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Resumo

Este estudo possui como tema a comercializaçã o de alimentos orgânicos no municí pio de
Porto Alegre/RS. Trata-se de um segmento do mercado em expansã o, onde predomina a
comercializaçã o direta ao consumidor final por meio de feiras livres. O crescimento do
consumo destes produtos e a entrada de novos agentes neste segmento estã o provocando a
reestruturaçã o deste mercado, o que define o seguinte problema de pesquisa: a estrutura de
coordenaçã o e gerenciamento, e o quadro institucional e organizacional em que estã o
inseridas as cadeias produtivas, atendem de forma adequada ou possuem capacidade de
atender a  evoluçã o das demandas e a reestruturaçã o do mercado? Os objetivos da pesquisa
buscaram a caracterizaçã o dos componentes das cadeias produtivas, descrevendo-se as suas
formas de coordenaçã o e gerenciamento, o quadro institucional e organizacional em que estas
cadeias estã o inseridas e a identificaçã o dos fatores condicionantes do desempenho e geradores
de debilidades estruturais. Utiliza-se como referencial teó rico a Metodologia de Aná lise de
Cadeias Produtivas, a abordagem sobre Gerenciamento de Cadeias de Suprimento e a Teoria
Institucional, e como método de pesquisa o estudo de casos (amostra com cinco unidades de
aná lise). Os resultados da pesquisa indicam que os parâmetros para atendimento das
demandas, através do gerenciamento da cadeia de suprimentos, nã o estã o presentes nos casos
estudados. Entretanto, em três casos estudados, verifica-se a existência da adequaçã o das suas
caracterí sticas estruturais com esses pressupostos. O quadro institucional e organizacional
estabelece um processo de institucionalizaçã o (legitimaçã o) das tarefas organizativas de forma
diferenciada nos cinco casos estudados, confirmando, em parte, a hipó tese inicial do estudo.
Por outro lado, os resultados da pesquisa corroboram o levantamento realizado no referencial
teó rico, estabelecendo a relaçã o entre os aspectos institucionais e os objetivos e desempenhos
(técnicos e econômicos) das organizaçõ es e suas cadeias produtivas.

Palavras-chave: Aalimentos orgânicos. Teoria institucional. Cadeia produtiva.



Abstract

This paper has as a subject the marketing of organic food in Porto Alegre city/RS. It is an
expanding branch of the market where the commerce directly to final customer through
outdoor market prevails. The increasing consume of such products and the entry of new agents
are triggering  the re-structuration of this market, which defines the following research
problem: the coordinating and managing structure and the institutional and organizational
chart, in which the producing chains are inserted in, suitably attend or are at least able to
attend to the evolving demands and market re-structuration? The research objectives looked
for characterizing the compounds of the productive chains, being their coordinating and
managing ways described, the institutional and organizational chart in which these chains are
inserted in and the identification of the factors that condition the performance and generate
structural deficiencies. As a theoretical referential  it is used the Methodology for Analysis of
the Productive Chains, the approach of Supply Chain Management and Institutional Theory,
and as a researching method the case study (sample with five units of analysis). The research
results indicate that the parameters to attend to the demands through managing the supplying
chain are not present in the cases studied. However, in three cases studied it was verified the
existence of an adaptation of their structural features with such presupposes. The institutional
and organizational chart establishes an institutionalizing (legitimating) process of the
organizing tasks in a differentiated way in five cases studied partially confirming the initial
hypothesis of the study. On the other hand, the research results corroborate the survey
performed in the theoretical referential, establishing the relation between institutional aspects
and objectives and performances (technical and economical) of the organizations and their
productive chains.

Key-words: Organic food. Institutional theory. Productive chain.
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1 Introdução

Nas últimas décadas ocorreram profundas modificaçõ es que causaram e ainda causam fortes
impactos na estrutura social de muitas naçõ es. Entre as muitas mudanças ocorridas, pode-se
afirmar que o assunto preservaçã o e degradaçã o ambiental vem influindo em muitas das
grandes decisõ es, tanto na esfera local como global.  Muitas das questõ es levantadas sobre o
meio ambiente tentam dar as respostas sobre até quando a natureza e os seus recursos naturais
vã o suportar as constantes exploraçõ es e impactos, causadas pelas novas e velhas tecnologias
desenvolvidas pelo homem para gerar o seu pró prio sustento, suprindo suas necessidades
presentes e futuras. Trata-se, portanto, de aspectos ligados à pró pria sobrevivência do homem
sobre a terra.

