 

Observação Participante Organização Local Mês 

Acompanhamento da realização de 
pé-de-cerca 

P6 Propriedade P6 Fevereiro 

Dia de campo para apresentação de 
novas tecnologias em pastagem 

Sindicato Rural 
de Bacabal 

Propriedade P2 Março 

Visita ao Mercado Central de Bacabal 
(Comercialização da carne bovina in 

natura) 
- 

Mercado 
Central de 

Bacabal - MA  
Março 

Evento de lançamento de vermífugo 1  
Laboratório de 

Vermífugos 
Restaurante Abril 

Acompanhamento de sessão de 
captação de sêmen animal e 

inseminação artificial 
P1 Propriedade P1 Abril 

Realização de pesquisa sobre a 
percepção da população sobre a 
pecuária bovina na principal rua 

comercial de Bacabal – MA 

- 
Ruas de 

Bacabal - MA 
Abril 

Evento de lançamento de vermífugo 2 
Laboratório de 

Vermífugos 
Restaurante Maio 

Vacinação Aftosa P6 Propriedade P6 Maio 

Participação em jantar casual com 
pecuaristas do campo organizacional 

- Restaurante Maio 

 

 Logo no mês de fevereiro, o pesquisador realizou o acompanhamento da 

realização de pé-de-cerca na propriedade do P6. Na ocasião, ainda com a pesquisa 

de campo no seu início, foi possível compreender o envolvimento dos empregados 

com o campo organizacional. No mês de março, foi realizada uma visita ao Mercado 

Central de Bacabal, onde grande parte da carne bovina da região é comercializada. 

Durante as duas horas em que o pesquisador permaneceu no local, conversou com 

açougueiros e clientes. A observação participante ainda foi construída por meio da 

participação em três eventos institucionais: dois lançamentos de vermífugos e um dia 

de campo organizado pelo Sindicato Rural de Bacabal. Adicionalmente, a participação 

em um jantar, a pesquisa nas ruas de Bacabal e o acompanhamento de sessões de 

vacinação e inseminação foram fundamentais para a construção deste trabalho.  

 Após a realização das cinco etapas de pesquisa de campo, o pesquisador 

realizou o processo de reavaliação/reestruturação do referencial teórico. Com todas 
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as observações de campo e entrevistas encerradas, foi possível adaptar a revisão de 

literatura existente anteriormente às pesquisas de campo. Com o fim de oferecer 

maior aparato teórico para o trabalho, ainda se realizou a pesquisa de alguns outros 

trabalhos acadêmicos; principalmente os que abrangem o Isomorfismo Institucional. 

Estas novas pesquisas foram adicionadas ao trabalho à medida que os resultados 

foram codificados e desenhados. Após a coleta dos dados o pesquisador, juntamente 

ao seu orientador, decidiu não adicionar o referencial teórico e os resultados que 

abrangem o tema de aglomeração industrial. Tal escolha se deu pela opção por focar 

o trabalho na análise institucional. 

 

3.2. Tratamento e análise dos dados 

 

Após a realização dos procedimentos de coleta de dados deste estudo, foi 

essencial se construir um aparato de técnicas de tratamento e análise dos dados 

coletados. Vale ressaltar, de antemão, que as etapas de coleta e análise de dados 

não foram realizadas sequencialmente. Ou seja, à medida que os dados eram 

coletados, esse imediatamente eram analisados. Tal procedimento se explica pela 

grande temporalidade da coleta de dados, cerca de quatro meses e meio. Se os dados 

fossem tratados e analisados somente após toda a coleta, não haveria a possibilidade 

de atualização do roteiro de entrevistas quinzenalmente. Essa atualização, conforme 

já citado, teve como objetivo a adaptação do roteiro à realidade dos entrevistados. 

No que tange o tratamento desses dados, este estudo se baseou no padrão 

proposto por Miles e Huberman (1994). Os autores propuseram quatro etapas para a 

operacionalização da análise de dados qualitativos: (i) data cleaning, os dados 

observados e as entrevistas são transcritos e padronizados; (ii) data reduction, os 

dados transcritos serão selecionados, simplificados e transformados em observações 

do campo; (iii) apresentação dos dados, os dados são organizados de tal forma que 

se consiga gerar conclusões a partir dos mesmos (fazer esquemas a partir dos dados); 

e (iv) desenho de conclusões, os dados geram conclusões que expressam a relação 

entre as variáveis propostas no trabalho. 

Neste estudo o data cleaning foi realizado de forma impressa. As entrevistas 

foram transcritas e mantidas em formato virtual. O data reduction também foi realizado 

de forma virtual. As entrevistas se tornaram vários fragmentos textuais, já separados 

por possível grupo de conclusões. Esses fragmentos foram, portanto, impressos com 
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a informação e a codificação a entrevista. A apresentação dos dados e o desenho das 

conclusões foram realizados com base nos fragmentos impressos. Os fragmentos 

eram colocados em uma mesa e o pesquisador realizava a construção dos resultados 

e da ordem que esses seriam apresentados no relatório final. Por fim e com os 

resultados já desenhados, o pesquisador realizou a ordenação dos fragmentos dentro 

deste relatório final de pesquisa.  

No que diz respeito a análise dos dados, esses foram tratados por meio da 

técnica de análise de conteúdo. A análise de conteúdo foi utilizada para a detecção 

de fragmentos textuais expressados de forma unicamente verbal pelos entrevistados. 

A técnica de análise de conteúdo foi utilizada com base em Bardin (2011) e por meio 

de fragmentos textuais derivados das entrevistas. A análise de conteúdo permite que 

o pesquisador detecte informações por meio do significado das palavras escolhidas 

pelos entrevistados. 

Em relação à essa construção de resultados, após a coleta e análise dos dados, 

esses foram divididos em três blocos: (i) processo de estruturação e 

institucionalização do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA; (ii) 

caracterização atual do campo organizacional; e (iii) análises dos processos 

isomórficos do campo organizacional. O terceiro grupo de resultados tem como base 

todos os marcos históricos expostos no primeiro grupo de conclusões; ou seja, todos 

os processos isomórficos expostos nos Quadros 9 a 17 são detalhados durante a 

análise do processo de estruturação e institucionalização do campo organizacional. 

Esses resultados foram ainda construídos por meio de preceitos teóricos da Teoria 

Institucional. Com o objetivo de dar suporte às informações descritas, foram 

adicionadas ao trabalho 29 fotos registradas pelo próprio autor. As mesmas estão 

inseridas no Anexo 3 e são referenciadas durante a análise dos dados e discussão 

dos resultados. 

Se optou por realizar a análise dos dados e discussão dos resultados de forma 

conjunta. À medida em que os dados coletados e analisados são expostos, a 

discussão dos mesmos é realizada. Tal escolha se deu pela facilidade para o leitor de 

entender a informação exposta e imediatamente após a discussão teórica de tais 

fatos.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Processo de estruturação/institucionalização do campo organizacional 

da pecuária bovina de Bacabal – MA 

 

A história de Bacabal foi seguida pela estruturação do campo organizacional 

da pecuária bovina do município. O território da cidade começou a se desenhar no 

ano de 1876, com a chegada do Coronel Lourenço Vieira da Silva. O presente fundou 

uma fazenda de produção agrícola com utilização de mão-de-obra escrava. Entre 

1876 e 1890, a zona rural começou a se formar por meio de comunidades quilombolas 

formadas por fugitivos da escravatura praticada na sede da propriedade rural. Com o 

fim da escravidão, a propriedade foi comprada pelo Coronel Raimundo Alves de Abreu 

que rapidamente realizou a comercialização das terras do, então denominado Sítio 

dos Abreus. O Sítio dos Abreus era uma zona rural do município de São Luiz Gonzaga 

do Maranhão (RODRIGUES, 1989). 

Os lotes do Sítio dos Abreus foram rapidamente vendidos para imigrantes 

cearenses e piauienses que encontraram no território terreno fértil, topografia 

privilegiada e abundância de recursos naturais (principalmente de água). Inicialmente 

a aquisição das propriedades era voltada para a agricultura de subsistência. Essa 

atração caracterizou a primeira onda de migração para a região. No dia 17 de abril de 

1920 foi criado o distrito e município de Bacabal, como resultado de emancipação 

política e território do município do São Luiz Gonzaga do Maranhão. O nome Bacabal 

se deve à grande quantidade de palmeiras de bacaba presentes na região no período 

da fundação do município. Bacaba é um coco utilizado, até os anos 1970, por 

quilombolas e comunidades da zona rural de Bacabal para a extração de óleo de coco 

vegetal; enquanto as folhagens das palmeiras serviam para a construção de tetos de 

residências na região. As palmeiras de bacaba estão, desde os anos 1980, em 

extinção e processo de conservação (RODRIGUES, 1989). 

Entre os anos de 1920 e 1950, a região foi grande polo produtor de algodão e 

arroz. Grandes armazéns de beneficiamento e armazenagem desses recursos foram 

construídos e empresários foram atraídos para a região. Essa atração foi responsável 

pela segunda onda de migrantes para a região. Foi nessa onda de migração que os 

animais de monta, pela primeira vez, foram utilizados na produção agrícola da região.  

Há registros de “exportação” de arroz e algodão para vários estados do Nordeste, 
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principalmente para o Ceará, Pernambuco e Bahia. O ciclo do algodão foi percussor 

da agricultura de subsistência atrelada a interesses comerciais. Esse primeiro ciclo 

durou entre 1920 e 1940. Foi, então, que surgiu o ciclo do arroz. Mesmo com a 

principal função da produção do arroz sendo a de subsistência e abastecimento da 

própria região do município, esse ciclo foi de extrema importância para o 

desenvolvimento de uma infraestrutura mercantil no município. Durante o ciclo do 

arroz (entre os anos 1940 e 1950) o município chegou a ser o maior produtor de arroz 

do Nordeste e essa escala fez com que houvesse a demanda por melhores condições 

de cultivo, extração, armazenamento e logística. Essa demanda fez com que se 

abrissem diversas rodovias estaduais e federais, transformasse o Rio Mearim em 

navegável e a institucionalização de diversas entidades de representatividade 

comercial, como a Associação Comercial de Bacabal, vigente até os dias atuais 

(RODRIGUES, 1989). 

Foi no final dos anos 1950 que as terras já se encontravam muito saturadas, 

então, houve a expansão da praga do arroz, a seca havia se intensificado e houve a 

exploração do garimpo de ouro no estado vizinho do Pará. Esses fenômenos 

resultaram na diminuição da produção de arroz na região. As terras que, até então, 

eram grandes propriedades de cultivo de arroz, se voltaram para a agricultura de 

subsistência e os grandes produtores de arroz, ou haviam se mudado para outras 

regiões (como o Pará), ou investiram na extração do óleo de coco babaçu. Os 

produtores de arroz que saíram da região deixaram suas propriedades como troca de 

dívidas a fornecedores e empregados ou venderam para pequenos produtores. Foi 

então que por cerca de 10 anos, entre os anos de 1950 e 1960 o município teve como 

principal atividade econômica a extração do coco babaçu (RODRIGUES, 1989). 

Considerados como pragas durante os ciclos do arroz e do algodão, os 

palmeirais de coco babaçu foram essenciais para a manutenção econômica da região 

pós-ciclo do arroz. A palmeira de babaçu se tornou muito utilizada no município devido 

a multifuncionalidade de suas partes: (i) os troncos são utilizados para suporte das 

residências; (ii) as palhas para a construção de teto; (iii) da casca do fruto são 

fabricados bijuterias e artigos domésticos e carvão vegetal; (iv) do líquido do coco são 

extraídos o óleo e o leite de coco; e (v) do bagaço do coco se faz receitas regionais, 

como bolos, peixes e caldos. O ciclo do óleo de babaçu foi caracterizado pelo 

amadorismo nos processos produtivos. As propriedades eram de multiculturas, os 

produtores cultivavam o babaçu e a agricultura de subsistência. O óleo era extraído 
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dentro das propriedades da zona rural e enviados, semanalmente, já beneficiados 

para a zona urbana para a comercialização. Os demais derivados das palmeiras de 

babaçu eram extraídos, beneficiados na própria propriedade. Ou seja, de todos os 

produtos derivados das palmeiras de babaçu, apenas o óleo do coco de babaçu 

gerava renda para os produtores (RODRIGUES, 1989). 

A Foto 1 expõe, à direita da imagem, um palmeiral de coco babaçu. Até os dias 

atuais a presença do coco babaçu é maciça na região. À esquerda da foto, por sua 

vez, pode ser percebida a entrada de uma fazenda produtora de bovinos. A Foto 2 é 

expõe uma Caeira de coco babaçu, em pleno funcionamento, em um distrito da zona 

rural de Bacabal, na margem da rodovia federal que corta o município. A Caeira é uma 

espécie de fogueira em que há a transformação da casca do coco babaçu em carvão 

vegetal. Ambas imagens foram fotografadas no município de Bacabal. 

O ciclo econômico do óleo de coco de babaçu foi encerrado com o início da 

produção pecuária bovina na região. Como já informado acima, poucos eram os 

grandes produtores da região. As propriedades na região eram voltadas para a 

agricultura de subsistência e para a extração do óleo de coco de babaçu 

(RODRIGUES, 1989). Foi, então, que ocorreu a grande seca nordestina da primeira 

metade da década de 1960. A presente seca afetou, principalmente, os estados do 

Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Cidadãos e suas respectivas 

famílias foram forçados a deixar os seus estados e a migrar para regiões com maior 

oferta de água. De acordo com o pai da entrevista P1:  

 

A gente mudou todo o nosso padrão de vida. Antes, água era uma dádiva de 
Deus e tivemos que nos adaptar. Ainda conseguimos viver um bom tempo 
vivendo dos nossos poços, mas fomos obrigados a sair. Eu era jovem, larguei 
escola, amigos, “namoradinha” para viajar com meu pai e minha mãe. A 
promessa do “pai” era que a gente chegaria em uma nova terra onde a gente 
pudesse “banhar” todo dia.  

 

As famílias que chegaram ao município de Bacabal foram, principalmente, dos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Essas migrações iniciam a 

ser datadas de 1962 e 1963. Os entrevistados P1 são do Rio Grande do Norte, o pai 

do P2 é baiano e os familiares do P3, P6 e P8 são do Ceará. Adicionalmente, de 

acordo com o P7: 

 

Meus avós maternos e paternos mudaram para a região no final de 1961. Os 
pais do meu pai eram do Pernambuco e da minha mãe do Rio Grande do Norte. 
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Parece que meu pai veio muito pequeno e a mãe da minha mãe veio grávida 
da minha mãe. 

 

Os recém-chegados traziam conhecimentos técnicos de produção 

agropecuária, algumas cabeças de gado “caminhadas” até o município de Bacabal e 

uma certa quantia de dinheiro resultante da venda de seus bens em seus estados de 

origem. De acordo com o P2: 

 

Lá na Bahia a gente cultivava de tudo. Um pouco de arroz e macaxeira, um 
pouco de feijão, e umas “cabecinhas” de gado. A gente vendeu tudo, menos o 
gado. Meu pai pegou esse “pouquinho” de dinheiro e as “nossa” vacas e 
caminhamos até onde tinha água e um futuro. Até que Bacabal apareceu no 
nosso caminho. 

 

As características geográficas e demográficas do território de transformaram o 

município de Bacabal de uma etapa na viagem para a residência desses indivíduos. 

Grande parte dos migrantes que passaram pela cidade, permaneceram na mesma. 

De acordo com as observações derivadas dos eventos: 

 

Todos os pecuaristas elogiam os aspectos geográficos e demográficos da 
região. Muitos caracterizam o solo das propriedades como “fácil” ou 
“devorador”, como alusão à alta qualidade do solo do município. Há o 
comentário de que até a pastagem nativa da região é boa para a alimentação 
animal. 

 

As Fotos 3, 4 e 5 caracterizam a qualidade geográfica e demográfica da região. 

As figuras expõem a demografia pouco acidentada, com solo propício para a 

plantação de sementes e com uma variedade de espécies adequada para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias. 

Além das características geográficas e demográficas, alguns outros aspectos 

foram determinantes para a instalação desses recém-chegados no município: (i) a 

infraestrutura proveniente dos ciclos do algodão e do arroz; (ii) uma cultura mercantil 

consolidada, com instituições voltadas para a atividade econômica; (iii) facilidade 

logística; (iv) terras a baixos preços, devido ao fim do ciclo do arroz; (v) vulnerabilidade 

dos produtores da região, que sofriam da falta de renda e de uma agricultura de 

subsistência limitada a grãos e raízes; e (vi) possibilidades reais de crescimento. 

Alguns dos percussores dessa terceira onda de migração ainda residem na região e 

possuem empreendimentos até os dias atuais no município. De acordo com o P6: 
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Meu pai contava que quando ele chegou aqui em Bacabal, a cidade tinha toda 
uma estrutura para o comércio. Ele era recém-formado, médico e tinha 
instrução. Ele era cearense e morou na Bahia por muito tempo. Ele tinha 
conhecimento de vida para poder falar. Ele dizia que Bacabal parecia uma 
cidade que deu certo e que foi deixada. Ele falava muito que quando ele chegou 
já haviam os dois mercados da cidade, os galpões da Biasa3 e as pessoas 
tinham no sangue o comércio.  

 

A chegada dos migrantes foi caracterizada pelo processo denominado Êxodo 

Rural e muito citado por diversos entrevistados. Os recém-chegados, conforme acima 

citado, trouxeram o dinheiro proveniente da venda de seus bens em seus estados de 

origem e utilizaram essa liquidez para adquirir propriedades a baixos preços. Esses 

territórios foram comprados de pequenos produtores de coco babaçu que não haviam 

renda. De acordo com o P4: 

 

Meu pai comprou terras por baixos preços. Era praticamente “dado”. Meu pai 
não sabia porque vendiam terras tão boas por preços tão baixos. Mas ele 
comprou e tudo que temos hoje é a herança de quando ele chegou aqui. 

 

Imediatamente após as respectivas aquisições, os antigos proprietários tiveram 

dois destinos principais: (i) migraram para o estado do Pará para trabalhar em 

fazendas de cultivo de Seringueiras ou para atuar na exploração de recursos naturais, 

como o ouro; e (ii) se tornaram prestadores de serviços e/ou empregados dos novos 

proprietários das terras. De acordo com o P12: 

 

Imediatamente a gente viu todo mundo indo embora. O “povo” das nossas 
“família” foram “pro” Pará. Prometiam minério e ouro para todo mundo. Era 
mais fácil ir que ficar aqui. Mas meu pai tinha muito apego com a “terrinha” dele 
e decidiu ficar. Acho que foi a decisão correta. Logo depois as pessoas 
voltaram.  

 

Percebeu-se, entretanto, que as comunidades quilombolas instaladas na zona 

rural durante a formação do território do município entre o final do Sec. XIX e o início 

do Sec. XX; resistiram ao Êxodo Rural e permaneceram na região. Essas 

comunidades desempenharam um papel importante na transformação da cultura 

produtora de agricultura para a pecuária bovina. Adicionalmente, aspectos religiosos 

e de doutrina influenciaram na permanência desses quilombolas na região. De acordo 

com M1: 

                                                           
3 Biasa foi uma das maiores empresas facilitadoras do arroz durante o ápice do ciclo do arroz da região. Após a 
falência da organizações, os galpões onde ocorria o armazenamento de arroz foram abandonados e, 
posteriormente, vendidos a baixos preços. 
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Todo mundo foi e a gente ficou. A nossa crença no candomblé diz que nossas 
entidades estão aqui. A energia de nossos antepassados, que nos alimenta, 
está aqui. Ninguém se imagina morando longe daqui. Eles lutaram tanto para 
a gente vender isso tão fácil assim. Quando chegou todo esse pessoal rico, a 
gente viu uma oportunidade de trabalho. Chegou gente para ajudar nas nossas 
contas. 

 

Quando questionada sobre a ação como movimento social, a M1 respondeu:  

 

A gente não atuou como grupo, a gente estava mais “interessado” em trabalhar 
“sozinho” e cada um pagar suas contas. O dinheiro, naquele tempo, foi mais 
importante que a luta pelo espaço. Depois, sim, fomos à luta. 

 

Enquanto houve o processo de location avoidance por parte dos produtores 

rurais da região, quando mudaram para outras regiões do Maranhão e do Pará; os 

descentes dos quilombolas serviram para suprir a demanda por mão-de-obra logo 

após a chega dos novos produtores na região. Após a aquisição das terras, essas 

necessitaram de tratamento e foram os habitantes de comunidade quilombolas, 

juntamente com os produtores rurais remanescentes que realizaram as atividades 

braçais nesse período de transição.  

Quando deixaram a região, os produtores rurais já haviam informado aos novos 

produtores dos desafios presentes na região na época. A produção excessiva de 

grãos e raízes e a demanda por produtos alimentares complementares, atreladas ao 

conhecimento produtivo de bovinos impulsionaram a produção da pecuária bovina na 

região. Segundo o pai do P1: 

 

Eu me lembro da gente brincando, quando chegamos e um Sr. conversando 
com meu pai. Ele querendo vender a “terrinha” dele e dizendo que ele aceitava 
pouco dinheiro, já que aquelas terras já não serviam para nada. “Meu filho”, 
nem te conto que essas terras dão muitos frutos. Tudo que a gente planta, a 
gente colhe.  

 

Complementarmente, conforme acima citado, os animais de monta já eram 

utilizados na cultura agrícola desde o ciclo do algodão e os migrantes trouxeram 

bovinos em sua peregrinação durante a fuga da seca. Os animais de monta 

representaram o principal meio de transporte das propriedades até os anos 2010, com 

a democratização do uso de motocicletas. De acordo com o E2:  
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A gente tinha uns jumentos e uns burros aqui. No tempo, eles eram os mais 
resistentes. Quando os fazendeiros chegaram com a ideia de criar boi, eles 
trouxeram uns “cavalos” mais bonitos e mais resistentes. O nosso trabalho 
melhorou. Com o tempo, esses cavalos foram só ficando melhores.  

 

 A Foto 6 apresenta um animal de monta, com padrão genético similar ao trazido 

pelos migrantes durante os anos de 1960 e 1970. A Foto 7, por sua vez, apresenta 

um animal de monta, também com padrão genético normal, sendo utilizado para 

atividade rotineira de transporte de recursos. A Foto 7 expõe uma das principais 

funções dos animais de monta durante os ciclos do algodão e do arroz: realizar o 

transporte de suprimentos tanto na zona rural, quanto na zona urbana. 

A decisão maciça de produzir bovinos foi responsável pelos primeiros sinais de 

estruturação do campo organizacional. Desta forma, por volta do ano 1967 já era 

possível identificar a habitualização do campo organizacional (BERGER; 

LUCKMANN, 1967). A primeira etapa do processo de institucionalização do campo 

organizacional da pecuária bovina no município de Bacabal surge com o 

desenvolvimento de modelos de resolução de problemas para todos os atores 

envolvidos na região. Para os migrantes da seca o modelo se desenvolveu em investir 

nas novas terras e na produção de uma cultura em ascensão e com potencial de 

crescimento. O consumo de carne vermelha estava se consolidando no estado do 

Maranhão, até então o peixe e as aves eram predominantes na rotina alimentícia dos 

habitantes. No que tange os produtores rurais, a venda de suas propriedades por 

baixos preços possibilitou o início de uma nova etapa. Muitos desses produtores da 

região já obtinham apenas prejuízos e não conseguiam mais controlar as suas 

propriedades. Para as comunidades quilombolas, por fim, foi a geração de uma renda 

e a possibilidade de ocupar-se em um novo segmento econômico. 

 A criação desses modelos de resolução de problemas também foi uma 

característica dos outros atores presentes no campo organizacional na época. A 

Figura 2 demonstra todos os atores observados na região entre nos anos 1960 e 1970. 

Por mais que outros atores já participassem do campo, a cadeia de relacionamentos 

era pequena e com poucos atores. Os bancos atraídos para a região durante o ciclo 

do arroz mudaram seu foco para a pecuária bovina. O Banco do Nordeste, por 

exemplo, atuou no financiamento extensivo no melhoramento das propriedades e 

rebanho, não somente no período corrente como até o início dos anos 2000. De 

acordo com o P3:  
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O Banco do Nordeste que bancou todo o nosso crescimento. A gente tinha 
dinheiro para comprar a terra, mas não tinha dinheiro para comprar muito gado. 
As taxas eram baixas, as exigências eram poucas e era só dizer seu nome que 
eles liberavam o dinheiro.  

 

Os fornecedores da agricultura de subsistência mudaram suas atividades, 

também para a comercialização de produtos para a pecuária. Segundo o F2: 

 

No começo os donos desse comércio vendiam utensílios domésticos para os 
produtores rurais da região. Ai, um tio meu chegou e comprou o comércio. Ele 
tinha “um monte” de botas, selas de cavalos e umas outras coisas e começou 
a vender. Isso foi no começo da década de 70. Logo depois eu vim com meu 
pai, que era irmão do meu tio, e a gente “cresceu” o negócio. 

 

As entidades de classe, como a Associação Comercial de Bacabal, fundada 

durante os ciclos do algodão e do arroz; aceitou pecuaristas a partir do ano de 1965. 

E foi fundamental para a criação da Associação dos Criadores do Médio Mearim, 

fundado em 1968 e atualmente denominado Sindicato Rural de Bacabal, principal 

entidade de classe dos produtores da pecuária bovina na região. De acordo com o pai 

do P2: 

 

O Sindicato nada mais era que um local onde a gente ia, tomava uma cerveja 
e conversava. Não tinha muita opção na cidade, como tem hoje. Era tão bom. 
Era como se fosse uma família. Do lado do Sindicato tinha a Associação 
Comercial. Os dois grupos atuavam juntos. Quase todo mundo era filiado nos 
dois grupos.  

 

Foi perceptível, então, que todos os modelos de resolução de problemas 

desenvolvidos pelos diferentes atores do campo recém-formado serviram como base 

para o comportamento de novos atores que chegavam no campo. Essa habitualização 

dos processos e comportamentos dos atores do campo organizacional construíram a 

base para as etapas seguintes da institucionalização do mesmo. Muitas desses 

processos são, até os dias dos hoje, presentes no campo e são praticados de forma 

isomórfica, conforme será discutido nesse estudo. Todas essas observações são 

coerentes com as perspectivas teóricas de Berger e Luckmann (1967). 
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Figura 2: Cadeia de relacionamento entre atores do campo organizacional da 
pecuária bovina do município de Bacabal – MA: Anos 1960 e 1970 

 

 Foi no início da década de 1970 que houve a expansão da pecuária bovina 

como uma prática comercial. O incremento na dependência econômica da região na 

atividade pecuária, o investimento em infraestrutura das propriedades e a atração de 

novos pecuaristas caracterizaram esse período. Muitos pecuaristas que chegaram no 

município com a onda de migrantes convidaram seus amigos e familiares que vieram 

à região para, também, desenvolver atividades econômicas. De acordo com o C2:  

 

Logo que a gente soube da região, a gente veio “correndo”. A gente não sabia 
o que ia fazer aqui, mas a gente veio. Tinha um prefeito no tempo que estava 
vendendo reformando o mercado central e vendendo os “box” de carne. 
Juntamos eu e meu irmão e a gente comprou um.  

 

Muitos desses trabalharam como pecuaristas, outros investiram em serviços e 

produtos que, até então, não eram ofertados na região. Segundo o pai do P2: 

 

A gente veio na frente e logo depois trouxe a família inteira. Hoje em dia todo 
mundo mora aqui. Eu fiquei só criando boi mesmo. Ai um irmão meu abriu uma 
padaria. Uma irmã e o marido viraram professores. E um primo também virou 
fazendeiro. 

 

Essa migração de familiares e amigos foi o primeiro passo para o 

melhoramento genético do rebanho da região. Muitos desses migrantes do início dos 

anos 1970 trouxeram animais “caminhados”. E esses animais, ao cruzar com o 
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rebanho presente na região, impulsionou o melhoramento genético do rebanho. De 

acordo com o P8: 

 

Meu pai comprou umas cabeças de Nelore lá do Goiás. Os familiares dele que 
eram cearenses foram lá pegar esse rebanho e trouxeram caminhando. E ele 
não foi o único. Ele foi o primeiro e depois que ele fez, todo mundo começou a 
fazer. O nosso gado Nelore de qualidade é resultado dos esforços do meu pai 
e dos outros pioneiros da pecuária aqui da região. 

  

Nesse mesmo período, os proprietários iniciaram os processos de 

identificação/controle do rebanho. No que tange a identificação e controle do rebanho, 

os pecuaristas adotaram a ferragem com fogo para a identificação do pecuarista 

proprietário do rebanho. Essa sobreposição de símbolo foi realizada na parte posterior 

do animal. Esse ferro de identificação do rebanho é uma fusão de letras presentes no 

nome e sobrenome do mesmo. Essa prática de identificação e controle do rebanho é, 

até os dias atuais adotada; entretanto sofreu adição de ferramentas menos doloridas 

ao animal e com aplicações facilitadas. Muitos dos pecuaristas adotaram as marcas 

de suas respectivas famílias, como pode ser percebido na Foto 8. O ferro da família 

dos entrevistados P6 e P8, tem registro datado de 1943, no estado do Ceará. A Foto 

9, por sua vez, é um cadastro de ferro de 1991, já realizado no município de Bacabal. 

A semelhança no padrão de registro é visível. O modelo de registro utilizado no Ceará 

foi adotado também na região do Maranhão. 

 A Foto 10 apresenta o equipamento utilizado para aquecer o ferro que será 

sobreposto na pele do animal. O equipamento é abastecido com um gás doméstico, 

conforme possível visualização na imagem. Ao fundo, empregados realizam os seus 

respectivos trabalhos. O local da imagem é um curral de uma fazenda. 

O controle do rebanho era realizado por meio de cadernos. Muitos dos 

empregados das propriedades eram analfabetos ou com pouca escolaridade e a 

identificação das vacas era por meio de nomes adicionados em um caderno. Nesse 

caderno eram colocados o nome do animal, data de nascimento e mãe do animal. 

Todas essas informações eram repassadas aos fazendeiros que realizava visitas 

frequentes às propriedades. De acordo com o E2: 

 

Meu pai era vaqueiro. Naquele tempo, Sr. Raul, ele chamava “ar vaca” pelo 
nome delas. Ele amava a mimosa e a carinhosa. Tinha também os “boi”: Tião, 
Cascudo, Molengo. Ele tinha apego mesmo era pelas “vaca” de leite.  
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Adicionalmente, os anos de 1960 e 1970 foram responsáveis pelos primeiros 

investimentos em estrutura voltada especificamente para a pecuária bovina nas 

propriedades. Por mais que a pecuária bovina tenha se aproveitado de legados 

estruturais da agricultura de subsistência, dos ciclos do arroz e algodão e da indústria 

do coco babaçu; a produção de animais bovinos demandou a reformulação das 

propriedades. Primeiramente as propriedades foram separadas em cercas de arrame 

farpado, instalados em estacas de madeira que tinham função de, não somente 

delimitar a área dos diferentes produtores, como de separar a propriedade em lotes. 

De acordo com o P1:  

 

Naquele tempo era difícil achar alguém que vendesse arame aqui perto. Só um 
ou dois e só quando tinha o pedido. Mas a gente pedia e eles traziam. Era mais 
barato comprar nos “andarilhos”. Já os troncos, a gente tirava das palmeiras 
de babaçu. 

 

Esses lotes, pouco característicos da agricultura de subsistência, eram ideais 

para o controle do rebanho. Os lotes são denominados na região como “quintas”. Com 

a separação do rebanho em lotes que permanecem cerca de 30 dias em cada quinta, 

foi necessário oferecer abastecimento de água para os animais. Com isso, se iniciou 

a perfuração do solo para a construção de açudes, que são poças de água natural 

construídas artificialmente. Inicialmente, esses açudes eram perfurados por meio de 

tração animal, mais especificamente com jumentos. De acordo com o E3: 

 

Eu morava com meu tio na fazenda do patrão dele [...] o maior trabalho que a 
gente tinha era para “abrir” açude. A gente usava jumento e demorava muito 
tempo para terminar. Para fazer as paredes, a gente usava uns “saco” com 
arreia.   

 

Além do incremento da estrutura da propriedade, houve o desenvolvimento de 

currais para a aglomeração do rebanho quando necessário. Já haviam algumas 

cercas que aglomeravam os animais de monta utilizados no auxílio à agricultura de 

subsistência. Inicialmente, foram utilizados os currais pequenos da agricultura de 

subsistência. Entretanto, no ano de 1965 se identificou a construção do primeiro curral 

totalmente construído com madeira maciça. O Empreendedor Institucional, um médico 

cearense, Francisco Coêlho Dias, pai dos entrevistados P6 e P8, fundou o presente 

curral em uma propriedade a 12 kms da zona urbana do município e foi modelo para 

todos os outros currais da região. O presente curral é composto por: (i) cinco espaços 
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de vão livre com cerca de 60 metros quadrados cada; (ii) um corredor no meio dos 

espaços, denominado brete e para que haja o controle dos animais; (iii) uma cancela 

em cada vão livre para a parte externa ao curral; e (iv) uma cancela para cada espaço 

de vão livre vizinho. Atrelado ao curral, o presente pecuarista instalou, no ano de 1970, 

uma balança dentro do próprio curral. De acordo com os registros, todas as práticas 

desse Empreendedor Institucional foram provenientes de experiência vividas no 

Ceará, durante seu curso de Medicina na Bahia e em eventos e encontros com 

pecuaristas de outros campos organizacionais. O modelo de curral adotado nesse 

período é, até os dias atuais utilizados nas propriedades do campo organizacional. As 

Fotos 11 a 15 apresentam a estrutura de um curral nos dias atuais, que segue o 

modelo adotado na década de 1960. 

Outro empreendimento visível, implementado a partir da segunda metade da 

década de 1970, foi o transporte de animais por meio de caminhões boiadeiros. O 

transporte do rebanho entre as propriedades e das propriedades para os matadouros 

e açougues era realizado de forma “caminhada”. A oferta de caminhões boiadeiros, 

com espaço para transportar até 48 cabeças por viagem foi um passo importante para 

a facilitação da comercialização do rebanho. Segundo o S5: 

 

Meu pai foi um dos primeiros a ter um caminhoneiro aqui na região. Ele não 
sabia muito bem se daria ou não certo. Ele era agricultor e trocou a terra dele 
pelo caminhão. Até “uns dias desses” ele ainda dirigia “pra cima e pra baixo” 
[...] ainda jovem eu já dirigia, ainda sem carteira [...] eu “fiquei” com os antigos 
clientes do meu pai. 

 

Além de atrair caminhoneiros, o presente fenômenos impulsionou a abertura 

de oficinas especializadas em caminhões; assim como, a profissionalização da mão-

de-obra desses mecânicos. De acordo com o S4: 

 

Aqui na oficina a gente atende caminhões e tratores. Qualquer coisa que a 
gente consiga resolver, a gente está resolvendo. Mas nosso negócio é mesmo 
“carro grande” [...] toda vez que surge uma nova máquina ou caminhão, a gente 
entra na internet e “vai” se capacitando. 

 

 Outro reflexo do surgimento do transporte de animais por meio de caminhões 

foi a adaptação dos currais para o recebimento desses veículos. A Foto 16 é a 

representação da principal adaptação realizada nos currais para tal inovação no 

campo organizacional. A saída dos animais ocorre por meio de uma rampa que é 
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posicionada ao final do brete. Construída com o mesmo material do curral, a rampa 

de saída tem, ao seu final, a altura entre 1 e 2,5 metros. 

Com esses movimentos marcantes da década de 1960 e 1970 foi possível 

identificar a consolidação da primeira característica da construção de campos 

organizacionais (DIMAGGIO, 1982). O incremento na interação entre as organizações 

do campo organizacional foi perceptível no presente marco temporal. Rodrigues 

(1989) ressalta, ainda, que não somente houve o aumento do relacionamento entre 

os pecuaristas; mas o relacionamento dos pecuaristas com atores adjacentes à 

atividade econômica principal. Muitos pecuaristas assumiram cargos políticos e esse 

engajamento com a política foi importante para o crescimento do campo na década 

seguinte. Quando se referindo ao pecuarista Francisco Coêlho Dias, a P6 enfatiza: 

  

Meu pai logo assumiu papel de liderança em meio aos pecuaristas [...] talvez 
pelo fato dele ser um dos únicos com ensino superior dentro da classe. Ele foi 
Prefeito no final de 1970 e no começo de 1980. Já no meio da década ele virou 
Deputado Estadual [...]. Além dele, outras figuras do campo também 
assumiram cargos políticos e fizeram muito pela classe. 

  

A década de 1980 foi marco da objetificação do campo organizacional da 

pecuária bovina de Bacabal, Maranhão. Nesse período, a presente atividade 

econômica criou significados compartilhados no município e esse movimento coletivo 

permitiu que a pecuária pudesse se consolidar, não somente entre os produtores e 

empregados, mas na sociedade como um todo (BERGER; LUCKMANN, 1967; 

LUCKER, 1977). Esse processo foi seminal na conquista pela legitimidade social dos 

produtores da região (MEYER; ROWAN, 1977).  

O campo organizacional, ao se tornar uma arena econômica profissional e 

reconhecida, necessitou passar por um conjunto de mudanças. Algumas dessas 

mudanças foram devido às incertezas e outras devido a práticas bem-sucedidas. Vale 

ressaltar, de antemão, que a década de 1980 foi a mais importante no que tange a 

passagem de uma pecuária bovina amadora para profissional. Dentre os fenômenos 

impulsionadores do desenvolvimento do campo organizacional na década de 1980, 

destacam-se: (i) a entrada de novos atores-chave na cadeia de relacionamento de 

atores do campo organizacional (Figura 3); (ii) a oferta de maquinário; (iii) a atração 

de prestadores de serviços técnicos ligados à pecuária bovina; (iv) a modernização 

da estrutura das propriedades; (v) surgimento de medicamentos e controle de pragas; 

(vi) o desenvolvimento de vestuário específico para a atividade econômica; (vii) a luta 
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com movimentos sociais; (viii) a entrada de pecuaristas na política; (iv) o 

melhoramento genético do rebanho; e (x) o desenvolvimento de técnicas de controle 

do rebanho. 

Figura 3: Cadeia de relacionamento entre atores do campo organizacional da 
pecuária bovina do município de Bacabal – MA: Anos 1980 e 1990 

 

 A adição de Movimentos Sociais e Poderes Públicos Estadual e Federal no 

mapa de relacionamentos do campo organizacional foi um dos impulsionadores do 

desenvolvimento da atividade econômica na década de 1980. Os movimentos sociais 

tiveram papel crucial nesse período. Muitos dos produtores rurais que residiam no 

município até os anos 1960 e que migraram para outras regiões, principalmente para 

o Pará; retornaram visto a rápida ascensão das atividades econômicas da região. 

Além da possibilidade de crescimento em Bacabal, a exploração controlada do minério 

de ferro na região do Pará, que limitou o acesso desses indivíduos aos recursos 

naturais da região, também auxiliou na volta desses grupos para a região de Bacabal. 

De acordo com o E2: 

 

Muita gente foi na onda do minério e do ouro. Como eu te disse, chamaram a 
gente para ir e a gente não foi. Sr. Raul, foi a melhor coisa […] depois de um 
tempo chegou “os grandes” lá “pro” Sul do Maranhão e já sabe, “né”. Acabou 
com a festa dos “pobre” que se mudaram para ganhar dinheiro.  

  

Todavia, quando retornaram à região, os indivíduos não possuíam residência e 

nem propriedades para cultivo ou exploração de recursos naturais. Essa falta de local 

para estabelecimento atrelado à uma baixa demanda por mão-de-obra, fez com que 
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surgisse uma grande onda de movimentos sociais, principalmente do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). De acordo com o P8: 

 

Eu me lembro do retorno dos trabalhadores. Quando eles chegaram, já sabiam 
que não tinha emprego e mesmo assim vieram. Eles ainda tinham famílias aqui 
[…] era mais cômodo para eles. Eles já chegaram com grupos organizados. 
Acho que eles aprenderam sobre o MST lá no Pará ou lá onde estavam.   

 

Antes da explanação do embate entre proprietários e movimentos sociais, vale 

ressaltar as razões pelas quais não havia uma demanda de mão-de-obra. As 

propriedades, mesmo que extensas territorialmente, não necessitavam de grande 

quantidade de empregados. Um vaqueiro e um auxiliar é o suficiente para cuidar da 

propriedade. A função de vaqueiro é passada, principalmente, hereditariamente; onde 

os familiares dos vaqueiros assumem os postos auxiliares e, posteriormente, o cargo 

de principal cuidador da propriedade. Para as estações de cuidado com o solo, as 

comunidades quilombolas já exerciam a função de trabalhos informais e temporais. O 

MST iniciou, então, por volta de 1982 a invasão de terras em toda a zona rural do 

município de Bacabal, tanto em terras privadas, quanto em terras públicas. A M1 

relata: 

 

Quando chegou todo esse pessoal rico, a gente viu uma oportunidade de 
trabalho. Chegou gente para ajudar nas nossas contas. A gente trabalha nas 
estações de roço, “nóis” cuida da terra [...] aí quando o MST chegou, eles 
fizeram a confusão. “Nóis” também “lutou”, mas eles são mais “bravo”, mais 
“violento”, sabe? 

  

Os militantes utilizavam o argumento de que estariam lutando por terras que 

eram deles e que deixaram devido à falta de oportunidade da região. Os proprietários, 

por sua vez, alegavam que haviam adquirido as terras, mesmo que alguns deles não 

possuíssem a documentação de posse. O resultado desse conflito foi que a 

quantidade de comunidades na zona rural de Bacabal aumentou consideravelmente. 

Até então, apenas comunidade quilombolas e pequenas comunidades rurais eram 

encontradas na zona rural. Com o avanço do MST, principalmente território próximo a 

rodovias federais e estaduais foram tomadas dos proprietários. Até o início dos anos 

1990 ainda foram percebidos alguns movimentos sociais de resistência, mas com 

menos intensidade. A parte da propriedade tomada pelos movimentos foi destituída 

dos pecuaristas e transferida para os militantes. De acordo com o E5: 
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O interior4 que eu moro vem das brigas. “Nóis ganhou” a nossa “casinha” do 
prefeito.  

 

Atualmente, muitas dessas comunidades de zona rural são de extrema 

importância para a operacionalização das propriedades e grande parte das mesmas 

são legalizadas e reconhecidas. Por mais que tenham perdido parte de suas 

propriedades, esse processo de tomada de território fez com que a pecuária bovina 

conseguisse legitimidade perante os movimentos sociais que, após a instalação em 

seus novos territórios, aceitaram e reconheceram a produção da pecuária bovina da 

região. De acordo com o pai do P2: 

 

Eu tive uma fazenda invadida. Eles quebraram as coisas lá [...] entravam e não 
ligavam. Eu sempre dei tudo para os moradores ali dos interiores. 

  

Quando questionado sobre a restituição de terras oferecida pelo governo 

municipal e estadual aos militantes, o P2 responde: 

 

Nunca é bom dar nossas coisas para os outros assim, mas foi um sossego. 
Depois que eles ganharam as terras, eles “aquietaram”. Nunca mais brigaram. 
Mas a gente não tem orgulho disso não. A gente foi obrigado a fazer isso.  

 

O outro grupo de atores que apresentou relacionamentos dentro da cadeia de 

atores na década de 1980 foram os poderes públicos federais e estaduais. Essa 

interação se deu, principalmente, pelo envolvimento de pecuaristas da região nos 

processos políticos públicos. Por mais que muitos já eram líderes municipais, a 

representação estadual e, posteriormente, federal somente foi de possível a partir da 

década de 1980. A possibilidade de captação de recursos financeiros e de 

representatividade junto ao poder público executivo e legislativo fez com que vários 

produtores se tornassem deputados estaduais, vice-governadores, deputados 

federais e senadores. De acordo com o P3: 

 

Nós trabalhamos na Assembleia (Legislativa do Estado do Maranhão) para a 
classe. Temos uma bancada voltada somente para a agropecuária [...] 
representantes daqui do Médio Mearim, da região de Balsas e da região de 
Imperatriz se juntam para defender os nossos interesses. Eu conheço todos os 
pecuaristas da região e os principais produtores do Maranhão. Isso me ajuda 
muito no entendimento do que é melhor para a agropecuária do estado.  

 

                                                           
4 Interior: referente a comunidade de zona rural. 
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De acordo com registros, aproximadamente 20 pecuaristas da região já 

assumiram cargos públicos a nível estadual e federal de 1980 a 2017. Esse 

envolvimento político é uma prática até os dias atuais frequente. No pleito 2015-2018, 

um senador da República, um deputado federal e dois deputados estaduais residem 

em Bacabal e são pecuaristas.  