A partir da década de 70, os organismos internacionais começam a realizar uma série
de eventos para discutir as questõ es ambientais, os quais contribuí ram para o
desenvolvimento teó rico que resultou, em 1987, no Relató rio Brundtland (Comissã o Mundial
de Meio Ambiente e do Desenvolvimento), que define o conceito de Desenvolvimento
Sustentá vel:  satisfaçã o das necessidades da geraçã o presente sem comprometer a capacidade
das geraçõ es futuras para satisfazer suas pró prias necessidades.

Muitos setores buscam considerar estas questõ es no desenvolvimento dos seus
negó cios, muitas vezes por exigência da populaçã o ou de legislaçõ es que procuram amenizar
os efeitos sobre o meio ambiente. Por outro lado, existem grupos no setor produtivo que se
organizam com o objetivo de aplicar os pressupostos de um crescimento econômico, atrelado
ao respeito pela natureza por meio de uma exploraçã o sustentá vel.

No setor agrí cola, as questõ es ambientais sempre estiveram presentes em funçã o da
existência de diversos inter-relacionamentos com o meio ambiente. Com o aumento da
modernizaçã o das prá ticas agrí colas, principalmente apó s a "Revoluçã o Verde", ocorreram,
juntamente com os benefí cios para a populaçã o, muitas preocupaçõ es (além das sociais e
econômicas) quanto aos impactos ambientais destas modernas técnicas, ressaltando-se o uso
intensivo e desordenado de insumos artificiais (agrotó xicos e fertilizantes) e da mecanizaçã o.
Os efeitos sobre o meio ambiente foram os mais diversos, e entre eles podemos citar:
dilapidaçã o da florestas tropicais e da biodiversidade, erosã o e degradaçã o de solos agrí colas,
desertificaçã o, poluiçã o das á guas, esgotamento de recursos naturais nã o-renová veis, uso
exagerado de agrotó xicos, gerando contaminaçã o de agricultores, consumidores, rios,
alimentos, fauna e flora, e baixa eficiência energética, entre outros impactos.

Ao longo da evoluçã o da agricultura, principalmente apó s as descobertas cientí ficas
que geraram as bases do modo de produçã o atual , surgiram, em todo o mundo, movimentos1

 As descobertas cientí ficas foram aquelas oriundas da Segunda Revoluçã o Agrí cola, ocorrida no final do século1

XIX por meio da formulaçã o da Teoria Quí mica, pelo quí mico alemã o Justus Von Liebig (1803 - 1873). Esta
teoria estabeleceu o comportamento das substâncias minerais nos solos e nas plantas (desprezando dessa forma o
papel da matéria orgânica, defendido pelos pesquisadores adeptos da Teoria Húmica - séculos XVIII e XIX),
ocasionando o afastamento das atividades agrí colas e pecuá rias e das prá ticas rotacionais. A partir desse momento
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contrá rios a estes princí pios da adubaçã o quí mica, defendendo a valorizaçã o do uso da
matéria orgânica e de outras prá ticas culturais favorá veis aos processos bioló gicos e naturais.
Surgem quase que, simultaneamente, na década de 20, e agrupam-se em quatro grandes
vertentes (Ehlers, 1996): na Alemanha surge a agricultura biodinâmica, iniciada por Rudolf
Steiner, em 1924; na Inglaterra surge a agricultura orgânica, cujos princí pios foram
estabelecidos entre os anos de 1925 e 1930, pelo pesquisador Sir Albert Howard, sendo apó s,
na década de 40, difundidos nos EUA, por Jerome Irving Rodale; na Suí ça, no iní cio dos anos
30, surge a agricultura bioló gica, baseada nos princí pios criados por Hans Peter Müller, sendo
mais tarde difundida na França por Claude Aubert; e no Japã o, a partir de 1935, surge outra
vertente, baseada nas idéias de Mokiti Okada, chamada de agricultura natural.

No iní cio, esses movimentos ficam à margem do processo de desenvolvimento das
prá ticas agrí colas. A partir da década de 60, quando intensificou-se o uso das prá ticas
modernas através da "revoluçã o verde", e começaram a aparecer os impactos no meio ambiente,
esses movimentos ganharam mais força como alternativas ao modelo atual.

No Brasil, também surgiram tais movimentos, sendo uma primeira experiência no
campo produtivo, através da criaçã o em 1972 da Estância Demétria, em Sã o Paulo, seguindo
os princí pios da agricultura Biodinâmica. Em 1984, foi criado o Instituto Biodinâmico (IBD),
em Botucatu/SP, atualmente um dos responsá veis pela certificaçã o da agricultura biodinâmica
e orgânica, que se alicerça em princí pios e normas técnicas de produçã o lançados pelo
IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

Já  no campo acadêmico destacam-se Adilson Paschoal, da ESALQ; Ana Maria
Primavesi, da UFSM; Luis Carlos Pinheiro Machado, da UFRGS; e o engenheiro agrônomo
José Lutzemberg (Ehlers, 1996). Lutzemberg lança, em 1976, o Manifesto Ecoló gico
Brasileiro: Fim do futuro?, no qual apresenta crí ticas ao modelo industrial de
desenvolvimento e ao modelo agrí cola de produçã o.