 Outro ponto impulsionado na década de 1980 e que foi determinante para o 

desenvolvimento do campo organizacional foi a adoção de maquinário. No que tange 

a rotina dos pecuaristas, por volta do ano de 1985 iniciou-se a aquisição de carros 

utilitários. Até então o deslocamento do proprietário até a propriedade era realizado 

de forma montada, por meio de ônibus e transporte coletivo ou por meio de carros 

rotineiros. A oferta de carro utilitários com carroceria e maior resistência a rodovias 

acidentadas e condições climáticas e geográficas não-estáveis, fez com que 

rapidamente esses carros se tornassem comum entre os pecuaristas. Atualmente, 

ainda há uma grande preocupação com a utilidade do automóvel privado no campo 

organizacional. No dia de campo em que o pesquisador frequentou em março de 2017, 

o mesmo observou que dentro os 28 automóveis estacionados, 26 eram utilitários e 

apenas dois eram de passeio. Dos 26 automóveis, 21 eram de grande porte e 5 de 

pequeno porte. 

 O maquinário para tratamento do solo das propriedades também foi um dos 

maiores marcos históricos da pecuária bovina da região. O processo de preparo do 

solo era realizado de forma natural e manual; ou seja, era realizado um rodízio do 

rebanho nas quintas e, à medida que a quinta não oferecia capim para o rebanho, o 

presente lote era transferido para uma outra quinta. De acordo com o E4: 

 

Quando eu comecei a “trabaiar” aqui, “nóis” cuidava das “quinta” “sozinho” e 
com as “mão”. Esses “trator” ai “chegou” para ajudar “nóis”. Quem tinha o 
patrão rico, tinha máquina antes. Lá no passado, Sr. Raul, “nóis” tinha que 
esperar o gado “comer” a quinta todinha, aí “nóis” trocava o gado de quinta e 
aí que “nóis” “pudia” tirar os “mato morto” 

 

Conforme descrito acima, após a transferência desse lote, manualmente eram 

retidos os bagaços deixados pelo rebanho. O lote recém-utilizado somente iria ser 

utilizado novamente quando a pastagem se encontrasse grande e pronta para 

oferecer a alimentação dos animais. Segundo o E3: 
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A gente esperava o mato crescer e “via” olhando se a quinta “tava” pronta ou 
não para voltar o lote. Os “lote tinha” umas 20, 30 cabeças [...] era mais fácil 
de tratar desses “animal”. Agora, “vixe”, tem lote até de 100 cabeças. 

 

A aquisição de tratores serviu, inicialmente, para o tratamento do bagaço 

resultante da passagem de um lote por uma quinta. Tendo sido desenvolvida uma 

segunda função logo após o início da oferta desses tratores, sendo a de abrir espaço 

dentro da mata. Ou seja, a destruição de mata nativa para a implantação de terras 

aptas a receber a produção bovina. De acordo com o filho da entrevista P1: 

 

A ideia de começar a trazer essas máquinas para cá foi meio que no susto. A 
gente alugava os tratores de alguém de São Luís ou de Balsas [...] era muito 
caro. Lembro que o nosso primeiro trator, que ainda funciona, a gente comprou 
na feira agropecuária de São Luís. Não compramos sozinhos. Na mesma 
época, muitos amigos nossos daqui compraram também.   

  

Atrelado à oferta de tratores, houve a amplificação da atividade econômica 

complementar derivada do maquinário. Mecânicos que, até então eram 

especializados em caminhões boiadeiros e carros urbanos, iniciaram o processo de 

diversificação de suas funções e iniciaram a realizar reparos em carros utilitários e em 

tratores. De acordo com o S4: 

 

Eu comecei tarde, dez anos depois que a maioria dos mecânicos de fazenda 
daqui e como aqui não tem autorizada de trator, eu comecei a aprender. No 
começo eu era só mais um. Aí recebia um “dinheirinho” aqui e outro ali e fui 
começando a fazer uns “curso” em Imperatriz e no Goiás [...] hoje eu tenho 
uma mecânica que atende só carro grande. 

 

A Foto 17 representa uma oficina mecânica em Bacabal que é especializada 

em atender veículos grandes. O principal foco do empreendimento são caminhões 

boiadeiros e tratores. Vale observar a estrutura com teto alto, galpão espaçoso e 

muitos equipamentos voltados especificamente para esses veículos; como máquinas 

de soldagem e pintura. Adicionalmente, ressalta-se que essas oficinas são 

localizadas, quase em sua totalidade, na rodovia federal que corta o município. 

Entretanto, muito se percebe a ida dos mecânicos até as fazendas para a realização 

de consertos ou reparos. 

Além da demanda por mecânicos, a primavera dos tratores ofereceu a 

possibilidade de uma geração de renda extra para os pecuaristas. Nas estações em 

que os tratores não eram utilizados em suas propriedades, os produtores alugavam 
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suas máquinas para a realização de serviços em outras propriedades. Segundo com 

o entrevistado mais velho da entrevista P5: 

 

Hoje nós temos cerca de cinco tratores [...] no final da estação das secas, nós 
usamos todos os nossos tratores, mas duas ou três máquinas ficam alugadas 
quando temos pouco trabalho. Aqui todo mundo aluga e cobra por hora. Tem 
máquina que o aluguel é cem reais a hora e esse preço vai até uns 250 a 300 
reais a hora de trabalho do trator. [...] Eles alugam o trator, mas quem paga o 
óleo e o tratoristas somos nós. Está tudo incluso nesse preço aí.  

 

Por mais que oferecesse um benefício em pastagem visível e uma possibilidade 

de aquisição de renda extra, os tratores também trouxeram custos adicionais aos 

pecuaristas. Conforme acima exposto, a contratação de tratoristas se tornou uma 

obrigação para os produtores da região, já que os vaqueiros não possuíam 

conhecimento técnico para o manuseio das máquinas e já estavam com diversas 

funções dentro das propriedades; não restando, assim, tempo para a 

operacionalização dos tratores. De acordo com o filho da P2: 

 

Nós temos um gasto alto com os tratoristas. Se o trator estiver em um lugar, 
ele também tem que estar lá. Essa locomoção, mais alimentação e às vezes 
em lugares muitos longes; fazem com que esse preço da hora de trabalho seja 
caro.  

 

Entretanto, essa não é a realidade de todos os pecuaristas. De acordo com o 

P13: 

 

Eu sou um pequeno produtor. Alugo os tratores do pecuarista X e sai muito 
caro para mim. Minha terra é pequena e não compensa eu comprar um trator 
ou contratar um tratorista. Dependendo do ano, se o ano estiver ruim, eu tenho 
que contratar serviço manual [...] é mais barato, mas dá muito mais trabalho 
para controlar e a terra não fica tão boa como se fosse feito pelo trator.  

 

Outro fenômeno crucial para o campo organizacional durante os anos 1980 foi 

a atração de prestadores de serviços técnicos e especializados em pecuária bovina. 

Principalmente Médicos Veterinários e Agrônomos iniciaram a se deslocar para o 

município de Bacabal a partir de 1985. Inicialmente, percebeu-se uma onda de filhos 

e herdeiros dos pecuaristas da região que haviam se deslocado a grandes centros 

para a formação acadêmica e iniciaram o processo de retornar para o município para 

gerenciar os processos técnicos das propriedades. De acordo com o filho da P1: 
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Eu fui para Recife fazer veterinária. Enquanto eu morava lá, eu sabia que teria 
que voltar para cuidar das coisas aqui. Foi dito e feito. Terminei e no dia 
seguinte já estava vindo para cá. 

 

 

Desta forma, esses recém-chegados profissionais não prestaram serviços aos 

pecuaristas do campo organizacional, mas retornaram ao campo com o objetivo de 

assumir os empreendimentos de seus pais e familiares. Essa migração primária de 

prestadores de serviços foi fundamental para uma segunda onda de migração 

percebida a partir dos anos 1990. De acordo com o P7: 

 

Quando eu era pequeno, percebi que muitos filhos dos fazendeiros amigos do 
meu pai estavam voltando veterinários. Quando eu vi o trabalho deles, cheguei 
a me interessar e fui fazer veterinária também. No começo do curso desisti. 
Não conseguia conciliar a vinda de São Luís toda semana para cuidar das 
fazendas. Depois comecei e formei em Odontologia.  

  

A profissionalização dos herdeiros dos pecuaristas do campo organizacional 

impulsionou o mais importante marco histórico da década de 1980, o melhoramento 

genético do rebanho. A produção bovina na região iniciou-se com “vacas vermelhas” 

e voltadas para a subsistência. Essas vacas não possuem raça definida; assim como, 

são de produção fácil, mas com resultados econômicos poucos expressivos. Com o 

processo migratório, de 1960, os recém-chegados produtores trouxeram “cara limpa”. 

Essas vacas cara limpa eram resultado de cruzamento entre vacas com alta dosagem 

de pureza e vacas vermelhas. A produção das presentes vacas cara limpa foi e é 

predominante no campo organizacional. Entretanto, o rebanho da região recebeu sua 

maior dose de melhoramento genético com o recebimento de vacas P.O. (Puras de 

Origem) ou com altos índices de pureza. A raça que foi comprada pelos pecuaristas 

da região entre os anos de 1984 e 1987 foi a raça Nelore. As fotos 18 a 21 expõem 

um lote de rebanho de animais bovinos da raça mais produzida no campo 

organizacional, a raça Nelore. 

 Além de vacas, as remessas originárias da Bahia, Minas Gerais e Goiás, 

contavam com uma grande quantidade de touros, responsáveis pela reprodução e, 

consequentemente, melhoramento genético do rebanho. Inicialmente muito se 

questionou sobre a real necessidade de realizar esse melhoramento na criação da 

região; mas a migração dos Médicos Veterinários e Agrônomos e seus respectivos 

conhecimentos técnicos auxiliavam no apoio à essas mudanças. Em médio prazo se 
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percebeu a facilidade de reprodução, cria e recria, engordar e comercialização do 

novo rebanho geneticamente melhorado. De acordo com o P6: 

 

Quando eu voltei de Fortaleza, formada em Administração, eu comecei a ajudar 
nos negócios do meu pai. Naquela época, a pecuária de Bacabal estava 
passando por grandes mudanças. Parecia que estava passando de uma coisa 
amadora para uma coisa profissional. [...] Eu acho que foi nesse mesmo 
período que os fazendeiros começaram a se decidir se iriam atuar na engorda 
ou na reprodução. 

 

 Como reflexo intrínseco ao melhoramento genético do rebanho, se fez 

necessário realizar um cuidado maior com a sanidade dos animais e controle de 

pragas. A aplicação dos medicamentos é realizada, principalmente, pelo meio 

intravenoso e com o auxílio de uma seringa de ferro reutilizável. Inicialmente se 

aplicou vacinas contra a raiva, vermífugos, brucelose e IBR/Manqueira; em uma 

sazonalidade semestral. Adicionalmente, se aplicou larvicidas em ferimentos expostos 

dos animais. Por questões de falta de recursos financeiros, nem todos os produtores 

aplicavam os medicamentos. De acordo com o F2: 

 

O comércio aqui só começou a vender medicamentos e vacinas depois que eu 
cheguei. E só os mais ricos aplicavam. […] Eu vendo todos os tipos de 
medicamentos e utensílios para a agricultura e pecuária. Eu invisto muito em 
refrigeração […] quase todas as vacinas são refrigeradas.  

 

A aplicação em massa só foi percebida no final da década de 1990. Ainda na 

década de 1990 se iniciou a aplicação de vacinas contra Clostridiose e contra a Febre 

Amarela. Existem, ainda, outros medicamentos e suplementos alimentares que são 

aplicados no campo organizacional, mas com baixíssimos índices de isomorfismo. A 

necessidade por cuidado médico animais fez com que as lojas de materiais 

específicos para a pecuária bovina se desenvolvessem na região. De acordo com o 

P10: 

 

Em Bacabal está ficando bom. Antes a cidade tinha uma ou duas opções para 
a compra de coisas para as fazendas […] a concorrência chegou e os preços 
ficaram mais juntos.  

 

Muitos pecuaristas, quando se deslocavam aos grandes centros para aquisição 

de medicamentos e utensílios rotineiros, acabavam por comprar peças adicionais para 

a comercialização. Assim, iniciaram um novo empreendimento. Atualmente, todos os 
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fornecedores de medicamentos e utensílios para a pecuária bovina no município 

também são pecuaristas. Com muito humor o F2 completa: 

 

Eu tenho tudo aqui no comércio. Eu trago palestras e cursos para meus 
clientes. E se eu não tiver alguma coisa, eu mando comprar. […] Além de 
vendedor, eu tenho umas “cabecinhas” no meu sítio […] eu mesmo mato e lá 
em casa todo mundo come. 

  

Houveram, ainda, outros três fenômenos durante os anos de 1980 que 

necessitam ser ressaltados. Primeiramente, percebeu-se o desenvolvimento de um 

vestuário específico para a rotina das propriedades. Os fazendeiros com calças de 

tecido jeans, cor azul, botas, camisas com manga curta e um chapéu de couro. 

Enquanto empregados utilizam as mesmas calças, mas com camisas manga longa e 

um chapéu com palha. Esse movimento de padronização das vestimentas foi 

impulsionado pela criação de lojas especializadas na pecuária bovina (conforme 

citado acima) que, além de fornecer medicamentos, também fornecem vestimentas e 

utensílios. Nas Fotos 10 e 24 pode ser observado, ao fundo, vaqueiros trabalhando 

com vestuário característico da profissão.   

 Outro processo foi o desenvolvimento do controle do rebanho por meio de 

numeração. Até o final dos anos de 1970 o rebanho era controlado por nomes 

individuais destinados a cada animal. A partir da década de 1980, se adotou a 

ferragem do número, em ordem crescente, aos animais. A ferragem utilizada calor via 

fogo, assim como a ferragem da marca dos pecuaristas; ou seja, ambos utilizam o 

mesmo equipamento para o aquecimento dos ferros. De acordo com a P6: 

 

O rebanho era controlado por nome e por lote [...] o controle era feito assim: o 
lote 1 tem 50 cabeças, o lote 2 tem 45 e o lote 3, 60. E a contagem era realizada 
dessa forma. Com a possibilidade de numerar e usar o mesmo “fogo” do ferro 
com a marca, fez com que tudo ficasse mais prático. 

 

A numeração, similarmente ao controle por nomes, era controlada em 

cadernos, onde ambos pecuaristas e vaqueiros acessavam as informações do 

rebanho. As Fotos 22 e 23 são do caderno de controle de rebanho da entrevistada P6. 

Na Foto 22 há a demonstração do controle de apartação do rebanho em outubro de 

2005. Além do número da mãe do animal a ser apartado, na figura é possível detectar 

o sexo do animal e o peso com o qual o animal foi apartado de sua mãe. Já na Foto 

23 é de abril de 2011. Na mesma foi realizado o controle de natalidade no respectivo 
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mês de uma das propriedades também da P6. Na imagem há o número da mãe do 

bezerro, o sexo do bezerro e data em que o animal nasceu. Ao final da contagem, 

existe a somatória dos nascimentos de acordo com o sexo do animal.  

 O último fenômeno a ser destacado nesse período foi a modernização da 

estrutura das propriedades. Já foi citado que nas duas décadas iniciais do campo 

organizacional, as fazendas receberam estrutura e divisão características. Na década 

de 1980 se iniciou a aquisição de troncos de madeira. Os troncos de madeiras são 

estruturas, com alavancas de segurança que prendem o animal, individualmente, em 

três partes do corpo do mesmo: pescoço, barriga e parte traseira. Com o acionamento 

manual das alavancas, o animal fica imobilizado e a aplicação de vacina, ferragem de 

numeração e de marca dos pecuaristas e o diagnóstico dos animais é facilitada. O 

tronco é posicionado ao fim do brete (corredor localizado no meio dos espaços de 

posicionamento dos animais) e, após o tronco se localiza a balança. Na Foto 24 é 

possível perceber vaqueiros e fazendeiros atuando na pesagem do rebanho bovino. 

A estrutura à frente na imagem é uma balança de alto porte. À esquerda da balança 

se posiciona o tronco e à direita a saída para os caminhões boiadeiros (Foto 16). 

 A década de 1990 significou a contribuiu para a objetificação do campo 

organizacional. Essa consolidação se deu pela infusão de valores compartilhados e o 

incremento na exterioridade dos processos da pecuária bovina (BERGER; 

LUCKMANN, 1967). Foi nesse período que o modelo de cadeia de relacionamento 

entre os atores atingiu o nível de relacionamento até os dias atuais percebido. Nesse 

período também se constata uma evolução nos esforços coletivos para o 

desenvolvimento do campo organizacional. O Empreendedorismo Institucional passa 

de uma tentativa individual e isolada para uma ação coletiva para a melhoria da 

atividade econômica como um todo.  

 Por mais que tenham surgido atores na cadeia de relacionamento entre atores 

do campo organizacional, todos os novos atores se encaixam nos grupos presentes 

na cadeia da década de 1980 (Figura 3). A década de 1990 representou o principal 

marco histórico de melhoramento de pastagem e desenvolvimento de técnicas para 

beneficiamento do solo no presente campo organizacional. Tal evolução se deu, 

principalmente, pelo surgimento de sementes de pastagem específicas para os 

diferentes tipos de solo e pela oferta de um conjunto de elementos que auxiliaram na 

operacionalização dos tratores. Nesse período ainda se percebeu o início da emissão 

de notas fiscais, o melhoramento genético dos animais de monta, o surgimento dos 
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carros tracionados 4X4 e a segunda onda de atração de prestadores de serviços 

técnicos.   

 A nutrição animal não foi uma preocupação evidente durante as três primeiras 

décadas do campo organizacional. Todavia, com o investimento em melhoramento 

genético do rebanho, esses animais necessitavam de uma dieta voltada para as 

necessidades da raça. Foi, então, que alguns pecuaristas realizaram a atração de 

fornecedores de sementes para a comercialização de grãos com graus de pureza. De 

acordo com o F3: 

 

O meu antigo patrão foi o primeiro a trazer sementes para a região. Ele tinha 
essa loja aqui e mais algumas em outras cidades daqui de perto. Ele trazia de 
Fortaleza e logo depois começou a comprar do Sul.  

 

Conforme já citado acima, até os anos 1990, a pastagem era em sua totalidade 

de folhagens naturais e nativas e a preparação do solo realizado de forma manual ou 

com a retirada de bagaços. Inicialmente, se aplicou a sementes do capim brachiara. 

Por mais que representasse uma evolução no cultivo de pastagens, o brachiara era 

capim para geografias secas e áridas. De acordo com o P7: 

 

O brachiara foi a revolução. Não era caro e o resultado no peso era rápido. A 
gente ficou com ele até que eles desenvolveram um melhor e específico para 
o nosso solo. 

 

Tal espécie foi predominante na região até o final dos anos 1990 quando se 

iniciou a plantação de mombaças. As sementes mombaças surgiram no campo 

organizacional como alternativa específica ao solo úmido da região. Segundo o F3: 

 

Sai muito mais mombaça. Tem umas sementes mais avançadas e com mais 
tecnologia [...] mas só os muito grandes que compram. Já tem alguns 
fazendeiros que nem compram mais aqui na região [...] eles preferem comprar 
lá direto do nosso fornecedor e já compram um caminhão inteiro [...] eles têm 
gado para isso.  

 

Com o decorrer dos anos, as sementes também iniciaram a ser 

comercializadas com o maior grau de pureza. Nos anos 1990, a pureza variava de 

10% a 35%, enquanto nos dias atuais essa pode chegar a 70%. Nas Figuras 6, 7, 8 e 

9 é possível perceber pedaços de lotes com capim da espécie mombaça. 

Adicionalmente, na Foto 25 é possível identificar a plantação de capim da espécie 

mombaça em um lote de uma propriedade da região. Na respectiva imagem, o capim 
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ainda está crescendo, a tendência é esse capim triplicar. As folhagens de Mombaça 

são as mais ao fundo, com folhas mais cumpridas e curtas. Mais à frente da imagem 

é possível identificar espécies nativas de capim, que também são utilizadas na 

alimentação dos rebanhos bovinos. 

 O melhoramento das pastagens demandou, na mesma proporção de sua 

evolução, o desenvolvimento do maquinário e de técnicas utilizados na preparação do 

solo. Primeiramente foram ofertados, no campo organizacional, implementos para os 

tratores. Esses implementos auxiliam nas diferentes novas funções dos tratores, são 

removíveis e de fácil deslocamento. Esses implementos permitiram a maximização da 

utilidade dessas máquinas. Até esse período, esses tratores somente realizavam a 

retirada de bagaços e a abertura de marta nativa para a transformação em quintas. 

Com a primavera desses implementos, os tratores se tornaram responsáveis por: (i) 

retirada de bagaços; (ii) misturar os bagaços restantes com o solo nativo, com o 

objetivo de limpar; (iii) plantio de sementes, que era seguido por um segundo processo 

de mistura, para que a semente pudesse entrar fundo no solo; (iv) controle de pragas 

e derrubada de raízes e capins que não eram parte da dieta dos animais; e (v) a 

abertura de açudes, que até então era realizado por tração animal. De acordo com o 

P10: 

 

Não temos como comprar suplementos aqui na cidade. Todos os suplementos 
que são oferecidos aqui são de “segunda mão”. Todos os suplementos ou 
compramos em feiras (agropecuárias) ou por telefone ou por internet.  

 

A facilidade oferecida pelas novas funções dos tratores, também atraiu novos 

mecânicos (assim como visto em outros fenômenos anteriores) e essa atração a 

aglomeração desses prestadores de serviços. Foi, então, com o objetivo de concorrer 

com os demais mecânicos, que se iniciou o processo de deslocamento do prestador 

de serviço até a propriedade. Até meados dos anos 1990, a máquina era levada até a 

zona urbana do município para consertos e revisões periódicas e, visando a 

diferenciação dos concorrentes, os mecânicos iniciaram a oferta de prestar seus 

respectivos serviços nas próprias fazendas. De acordo com o E1: 

 

Eu fico responsável de ligar para o (Nome do Mecânico). O gerente ou o 
vaqueiro da fazenda me ligam quando tem algum problema com algum dos 
tratores. Depois eu ligo para o (Nome do Mecânico) e marco para ele ir lá na 
fazenda [...] quando ele vai, ele já sabe, mais ou menos, qual o conserto e já 
leva todo o equipamento dele.  
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Ainda se percebeu um outro fenômeno derivado da modernização do 

maquinário, o incremento na logística do óleo utilizado para as funções dos tratores. 

Todos os tratores são movidos a óleo diesel e o transporte desse era realizado de 

forma amadora e diversificada. A partir dos anos 1990, se utilizou um recipiente em 

forma de barril, de plástico, de cor escura, com vedação resistente ao trajeto até a 

propriedade, reutilizável, com capacidade entre 10 e 150 litros para o transporte desse 

óleo da zona urbana até a propriedade na zona rural.  

 Não foi somente o maquinário de pastagem que sofreu modificações em suas 

funcionalidades durante a década de 1990. Os carros utilitários também foram 

afetados por inovações tecnológicas. O surgimento da tração 4X4 (quatro por quatro) 

para veículos grandes permitiu o melhor acesso dos pecuaristas a partes mais 

remotas e de difícil acesso das propriedades. A tração 4X4 é acionada, 

principalmente, para evitar que o carro atole em terrenos úmidos; desta forma, essa 

nova tecnologia se tornou uma solução viável para o deslocamento na estação das 

chuvas (dezembro a maio). De acordo com as anotações de observação participante: 

 

A região é privilegiada pela quantidade de concessionárias de marcas de 
carros utilitários. Na rodovia federal que corta o município, há concessionárias 
das construtoras Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford. A localização 
privilegiada e próxima entre as concessionárias e a alta demanda por utilitários 
faz com que haja uma grande concorrência entre as mesmas. Por mais que a 
competição de preços seja perceptível, o carro Hilux da marca Toyota é, 
visivelmente, o utilitário 4X4 com maior presença no campo organizacional.   

  

Ainda relacionado à logística das propriedades, se percebeu o melhoramento 

genético do animal de monta nesse mesmo período. A utilização de equinos na rotina 

das propriedades é herança do ciclo do arroz e, até os dias atuais, principal meio de 

deslocamento de vaqueiros às pastagens (quintas) das propriedades. Os equinos 

explorados eram jumentos, burros e cavalos “casco duro”; ou seja, cavalos sem graus 

de pureza de raças. De acordo com E2: 

 

A gente tinha uns jumentos e uns burros aqui. No tempo, eles eram os mais 
resistentes. Quando os fazendeiros chegaram com a ideia de criar boi, eles 
trouxeram uns “cavalos” mais bonitos e mais resistentes. O nosso trabalho 
melhorou. Com o tempo, esses cavalos foram só ficando melhores.  

 

Foi, desta forma, que em meados de 1990 se iniciou o processo de 

melhoramento genético dos animais de monta. Os novos equinos, além de maior 
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resistência às rotinas das propriedades, têm monta mais suave, sobrevivem por mais 

tempo e possuem mais força. O respondente mais novo do P5 comenta: 

 

Tivemos que trazer cavalos com melhor fator genético [...] que fossem 
resistentes [...] que tivessem um custo-benefício elevado. Nas fazendas todos 
os nossos cavalos são de raça elevada [...] investimos porque tem resultado.  

  

Todos os fenômenos acima dos anos 1990 foram seguidos pela segunda onda 

de migração de prestadores de serviços técnicos. Conforme exposto acima, a primeira 

onda foi de filhos e familiares de pecuaristas e não exerceu mudanças institucionais 

no campo organizacional. Entretanto, essa segunda onde teve como principal 

característica a consolidação da contratação de Médicos Veterinários e Agrônomos 

para o cuidado de rebanho e pastagem. Segundo o P8: 

 

Quando voltei para a região para atuar como médico, quase não tinha 
profissional especializado em pecuária bovina. [...] O trabalho era realizado de 
forma amadora e hereditária, os filhos aprendiam dos pais. 

 

O conhecimento técnico desses profissionais permitia a maximização do 

rebanho, com maiores graus de pureza genética, e da pastagem, também com altos 

índices de pureza. De acordo com o S1: 

 

Cheguei aqui em Bacabal era 1991 [...]  vim porque um amigo meu de 
faculdade era daqui e o pai dele tinha um pequeno rebanho. No começo, 
ninguém queria pagar, achava que era um trabalho sem sentido. Com o tempo 
a ideia foi se consolidando e hoje temos uma grande demanda e pouca oferta 
de veterinários. [...] No começo os trabalhos eram de controle de qualidade e 
de avaliação de possíveis doenças do rebanho. Hoje trabalho mais com 
reprodução animal.   

 

Os Médicos Veterinários atuaram, a princípio, um dia por semestre nas 

propriedades. Esses realizavam o acompanhamento do rebanho nos dias de 

vacinação que, conforme acima exposto, era realizada uma vez por semestre. 

Segundo o S2: 

 

Eu vou nas fazendas dos meus clientes uma ou duas vezes por semestre [...] 
os grandes eu já vou uma ou duas vezes por mês. [...] O pagamento é um 
salário mínimo por diária trabalhada, mas eu negocio com meus clientes fixos. 
[...] Eu faço de tudo, desde toque até inseminação, faço cursos também. [...] 
Como eu atendo muita gente, tem alguns fazendeiros que pedem até para eu 
vender o gado deles e eu ganho uma comissão da venda.  
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Já os agrônomos exerciam funções a partir de demandas dos pecuaristas. 

Períodos de tratamento do solo (final da estação da chuva) e plantio de semana (final 

da estação das secas) caracterizaram as principais demandas por serviços desses 

profissionais. De acordo com o S3: 

 

O problema é que os fazendeiros acham que não precisam de um agrônomo. 
Só querem chamar quando tem praga ou quando precisam de um projeto 
aprovado no banco. [...]  A quantidade de clientes que eu tenho é pouca, mas 
os “pouco” que eu tenho são grandes e “pedem” muitos trabalhos.   

 

Esse período foi, portanto, seminal para a profissionalização dos cuidados das 

propriedades e rebanho, principalmente por meio de profissionais prestadores de 

serviços técnicos Médicos Veterinários e Agrônomos. O pai da P1 ressalta: 

 

A vinda desses veterinários, meu filho, foi um grande passo. A gente vivia 
dependendo de fazendeiros de outras regiões para mudar as coisas. Esse 
pessoal novo é bom, tem energia. [...] Eles fazem o melhor que podem lá com 
o nosso gado.  

  

O último fenômeno mapeado que foi característico dos anos 1990 e o início da 

emissão de notas fiscais na comercialização do rebanho. Por mais que, desde o início 

do Sec. XX já houvessem mecanismos para controle de vendas e compras, somente 

nos anos 1990 essa prática se consolidou no campo organizacional da pecuária 

bovina de Bacabal.  A emissão de notas fiscais surgiu com a necessidade de controle 

fiscal pessoal dos pecuaristas. Essas notas de venda eram emitidas em blocos de 

notas, elaboradas de forma manual e com cópia duplicada, onde uma das cópias 

permanecia com o vendedor e uma era direcionada ao comprador. De acordo com a 

P6: 

 

Ano passado mesmo joguei meus blocos de nota fiscal fora. Tinha muita coisa 
velha e eu mantinha caso aparecesse alguma fiscalização. Demorava muito 
para fazer a nota (fiscal) no bloco.   

 

A emissão desses documentos fiscais sofreu modernização e, nos dias atuais, 

todas as notas fiscais são emitidas por meio eletrônico. Entretanto essa modernização 

é um desafio para a pecuária da região, de acordo com o P7: 

 

Como Sindicato a gente tenta desburocratizar tudo, transformar as coisas em 
coisas práticas. O sistema da SEFAZ é lento e nem sempre funciona [...] ele 
tem umas burocracias desnecessárias. [...] Uma das nossas lutas aqui é tentar 
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facilitar essa emissão de notas fiscais. Já fomos falar com o governador duas 
vezes ano passado e ele disse que estão trabalhando nisso [...]  “emperra” 
muito o nosso trabalho. 

 

 Em concordância, o P11 enfatiza: 

 

“Pros” grandes é fácil. Eles têm uma secretária que faz tudo para eles. Eu que 
sou médico e “vivo” de plantão não tenho tempo para ficar no sistema 
esperando o site funcionar. [...] É uma enrolação.   

 

Foi a partir dos anos 2000 que a rede de relacionamentos entre atores se 

consolidou conforme formato atual (Figura 4). A maior demanda por regulamentação 

das atividades econômicas fez com que as agências reguladoras se tornassem 

atores-chave no campo organizacional. Além desse bloco de atores, outros atores 

foram inseridos nos diversos blocos, como será exposto a seguir. Do ano 2000 ao ano 

2016 houve a consolidação dos movimentos de institucionalização do campo 

representados, principalmente, pela sedimentação do campo organizacional. Essa 

etapa permitiu que as atividades da pecuária bovina se tornassem totalmente 

exteriores. A percepção, por parte de todos os atores do município de Bacabal, de que 

a atividade econômica da pecuária bovina é indispensável e exerce função social e 

econômica relevantes; faz com que a sedimentação seja identificada (BERGER; 

LUCKMANN, 1977). 

 A partir de 2000 até os dias atuais, o campo organizacional presenciou a 

modernização de muitos processos, a facilitação dos meios de interação entre os 

atores e oferta de tecnologia voltada para a pecuária bovina. O melhoramento 

genético do rebanho por meio do surgimento de tecnologias para processos de 

reprodução animal foi o principal marco histórico desse período. Atrelado a esse ainda 

foram percebidos: (i) a utilização de motos na rotina dos empregados; (ii) a evolução 

dos meios de comunicação e da interação entre atores no campo organizacional; (iii) 

o surgimento de regulações, que resultaram na entrada das agências reguladoras no 

mapa de relacionamentos do campo organizacional; (iv) a profissionalização da 

gestão dos empreendimentos; e (v) melhorias na nutrição animal. 
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Figura 4: Cadeia de relacionamento entre atores do campo organizacional da 
pecuária bovina do município de Bacabal – MA: Anos 2000 

 

 A maior cobrança, por parte dos poderes públicos estadual e federal por 

regulamentação da atividade econômica a partir dos anos 2000 fez com que os 

pecuaristas bovinos de Bacabal necessitassem realizar adaptações em suas 

respectivas rotinas. O governo estadual do Maranhão fundou, no ano de 2002, a 

AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. No que tange a 

pecuária bovina, a organização surge com três principais focos. O primeiro de realizar 

o controle fitossanitário do rebanho maranhenses, acompanhar as campanhas de 

vacinação obrigatória de medicamento contra a Febre Aftosa e oferecer suporte para 

a sanidade do rebanho bovino. O segundo objetivo da AGED é o de emitir a GTA 

(Guia de Transporte Animal), documento obrigatório para o transporte do rebanho 

entre propriedades e das propriedades para frigoríficos e matadouros. A agência é o 

único órgão emissor de GTA no estado do Maranhão. E a terceira função é a de 

controlar o rebanho no estado, suas características e os seus respectivos 

proprietários. A AGED possui um sistema que agrega todas as informações individuais 

dos diferentes pecuaristas do estado, com seus respectivos rebanhos, idades e 

características de raça e cor. De acordo com o P9: 

 

Eu comecei a trabalhar com fazenda quase na mesma época que surgiu a 
AGED. Lá no início todo mundo achava que não ia servir para nada ter uma 
agência dessa […] era muito chato ficar prestando conta com o governo. […] 
O reconhecimento da importância da AGED veio com o controle forte que eles 
fazem na vacinação contra a febre aftosa […] a AGED tem uma grande parcela 
no reconhecimento que o nosso gado tem aí para fora. Todos os grandes 
frigoríficos querem comprar a carne de Bacabal. 
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 Similarmente, a P6 comenta: 

 

A AGED faz um trabalho bom. Há um “quê” de amadorismo em algumas coisas, 
como muitos cadastros ainda realizados manualmente. […] No geral a AGED 
é muito importante para o nosso dia a dia. […] Como são poucos funcionários 
lá dentro, somos todos amigos, tudo que a gente precisa com urgência eles 
fazem por whatsapp mesmo.  

 

Atrelado à AGED, a SEFAZ-MA (Secretaria da Fazenda do Maranhão) iniciou 

processo de modernização da emissão de notas fiscais. Conforme anteriormente 

citado, a partir de meados de 2008 já era possível a emissão de notas fiscais 

eletrônicas. Além da emissão, o presente órgão estadual tem a função de controlar as 

operações financeiros de atividades econômicas, inclusive da pecuária bovina. 

Atualmente, no transporte do rebanho, se faz necessário a apresentação da GTA, 

mesmo que essa locomoção seja realizada de forma “caminhada”. Caso seja uma 

comercialização, é obrigatório que também haja a emissão e posse da nota fiscal da 

carga comercializada. De acordo com o S5: 

 

“Cansei de contar” as vezes que fui parado ali na Política Rodoviária “por causa 
que” eu não tinha a nota fiscal ou a GTA. Eu já digo “pro” fazendeiro que se eu 
for “pegado” pelos “cara” sem os “documento”; eles que vão pagar a minha 
liberdade. 

  

Outros processos envolvendo processos burocráticos foram percebidos no 

campo organizacional no período após o ano 2000. Houve a intensificação da 

campanha do “Babaçu Livre”, onde quebradeiras de coco babaçu adquiriram livre 

acesso às propriedades para a colheita do coco babaçu. Por mais que esse coco seja, 

em quase sua totalidade, para fins de subsistência; o livre acesso dessas mulheres 

às propriedades, até os dias atuais, incomoda os pecuaristas. De acordo com o E2: 

  

A (Nome da esposa do E2) é “quebradeira” de coco. Lá trás não tinha esses 
“probrema” com a lei, Sr. Raul. “Nor dia de hoje” que o povo fica inventando 
essa briga aí. O (Nome do patrão do E2) nunca impediu nenhum deles de entrar 
aqui. Aí tem a lei que deixa eles “entrar”. Eu só fico de “zói” para ver se eles 
não “faz” “caeira” lá dentro “pra” “num” pegar fogo na fazenda.  

 

Com um tom de tristeza, o pai do P2 afirma: 
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Minha fazenda já foi alvo de queimada umas cinco vezes. Todas as queimadas 
são porque as quebradeiras entram e não cuidam da caeira, aí pega fogo em 
tudo. A gente luta tanto, faz tudo por eles e eles fazem isso.  

 

Adicionalmente, se percebeu uma tendência a legalizar os empregados das 

propriedades. Muitos dos empregados, tanto vaqueiros, quanto tratoristas e diaristas, 

exerciam suas funções na informalidade. A grande parte desses trabalharam por 

décadas com os seus respectivos patrões e nunca houve a exigência pela legalização. 

Segundo o E4: 

 

Sr. Raul, quando eu cheguei aqui “nenhum trabaiador” tinha carteira nem 
“direito” não. “Nóis trabaiava” era porque tinha que colocar o arroz na mesa de 
casa. […] Eu só fui ter documento por que a (Nome da patroa do E4) tirou meus 
“documento” e isso foi agora, “outro dia”. 

 

Foi, então, que a presença de órgãos federais de controle do trabalho escravo 

na região modificou a forma como era realizada a contratação dos empregados. A 

assinatura de carteira de trabalho, pagamento de direitos trabalhistas e oferta de 

melhores condições de trabalho foram alguns dos processos mais praticados durante 

essa mudança de mentalidade. De acordo com o P4: 

 

As minhas fazendas no Pará são mais fiscalizadas que as fazendas de 
Bacabal. Aqui teve uma fiscalização muito efetiva no começo dos anos 2000 
[…] pouca gente ainda ficou com trabalhadores irregulares, acho que por isso 
que eles não pisam muito aqui. 

  

À medida que houve a exigência por maior organização fiscal e burocrática das 

propriedades produtoras de bovinos no estado do Maranhão, também se percebeu a 

intensificação no controle dos pré-requisitos para a emissão de empréstimos junto a 

bancos. A partir de 2000 os pré-requisitos se tornaram mais rigorosos e, 

consequentemente, os projetos ambientais para a retirada das quantias monetárias 

demandaram uma profissionalização. De acordo com o B1: 

 

Nós temos um departamento completamente voltado para o agronegócio da 
região. A quantidade de empréstimos, financiamentos e consórcios disponíveis 
aqui na agência é muito alto. E olha que nós somos apenas um dos bancos 
aqui, existem ainda muitos outros.   

 

Quando questionado sobre o público que eles atendem, o B1 afirma: 

 



76 
 

A maior procura para a emissão de crédito é do médio pecuarista. Os grandes 
não emitem crédito pois têm maior liquidez de dinheiro. O trabalho que a gente 
desenvolve com o grande pecuarista é de relacionamento e transação. Eles 
utilizam muito o atendimento especializado para agilizar os processos de 
“caixa”, como saque, depósito e transferência. Já o pequeno produtor a gente 
não tem muito contato. Eles são atendidos pelo departamento de pessoa física 
tradicional. […] Os empréstimos são geralmente para melhoria das 
propriedades ou para compra de bovinos.  

 

A Foto 26 é do departamento onde o B1 trabalha. O mesmo é um departamento 

especializado em agronegócio de um banco público de Bacabal – MA. No 

departamento existem três gerentes de relacionamento, sendo dois generalistas e um 

especializado em grandes pecuaristas. 

A atração de consultores autônomos, principalmente Agrônomos e 

Engenheiros diversos, foi o grande marco da exigência por projetos ambientais. 

Atualmente, as exigências seguem altas e a aglomeração desses autônomos é 

perceptível no campo organizacional. De acordo com o S3: 

 

O problema é que os fazendeiros acham que não precisam de um agrônomo. 
Só querem chamar quando tem praga ou quando precisam de um projeto 
aprovado no banco. E aí os projetos dos bancos começaram a exigir uns 
projetos mais bem elaborados. Foi aí que eu me especializei em projetos 
ambientais para a emissão de empréstimos. Cada banco tem um padrão e eu 
faço em todos os padrões.  A quantidade de clientes que eu tenho é pouca, 
mas os “pouco” que eu tenho são grandes e “pedem” muitos trabalhos.   

  

Dois processos relacionados a logística foram implementados no campo 

organizacional a partir de 2000. Logo no início do período houve a implementação de 

antenas de telefones rurais nas propriedades. A comunicação entre fazendeiros e 

empregados era somente realizada por meio pessoal e o surgimento da Amazônia 

Celular, companhia que ofereceu o serviço de antenas rurais, permitiu uma facilitação 

logística para o pecuarista e para o empregado. Atualmente, as propriedades mais 

distantes ainda possuem antenas telefônicas rurais, enquanto a maioria já é 

beneficiada por sinal de telefone móvel. De acordo com o E2: 

 

Sr. Raul até “um dia desse” “nóis” lutava para falar com o patrão. Esperava ele 
“vim” aqui para “pidir” o que faltava. Aí veio a antena que ajudou muito “nóis”. 

 

O P3 acrescenta: 

 
Tivemos que nos adaptar. A antena já era presença em maior parte dos grupos 
produtores de bovinos aqui do Maranhão. Assim que a Amazônia Celular 
chegou, pudemos, enfim, desfrutar das facilidades do telefone nas 
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propriedades. […] Eu ainda tenho antenas rurais em algumas das minhas 
fazendas.  

 

O E5 recorda: 

 

Era uma “trabaieira” tão grande para consertar os “trator”. Quando faltava “ói” 
eu tinha que mandar um bilhete pelo carro5 para o patrão mandar.  

 

O outro processo a ser ressaltado é datado de meados de 2010 e diz respeito 

à utilização de motocicletas no transporte dos empregados. Os empregados, que até 

então, se locomoviam por meio de animais montados, adquiriram motos para facilitar 

suas atividades. Tanto para o transporte da zona rural para a zona urbana, quanto 

para locomoção entre propriedades e para ter a partes mais acessíveis das fazendas; 

as motocicletas se tornaram um meio de transporte utilizado por quase a totalidade 

de empregados. De acordo com o E3:  

 

Todo mundo aqui dos “interior” tem uma “motinha”. […] “Or menino” aprende a 
pilotar aqui cedinho. Eles que “faz” o nosso trabalho de ir no mercado e voltar 
e de ir na cidade também. […] “Meur netinho” tudo aprende a dirigir com 10 
“ano”. 

 

A primavera da motorização dos empregados foi motivada pela democratização 

dos meios de transporte, onde a aquisição das motocicletas se tornou viável para os 

presentes indivíduos. E resultou no surgimento de postos de gasolina nas zonas rurais 

do município e no aumento considerável de acidentes envolvendo motocicletas 

nessas zonas rurais. De acordo com o F4: 

 

Eu empreendi em vários locais aqui da região. Fui crescendo com a quantidade 
de motos. […] No começo eu vendia diesel para trator, esse era minha 
participação na criação de boi aqui da região. A compra do diesel de trator era 
uma vez por semana e o fazendeiro levava no carro. Já com as motos, o 
negócio mudou. O posto tinha que estar perto do interior. […] Agora a minha 
maior participação é abastecendo as motos dos funcionários das fazendas.  

 

Os acidentes são altos principalmente pois grande parte dos empregados que 

conduzem as motocicletas não possuem habilitação para tal atividade. Segundo a P6: 

 

Eu perdi um vaqueiro meu em um acidente de moto. Ele estava saindo da 
fazenda e quando chegou na BR, um caminhão de cerveja bateu nele. Foi na 

                                                           
5 Carro: Vans que realizam o trajeto entre a zona rural e a zona urbana do município. 
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hora. […] Eu sempre alerto para eles não comprarem, mas facilita muito a vida 
deles.  

  

 A profissionalização dos prestadores de serviços técnicos, durante a década 

de 1990, motivou a principal mudança na produção do rebanho após 2000. 

Primeiramente se percebeu a realização de inseminação do rebanho. O sêmen de 

touros P.O. ou com altos índices de pureza eram comprados e a aplicação dos 

mesmos era realizado nas vacas do rebanho. Esse processo de fertilização 

representou a mudança da cultura de monta natural, para a reprodução artificial. De 

acordo com o filho do P2:  

 

Quando a gente implementou a inseminação (artificial) foi um diferencial. Era 
começo dos anos 2000 e a inseminação pareceu o método mais prático para a 
reprodução do nosso rebanho. […] Depois de muitos estudos, trouxemos 
alguns veterinários de fora e começamos a aplicar.  

 

 Além da inseminação artificial, o “toque” para a identificação de prenhez nas 

vacas também foi inserido como prática no campo organizacional. O diagnóstico de 

prenhez é realizado, principalmente, por médicos veterinários. A Foto 27 é um controle 

de prenhez em uma sessão de “toque” na propriedade da P6 da estação de setembro 

de 2011. Na imagem é possível perceber o número da vaca que está sendo 

diagnosticada com um sinal de positivo ou negativo após o seu número. As matrizes 

com o sinal positivo estavam cheias, ou seja, com prenhez diagnosticada. Já os 

animais com o sinal negativo estavam vazios, sem prenhez diagnosticada. As vacas 

com sinal AB sofreram aborto.  

 Os procedimentos de inseminação artificial e diagnóstico de prenhez por meio 

do “toque” foram institucionalizados por quatro Empreendedores Institucionais que 

são reconhecidos no campo pelos altos investimentos em tecnologia. Os quatro 

grandes Empreendedores Institucionais dos anos 2000 são o P1, o P2, o P3 e o P4. 