Em 1981, acontece em Curitiba o primeiro Encontro Brasileiro de Agricultura
Alternativa (I EBAA), e a partir deste momento começam a surgir, em vá rios estados
brasileiros, associaçõ es de produtores orgânicos, cooperativas de produçã o de alimentos
orgânicos, ONGs de assessoria e assistência técnica, reuniõ es, seminá rios, entre outros eventos
ligados ao tema.

A vertente que predomina no Brasil entre os tipos de agricultura alternativa é a
orgânica, sistema que também se desenvolveu nos EUA.

O presente estudo aborda a emergência de um segmento de mercado, no setor de
alimentos e fibras, dentro da perspectiva de um desenvolvimento sustentá vel. O foco do
trabalho está  em produtos oriundos de um novo conceito de agricultura, denominada de
orgânica. Trata-se, atualmente, de um segmento do mercado de alimentos em expansã o, em
todo o mundo, oriundo de grupos de produtores rurais com diversas crí ticas, propostas e
objetivos em relaçã o aos caminhos que a agricultura vem seguindo. Porém, os indutores deste
processo, atualmente, estã o na outra ponta da cadeia produtiva, que sã o os consumidores,
sendo estes conquistados pela confiança nos trabalhos realizados, e também, pelas mudanças
de paradigmas quanto às questõ es ambientais, à alimentaçã o, a há bitos de vida e saúde,
oriundas em grande parte pelas descobertas cientí ficas das funcionalidades dos alimentos na
vida das pessoas. Nesse ponto, é que se encontra o foco desta proposta de estudo, ou seja, no

começa o surgimento do padrã o quí mico, mecânico (motores de combustã o interna e equipamentos) e genético,
que foi intensificado na "Revoluçã o Verde", na década de 60 com a introduçã o dos agrotó xicos e da irrigaçã o.
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rearranjo do sistema de distribuiçã o dos produtos orgânicos, em funçã o da crescente demanda
por parte da populaçã o que se preocupa com aspectos ambientais, sociais e de saúde.

1.1 O mercado de produtos orgânicos

Com a entrada de novos agentes neste tipo de produçã o, e devido ao ganho de credibilidade
e confiança perante os consumidores, as chamadas agriculturas alternativas começaram a
receber fortes demandas por parte da populaçã o, devido, principalmente, aos atributos
qualitativos associados aos produtos.

O consumo mundial de alimentos considerados saudá veis e sem resí duos está  cada
vez mais sendo associado à saúde, numa relaçã o de causa e efeito, surgindo uma tendência até
mesmo de se classificar os produtos em bons e maus, principalmente apó s as descobertas
cientí ficas da funcionalidade dos alimentos na saúde humana.

No mercado de alimentos orgânicos no mundo, estima-se um faturamento entre US$
5 bilhõ es a US$ 20 bilhõ es, e até 2005 crescerá  20 vezes, atingindo a cifra de US$ 100 bilhõ es.2

Em torno de 100 paí ses já  produzem estes produtos em quantidades comerciais,
tendo um crescimento médio mundial de 30% ao ano. Na Europa, ocupam 2,5% da á rea
cultivada, tendo ocorrido uma expansã o de 500% no Reino Unido entre 1987 e 1997, passando
de US$ 65 milhõ es para US$ 365 milhõ es, sendo que a expectativa é de que os produtos
orgânicos ocupem 5% do mercado de alimentos nesse Paí s até o ano 2000 (Gazeta Mercantil,
21/09/1998).

Essa tendência de crescimento está  presente em todos paí ses da Uniã o Européia
(UE), já  que foram definidas diretrizes que autorizam os paí ses membros a estabelecer linhas
de subsí dios para agricultores que desejam fazer a conversã o do cultivo convencional para o
orgânico. Nos EUA, em 1984, foram reconhecidas as bases cientí ficas do cultivo orgânico, e
em 1990, incluiu-se o sistema de produçã o na lei agrí cola do Paí s, estabelecendo-se o
programa federal de certificaçã o.

Ainda com relaçã o à á rea ocupada com este tipo de agricultura, a Áustria e Suécia
possui 10% dos espaços cultivados com alimentos orgânicos, sendo que em algumas proví ncias
Austrí acas, a proporçã o é de 50 % com produçã o agroecoló gica.

Entre os maiores consumidores estã o os paí ses da UE, seguido dos EUA e o Japã o.
Estes paí ses sã o grandes produtores, mas também grandes importadores, sendo a origem
destes produtos de paí ses em desenvolvimento, principalmente as frutas, vegetais, café, soja,
açúcar, chá s e temperos (Gazeta Mercantil, 18/01/2000, p.B-18). O percentual do faturamento
dos alimentos ecoló gicos, em relaçã o ao total do consumo de alguns paí ses, se encontra
atualmente com os seguintes í ndices: Alemanha com 1,5%, França com 0,6%, Inglaterra com
0,4%, Dinamarca com 2,5%, Suí ça com 2,5% e EUA com 6%. A Alemanha determinou que
até 2005 toda a alimentaçã o infantil seja convertida para orgânica, e previsõ es apontam para
o crescimento da participaçã o dos alimentos ecoló gicos, situada entre 5% e 10% do total de
alimentos consumidos em diversos paí ses produtores.3

 Dados apresentados no Congresso Mundial da Internacional Food and Agribusiness Management Association,
2

de 1998, realizado no Uruguai.

 Previsã o da Farm Verifiede Organic (FVO), certificadora Européia de produtos orgânicos e que está  se
3

instalando no Nordeste do Brasil. Dados publicados no jornal Correio do Povo de 29/10/2000.
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No Brasil, a agricultura orgânica cresce de 10 a 20%, atingindo percentuais mais
elevados conforme a regiã o,  representando o montante de R$ 40 milhõ es em vendas, sendo
50% deste total oriundo do mercado externo. Porém, há  estimativas de que o mercado interno
represente somente 10% de um faturamento total no Paí s, entre  R$ 150 milhõ es a  R$ 200
milhõ es.4

A maior concentraçã o (60%) da produçã o está  localizada nos estados do sudeste e sul
do Brasil, destacando-se o estado do Paraná  com mais de 50% do total dessas regiõ es, tendo
apresentado no último ano um crescimento de 80% no volume de produçã o. Segundo a
Fundaçã o Getúlio Vargas, em entrevista à imprensa, a produçã o nacional de alimentos
orgânicos já  representa em torno de 2% do total produzido paí s, em uma á rea de 250 mil
hectares.

Com relaçã o ao posicionamento mundial, o Brasil ocupa a 34  posiçã o no rankinga

internacional de produtores de alimentos orgânicos, com 0,2% do total produzido no mundo,
ficando atrá s da Argentina que ocupa uma á rea de 380 mil hectares. O Instituto Biodinâmico
de Desenvolvimento Rural (IBD), único ó rgã o certificador no Brasil com reconhecimento
internacional, possui já  certificado ou em processo de certificaçã o mais de 60 mil hectares em
todo o paí s.

No Rio Grande do Sul, foi constatado, através de pesquisa realizada pela Emater/RS,
a existência de 100 núcleos de produçã o agroecoló gica em todo o estado, abrangendo o total
de 2,5 mil hectares. Estes núcleos possuem de 5 famí lias até mais de 100 agricultores na
regiã o atuando em grupos formais (cooperativas e associaçõ es) ou informais, na produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o de alimentos orgânicos.

Os canais de comercializaçã o mais utilizados para a distribuiçã o interna, em todo o
paí s, sã o as feiras livres (vendas diretas para os consumidores finais). No Rio Grande do Sul,
existem mais de 60 feiras livres ecoló gicas distribuí das em todo o Estado. Outros canais de
distribuiçã o geralmente utilizados sã o as cestas de produtos com entrega à domicí lio, as
cooperativas de consumidores urbanos de alimentos diferenciados, as pequenas lojas de
produtos ecoló gicos e naturais/integrais, o mercado institucional (compras do governo federal,
estadual ou municipal) para abastecimento de estruturas dos serviços públicos, das redes
varejistas e dos supermercados. Estes últimos estã o assumindo um papel de destaque na
evoluçã o do setor, tendo as vendas, nestes locais de comercializaçã o, sofrido um acréscimo de 
100% nos últimos meses, principalmente na cidade de Sã o Paulo . Com relaçã o ao mercado5

externo, os produtores utilizam-se de tradings, especializadas em exportaçã o de produtos
orgânicos para os principais mercados mundiais.