Em referência a eles, o P9 afirma: 

 

Foram muito futuristas. Eles andavam em muitas feiras, eram unidos, tinham 
cargos de representatividade no Sindicado, eram envolvidos. Tudo que eles 
fizeram foi para o bem próprio e, depois, virou um bem para todos os criadores 
da região.  

 

 Em concordância e com muito entusiasmo, o E3 completa: 
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O Sr. P1 é muito gente boa. Ele “pega” os “trabaiador” e dá um monte de curso. 
Ele tem uma cabeça bem lá na frente. É um povo que “moro” na “capitá” e “vei” 
“chei” das “ideia” boa.  

 

 Quando questionados sobre as inovações, os entrevistados da P2 afirmam: 

 

Não era a intenção virar “famoso”. A gente só queria melhorar a nossa situação 
e, graças a Deus, ajudou todo mundo.  

 

 Já o filho do P1 cita um episódio: 

 

Lembro de quando a gente trouxe a inseminação. Foi um “bafafá”. Ninguém 
acreditava. A gente teve que fazer primeiro, mostrar que teve resultado, para 
que os outros pudessem acreditar.  

 

 A implementação dessas duas práticas no campo organizacional, resultou na 

alta demanda por cursos técnicos. Foi, então, que o Sindicato Rural de Bacabal iniciou 

a ofertar treinamentos aos empregados e pecuaristas interessados em aprender as 

novas técnicas de fertilização e controle de prenhez. De acordo com o P3: 

 

Eu e o (Filho do P1) trouxemos a inseminação para a região. Eu era Presidente 
do Sindicato na época e já envolvi o Sindicato nessa (ideia). Após algumas 
aplicações na nossa fazenda, decidimos abrir para todos os outros criadores. 
E foi um sucesso. Tinha curso mensal de inseminação e de toque, tudo 
promovido pelo Sindicato.  

 

 O E5 afirma: 

 

Patrãozinho, até eu, que era tratorista, fiz esse curso ai de inseminação e de 
toque. Quando tinha “or” dia de toque, eu “trabaiava” também. “Num” tinha 
descanso. 

 

 Quando questionado sobre a rotina de inseminação artificial e de toque, o E2 

enfatiza: 

 

Lá trás, a gente fazia a inseminação de manhã e no fim do dia. “Dipois nóis” 
começou a fazer “um monte” de vaca no sábado e no domingo. […] O toque a 
gente fazia todo mês com o “dôto”, o Sr. S2. […] Eu fiz “um monte” de curso lá 
na fazenda do Sr. P1 e do Sr. P4. 

 

 Posteriormente, em 2013, se inseriu técnicas de ultrassonografia para a 

identificação dos índices de fertilização e, em 2015, iniciou-se a retirada de sêmen 

bovino de touros da região. Esses dois processos ainda são pouco praticados na 
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região, devido aos altos custos dos mesmos. Os respectivos procedimentos também 

foram levados ao campo organizacional por meio dos quatro grandes 

Empreendedores Institucionais. A E1 afirma: 

 

Os procedimentos de ultrassonografia e de retirada do sêmen dos reprodutores 
acontece em datas pré-programadas. Toda a equipe administrativa e os 
vaqueiros vão para a fazenda. O patrão ainda chama dois ou três veterinários 
para acompanhar. Como pouca gente faz aqui na região, todos querem ver e 
aprender. […] Ainda é bem caro, mas acho que já já vai todo mundo fazer. É 
que nem no começo da inseminação, era muito difícil e caro e agora todo 
mundo faz.   

  

 A inseminação artificial permitiu que houvesse o maior incremento nos índices 

de pureza do rebanho. Os pecuaristas investiram em matrizes e reprodutores puros e 

com altos padrões genéticos, pois estavam amparados por uma tecnologia que 

suportava tal investimento. Foi, então, por volta de 2005 que alguns pecuaristas 

iniciaram a produção de cabeças de gado 100% P.O.. Ou seja, animais Nelore, 100% 

puros de origem, cadastrados e homologados. As Fotos 28 e 29 são imagens de 

animais bovinos, Nelore, com alto fator de pureza genética.  

 Todavia, esse novo perfil do rebanho necessitava de cuidados nutricionais 

adicionais e a oferta de sal mineral proteinado e de rações específicas para o referido 

rebanho se tornaram uma realidade do campo organizacional. Com essas novas 

práticas, houve a atração de fornecedores tanto de sal quanto de rações. De acordo 

com o F1: 

 

Eu vim do Sergipe com meu pai e viramos comerciantes. Eu tenho umas 
“cabeça” de gado lá na fazenda, mas o sal é onde eu trabalho mesmo. […] No 
Sal nós “vende” sal mineral e proteinado e ração “pra” bois. […] O que mais sai 
mesmo é sal “pra” Nelore e ração para gado de leite. Tem também uns 
(clientes) que compram ração para porco e para carneiro, mas “sai” pouco.  

 

 Com isso, a nutrição do rebanho é realizada por meio de capim (Brachiara ou 

Mombaça) com altos índices de pureza, sal mineral proteinado e rações animais. E, 

seguindo uma tendência dos principais centros pecuaristas bovinos do Brasil, 

principalmente Minas Gerais e Bahia, houve o surgimento das primeiras propriedades 

produtora de rebanho nelore 100% P.O.. No ano de 2008, dois dos quatro grandes 

Empreendedores Institucionais do campo organizacional do período, já possuíam uma 

propriedade com a característica totalmente pura. Atualmente, estima-se que cerca 
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de dez propriedades da região cultivam 100% P.O. gado nelore. Nessa perspectiva, o 

filho do P2 expõe seu orgulho: 

 

Nós estamos aqui sempre lutando, conseguir ter uma, duas, três propriedades 
100% P.O. é um prazer. Somos reconhecidos já por isso. Somos exemplos 
para outros pecuaristas tanto da região quanto do estado. […] Somos abertos 
para quem quiser vir, conhecer e aprender.  

  

 Quando questionado sobre o investimento em propriedades 100% P.O., o mais 

novo do P5 responde: 

 

O investimento maior foi mesmo na irrigação da fazenda. Por mais que tenha 
muito açude, esse “quebram” no inverno e rebanho puro não pode ficar 
“esperando” o açude quebrar. […] As duas fazendas puras são completamente 
irrigadas. […] Investi muito em profissionalização. O Sindicato oferece muita 
coisa, lá em São Luís eles também fazer muitos cursos.  

  

 Quando discutida a existência de fazendas 100% puras, a C3 exclama: 

 

É bem ruim para a gente aqui que vende carne! Os grandes, que têm os “boi 
gordo” não vendem para “nóis”. Eles vendem para os frigoríficos lá de Timon e 
de Imperatriz. […] Mas fazer o que, “né”? Eu mato dos pequenos mesmo e vou 
sobrevivendo.  

 

 A gestão dos empreendimentos também foi afetada com o desenvolvimento 

tecnológico do Sex. XXI. Percebeu-se a mudança no controle do rebanho de 

cadernos, prática desde o surgimento do campo organizacional, para a utilização de 

planilhas de Excel. De acordo com a P6: 

 

Foi um trabalho da * para passar tudo do caderno para o computador. Depois 
de um tempo peguei a prática e tudo ficou fácil […] perdi a conta das vezes que 
passei minhas planilhas, em disquete, para outros fazendeiros amigos.  

 

 Por mais que o pecuarista utilize essa nova ferramenta, o vaqueiro continuou e 

continua a realizar seu controle pessoa por meio de cadernos. As planilhas de Excel 

foram, logo em seguida, substituídas por sistemas operacionais. Com baixíssimos 

custos fixos, esses sistemas funcionam como banco de dados digital e podem ser 

manuseados sem acesso à internet, viabilizando, desta forma, o uso dessa ferramenta 

na zona rural. De acordo com a E1: 
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Quase todos os fazendeiros daqui “tem” o sistema, principalmente o Pecus, e 
o Excel. Parece que eles não confiam muito em deixar só no sistema.  

 

 Todavia, a organização do controle do rebanho exigiu a profissionalização da 

gestão dos empreendimentos pecuários. A partir de 2005 houve uma propensão à 

contratação de auxiliares administrativos para a realização de atividades de gestão e 

controle do rebanho. Grande parte dos médios e grandes produtores da região 

possuem um empregado voltado exclusivamente para as atividades de gestão 

empresarial. Explicando a sua chegado ao campo organizacional, a E1 afirma: 

 

Comecei trabalhando no negócio do Sr. F1, lá conheci meu patrão atual, o Sr. 
P1 e estou com ele há muito tempo. Eu fui aprendendo tudo fazendo. Ele tinha 
tudo “no papel”, não era organizado. Aí eu fui fazendo uns cursos e hoje eu 
ajudo muito até outros fazendeiros. […] No banco eu faço tudo, na AGED eu 
faço tudo, sou o “faz tudo” (uma forte gargalhada). 

 

 Adicionalmente, os grandes pecuaristas, principalmente os que possuem mais 

de três propriedades, realizaram a contratação de gerentes para as suas 

propriedades. Esses gerentes têm a função de auxiliar no controle e manutenção das 

propriedades. Por mais que houvesse a divisão das funções com os empregados, o 

pecuarista ainda continuou sendo o principal articulador, negociador e responsável 

financeiros nas suas atividades econômicas. 

 Ainda relacionado ao controle do rebanho, o presente período foi responsável 

pela implementação da utilização de brincos no rebanho. Os brincos são aplicados 

em bezerros (bovinos recém-nascidos) e servem como identificação de seus 

respectivos pais. A brincagem é uma alternativa à ferragem. O ferro, após contato com 

o couro animal, funciona como tatuagem nos seres humanos, é de difícil retirada. 

Como grande parte dos bezerros são comercializados e a numeração e marcas de 

identificação do rebanho varia de acordo com o pecuarista; o brinco se tornou o 

instrumento que substituiu o ferro em recém-nascidos até que esse seja negociado. 

No mesmo período que houve o surgimento de brincos numerados, também houve a 

oferta de brincos para a vermificação. Os presentes brincos exalam um odor que 

dificulta a aproximação de mosquitos transmissores de vermes, bactérias e vírus. Tal 

instrumento auxilia, portanto, no controle de praga e manutenção da sanidade 

sanitária do rebanho. De acordo com o F2: 

Os brincos com número saem muito para os bezerros. Para o gado grande “sai” 
mais o brinco com medicamento mesmo. […] É barato e fácil de usar, só que 
não dura muito. Quase todo mundo usa aqui.  
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 O Sindicato Rural de Bacabal, que teve função protagonista até os anos 1970, 

mas que sofreu para acompanhar as mutações nas interações no campo 

organizacional nas duas décadas seguintes, se consolidou como força representativa 

a partir dos anos 2000. A diretoria da presente entidade de classe foi assumida, no 

ano de 2002, pelos Empreendedores Institucionais da inseminação e do toque e essa 

transição foi seminal para o fortalecimento da organização. De acordo com o P3: 

 

Eu e o (Filho do P1) trouxemos a inseminação para a região. Eu era Presidente 
do Sindicato na época e já envolvi o Sindicato nessa (ideia). [...] Tinha curso 
mensal de inseminação e de toque, tudo promovido pelo Sindicato. [...] Quando 
eu assumi o Sindicato, era tudo bem “devagar”. [...] O trabalho que comecei, 
até hoje é feito e tem um resultado positivo para todo mundo. 

 

 A partir de 2002, um alto número de reuniões, palestras, seminários e 

treinamentos iniciaram a ser praticados e, anualmente, ocorre a Confraternização 

anual da entidade. De acordo com o P7: 

 

O Sindicato faz um estudo de quais cursos estão precisando na região. Ano 
passado fizemos de derivados do leite, de monta e de maquinário. Sempre com 
baixas taxas para a participação. O recurso financeiro vem da anuidade dos 
filiados. [...]  Como Sindicato a gente tenta desburocratizar tudo, transformar as 
coisas em coisas práticas. 

 

 No ano de 2015, com o surgimento de uma plataforma de mensagem via 

telefone, o Sindicato Rural de Bacabal ganhou um grupo de membros e o mesmo é, 

hoje, a principal fonte de interação entre pecuaristas da região. Essa plataforma ainda 

permitiu a facilitação na comercialização do rebanho. Tanto pecuaristas quanto 

açougues e matadouros utilizam a mesma a negociação de seus rebanhos. O 

pesquisador observou que: 

 

Os meses de fevereiro e março são muito importantes pois é o período em que 
os pecuaristas que atuam na reprodução realizam a venda de seus bezerros, 
com 7 meses de idade. Eu pedi para ser adicionado no grupo do Whatsapp do 
Sindicato Rural de Bacabal e percebi uma alta oferta e demanda por bovinos. 
Diariamente algum membro do grupo oferece ou questiona por bovinos em fase 
de apartação. Cheguei a acompanhar uma negociação e os dois pecuaristas 
somente se encontram pessoalmente no dia da pesagem, todo o restante do 
processo foi realizado via meio digital.  

 

 O refortalecimento do sindicato permitiu que o campo organizacional 

aumentasse seu nível de institucionalização. Por mais que os atores do presente 
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campo se relacionassem de forma frequente e intensa, não havia um ambiente para 

a interação entre os pecuaristas. Desta forma, a entidade de classe representou esse 

marco na consolidação da institucionalização do campo organizacional. 

 Após a exposição dos principais marcos históricos do campo organizacional da 

pecuária bovina de Bacabal, Maranhão; se faz necessário identificar as características 

do processo de institucionalização do presente campo. Com base nas quatros 

características da formação de um campo organizacional (DIMAGGIO, 1982), a 

estruturação do campo organizacional objeto desse estudo foi consolidado e realizado 

em etapas. Houve, o incremento na interação entre as organizações do campo. Com 

o decorrer das décadas se percebeu a inserção de novos atores no campo 

organizacional e, mesmo que alguns atores ainda não estejam inseridos nas cadeias 

de relacionamento entre atores do campo, essa ausência pouco interfere nas rotinas 

da atividade econômica e organizacional. Vale ressaltar, ainda que o fortalecimento 

do Sindicato Rural de Bacabal, nos últimos anos, permitiu que houvesse a 

consolidação do incremente nas interações, conforme previsto na teoria.  

 A segunda característica teórica é a emergência de estruturas de determinação 

de padrões bem-definidos entre organizações. Essas estruturas variaram com a 

estruturação do campo organizacional. Inicialmente, nas décadas de 1960 e 1970, as 

estruturas de determinação de padrões eram informais e comandadas pelos poucos 

Empreendedores Institucionais. Enquanto nas décadas de 1980 e 1990, com a 

atração por prestadores de serviços, fornecedores e mão-de-obra; as práticas foram 

determinadas por esses atores. Por fim, a partir de 2000, as estruturas de modelagem 

de padrões já existentes foram intensificadas e houve, ainda, o surgimento de novos 

fundadores de estruturas. As agências reguladoras e a entidade de classe se tornaram 

referências na construção de rotinas no campo organizacional.  

 O campo organizacional, com o seu processo de estruturação, se torna uma 

arena de interações e o aumento nessas interações resulta no aumento, proporcional, 

de informações a serem absorvidas pelos atores do mesmo. O aumento do número 

de atores, o crescimento do campo organizacional e as facilitações logísticas e de 

comunicação foram os principais determinantes para a observação da terceira 

característica da institucionalização de campos organizacional de DiMaggio (1982): o 

crescimento do número de informações às quais as organizações do campo 

organizacional lidam em suas rotinas.  
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 Por fim, a quarta característica foi percebida por meio das entrevistas deste 

estudo. A percepção por parte dos pecuaristas bovinos e atores envolvidos no campo 

de que são parte de um meio corporativo comum foi unânime durante a coleta de 

dados. Muitos envolvidos ainda citaram o transbordamento da convivência 

organizacional para uma interação pessoal. Muitos dos novos pecuaristas são 

casados com outros pecuaristas e o ciclo de amizade dos envolvidos no campo 

organizacional é comum. Essa característica foi justificada, pelos entrevistados, pelo 

tamanho do município de Bacabal. A fácil locomoção, a baixa população, a interação 

frequente entre os atores e as poucas opções de lazer da cidade resultam na 

transformação de relacionamentos organizacionais para relacionamentos pessoais.  

 No que tange a classificação do nível de estruturação do campo organizacional, 

percebe-se a evolução dessa, com a institucionalização do presente campo. Na 

década de 1960 o campo estava em pré-formação. Por mais que houvesse uma 

concentração inicial de produtores da pecuária bovina em Bacabal, pouco era a 

interação entre esses. Não havia a presença de muitos atores adjacentes e a incerteza 

sobre o futuro do campo organizacional era frequente. Nos anos 1970, o campo 

organizacional se tornou um campo emergente. A atração de novos atores, a 

emergência de padrões estruturais comuns e a diminuição das incertezas 

relacionadas ao futuro do campo organizacional permitiram a evolução dos padrões 

de institucionalização do mesmo (CARVALHO; VIEIRA, 2003). 

 Foi, entretanto, a partir de 1980 que o campo organizacional da pecuária bovina 

de Bacabal se constituiu como em expansão. Com base nos estudos de Carvalho e 

Vieira (2003), o fortalecimento dos relacionamentos e a infusão de valores 

convergentes auxiliam no processo de institucionalização dos campos 

organizacionais. Na pecuária bovina de Bacabal, se percebeu o aumento da 

legitimidade do campo nos anos 1980 e essa, atrelada à constante atração de 

profissionais, melhoramento genético do rebanho e preocupação dos pecuaristas com 

a sanidade animal; foram cruciais para as dinâmicas do campo organizacional, 

passando de um campo emergente para um campo em formação.  

 Nos anos 1990 houve a continuação da formação do campo organizacional e, 

a partir dos anos 2000, esse campo se encaminhou para sua institucionalização. O 

desenvolvimento tecnológico e o novo papel desempenhado pelo Sindicato Rural de 

Bacabal permitiram que o objeto de estudo desse trabalho evoluísse 

organizacionalmente. Adicionalmente, se percebeu na coleta e análise dos dados 



86 
 

deste estudo uma cadeia de relacionamentos consolidada entre os atores do campo 

organizacional. Muitos entrevistados, principalmente pecuaristas, empregados, 

fornecedores e prestadores de serviços consideram a pecuária bovina como base 

para as suas respectivas vidas. Os valores compartilhados são similares e as 

interações são frequentes e sólidas.  

 Por mais que os atores envolvidos no campo organizacional se considerem em 

um ambiente organizacional comum, três grupos de atores não apresentaram 

interação efetiva com os demais grupos de atores da arena: o poder público municipal, 

as universidades e a sociedade civil. Por mais que a presença desses atores pudesse 

caracterizar impulsionamentos à atividade pecuária do campo organizacional; 

aparentemente, a ausência desses três grupos de atores não influencia na rotina da 

atividade econômica. Desta forma e com base em Carvalho e Vieira (2013) o campo 

organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA pode ser considerado quase 

totalmente institucionalizado. 

 

4.2. Caracterização do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal 

– MA 

 

Após a exposição de como ocorreu o processo de estruturação e 

institucionalização do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA, 

este estudo propõe analisar as características atuais do presente campo 

organizacional. Parte-se do princípio de Meyer e Rowan (1977) de que a 

institucionalização de um campo organizacional é um processo e não um estado 

estático. Com isso, assume-se que as etapas desse processo auxiliaram na 

construção dos moldes atuais desse campo organizacional. Esta seção irá, deste 

modo, identificar como está caracterizado o campo organizacional da pecuária bovina 

de Bacabal – MA atualmente. Para tal, serão utilizadas duas unidades de análise: (i) 

o perfil organizacional do campo; e (ii) os atores envolvidos na atividade econômica.  

Atualmente no campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal se 

comercializa, principalmente, animais da raça nelore, P.O. ou com altos índices de 

pureza. O cultivo de outras raças, vacas vermelhas, caprinos, ovinos, piscicultura e 

equinos; pode ser percebido na região. Entretanto, as culturas acima são adjacentes 

à atividade agropecuária principal, a pecuária bovina. A comercialização desse 

rebanho é realizada entre pecuaristas e de pecuaristas para frigoríficos e açougueiros. 
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A comercialização entre pecuaristas é a de animais que foram reproduzidos em uma 

propriedade e são vendidos para a engorda em uma outra propriedade. Essa 

comercialização é, geralmente, realizada após o desmame do bezerro, com 6 meses 

de idade. A venda do rebanho para açougueiros, frigoríficos e matadouros, por sua 

vez, são de animais para corte; destinado a comercialização da carne bovina. Os 

animais comercializados sob essas circunstâncias são os entre 18 e 30 meses de 

idade; dependendo da qualidade genético do animal. Os animais com melhor 

genética, tendem a estarem prontos para corte mais novos. Nesse modelo de engorda 

geralmente são cultivados machos. As fêmeas são destinadas à reprodução. Além 

desses animais, os pecuaristas ainda comercializam as fêmeas, quando atingem 

amadurecimento e não possuem fertilidade para reprodução. Adicionalmente, animais 

bichados, doentes e com alguns distúrbios alimentares e comportamentais são 

comercializados antes de suas respectivas fases de amadurecimento e engorda. De 

acordo com o C1: 

 

O gado vem de todos os tamanhos e pesos. “Nóis” mata desde os “bixados”, 
até os grandes e bonitos. As “vaca véia” “nóis” também mata.  

 

O C3 adiciona: 

 

Eu mato de toda a região. Eu moro em Alto Alegre (do Maranhão) e quase 
todos os meus clientes são de Bacabal. Além de tudo, sou mulher. Acordo 
quatro horas da manhã e vou matar para vender aqui no mercado da cidade. 

 

Por mais que a comercialização dos bovinos seja a principal fonte de receita 

dos pecuaristas, existem outros métodos de captação de recursos financeiros. Dentre 

as outras atividades geradoras de receita no campo organizacional, estão: o aluguel 

de tratores, implementos e outros maquinários nas estações em que os mesmos não 

estão realizando funções na fazenda do seu proprietário, a retirada de empréstimos 

junto a bancos e o aluguel e arrendamento de terras para outros pecuaristas da região. 