Estando o mercado brasileiro em crescente expansã o, o Ministério da Agricultura e
Abastecimento (MAA) lançou uma portaria para consulta pública em 1998, e apó s, através de
uma Instruçã o Normativa (Instruçã o Normativa/MAA n°7, em 17/05/1999) passou a
regulamentar a produçã o, tipificaçã o, processamento, envase, distribuiçã o, identificaçã o e
certificaçã o da qualidade dos produtos orgânicos de origem vegetal e animal. Justifica a açã o
de regulaçã o do setor, devido ao fato de estar emergindo um novo mercado de produtos de
origem animal e vegetal. Por estes apresentarem vantagens adicionais no que se refere à saúde

 Estimativa da Associaçã o Brasileira de Supermercados (ABRAS)  publicada na Gazeta Mercantil de 03/10/2000.
4

 Dados da Associaçã o Brasileira de Supermercados mostram que a rede de supermercados Pã o de Açúcar
5

comercializa 120 itens de alimentos orgânicos, representando 5% do total do faturamento dessa empresa.
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humana, proteçã o ao meio ambiente e dos recursos naturais, devem possuir regulamentaçõ es
para que sejam garantidos todos estes atributos ao consumidor que se dispõ e a comprá -los.

Esse ato do MAA se traduz em um importante passo na consolidaçã o deste mercado,
à medida que reconhece este novo segmento de alimentos e ao mesmo tempo que procura
disciplinar as atividades para que nã o caia em descrédito junto à populaçã o.

A referida Instruçã o Normativa define o conceito de produto orgânico, da seguinte
forma:

"É considerado  como sistema orgânico de produçã o agropecuá ria
e industrial, todo aquele em que se adotam tecnologias que
otimizem o uso de recursos naturais e socioeconômicos, respeitando
a integridade cultural e tendo por objetivo a auto-sustentaçã o no
tempo e no espaço, a maximizaçã o dos benefí cios sociais, a
minimizaçã o da dependência de energias nã o-renová veis e a
eliminaçã o do emprego de agrotó xicos e outros insumos artificiais
tó xicos, OGM/transgênicos, ou radiaçõ es ionizantes em qualquer
fase do processo de produçã o, armazenamento e de consumo. Deve
privilegiar a preservaçã o da saúde ambiental e humana, assegurando
a transparência em todos está gios da produçã o e da transformaçã o,
visando: a) à oferta de produtos saudá veis e de elevado valor
nutricional, isentos de qualquer tipo de contaminantes que ponham
em risco a saúde do consumidor, do agricultor e do meio ambiente;
b) à preservaçã o e à ampliaçã o da biodiversidade dos ecossistemas,
natural ou transformado, em que se insere o sistema produtivo; c) à
conservaçã o da condiçõ es quí micas, fí sicas e bioló gicas do solo, da
á gua e do ar; d) ao fomento da integraçã o efetiva entre agricultor e
consumidor final de produtos orgânicos, e o incentivo à
regionalizaçã o da produçã o destes produtos para mercados locais.
O conceito de sistema orgânico de produçã o agropecuá rio e
industrial abrange os denominados ecoló gico, biodinâmico, natural,
sustentá vel, regenerativo, bioló gico, agroecológico e permacultural.”

No pró ximo capí tulo apresenta-se o problema de pesquisa, relacionado à crescente
expansã o da produçã o e da evoluçã o das demandas do mercado, caracterizando-se como um
segmento do agronegó cio brasileiro que passa por constantes e profundas reestruturaçõ es.

1.2 Problema de pesquisa

Os produtos oriundos dos sistemas orgânicos sã o comercializados no mercado interno, em sua
grande maioria, através de feiras livres, sendo poucas as experiências com outras formas de
distribuiçã o no municí pio de Porto Alegre. Porém, o fato de existirem algumas experiências
com outros canais de comercializaçã o de produtos orgânicos, em outras capitais, revela uma
forte tendência de que o mesmo venha a ocorrer no local de estudo, como já  atualmente
estamos assistindo a alguns sinais nesse sentido.

O modo de comercializaçã o direta, através das feiras livres, principalmente, é
considerado o mais adequado pelos atuais agentes, desde o iní cio das atividades, por propiciar
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a aproximaçã o dos produtores rurais com os consumidores, objetivando proporcionar para
ambas as partes trocas de experiências, que estimulem uma nova forma de ver a produçã o e
a comercializaçã o agrí cola. As feiras nã o possuem uma disponibilidade diá ria para a venda
dos produtos, sendo realizadas uma ou no má ximo duas vezes durante a semana.

Atualmente, com o aumento da demanda destes produtos, o atual formato de
comercializaçã o está  se mostrando sem condiçõ es de atingir os objetivos, tanto de
consumidores como de produtores, principalmente, quando utilizado como única ou
predominante estratégia de distribuiçã o de alimentos orgânicos em determinado local.