No campo organizacional da pecuária bovina, existem três principais campos 

de atuação (Figura 5): Cria, recria e engorda. A atuação desses pecuaristas é da 

seguinte forma: (i) pecuarista de cria; (ii) pecuarista de engorda; e (iii) pecuarista de 

recria e engorda. O pecuarista de cria é aquele com tem seu rebanho composto, quase 

totalmente, por fêmeas. A reprodução é a atividade central desse empresário. Em seu 

rebanho, o mesmo possui alguns reprodutores para a fertilização natural; 
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adicionalmente, pode desenvolver atividades de inseminação artificial. É de extrema 

importância que esse possua o controle da natalidade, dos índices de prenhez e da 

fertilidade de seu rebanho. O pecuarista de cria comercializa seus bezerros machos, 

após desmame de seis meses, para o pecuarista que atua na engorda. Esse, por sua 

vez, mantém os bezerros fêmeas para que possam ser utilizadas nas próximas 

estações de fertilização. Esse ainda obtém renda pela comercialização das vacas, 

com idade avançada e/ou sem capacidade de reprodução. A estação de montas e 

fertilização é construída pelo próprio pecuaristas e, geralmente, ocorre duas vezes por 

ano.  

O pecuarista que atua na engorda realiza a aquisição de seu rebanho de outros 

pecuaristas, geralmente também do campo organizacional. A maior preocupação 

desses é com a nutrição animal. A aquisição desse animal macho, de 6 meses de 

idade é realizado a partir de estações montadas pelo próprio pecuaristas de engorda. 

Como já exposto acima, a venda desse animal para frigoríficos ou matadouros e 

açougueiros é realizada entre os 18 e 30 meses de vida do bovino; dependendo da 

qualidade racial do mesmo. Ainda existem os pecuaristas que atuam na engorda e na 

recria. Esses possuem as mesmas características dos pecuaristas de engorda, com 

o adicional de que possuem matrizes que realizam a reprodução. Essa reprodução 

visa a manutenção da quantidade do rebanho do pecuarista. Dos bezerros que 

nascem nessa recria, as fêmeas são mantidas para as próximas estações de 

fertilizações e os machos são mantidos para a engorda. 

Figura 5: Campos de atuação dos pecuaristas bovinos no campo organizacional da 
pecuária bovina de Bacabal – MA 

 

 Ainda com base na Figura 5, percebe-se que os produtores envolvidos na cria 

e engorda têm acesso ao leite bovino. Geralmente, esse suprimento é utilizado para 

subsistência; entretanto, muitos médios e grandes pecuaristas detêm oferta suficiente 
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para realizar pequenas comercializações de leite e seus derivados. Ainda em relação 

à atuação dos pecuaristas, quase todos os pecuaristas cultivam outras culturas. 

Essas, também, são destinadas para a subsistência. Alguns pecuaristas ainda 

exercem outra atividade econômica primária ou secundária. A análise dessas funções 

será realizada abaixo quando abordado o perfil dos pecuaristas do campo 

organizacional. 

 Durante a realização deste estudo percebeu-se uma disparidade entre os 

pecuaristas, no que tange a vulnerabilidade a ciclos econômicos das diferentes frentes 

de atuação da pecuária bovina. Os pecuaristas de cria tendem a serem mais 

vulneráveis aos microciclos econômicos e menos vulneráveis aos macrociclos, 

enquanto para os pecuaristas atuantes na engorda o efeito é contrário. Atualmente, 

os microciclos da pecuária bovina têm duração de um ano e os macrociclos de 5 a 8 

anos. Os pecuaristas de cria somente realizam a comercialização de seus bezerros 

duas vezes por ano. Essa sazonalidade obriga o pecuarista a reserva parte da receita 

para a manutenção das propriedades nos cinco meses subsequentes, ou seja, até a 

nova comercialização. Enquanto o pecuarista de engorda consegue comercializar o 

seu animal a qualquer momento. Gerando, assim, um fluxo de caixa frequente e sem 

sazonalidades. Em relação aos macrociclos, o pecuarista de cria não necessitam de 

solo com altos nutrientes alimentares; ou seja, ao fim do macrociclo, quando se faz 

necessário “refazer” toda o solo e pastagem da propriedade, o pecuarista de engorda 

necessitará investir montantes financeiros maiores que o pecuarista de cria.   

 O Quadro 6 transcreve o perfil econômico dos pecuaristas do campo 

organizacional. Percebe-se que, logicamente, os pecuaristas grandes são menores 

em quantidade, mas detêm grande parte do rebanho bovino da região. É importante 

destacar que a venda a frigoríficos demanda preparo, controle e organização do 

rebanho, elementos que os grandes e médios pecuaristas possuem, principalmente 

devido ao suporte de gestão que seus empregados administrativos oferecem. O 

pecuarista médio, todavia, realiza grande parte de sua comercialização para os 

açougueiros da região. Vale ressaltar que, não somente os açougueiros do município 

de Bacabal realizam a aquisição de animais para corte no campo; há a atração de 

compradores de outros campos organizacionais. No que tange as vendas a açougues, 

todas essas vendas são realizadas para outros campos organizacionais já que no 

campo organizacional de Bacabal não possui açougue ou matadouro. Os dados 

expostos no Quadro 6 são com base em animais vendidos para abate. A 
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comercialização de bezerros para engorda não foi considerada quando realizada a 

presente análise. 

Quadro 6: Perfil econômico dos pecuaristas do campo organizacional da pecuária bovina 
de Bacabal – MA 

 Grande Médio Pequeno 

Tamanho do 
rebanho 

Acima de 750 cabeças 
Entre 100 e 750 

cabeças 
Abaixo de 100 cabeças 

Quantidade de 
hectares 

Acima de 750 hectares 
Entre 100 e 750 

hectares 
Abaixo de 100 hectares 

Representatividade 
em quantidade de 

pecuaristas 
10% 30% 60% 

Representatividade 
em quantidade 
posse de terras 

50% 40% 10% 

Representatividade 
em quantidade de 

rebanho 
60% 35% 5% 

Representatividade 
em vendas a 
frigoríficos 

75% 25% 0% 

Representatividade 
em vendas a 
açougueiros 

20% 70% 10% 

   

 O Quadro 7 oferece o perfil organizacional dos pecuaristas bovinos do campo 

organizacional. Inicialmente, nota-se que os grandes pecuaristas tendem a ter a 

pecuária como atividade econômica única; enquanto médios e pequenos a possuem 

atrelada a outra fonte de geração de renda. As famílias dos grandes pecuaristas, 

principalmente por dependeram financeiramente exclusivamente da atividade rural, 

são totalmente engajados nos empreendimentos pecuários.  

No que tange a composição organizacional de empregados, conforme já citado 

acima, os grandes pecuaristas possuem empregados direcionados para cada função 

organizacional. Os médios pecuaristas, por sua vez, possuem um ou dois empregados 

que realizam todas as funções operacionais; enquanto as atividades de gestão são 

realizadas ou pelo próprio pecuarista ou por um auxiliar. Enquanto o pequeno 

pecuarista realiza todas os processos das propriedades sozinho com, no máximo, o 

auxílio de um vaqueiro que não atua em tempo integral. 
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Os processos nas organizações dos grandes pecuaristas são bem-definidos e 

seguidos da forma mais próxima ao planejado possível. O médio pecuaristas realiza 

“imitações” de muitos processos adotados pelos grandes pecuaristas e a execução 

dessas imitações é por conta de um ou dois empregados que realizam todas as 

funções. Já o pequeno pecuarista não possui processos e a operacionalização das 

propriedades é baseada em demandas do próprio pecuarista.  

Em relação à estrutura física das propriedades, percebe-se as propriedades de 

todos grupos de pecuaristas possuem área cercada por arrame farpado, pelo menos 

uma casa e um curral, mesmo que artesanal. Nos currais dos médios e grandes, é 

frequente a presença de bretes, troncos e balanças; enquanto tais instrumentos 

dificilmente são encontrados nos currais dos pequenos produtores. O grande 

pecuarista possui propriedades no campo organizacional de Bacabal e em outros 

campos organizacionais e podem ser donos de entre 3 e 15 propriedades. O médio 

produtor, por sua vez, possui entre uma e três fazendas geralmente localizadas no 

próprio campo organizacional.  

O cultivo de outras culturas, com já discutido nesse trabalho, é realizado para 

fins de subsistência. Os grandes pecuaristas pouco detêm rebanhos de ovinos ou 

caprinos, não possuem produção de aves e piscicultura e, também, não se interessam 

com essas outras atividades. Para os mesmos, a preocupação com outros animais 

que não o bovino é desnecessária e gera custos adicionais e não desejados. Os 

médios produtores, por sua vez, possuem pequenos rebanhos, principalmente ovinos, 

e pequenas plantações de raízes. Os pequenos produtores, utilizam suas 

propriedades para o cultivo de o maior número de culturas possível. O foco total em 

subsistência gera a percepção de que quanto menor for o gasto em supermercados e 

feiras, maior é a produtividade da propriedade rural do pequeno produtor. 

Atualmente a genética do rebanho do campo organizacional é heterogênea. Os 

grandes produtores possuem animais com os mais altos níveis de qualidade genética, 

enquanto os pequenos pouco são beneficiados com esses mesmos padrões de 

qualidade. Vale ressaltar, contudo, que após 8 ou 10 anos de melhoramento genético 

no topo da cadeia de melhoramento genético, esse melhoramento chega até o 

pequeno produtor. Ou seja, por mais que haja uma disparidade constante entre os 

padrões de qualidade genéticos entre os grandes e os pequenos produtores; essas 

inovações, a médio prazo, serão refletidas no rebanho do pequeno produtor. 
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Por fim, a capacidade de barganha dos grandes pecuaristas é imensamente 

maior que a capacidade dos médios e pequenos. O acesso às mais avançadas 

tecnologias, a liquidez financeira, o desenvolvimento de pastagens e mecanismos de 

reprodução e o reconhecimento que possuem dentro do campo organizacional fazem 

dos grandes pecuaristas as principais referências da classe produtora de bovinos. 

Com essa percepção, também se evolui a possibilidade de barganhar junto a 

fornecedores, clientes, prestadores de serviços, bancos e empregados. Os médios 

pecuaristas, por sua vez, possuem médio poder de barganha dentro do campo 

organizacional. Os que assumem protagonismo político municipal ou dentro das 

entidades de classe acabam obtendo pouco mais poder de barganha que os mais 

anônimos, mas nada que se compare com o poder dos grandes pecuaristas. 

 Em suma, a estrutura organizacional dos grandes pecuaristas é consolidada e 

bem-estruturada. A liquidez financeira, uma equipe de empregados com funções 

definidas e o grande poder dentro do campo organizacional são os principais pontos 

que permitem tal sucesso organizacional. Vale ressaltar, ainda, que essa precisão na 

estrutura organizacional é um pré-requisito para a comercialização com frigoríficos, 

principais clientes dos grandes pecuaristas. Por se tratar de uma atividade secundária 

e pela falta de equipe, os médios pecuaristas ainda estão em processo de 

profissionalização da atividade econômica. O médio pecuarista é, todavia, beneficiado 

pelo contato que possui com os grandes pecuaristas. A troca de informações e o alto 

nível de institucionalização do campo organizacional permitem que o relacionamento 

entre médios e grandes pecuaristas seja estreito e proveitoso, principalmente para os 

médios pecuaristas. Os pequenos produtores, por sua vez, pouco se preocupam com 

a estrutura organizacional. A pecuária voltada para a subsistência não desperta 

interesse em desenvolver processos organizacionais dentro de seus respectivos 

empreendimentos. 
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Quadro 7: Perfil organizacional dos pecuaristas do campo organizacional da pecuária 
bovina de Bacabal - MA  

 Grande Médio Pequeno 

Ocupação 
profissional 

Tem a pecuária como 
atividade econômica 

única. 

A pecuária é atividade 
econômica atrelada a 

outra ocupação 
primária ou secundária. 

A pecuária não é 
atividade econômica 

auxiliar ao pecuarista. 

Envolvimento 
familiar 

As famílias são 
envolvidas na atividade 
pecuária em quase sua 
totalidade, caso tenham 

atividade secundária, 
essas são relacionadas 

com a pecuária. 

Os membros da família 
exercem funções 

complementares na 
rotina das propriedades 

e exercem funções 
econômicas distantes 

da pecuária. 

A família do pecuarista 
pouco se envolve em 

processos da pecuária, 
os suprimentos 

derivados da pecuária 
servem para fins de 

subsistência. 

Equipe de 
empregados 

Equipe grande, com 
vasto número de 

vaqueiros e tratoristas, 
um gerente geral e 

funcionários no 
administrativo. 

O pecuarista médio 
tem um vaqueiro e um 

tratorista, sendo o 
administrativo realizado 
pelo próprio pecuarista. 

A atividade braçal é 
realizada pelo próprio 

pecuarista ou por 
apenas um funcionário 
integral ou meio turno. 

Processos 

Possuem processos 
extremamente bem-

estruturas e definidos. 
Os empregados são 

cientes de suas 
funções e se delimitam 

a realizar somente o 
que os cabe. Há uma 

frequente preocupação 
do pecuarista com 

treinamentos e 
profissionalização de 
seus empregados.   

Por se tratar de uma 
equipe reduzida, os 

empregados realizam 
todas as funções 

demandadas. 
Vaqueiros podem atuar 

em funções 
administrativas e em 

trabalho de maquinário, 
enquanto vaqueiros 

também realizam 
atividades do dia-a-dia 

da propriedade. 

Não existem processos 
definidos. A realização 

das atividades é de 
forma amadora e a 

partir de 
conhecimentos que, 

não necessariamente, 
é da maneira mais 

eficiente. 

Estrutura física das 
propriedades 

Possuem mais de 3 
propriedades em locais 

distintos do campo 
organizacional e em 

outros campos 
organizacionais. As 
propriedades são 

completas e possuem 
equipamentos de alta 

qualidade. 

Possuem entre 1 e 3 
propriedades em locais 

distintos do campo 
organizacional. 

Possuem 
equipamentos básicos 
de boa qualidade, mas 
com uma periodicidade 
maior para a reposição 
desses equipamentos. 

Possuem uma 
propriedade pequena, 
própria ou dividida com 
outros indivíduos. Não 

possuem brete, 
possuem balança e 

cercas que são 
suficientes para a 

demanda dos 
pecuaristas. 
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Cultivo de outras 
culturas 

Os pecuaristas grandes 
não cultivam outras 

culturas. Geralmente, 
possuem pequenos 

rebanhos de caprinos, 
poucas aves e 

plantações de raízes 
que são utilizados para 

fins de subsistência. 

Também não 
costumam produzir 
outras culturas. A 

existência de rebanhos 
caprinos, pequenas 

produções de aves e 
de plantações de 

raízes para fins de 
subsistência é 

percebida. 

São produtores de 
muitas culturas. 

Geralmente possuem 
rebanho bovino 

atrelado a plantações 
de milho, arroz e 
raízes, algumas 

cabeças de caprinos e 
aves. Todas as 

culturas, inclusive a 
pecuária bovina, são 

voltadas para a 
subsistência. 

Qualidade genética 
do rebanho 

Tendem a ter rebanho 
com grande quantidade 

ou completamente 
composto de P.O., com 
poucas cabeças "cara 

limpa". 

Maior parte do rebanho 
é "cara limpa", com 

algumas cabeças P.O. 
que tendem a melhorar 

geneticamente o 
rebanho com o tempo. 

Rebanho composto por 
vacas vermelhas e 
"cara limpa", sem 

preocupação com o 
melhoramento genético 

do rebanho. 

Capacidade de 
barganha 

No campo 
organizacional, os 

grandes pecuaristas 
possuem alto poder de 
barganha. Tanto nas 

relações com 
fornecedores, 
empregados e 

prestados de serviços, 
quanto com os clientes; 
os grandes pecuaristas 
possuem grande poder 

de negociação.   

Possuem poder 
moderado de barganha 
com os fornecedores, 

mas alto poder de 
barganha junto aos 

clientes, principalmente 
com os açougueiros. 

Poder baixo de 
barganha. Os 

fornecedores pouco 
oferecem descontos 

aos pequenos 
pecuaristas e, quando 

há a venda do 
rebanho, os clientes 

determinam os valores 
das vendas. 

   

O Quadro 8 expõe o perfil empreendedor e inovador dos pecuaristas do campo 

organizacional da pecuária de Bacabal – MA. O grande pecuarista do campo 

organizacional se assume fechado para a troca de informações e para o 

empreendedorismo, e assim também é reconhecido pelos médios e pequenos 

produtores e pelos os outros atores do campo. As razões por tal comportamento são 

três: (i) os grandes pecuaristas pouco realizam as funções operacionais das 

propriedades, o seu corpo de empregados é o principal responsável pelas respectivas 

atividades. Desta forma, a transmissão de informações ocorre mais por meio dos 

empregados que pelos próprios pecuaristas. (ii) Os pecuaristas possuem 

organizações em vários campos organizacionais e as viagens constantes e o 
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calendário pessoal complexo diminui os momentos de interação dos grandes 

empresários com os outros atores do campo organizacional. E (iii) a inovação e o 

empreendedorismo são movimentos arriscados e, muitas vezes, só são transmitidos 

após a certeza da eficiência do processo adotado. Os médios pecuaristas, por sua 

vez, são sedentos por informações e inovação. Por mais que possuam capacidade 

inovadora inferior aos grandes pecuaristas, principalmente pela falta de acesso à 

informação e pela pouca liquidez financeira, os médios pecuaristas realizam pequenas 

inovações em uma frequência muito maior. Mesmo sendo, os grandes pecuaristas, os 

principais responsáveis por grandes inovações que realizam mudanças estruturais e 

imediatas no campo organizacional. Os pequenos produtores não se interessam muito 

pela troca de informações e por movimentos empreendedores. Esses absorvem as 

tendências inovadoras entre seis meses e cinco anos após a implementação dessas 

pelos médios e grandes pecuaristas. 

Os grandes pecuaristas são os principais Empreendedores Institucionais do 

campo organizacional. Mais uma vez a liquidez financeira e o acesso a tecnologias 

desenvolvidas em outros campos, permitem que esses inovem dentro da pecuária 

bovina de Bacabal. Os médios pecuaristas que figuram entre os Empreendedores 

Institucionais são, geralmente, em movimentos políticos e de representação e não 

relacionados à operacionalização das propriedades rurais.  

Como já citado acima, os grandes pecuaristas são os mais reconhecidos no 

campo organizacional. Por representarem apenas cerca de 10% dos pecuaristas e 

pela magnitude de terra e rebanho que possuem, todos os movimentos desses 

empresários são controlados e almejados por todos os atores do campo 

organizacional. Os pequenos pecuaristas, por sua vez, são de difícil identificação. 

Vendedores, trabalhadores rurais, autônomos, professores, profissionais de saúde e 

micro e pequenos prestadores de serviços e vendedores de produtos tendem a ter 

pequenas propriedades. Essa diversificação de papéis faz com que esses pequenos 

produtores se aproximem do anonimato dentro do campo organizacional. 

Finalmente, percebe-se uma interação altíssima dos grandes pecuaristas com 

outros campos organizacionais produtores de pecuária bovina. Muitos desses grandes 

pecuaristas, conforme já citado, possuem propriedades no Pará, no sul do Maranhão 

e em campos organizacionais vizinhos como de Santa Inês, o de Vitorino Freire, o de 

Pedreiras e o de Santa Luzia do Maranhão. Os médios produtores de bovino têm 

contato, no máximo, com os campos organizacionais vizinhos acima citados. A 
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interação desses médios produtores com outros campos organizacionais se dá, no 

máximo, em feiras e leilões realizados no estado do Maranhão.  

Quadro 8: Perfil empreendedor/inovador dos pecuaristas do campo organizacional da 
pecuária bovina de Bacabal - MA  

 Grande Médio Pequeno 

Troca de 
informações 

São fechados para a 
troca de informações. 

O spillover das práticas 
e processos inovadores 

são realizados de 
forma indireta ou após 
um período que esses 
foram implementados. 

São os mais 
interessados na troca 
de informações e são 
os mais abertos para 

tal prática. Nas 
reuniões e encontro de 
pecuaristas do campo, 

são os maiores em 
presença e os que 

mais se pronunciam.  

Absorvem as 
informações de forma 
informal. Geralmente 

por meio do 
relacionamento com os 

vaqueiros e outros 
empregados dos 
médios e grandes 

pecuaristas. 

Abertura ao 
empreendedorismo 

Não são abertos ao 
empreendedorismo, 

acreditam que os 
processos estão certos, 
como são executados. 
Empreendem quando 
há uma onda nacional 

ou regional para a 
inovação de um 

determinado processo. 
Entretanto, participam 

de muitas feiras 
agropecuárias e seus 
colaboradores sempre 

participam de 
treinamentos e cursos 
fornecidos na região. 

São os que mais 
buscam empreendem 

no campo, mas 
também são os que 
mais resultam com 

prejuízos em 
decorrência de ações 

empreendedoras 
malsucedidas. Os 

movimentos 
empreendedores são 

modestos e com pouca 
representatividade para 

o campo, como um 
todo. 

Extremamente abertos 
para o 

empreendedorismo, 
mas não possuem 

capacidade financeira 
e organizacional para 

tal processo. 

Capacidade 
inovadora 

Alta capacidade 
inovadora. A alta 

liquidez financeira e 
uma equipe de 

empregados bem 
qualificados faz com 

que os grandes 
pecuaristas possuam 
alta capacidade de 
realizar inovações. 

Média capacidade 
inovadora. Por mais 

que sejam os que mais 
empreendem, em 

vezes, não possuem 
recursos financeiros e 

capacitação 
profissional suficientes 
para a realização dos 

projetos. 

Baixíssima capacidade 
inovadora. A pecuária 

voltada para a 
subsistência e os 

poucos interesses em 
desenvolver seus 

empreendimentos, faz 
com que os pequenos 
pecuaristas possuam 

baixíssima capacidade 
inovadora. 
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Empreendedorismo 
institucional 

São os principais 
empreendedores 

institucionais. Devido, 
principalmente, à alta 

capacidade inovadora e 
a grande participação 
em feiras e eventos 

agropecuários grandes. 

Alguns figuram com 
empreendedores 

institucionais, mas 
exercem um papel 

importante de 
disseminação de ações 
empreendedoras dos 
grandes pecuaristas. 
São, geralmente, os 
primeiros a adotarem 

os processos 
inovadores. 

Pegam a onda das 
ações empreendedoras 
de forma tardia e não 

empreendem 
institucionalmente. 

Reconhecimento 
no campo 

Extremamente bem 
reconhecidos, todos 
conhecem o nome, 

perfil e características 
dos grandes; assim 
como, reconhecem 
suas propriedades e 

todos os outros 
pecuaristas do campo 

buscam seguir as 
ações dos grandes. 

São reconhecidos de 
forma moderada. Muito 

dos médios 
pecuaristas, devido ao 

envolvimento em 
outras atividades 
econômicas, são 

reconhecidos mais por 
outras funções laborais 

que por pecuaristas. 
Geralmente só são 

reconhecidos 
institucionalmente 

quando atuam como 
lideranças dentro da 
pecuária do campo. 