Por parte dos produtores, ao mesmo tempo que precisam de mais tempo na lavoura
para aumentarem a produçã o e atenderem a demanda, precisam também dispor de um tempo
maior nas feiras para comercializarem seus pró prios produtos, já  que a quantidade de
produtos e o número de locais de venda estã o naturalmente aumentando. Esse fato se torna
um dilema para o produtor de alimentos orgânicos que, visualizando o mercado em expansã o
e a necessidade e o objetivo de aumentar a escala de produçã o, precisa, também, atender uma
outra atividade, que é a comercializaçã o. Essa atividade,  mesmo quando feita no sistema de
rodí zio com outros produtores, devido à organizaçã o da produçã o e comercializaçã o de
alimentos orgânicos serem por meio de associaçõ es ou cooperativas, torna-se um limitador à
expansã o dos negó cios.

Por parte dos consumidores, muitos se dispõ em a ir às feiras comprar os seus produtos,
mas mesmo assim estas nã o estã o à disposiçã o todos os dias da semana. Por outro lado,
muitos dos que desejam comprar produtos orgânicos nã o estã o dispostos a irem às feiras livres,
mesmo sendo em somente um dia da semana. Este fato pode ser verificado pelo grande
aumento no número de lojas de conveniências e de redes varejistas de alimentos convencionais
nos grandes centros, local onde os consumidores preferem fazer as suas compras .6

Pode-se afirmar, portanto, que mudanças estã o ocorrendo no mercado de produtos
orgânicos, onde novos canais de comercializaçã o estã o aos poucos sendo exigidos pelos
consumidores e pelos produtores rurais, sendo que estes desejam aumentar a escala de
produçã o à medida que o mercado cresce e possuem um melhor domí nio sobre as novas
técnicas agroecoló gicas de produçã o.

Tais afirmaçõ es ressaltam a importância do estudo, por tratar-se de um caso de
mudanças nas exigências do mercado, no qual os agentes sã o pressionados a se organizarem
e a responderem a estas demandas. Esta reestruturaçã o do mercado de alimentos orgânicos
possui alguns componentes que geram as problemá ticas desta pesquisa, buscando-se na
aná lise realizada o entendimento destas questõ es.

A atual forma de organizaçã o produtiva e de comercializaçã o, e os pressupostos
bá sicos do que pode ser considerado como produçã o orgânica, sã o gerados e estabelecidos por
um quadro institucional composto de regras, normas, valores, crenças e padrõ es, muito
presentes e fortes entre os agentes que compõ em estes sistemas produtivos. Deve-se, também,
acrescentar a este quadro institucional a constataçã o do aumento da demanda atual e potencial
deste mercado de alimentos orgânicos.

 No estado do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, existe uma grande concentraçã o no varejo de alimentos. Duas
6

redes (Sonae e Zaffari) respondem por 64,5% e três redes (Sonae, Zaffari e Carrefour) detém 90%, respectivamente,
do faturamento do mercado de alimentos (Abras, Jornal Zero Hora, 20/06/2000).
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Assim, uma das questõ es e preocupaçõ es da pesquisa é entender o atual quadro
institucional e organizacional, formado pelos modos especí ficos de organizaçã o produtiva e
de comercializaçã o, e a sua capacidade de atender e dar sustentaçã o à demanda atual e
potencial por produtos orgânicos. Este quadro institucional, em que estã o inseridos os agentes
que formam o sistema produtivo de alimentos orgânicos, interfere diretamente na coordenaçã o
e gerenciamento da cadeia produtiva e, conseqüentemente, nas caracterí sticas do atendimento
às demandas do mercado, que, neste caso, passa pelas formas de organizaçã o da produçã o e
comercializaçã o.

As feiras agroecoló gicas sã o as estruturas de comercializaçã o geralmente utilizadas
pelos produtores rurais para escoarem sua produçã o, buscando principalmente a eliminaçã o
de intermediá rios, diminuindo dessa forma apropriaçõ es da renda por parte de terceiros e as
assimetrias de informaçõ es nas relaçõ es comerciais. Além desta caracterí stica, buscam
implementar um aspecto mais social de aproximaçã o entre produtor e consumidor final com
o objetivo de estabelecer um processo de formaçã o e reeducaçã o para ambas as partes no que
diz respeito ao modo de produçã o de alimentos e as reais necessidades dos consumidores
finais. Tem-se, portanto, as feiras livres de comercializaçã o de alimentos orgânicos como
estruturas praticamente imprescindí veis para a continuidade dos princí pios que regem este
modo alternativo de produçã o agrí cola.

Busca-se, portanto, verificar estes princí pios organizacionais, de produçã o e de
comercializaçã o, das principais cadeias de alimentos orgânicos no municí pio de Porto
Alegre/RS, e o quanto apresentam limitaçõ es e, conseqüentemente necessitariam ser
redefinidos, ou quanto facilitam a atuaçã o através de uma ló gica mais voltada para a
distribuiçã o, no sentido de atender às evoluçõ es das demandas do mercado.

Quando comparamos os diferentes objetivos, prioridades e ló gicas de coordenaçã o e
gerenciamento das cadeias produtivas, que fazem parte de um mesmo ambiente (setor de
alimentos), torna-se mais clara a interferência dos aspectos institucionais mencionados.

Entretanto, antes de realizarmos esta comparaçã o é importante ressaltar que estamos
partindo do pressuposto de que está  ocorrendo uma reestruturaçã o  da formas de organizaçã o7

e distribuiçã o no "setor" de alimentos orgânicos. Nesse processo ocorrerá  a entrada de novos
agentes voltados para a distribuiçã o e comercializaçã o (especificamente), ou a definiçã o, por
parte dos agentes já  inseridos neste segmento, de ampliaçã o das estratégias atuais ou de novas
formas de inserçã o no mercado. Este novo arranjo imprimirá , independente do resultado desta
reestruturaçã o e das estratégias a serem adotadas, a necessidade da "integraçã o", mesmo que
mí nima, entre diversos  agentes, com o objetivo de garantir a chegada dos produtos até o
consumidor final de forma adequada.

Nã o é possí vel determinar quem serã o estes novos agentes que farã o parte das
"novas cadeias", e que surgirã o a partir da atual reestruturaçã o. Entretanto, é possí vel afirmar
que o mercado dos produtos orgânicos configura-se como uma segmentaçã o do mercado de
alimentos, de uma forma geral, o que indica o interesse e a possibilidade da natural entrada
neste "nicho" de mercado de lojas, supermercados, entre outros formatos varejistas de alimentos

 Utiliza-se o termo “reestruturaçã o” com o objetivo de dar ênfase ao sentido de reformulaçã o e reorganizaçã o (em
7

outras bases, mesmo que com mí nimas modificaçõ es) das relaçõ es entre novos agentes e os que já  participam do
sistema atual. Na verdade pode-se pensar que nã o está  ocorrendo uma reestruturaçã o e sim uma organizaçã o das
partes envolvidas, no sentido de agregaçã o dos agentes para “formaçã o” ou “estruturaçã o” das inter-relaçõ es e
conformaçã o deste segmento, por ser este ainda muito recente como mercado ou demanda.
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convencionais (nã o-ecoló gicos), como já  está  ocorrendo, mesmo que timidamente, em alguns
municí pios do Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre.

Portanto, estes pressupostos da  pesquisa nos levam à identificaçã o e interpretaçã o de
duas ló gicas e objetivos diferenciados que estã o presentes nesse processo de reconfiguraçã o
deste segmento de mercado.

A cadeia produtiva dos alimentos orgânicos possui como objetivo principal o
desenvolvimento dos aspectos ligados aos sistemas produtivos (destacando-se a
sustentabilidade dos ecossistemas), ou seja, da propriedade rural, resultando em açõ es que
privilegiem este elo da cadeia. Além disso, os produtores possuem como modo principal de
organizaçã o, aqueles ligados ou pró ximos aos aspectos cooperativistas ou associativistas,
constituindo-se, assim, em uma ló gica especí fica no processo de tomada de decisõ es e de
açõ es.

Por outro lado, as cadeias produtivas de alimentos convencionais (ou nã o-orgânicos)
possuem como objetivo principal o gerenciamento logí stico dos diversos fluxos (materiais,
informaçõ es etc.) por toda a cadeia produtiva, ou seja, buscam, principalmente, a reduçã o de
custos e a melhoria dos serviços que resultem em vantagens competitivas. Nos últimos anos,
dentro da cadeia de alimentos e fibras, os agentes (ou elos) que atuam mais pró ximos aos
consumidores implementaram novas tecnologias de gestã o com o objetivo de captarem as reais
necessidades dos seus clientes e proporcionar a coordenaçã o dos diversos agentes da cadeia
para que estas necessidades sejam atendidas.

Tem-se, portanto, duas ló gicas de gestã o com objetivos opostos, em elos diferentes da
cadeia produtiva, que induzem a formas especí ficas de coordenaçã o e de atendimento às
demandas.