Pouco reconhecidos. 
No máximo atuam em 
comercializações com 
pecuaristas médios. 

Contato com outros 
campos 

organizacionais  

Possuem propriedades 
em outros campos 
organizacionais do 

estado do Maranhão e 
em estados vizinhos, 

como no Pará. 
Negociam suas 

produções com outros 
campos e ações 
empreendedoras 

institucionalmente, às 
vezes, transbordam 
para esses outros 

campos. 

Os médios pecuaristas 
possuem algum 
contato. Alguns 
vendem suas 

produções para outros 
campos e, às vezes, 

possuem uma 
propriedade no campo 

organizacional de 
Bacabal e uma ou duas 

em outro campo 
vizinho. 

Não possuem contato 
algum com outros 

campos 
organizacionais. 

   

 Ainda com o objetivo de caracterizar o campo organizacional da pecuária 

bovina de Bacabal – MA, se realizou um conjunto de análises com base na interação 

entre os atores do referente campo organizacional. Com o processo de 

institucionalização do campo organizacional, houve o incremento na cadeia de 
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relacionamentos entre atores da arena econômica e social, conforme foi discutido na 

seção anterior. Ao decorrer da estruturação desse campo, houve a modificação dos 

padrões de relacionamento, e esses padrões levaram ao cenário atual e que será 

discutido a seguir. Isso significa que o modelo de atores aqui apresentado não é 

estático e, provavelmente, sofrerá alterações a cada nova análise posterior a este 

estudo. A cadeia de relacionamento exposta neste estudo corrobora, portanto, com 

os estudos de Dimmagio (1988) no que aborda a pluralidade de atores atuando em 

um campo organizacional. Assim como na perspectiva teórica, neste estudo pode-se 

identificar um conjunto de atores exercendo pressões mútuas e atuando diretamente 

e indiretamente na atividade econômica principal do campo organizacional, a pecuária 

bovina.  

A cadeia de relacionamento entre atores do campo organizacional foi produzida 

de forma simplifica e de forma detalhada. As Figura 6 e Figura 7 representam essa 

cadeia de relacionamentos simplificada. A Figura 6 apresenta todos os atores que, de 

acordo com o modelo do ator racional, exercem relacionamento com o campo 

organizacional da pecuária. A perspectiva racional, proveniente da teoria 

funcionalista-positivista, afirma que os atores agem de acordo com cálculos de custo-

benefício e de padrões pré-determinados pelas estruturas das organizações 

(COLEMAN, 1990). Entretanto, com o aprofundamento da análise, percebeu-se que 

três dos treze grupos de atores não exerciam as funções de acordo com suas 

estruturas e padrões, conforme previsto pelo modelo do ator racional.  

Surge, desta forma, a Figura 7 que transparece a cadeia de relacionamentos 

entre atores do campo a partir do modelo do ator institucional. Esses três atores 

buscam a legitimação dentro da arena de relacionamentos do campo organizacional 

mais pouco realmente se relacionam com os demais atores do campo. Primeiramente 

o Poder Público Municipal, que teria como função estratégica o fomento da atividade 

agropecuária da região, não desenvolve esforços para a interação com o campo 

organizacional. Por mais que muitos pecuaristas tenham assumidos cargos públicos 

no município, nenhum desse realizou esforços efetivos para a consolidação do 

relacionamento entre a pecuária bovina e os poderes legislativo e executivo da cidade. 

Em seguida, a sociedade civil pouco se impõe nas atividades do campo 

organizacional da pecuária bovina. Por mais que o campo e os atores deste campo 

estejam inseridos na arena social onde se organiza a sociedade civil, essa não exerce 

influência no campo organizacional. Quando há a indagação de indivíduos da 



99 
 

sociedade civil em relação à importância da pecuária bovina para a região, há o 

reconhecimento de que essa atividade econômica é crucial e, consequentemente, a 

legitimação da mesma perante esses atores sociais. Entretanto, tais indivíduos não 

demonstram interação ou interesse em desenvolver redes de relacionamento com os 

atores do campo organizacional, principalmente com os pecuaristas. 

Por fim, as universidades não realizam papel institucional no campo 

organizacional. Por mais que o município seja privilegiado com três universidades 

públicas (UFMA, UEMA e IFMA) e duas faculdades privadas de médio porte (FEBAC 

e Pitágoras), nenhuma dessas se relaciona com o campo. Racionalmente, as três 

universidades públicas possuem projetos de pesquisas e bolsistas voltados para a 

atividade agropecuária da região; sendo alguns específicos para a pecuária bovina. 

Contudo, institucionalmente, essas iniciativas não são refletidas no campo 

organizacional, a realização de suas análises é demasiadamente teórica e os seus 

resultados não influenciam a rotina do campo organizacional. De acordo com o 

entrevistado U1: 

 

Nós temos um plano para melhor atender as demandas da pecuária da região. 
Iniciamos, há alguns anos, com o curso de Técnico em Alimentos que já 
trabalha com derivados do leite; entretanto, em proporção que ainda não afeta 
como queremos afetar a atividade econômica. Realizamos alguns eventos em 
parceria com o Sindicato Rural (de Bacabal), o que já é um passo em direção 
a um maior envolvimento do IFMA com a atividade econômica.  

 
Na mesma perspectiva, o U2 afirma: 

 
Aqui no campus nós temos somente licenciaturas. O foco da interiorização da 
UFMA foi voltado para a preparação de docentes. [...] Mas nós atuamos no 
“Educação do Campo”. Esse programa visa a qualificação, por meio de 
licenciaturas, de moradores de zonas rurais. Com a oferta de cursos superiores 
a esses indivíduos, automaticamente interferimos na pecuária. [...] Obviamente 
que ainda há muito o que fazer, mas nós estamos fazendo o que podemos e 
ainda há muito por vir.  
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Figura 6: Cadeia de relacionamentos entre atores do campo organizacional da 
pecuária bovina de Bacabal – MA atual e simplificada: Modelo do ator racional 

 

 

Figura 7: Cadeia de relacionamentos entre atores do campo organizacional da 
pecuária bovina de Bacabal – MA atual e simplificada: Modelo do ator institucional 
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Figura 8: Cadeia de relacionamentos entre atores do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA atual e detalhada: 
Modelo do ator racional 
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Figura 9: Cadeia de relacionamentos entre atores do campo organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA atual e detalhada: 
Modelo do ator institucional  
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 Em uma perspectiva similar à cadeia de relacionamentos simplificada, as 

Figura 8 e Figura 9 expõem os atores do campo organizacional de forma detalhada, a 

partir do cenário atual e com os princípios, respectivamente, do modelo do ator 

racional e do modelo do ator institucional. A Figura 9, modelo do ator institucional, já 

está sendo os atores dos grupos não relacionados, também, na Figura 7. 

Adicionalmente, atores dentro dos grupos da cadeia de relacionamentos institucional 

foram observados como não participantes das interações do campo organizacional da 

pecuária bovina de Bacabal. Nos bancos, o Sicoob e as Cooperativas de Crédito não 

apresentaram interação com as atividades do campo. O foco em financiamentos de 

baixos valores e voltados para autônomos, concursos públicos, aposentados e 

pensionistas impulsou esta análise. 

 Adicionalmente, a CNA (Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil) 

pouco realiza atividades dentro do campo organizacional. O seu papel de 

representação da classe junto ao governo federal reflete, muito mais, em grandes 

campos organizacionais da pecuária bovina de Minas Gerais, Goiás e Bahia; que nos 

campos organizacionais menores das regiões periféricas do Brasil, como é o caso do 

campo de Bacabal. Por fim, no grupo de movimentos sociais, percebeu-se que não 

há a organização dos empregados rurais em sindicatos. Quando há o interesse pela 

sindicalização, os empregados da pecuária bovina se filiam a sindicatos de 

pescadores, agricultores autônomos ou demais sindicatos do município.  

 

4.3. Processos isomórficos 

 

Conforme ocorreu o processo de institucionalização do campo organizacional 

da pecuária bovina do município de Bacabal, Maranhão; percebeu-se uma tendência 

similar de homogeneização das práticas dos atores envolvidos no presente campo. 

Com base nos princípios teóricos de DiMaggio e Powell (2005), coletou-se um 

conjunto de práticas isomórficas no campo organizacional neste estudo investigado. 

Adicionalmente, se estipulou uma data prevista para a institucionalização das práticas 

com base nas entrevistas realizadas.  

No que tange a logística, muitas práticas são provenientes da agricultura de 

subsistência dominante na região até os anos 1960. Com isso, percebe-se que as 

práticas logísticas são isomórficas derivadas de processos miméticos e normativos. 

Práticas miméticas são derivadas de incertezas e necessidades de melhorias 
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logísticas, enquanto as práticas normativas são institucionalizadas pela facilidade que 

se tornou aprender e replicar práticas profissionais que outros profissionais do campo 

realizam. Desta forma, foram mapeadas dez práticas logísticas isomórficas no campo 

(Quadro 9). 

Quadro 9: Práticas Isomórficas – Logística  

Prática Atores 
envolvidos 

Período Origem 
Tipo de 

Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Instalação de 
fornecedores e 
prestadores de 

serviços na 
rodovia federal 

(BR 316) 

Fornecedores 
Prestadores de 

serviços 
1960 

Agricultura de 
subsistência 

Mimético Alto 

Utilização de 
animais de monta 
para a realização 

de atividades 
rotineiras nas 
propriedades 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Transporte de 
rebanho entre 
propriedades 
realizado de 

forma montada  

Clientes 
Empregados 

1960 

Empreendedores 
Institucionais - 

Processo 
desenvolvido a 

partir de incerteza 

Mimético 
Normativo 

Baixo 

Utilização de 
caminhões de 

carga animal para 
transporte de 
rebanho entre 
propriedades 

Clientes 
Empregados 

Prestadores de 
serviços 

1975 

Empreendedores 
Institucionais -
Prestadores de 

serviços - 
caminhoneiros, 
provenientes do 

Ceará 

Normativo Alto 

Aquisição de 
veículos utilitários 

carrocerias 
Fornecedores 1985 

Migração dos 
pecuaristas 

Mimético Alto 

Transporte de 
óleo diesel para 
maquinário em 
recipientes de 
plástico, de cor 

escura, com 
capacidade a 

partir de 20 litros 

Fornecedores 1990 

Práticas bem-
sucedidas em 
outros campos 
organizacionais 

Mimético Alto 

Melhoramento 
genético de 

animais de monta 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
serviços 

1990 

Empreendedores 
Institucionais- 

Prestadores de 
serviços - 

Veterinários 

Mimético 
Normativo 

Médio 
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Aquisição e 
utilização de 

carros utilitários 
4x4 

Fornecedores 1995 

 Migração dos 
pecuaristas 

Fornecedores - 
Carros 

Mimético Médio 

Implementação 
de antenas rural 
de telefone nas 
propriedades  

Fornecedores 2000 
Empreendedores 

Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético Baixo 

Utilização de 
motocicletas por 

parte dos 
empregados para 

a rotina das 
propriedades 

Empregados 
Fornecedores 

2010 

Processo 
desenvolvido a 

partir da 
praticidade das 

motocicletas 

Normativo Alto 

 

 No que tange as práticas isomórficas derivadas de maquinários (Quadro 10), 

percebe-se que essas tiveram seus tempos de glória durante os anos 1990 com a 

oferta de tecnologia na região. Os processos adotados nesse período são, quase 

totalmente, adotados nos dias atuais. Essa observação gera, entretanto, um 

sentimento de engessamento dos processos voltados aos maquinários. Por mais que 

haja a melhoria tecnológica das máquinas que, automaticamente, afetam no 

desempenho das mesmas; não é possível perceber grandes novos processos 

relacionados ao maquinário no campo organizacional. 

Quadro 10: Práticas Isomórficas – Maquinário 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Utilização de 
animais de monta 
para o tratamento 

da terra 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Normativo Baixo 

Aquisição de 
tratores para 
tratamento da 

terra 

Empregados 
Fornecedores 

1985 

Empreendedores 
Institucionais - 
Fornecedores - 

Maquinário 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Diversificação dos 
implementos para 
a maximização da 

utilidade dos 
tratores 

Empregados 
Fornecedores 

1990 

Empreendedores 
Institucionais - 
Fornecedores - 

Maquinário 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Aglomeração e 
profissionalização 
da mão-de-obra 
de mecânicos 

Prestadores de 
serviços 

1990 
Demanda interna 
por mão-de-obra 

Normativo Alto 
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Deslocamento do 
mecânico até a 

propriedade para 
realizar prestação 

de serviços 

Prestadores de 
serviços 

1990 
Dificuldades de 
locomoção do 

maquinário 

Mimético 
Normativo 

Médio 

 

 Em relação às práticas isomórficas técnicas (Quadro 11), os três tipos de 

isomorfismo podem ser encontrados. Os processos técnicos são derivados, 

principalmente, de mão-de-obra (normativo) e de práticas bem-sucedidas de outros 

pecuaristas. Esse último ponto é destacado pelo grupo dos quatro grandes 

pecuaristas da região que são, também, os principais Empreendedores Institucionais 

do campo organizacional desde os anos 1990. 

Quadro 11: Práticas Isomórficas – Técnicos 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Contratação de 
mão-de-obra 

proveniente do 
próprio campo e 

por meio de 
indicações 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Normativo Alto 

Filhos, sobrinhos, 
netos, irmãos dos 

vaqueiros são 
auxiliares na 

rotina 

Empregados 1960 
Demanda interna 
por mão-de-obra 

Normativo Alto 

Procedimento de 
ferragem de 
rebanho com 

marca do 
pecuarista 

Empregados 
Pecuaristas 

Fornecedores 
1960 

Migração dos 
pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Atração de 
Médicos 

Veterinários e 
Agrônomos para 

a região 

Prestadores de 
Serviços 

1985 
Demanda interna 
por mão-de-obra 

Normativo Médio 

Contratação de 
Médicos 

Veterinários para 
a manutenção do 

rebanho 

Prestadores de 
Serviços 

1990 
Demanda interna 
por mão-de-obra 

Normativo Alto 

Realização de 
projetos 

ambientais para a 
emissão de 

empréstimos 

Agências 
Reguladoras 

Bancos 
Prestadores de 

Serviços 

2000 
Aumento do rigor 

na emissão de 
empréstimos 

Coercitivo Médio 
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Treinamentos e 
cursos oferecidos 

pelo Sindicato 

Entidades de 
Classe 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 
Demanda interna 
por adaptação às 
novas tecnologias 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Atração de 
prestadores de 

serviços 
autônomos para a 

realização de 
consultorias 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Aumento do rigor 
no controle 

fitossanitário das 
propriedades 

Coercitivo Baixo 

Diagnóstico de 
prenhez por meio 

do toque retal 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Inseminação 
Artificial 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Médio 

Controle rigoroso 
da vacinação 
obrigatória de 

Aftosa 

Agências 
Reguladoras 

2005 

Aumento do rigor 
no controle 

fitossanitário das 
propriedades 

Coercitivo Alto 

Realização de 
ultrassonografias 
no diagnóstico de 

prenhes 

Prestadores de 
Serviços 

2013 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Baixo 

Retirada de 
Sêmen bovino de 
reprodutores para 

a utilização na 
inseminação 

artificial 

Prestadores de 
Serviços 

2015 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Baixo 

 

 Os processos burocráticos (Quadro 12) isomórficos do campo são todos 

coercitivos. A primavera de agências reguladoras e legislações, principalmente nos 

anos 2000, impulsionou o isomorfismo dentro do campo organizacional. Por se tratar 

de uma exigência coercitiva, os descumprimentos podem levar a multas e perdas de 

direitos; o que faz com que essas práticas tenham grau isomórfico alto. Vale ressaltar, 

com isso, que não há somente o desenvolvimento de leis e regras; a fiscalização e o 

controle dessas também é alto no campo organizacional. 
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Quadro 12: Práticas Isomórficas – Burocráticos 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Negociação com 
movimentos 

sociais 

Movimentos 
Sociais Poderes 

Públicos 
Estadual e 

Federal 

1980 
Migração de 
mão-de-obra 

Coercitivo Baixo 

Emissão de Nota 
Fiscal 

Agências 
Reguladoras 

Clientes 
Poderes 
Públicos 

Estadual e 
Federal 

1990 

Aumento no 
controle 

administrativo da 
pecuária bovina 

Coercitivo Alto 

Controle rigoroso 
da 

obrigatoriedade 
da emissão de 

GTA 

Agências 
Reguladoras 

Clientes 
2005 

Aumento no 
controle 

administrativo da 
pecuária bovina 

Coercitivo Alto 

Babaçu Livre 

Movimentos 
Sociais Poderes 

Públicos 
Estadual e 

Federal 

2007 

Necessidade da 
abertura das 
propriedades 

para a 
valorização do 
coco babaçu 

Coercitivo Médio 

Legalização dos 
funcionários 

Empregados 
Poderes 
Públicos 

Estadual e 
Federal 

2008 

Aumento no 
controle 

administrativo da 
pecuária bovina 

Coercitivo Alto 

  

 As práticas isomórficas de relacionamento e comercial (Quadro 13) do campo 

organizacional são caracterizados por uma forte interdependência entre os atores do 

próprio campo organizacional. A participação e realização de feiras agropecuárias, a 

sindicalização e o surgimento de novos meios de comunicação (Whatsapp) permitem 

o fortalecimento do relacionamento entre os atores do campo organizacional. Já os 

processos comerciais são impulsionados pela alta demanda por carne bovina na 

região e a facilidade logística de comercializar produtos dentro do próprio campo 

organizacional. 
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Quadro 13: Práticas Isomórficas – Relacionamento e Comercial 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Negociação do 
rebanho intra-

campo 
Clientes 1960 

Alta oferta e 
demanda dentro 
do próprio campo 

organizacional 

Mimético Alto 

Realização de 
feiras 

agropecuárias 
estaduais, 
regionais e 
municipais 

Agências 
Reguladoras 

Clientes  
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1965 

Necessidade de 
criação de uma 

arena para 
negociação entre 
atores do campo 
organizacional 

Mimético Médio 

Sindicalização por 
meio da criação 
da Associação 

dos Criadores do 
Médio Mearim, 
posteriormente 

denominado 
Sindicato Rural 

de Bacabal 

Agências 
Reguladoras 

1968 

Necessidade de 
criação de uma 
instituição para 

representatividade 
dos pecuaristas 

do campo 
organizacional 

Coercitivo 
Mimético 
Normativo 

Alto 

Oferta e emissão 
de empréstimos 

bancários e 
investimentos a 

pecuaristas 
bovinos do campo 

organizacional  

Agências 
Reguladoras 

Bancos  
Prestadores de 

Serviços 

1970 
Empreendedores 

Institucionais - 
Bancos 

Coercitivo Alto 

Aluguel de 
máquinas 

(tratores) para 
outros 

pecuaristas 

Clientes 
Empregados 

1985 
Sazonalidade na 

utilização do 
maquinário 

Mimético Alto 

Confraternização 
anual do 

Sindicato Rural 
de Bacabal 

Todos os atores 
do campo 

organizacional 
2002 

Empreendedores 
Institucionais - 

Sindicato Rural de 
Bacabal 

Mimético Alto 

Negociações 
comerciais 

realizadas via 
aplicativos de 

conversa 
instantâneas   
(Whatsapp) 

Clientes 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2015 

Surgimento de 
ferramenta digital 
que facilitou as 
negociações 
comerciais 

Mimético Médio 

Criação de 
grupos em redes 

sociais para o 
relacionamento 

entre os 
pecuaristas 

Pecuaristas 2015 

Surgimento de 
ferramenta digital 

que facilitou a 
comunicação 

entre os 
pecuaristas 

Mimético Médio 
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 A estrutura das propriedades tem sua base na agricultura de subsistência. Com 

a migração dos pecuaristas, a estrutura saiu de um perfil dos ciclos do arroz e do 

algodão e foi adaptada para a pecuária bovina de corte. Ao contrário das práticas 

burocráticas e técnicas, que tiveram uma grande evolução a partir dos anos 1990; as 

práticas isomórficas de estrutura foram institucionalizadas nas primeiras décadas do 

ciclo da pecuária bovina do campo organizacional. As práticas isomórficas de 

estrutura (Quadro 14) apresentam alto grau de isomorfismo e, geralmente, 

isomorfismo mimético. 

Quadro 14: Práticas Isomórficas – Estrutura 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Construção de 
currais para o 

controle do 
rebanho 

Empregados 
Fornecedores 

1960 

Agricultura de 
subsistência/ 
Migração dos 
pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Implantação de 
cercas de arame 

para a divisão 
das propriedades 

Empregados 
Fornecedores 

1960 
Agricultura de 
subsistência 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Separação da 
propriedade em 

lotes, 
denominados 

quintas 

Empregados 1960 

Agricultura de 
subsistência/ 
Migração dos 
pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Construção de 
açudes em cada 

quinta para o 
abastecimento de 

água para os 
animais 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1960 
Migração dos 
pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Construção de 
currais de 

madeira, com 
estrutura 

composto por 
micro lotes e 

bretes internos 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1965 

Empreendedores 
Institucionais - 

Francisco Coêlho 
Dias 

Mimético 
Normativo 

Alto 

A sede das 
propriedades 
composta por 

duas casas: uma 
para os vaqueiros 

e uma para o 
fazendeiro 

Empregados 1965 
Migração dos 
pecuaristas 

Mimético  Alto 
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Aquisição e 
implementação 

de balanças com 
alta capacidade 

para pesagem do 
rebanho 

Clientes 
Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1970 

Surgimento de 
nova tecnologia/ 

Demanda por 
mais precisão na 

pesagem dos 
animais 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Aquisição e 
implementação 

de troncos para a 
estabilização do 

animal 
individualmente 

Fornecedores 
Prestadores de 

Serviços 
1980 

Empreendedores 
Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético Alto 

Utilização de 
tratores para 

tratamento das 
propriedades 

Empregados 
Fornecedores  

1985 
Empreendedores 

Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Maximização da 
utilidade do trator: 
plantio, controle e 
organização das 

propriedades 

Empregados 
Fornecedores 

1990 
Empreendedores 

Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Plantio de 
sementes 

específicas para 
cada tipo de solo 

(Brachiara e 
Mombaça) 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1995 
Empreendedores 

Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético 
Normativo 

Alto 

 

 Os processos isomórficos relacionados ao rebanho (Quadro 15) foram, no 

geral, voltados para o melhoramento genético e sanitários dos animais. A demanda 

por movimentos estratégicos coletivos, principalmente sanitários, fazem com que os 

processos voltados ao rebanho tenham alto grau de isomorfismo. Adicionalmente, 

percebe-se a influência de Empreendedores Institucionais, sobretudo, no 

melhoramento genético dos animais bovinos. 

Quadro 15: Práticas Isomórficas – Rebanho 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Criação de 
bovinos para fins 
de subsistência 

Pecuaristas 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Mimético Alto 

Criação de 
rebanhos bovinos 

para 
comercialização 

(pecuária 
extensiva)  

Pecuaristas 1960 
Migração dos 
pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 
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Aquisição de 
bovinos Puros de 

Origem (P.O.) 
Fornecedores 1980 

Empreendedores 
Institucionais - 

Pecuaristas 
Mimético Alto 

Melhoramento 
genético através 

da mixigenação de 
raça 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1980 
Empreendedores 

Institucionais - 
Pecuaristas 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Vacinação do 
gado com 

seringas de ferro e 
início da 

preocupação com 
a medicação 

animal 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1980 

Demanda 
proveniente do 
melhoramento 

genético do 
rebanho 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Aplicação de 
Vermífugo/ 

Medicação para 
raiva/Medicação 
para Manqueira/ 

Clostridiose 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1980 

Demanda 
proveniente do 
melhoramento 

genético do 
rebanho 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Aplicação de 
Larvicidas em 

ferimentos 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1990 Oferta do produto Mimético Alto 

Aplicação de Sal 
Mineral/Proteinado 

para ajuste na 
dieta do rebanho 

bovino 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Demanda 
proveniente do 
melhoramento 

genético do 
rebanho/Oferta 

do produto 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Aplicação de 
Rações para 

ajuste na dieta do 
rebanho bovino 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2002 

Demanda 
proveniente do 
melhoramento 

genético do 
rebanho/Oferta 

do produto 

Mimético 
Normativo 

Médio 

Melhoramento 
genético através 

da criação de 
rebanho bovino 

100% Nelore, P.O. 
e cadastrados 

Entidades de 
Classe 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2005 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Médio 

Aquisição de 
matrizes e 

reprodutores P.O. 
e com alta 
genética 

Entidades de 
Classe 

Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2005 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Médio 
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Propriedades 
compostas por 
rebanho bovino 

Nelore 100% P.O. 

Bancos 
Entidades de 

Classe 
Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2008 

Empreendedores 
Institucionais - Os 

4 grandes 
pecuaristas da 
nova geração 

Mimético 
Normativo 

Baixo 

 

 As práticas isomórficas de controle (Quadro 16) presentes no campo 

organizacional são estreitamente relacionadas à gestão do rebanho e das 

propriedades. O maior investimento em tecnologia e capital humano qualificado fazem 

com que haja o aumento do custo fixos. Entretanto, o retorno é visto em menores 

índices de perda de rebanho e maior duração das estruturas físicas das propriedades. 

Esses dois elementos, por sua vez, fazem com que haja o aumento nas receitas e no 

rebanho e a diminuição de custos variáveis; principalmente de reparo das estruturas 

físicas das propriedades. 

Quadro 16: Práticas Isomórficas – Controle 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Utilização de 
ferros com 
marcas dos 

pecuaristas para 
identificação e 

controle do 
rebanho 

Pecuaristas 1960 
Migração dos 
pecuaristas 

Coercitivo 
Mimético 

Alto 

Utilização de 
cadernos para o 

controle do 
rebanho 

Empregados 1960 

Migração dos 
pecuaristas/ 

Agricultura de 
subsistência  

Mimético 
Normativo 

Médio 

Identificação e 
controle do 

rebanho bovino 
por meio de 
numeração 

aplicada na pele 
do animal com 

ferro 

Agências 
Reguladoras 
Empregados 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

1985 

Práticas bem-
sucedidas em 
outros campos 

organizacionais/ 
Demanda por 

mecanismos de 
controle voltados 
para o aumento 
da escala dos 

rebanhos 

Coercitivo 
Mimético 

Alto 

Utilização de 
tabelas de Excel 
para controle do 

rebanho 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Práticas bem-
sucedidas em 
outros campos 

organizacionais/ 
Democratização 

do uso de 
computadores 

Mimético 
Normativo 

Alto 
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Utilização de 
brincos 

numerados para 
a identificação do 

rebanho 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2000 

Práticas bem-
sucedidas em 
outros campos 
organizacionais 

Mimético 
Normativo 

Médio 

Contratação de 
sistemas 

operacionais para 
realização de 

banco de dados 
de controle do 

rebanho 

Empregados 
Entidades de 

Classe 
Fornecedores 

Prestadores de 
Serviços 

2004 

Práticas bem-
sucedidas em 
outros campos 

organizacionais/ 
Oferta de 
tecnologia 

Mimético 
Normativo 

Médio 

Contratação de 
funcionários 

administrativos 
Empregados 2005 

Demanda por 
melhor controle 
da gestão dos 

empreendimentos 

Normativo Médio 

Contratação de 
gerentes para 
atuação dentro 

das propriedades 

Empregados 2005 

Demanda por 
melhor controle 

da 
operacionalização 
das propriedades 

Normativo Baixo 

 

 Por se tratar de um campo organizacional derivado de uma outra atividade 

econômica e que herdou, dessa, a mão-de-obra principal; as práticas isomórficas de 

rotina (Quadro 17) são muito similares às práticas da agricultura de subsistência. A 

maior parte dos processos de rotina são isomórficos normativos e possuem alto grau 

de isomorfismo, principalmente por forte e frequente relacionamento tanto entre 

pecuaristas, quanto entre empregados. Esses empregados, por sua vez, se 

relacionam tanto em treinamentos e reuniões, quanto no dia-a-dia; muitos são 

“compadres”.  

Quadro 17: Práticas Isomórficas – Rotina 

Prática 
Atores 

envolvidos 
Período Origem 

Tipo de 
Isomorfismo 

Grau atual 
de 

Isomorfismo 

Realização das 
atividades 

rotineiras nas 
primeiras horas 

do turno matutino 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Normativo Alto 

Rotina da 
ordenha das 

vacas duas vezes 
ao dia: no início e 
no fim do turno de 

trabalho 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Normativo Alto 
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Realização de 
todos os 

procedimentos 
que envolvem o 

manuseio do 
rebanho no turno 

matutino 

Empregados 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Normativo Alto 

Pecuarista realiza 
o transporte de 

recursos da 
cidade para as 
propriedades 

Pecuaristas 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Mimético Alto 

Realização do pé-
de-cerca em toda 

a propriedade 
Empregados 1960 

Agricultura de 
subsistência 

Mimético 
Normativo 

Alto 

Visita diária ou 
com alta 

frequência do 
pecuarista às 
propriedades 

Pecuaristas 1960 
Agricultura de 
subsistência 

Mimético Alto 

Positivação do 
horário 

intermitente - a 
organização do 

horário de 
trabalho pelo 

próprio 
empregado 

Empregados 
Poderes 
Públicos 

Estadual e 
Federal 

1980 

Maior controle 
trabalhista das 
propriedades 

rurais criadoras 
de bovinos 

Coercitivo Alto 

Desenvolvimento 
de vestuário 

específico para a 
criação de 

bovinos 

Fornecedores 1985 
Empreendedores 

Institucionais - 
Fornecedores 

Mimético Alto 

 

 Desta forma, percebe-se que a homogeneização das práticas do campo é algo 

que segue os padrões teóricos (DIMAGGIO; POWELL, 2005). À medida que o campo 

organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA se institucionalizou, houve a 

aproximação entre os atores do campo (incremento da rede de relacionamentos entre 

atores do campo) e, como consequência, os processos se tornaram isomórficos. Esse 

isomorfismo, neste estudo classificado como coercitivo, mimético e normativo, auxilia 

na resolução de desafios do campo e faz com que diminua as vantagens competitivas 

individuais dos pecuaristas do campo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando melhor compreender o processo de institucionalização do campo 

organizacional da pecuária bovina de Bacabal – MA, este estudo objetivou identificar: 

Como se encontra o processo de institucionalização do campo organizacional da 

pecuária bovina de Bacabal – MA? Após vasto estudo empírico, percebe-se que o 

respectivo campo organizacional está quase totalmente institucionalizado. O fator que 

justifica a institucionalização quase completa do campo organizacional é existência de 

dois mapas de relacionamentos entre atores do campo organizacional distintos. O 

mapa de relacionamentos baseado no modelo do ator racional apresenta 13 grupos 

de atores e 68 subgrupos de atores; enquanto o modelo do ator institucional foi 

caracterizado com 10 grupos e 52 subgrupos de atores. Tal observação expõe que 

um grupo de atores que, em teoria, compartilham valores e atuam diretamente no 

campo; na prática, não os faz. Com isso, não há a institucionalização completa de um 

campo organizacional caso todos os atores atuantes não estejam compartilhando os 

mesmos valores e atuando coletivamente. 

 Além da questão de pesquisa norteadora deste estudo, outros três elementos 

foram identificados. Primeiramente se identifica como ocorreu o processo de 

institucionalização do campo organizacional até o modelo atual. Percebeu-se que o 

mesmo se estruturou como herança dos ciclos do arroz e do algodão (1920-1950) e 

da agricultura de subsistência (1950-1960). Com a migração de famílias nordestinas 

fugitivas das secas, houve o êxodo rural e a pecuária bovina começou a ser praticada 

na região. A partir de então o campo passou por quatro fases de institucionalização: 

(i) entre os anos 1960 houve a observação de um campo em pré-formação; (ii) na 

década de 1970 o campo organizacional foi caracterizado como campo emergente; 

(iii) entre os anos 1980 e 1990 houve a expansão do campo; e, por fim, (iv) a partir de 

2000 o campo organizacional objeto deste estudo se transformou em um campo 

organizacional quase totalmente institucionalizado. Adicionalmente, se percebe a 

habitualização do campo, com o início do cultivo da pecuária bovina para corte, no 

ano de 1967; a objetificação deste campo organizacional, com o fortalecimento da 

cadeia de relacionamentos, com a atração de atores-chave e com a consolidação de 

um padrão estrutural e de ação entre os atores do campo organizacional, na década 

de 1980; e a sedimentação, a partir dos anos 2000, com o fortalecimento da 

representatividade e com a legitimação social da pecuária bovina em Bacabal – MA.  
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 Em seguida este estudo discorre sobre as principais características 

organizacionais do campo organizacional objeto deste trabalho. Percebeu-se a 

atuação dos pecuaristas em três frentes principais: cria, recria e engorda e o perfil dos 

pequenos, médios e grandes pecuaristas. Economicamente e organizacionalmente, 

os grandes pecuaristas dominam a região; todavia, no que tange a abertura à 

inovação, esses tendem a serem mais fechados. Os médios pecuaristas, em uma 

outra perspectiva, tendem a ser muito empreendedores; mesmo com poder inovador 

menor que os grandes produtores. Desta forma, os pequenos produtores pouco 

interferem no funcionamento e nas estruturas do campo organizacional. Esta pesquisa 

ainda identifica a presença de Empreendedores Institucionais em dois períodos 

temporais distintos: entre as décadas de 1970 e 1980 e, mais recentemente, os quatro 

grandes Empreendedores Institucionais dos anos 2000. 

 Por fim, é realizada uma compilação das principais práticas isomórficas do 

campo organizacional. São identificadas 80 processos divididos em 10 categorias de 

processos. Percebe-se que grande parte dos processos possui alto grau de 

isomorfismo e que esse isomorfismo pode ser de caráter normativo (onde há a 

homogeneização das práticas por meio da qualificação da mão-de-obra dos 

envolvidos no campo organizacional), coercitivo (a imitação de processos 

desenvolvidos no campo por leis ou pressões sociais) e/ou miméticos (espelhamento 

de práticas desenvolvidas a partir de incertezas).  

 Este estudo abrange, portanto, a pecuária bovina do município de Bacabal – 

MA. A aplicabilidade deste é alta e com poder de transformar o sistema econômico da 

região. Para os pecuaristas é uma oportunidade de refletir sobre práticas e processos, 

compreender as formas de ação e de melhor entendimento de marcos históricos para 

o planejamento estratégico de seus empreendimentos. A percepção de isomorfismo 

e a compreensão dessa homogeneização como vantagem coletiva do campo 

organizacional; farão com que os pecuaristas hajam, ainda mais, de forma conjunta. 

O meio corporativo comum, suas respectivas estruturas e instituições, atrelado ao 

conhecimento provido neste trabalho; auxiliarão em possível institucionalização 

completa nos próximos anos. Ou seja, este estudo auxilia em movimentos 

estratégicos dos atores do campo organizacional para a consolidação da 

institucionalização deste.  

Por mais que este trabalho apresente um grande passo em direção ao melhor 

entendimento da atividade agropecuária e do perfil econômico e, consequentemente, 
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social da cidade de Bacabal e do estado do Maranhão; muito ainda há de ser 

desenvolvimento e investigado. A atividade agropecuária e, mais especificamente, a 

pecuária bovina possuem grande representatividade frente à indicadores econômicos 

brasileiros. Por mais que a pesquisa em elementos técnicos, agrônomos e veterinários 

apresentarem elevados padrões de qualidade; muito ainda há de se identificar na 

gestão dos empreendimentos rurais. O estudo com pequenos e médios pecuaristas, 

principalmente de estados periféricos (como o próprio Maranhão) é uma das principais 

demandas para futuros estudos acadêmicos. Adicionalmente compreender a 

formação de outros campos organizacionais, o relacionamento entre os diversos 

campos de uma mesma região e os reflexos do desenvolvimento de tecnologias nos 

padrões organizacionais de empreendimentos agropecuários são algumas das 

agendas propostas para futuros pesquisadores.  

 O município de Bacabal também necessita muito ser pesquisado 

academicamente. Por mais que seja sede de várias instituições de ensino superior 

públicas e privadas; poucos são os estudos relevantes que possuem o município 

como objeto de estudo. Investigar mais veemente fenômenos como 

empreendedorismo, atração de mão-de-obra, migrações, desenvolvimento 

econômico e social, atividades em serviços e indústrias e a própria agropecuária em 

Bacabal é muito mais que uma demanda, é uma necessidade. A pecuária bovina da 

região também é pouco abordada academicamente. Dentre as inúmeras agendas 

futuras propostas, destacam-se a compreensão do novo e do antigo pecuarista, dos 

padrões de ação entre os mesmos e entre proprietários e empregados, da função 

social e organizacional das comunidades de zona rural, da legitimidade da atividade 

agropecuária, da organização social em volta desta atividade econômica, da influência 

de instituições públicas e privadas no cenário da pecuária bovina e, por fim, o 

entendimento dos processos organizacionais como verdades e mitos. 
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ANEXO 1: Roteiro Entrevistas - Pecuaristas 

Pecuaristas - _________________________ 

Perfil - __________________________ 

Data - ___________________________ 

Validação da entrevista - ___________________________ 

Tempo de entrevista - ___________________________ 

1- Entrevistado 

1.1- Identificação do entrevistado 

 

1.2- Formação acadêmica, instrução, percepção do mundo 

 

1.3- Onde atua dentro do ciclo da pecuária 

 

1.4- História do pecuarista 

 

1.5- Campo de atuação 

 Apenas pecuarista 

 Outra função primária 

 Outra função secundária 

2- História 

2.1- Relação do pecuarista com o campo (Como você acha que ajudou 

ao campo? O que estar na pecuária em Bacabal lhe ensinou? Você 

se sente feliz em estar aqui?) 

2.2- Marcos históricos (Eventos que foram marcantes e revolucionaram 

toda a estrutura da pecuária da região) 

Marco Ano Característica 

   

   

   

   

 

2.3- Valores compartilhados e quem os difundiu (O que faz com que as 

pessoas continuem a fazer pecuária aqui? Quais os sentimentos 
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existem entre os pecuaristas? O que faz com que os empregados 

continuem na região? Por que confiar nos outros pecuaristas?) 

3- Processos 

3.1- Processos presentes na pecuária (Como foram ensinados? Os 

outros também fazem da mesma forma? Você ensina isso aos 

outros? Os empregados já veem com esse conhecimento ou 

precisam ser ensinados?) 

 Ferro e vacinação 

 Pé-de-cerca e limpeza 

 Plantio de semente, preparação do solo 

 Cerca, tronco, brete e curral 

 Inseminação (IATF) 

 Legalização dos funcionários 

 Pagamento dos funcionários 

 Venda e compra de bezerros 

 Compra de medicamento e de suprimentos 

4- Atores, Instituições e Organizações 

4.1- Atores relevantes e papel dos mesmos (Quem você acha que age 

nos pecuaristas da região? Qual o papel deles? Quem são os seus 

fornecedores e os seus clientes?) 

Sindicato Políticos   

Prefeitura    

AGED    

Ministérios    

Secretarias Mun.    

Secretarias Esta.    

Câmara de Vere.    

Assembleia Esta.    

 

4.2- Instituições 

4.3- Empreendedorismo institucional (Quem e quais órgãos fazem a 

diferença no cenário da pecuária de Bacabal? Quem traz inovação?) 

4.4- Relacionamento com atores de outras aglomerações de pecuaristas 
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5- Institucionalização 

 Integração entre as organizações do campo (Como você percebe o 

relacionamento dos pecuaristas da região?) 

 Surgimento de estruturas determinantes de padrões entre as 

organizações (Quem determina como os pecuaristas agem?) 

 Crescimento de informação que tenha acesso (Há o crescimento na 

troca de informação entre os pecuaristas?) 

 Percepção de que os envolvidos são parte de um meio corporativo 

comum (Você se sente em um ambiente coletivo de ação?) 

6- Isomorfismo (Existem coisas que todos os pecuaristas fazem da mesma 

forma?) 

 Coercitivo – Políticos e de legitimidade 

 Mimético – Baseados em práticas 

 Normativo – Proveniente da profissionalização e sindicatos 

7- Mão-de-obra 

7.1- Origem dos colaboradores 

7.2- Como surgem os novos colaboradores 

7.3- Como são treinados 

7.4- Aglomeração de mão-de-obra (É bom estar em um ambiente com 

mão-de-obra concentrada e especializada?) 

8- Política Industrial (O que você acha do incentivo dos poderes municipais 

e estaduais na pecuária de Bacabal? Quais dos aspectos abaixo podem 

ser percebidos aqui em Bacabal?) 

 Promoção relacionamento indústria-universidade 

 Desenvolvimento de infraestrutura local 

 Facilitação para zonas de livre mercado 

 Construção de parques industriais 

 Fomento das exportações 

 A institucionalização de órgãos governamentais voltados para a 

promoção do cluster ou indústria 

o Vertical 

o Horizontal 

9- Aglomeração (Quais dos três elementos podem ser percebidos entre os 

pecuaristas de Bacabal?) 
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 Relações com clientes e fornecedores 

 Atração e concentração de mão-de-obra 

 Troca de conhecimento 

10- Benefícios (Qual o lado bom de estar em uma região com outros 

fazendeiros?) 

 Especialização da empresa em um único produto, fase ou processo da 

cadeia produtiva 

 Atração de mão-de-obra (comum e especializada) 

 Troca de conhecimento facilitada e em ambientes dispersos 

 Comunicação face-a-face 

 Conhecimento inovação e aprendizagem 

 Spillover de conhecimento e tecnologias relacionadas 

 Melhor acesso a inputs intermediários (Balanças, troncos) 

 Competitividade 

 Compartilhamento de ativos 

11- Desafios (Qual o lado negativo dessa aglomeração de pecuaristas?) 

 Location Avoidance 

 Inibe o empreendedorismo e a inovação 

 Empregados com baixos salários e muito concentrados em uma área 

 Caos e congestão 

 Poluição 

 Aumento de aluguel (preço dos imóveis) 
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ANEXO 2: Roteiro Entrevistas – Atores 

Grupo de atores - _____________________ 

Entrevistado - ______________________ 

Cargo - __________________________ 

Data - ___________________________ 

Validação da entrevista - ___________________________ 

Tempo de entrevista - ___________________________ 

1. Identificação do entrevistado  

2. Identificação da atuação e histórico no campo organizacional 

3. Marcos históricos presenciados e “contados” 

4. O campo organizacional e o grupo de atores onde atua (relacionamento) 

5. Atuação nas zonas urbanas e rurais 

6. Percepção sobre os pecuaristas e sobre os demais atores do campo 

organizacional 

7. Valores compartilhados 

8. Oportunidades, desafios e melhorias necessárias para a atuação no campo 
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ANEXO 3: Fotos 

Foto 1: Palmeiral de Coco Babaçu 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 2 Caeira de carvão de coco babaçu 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 3: Característica geográfica do município de Bacabal – MA 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 4: Característica geográfica do município de Bacabal – MA 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 5: Característica geográfica do município de Bacabal – MA 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 6: Animal de monta de padrão genético médio em meio a plantação de capim 
mombaça 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 7: Animal de monta sendo utilizado para atividade rotineira na zona urbana da 
cidade de Bacabal – MA 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 8: Registro de Marcas de Gado - 1943 

 

Fonte: Arquivo pessoal – P6 
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Figura 9: Registro de Marcas de Gado - 1991 

 

Fonte: Arquivo Pessoal – P6 
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Foto 10: Equipamento aquecedor de ferro para marcar a pele do animal bovino 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 11: Visão da estrutura de um curral 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 12: Visão da estrutura de um curral 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 13: Divisões internas e material utilizado na construção de currais 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 14: Divisões internas e material utilizado na construção de currais 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 15: Brete de um curral  

 

Fonte: Arquivo Pessoal do autor 

Foto 16: Saída de animais bovinos para caminhões boiadeiros 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 17: Oficina mecânica de Bacabal – MA especializada em veículos tratores e 
caminhões boiadeiros  

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 18: Rebanho bovino da raça Nelore 1 

 

Foto: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 19: Rebanho bovino da raça Nelore 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 20: Rebanho bovino da raça Nelore 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 21: Rebanho bovino da raça Nelore 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 22: Caderno de controle de rebanho bovino – Controle de apartação de outubro 
de 2005 

 

Fonte: Arquivo Pessoal – P6 
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Foto 23: Caderno de controle de rebanho bovino – Controle de natalidade de abril de 
2011 

 

Fonte: Arquivo pessoal – P6 
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Foto 24: Balança para animais bovinos 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 25: Lote com plantação de capim da espécie mombaça 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 26: Departamento especializado no atendimento ao agronegócio de um banco 
público de Bacabal – MA 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 
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Foto 27: Controle de diagnóstico de prenhez por meio do “toque” 

 

Fonte: Arquivo pessoal – P6 
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Foto 28: Lote de animais bovinos em idade para apartação da raça Nelore 1 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 

Foto 29: Lote de animais bovinos em idade para apartação da raça Nelore 2 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor 