Torna-se necessá rio, portanto, analisar as diversas ló gicas de gestã o de diferentes
cadeias de alimentos orgânicos, e a capacidade das suas estruturas atenderem à crescente
demanda por estes produtos. Devido a existência de uma forte ló gica produtiva nas atuais
estruturas de produçã o e comercializaçã o, e dada a grande evoluçã o do mercado de alimentos
orgânicos, há  a necessidade de se verificar a forma como estas cadeias se estruturam e o quanto
sã o capazes de se organizarem e de agirem dentro da atual perspectiva de crescimento das
demandas.

Apó s a aná lise do contexto em que se encontram inseridos, os atuais agentes das
cadeias produtivas de alimentos orgânicos, e a identificaçã o das necessidade de aná lise,
apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: A estrutura de coordenaçã o e gerenciamento
das cadeias produtivas de alimentos orgânicos , em Porto Alegre/RS, atende de forma8

adequada à evoluçã o das  demandas e à reestruturaçã o do mercado?

1.3 Justificativas e importância do estudo

A demanda de alimentos oriundos dos sistemas de produçã o orgânica aumenta a cada ano,
devido ao surgimento de novos padrõ es e há bitos de consumo (demanda por produtos
diferenciados e de qualidade) e às crescentes preocupaçõ es com as questõ es ambientais.

 Os produtos alimentí cios pesquisados nã o se referem a uma cadeia ou tipo de matéria prima especí fica. O
8

estudo nã o está  delimitando um ou outro produto para a realizaçã o da aná lise, e sim considerando em conjunto
os diversos tipos de produtos (de origem vegetal e animal) in natura, semi-processados ou industrializados
encontrados nos casos analisados.
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Torna-se necessá rio, portanto, desenvolver estudos e aná lises interpretativas das novas formas
de comercializaçã o e de acesso a estes produtos e mercado por parte da ampla maioria, tanto
dos consumidores como dos produtores, com o objetivo de contribuir para a resoluçã o de
problemas associados à coordenaçã o e ao gerenciamento das cadeias produtivas.

Para os agricultores é de extrema importância o desenvolvimento deste segmento, por
ser hoje uma alternativa real de renda, de perspectiva de melhor qualidade de vida e de
sustentaçã o das atividades no setor agrí cola. Para que nã o ocorram problemas quanto à
credibilidade do trabalho que vem sendo realizado até o momento, deve-se buscar
profissionalismo e capacitaçã o em todos as atividades de distribuiçã o e comercializaçã o, os
quais somente poderã o ser atingidos através de diversos estudos e pesquisas sobre o assunto.

A reestruturaçã o que está  ocorrendo no setor de alimentos está  causando novos tipos
de relacionamentos entre os agentes das cadeias produtivas, sendo necessá rio para o segmento
de produtos orgânicos analisar estas tendências, para que consigam elaborar posicionamentos
e alternativas estratégicas que possibilitem a alavancagem das suas vendas e, principalmente,
para que permaneçam neste mercado os atuais produtores, que  foram os indutores iniciais de
todo o processo.

O presente estudo contribui para o desenvolvimento do mercado de alimentos
orgânicos, o qual está  diretamente associado à diminuiçã o dos impactos negativos que os
sistemas tradicionais de cultivo causam no meio ambiente, podendo-se afirmar, portanto, que
o desenvolvimento desta nova atividade na agricultura contribui para o alcance do
desenvolvimento sustentá vel, de uma forma direta na produçã o, e para a conscientizaçã o da
populaçã o.

A maior parte dos produtos orgânicos produzidos internamente no Brasil,
principalmente grã os, citrus e açúcar, se destinam ao mercado externo. Porém, os atuais
paí ses compradores apresentam uma forte tendência de crescimento das suas produçõ es. Estas
tendências demonstram o quanto é importante serem realizados estudos de distribuiçã o
interna de alimentos orgânicos, principalmente, porque com os incentivos governamentais que
esses paí ses recebem para a agricultura, nã o deverá  levar muito tempo para que se tornem
auto-suficientes. Portanto, o fortalecimento interno de uma boa rede de distribuiçã o de
alimentos orgânicos, a partir da identificaçã o e resoluçã o dos principais delimitadores do
desempenho do sistema, poderá  ser de extrema importância para a continuidade das
atividades, posicionamento este deixado, muitas vezes, para um segundo momento devido ao
mercado externo ser bastante atraente, atualmente, para os principais produtos.

Ainda ressaltando a importância da pesquisa, pode-se afirmar que esta possui
relevante contribuiçã o teó rica para a aná lise de cadeias produtivas em agronegó cios. A cadeia
dos produtos orgânicos e convencionais possuem ló gicas de coordenaçã o diferentes, na qual
a primeira ressalta o sistema produtivo ou a propriedade rural dentro do todo, e a segunda
ressalta aspectos voltados à otimizaçã o dos fluxos logí sticos, aos sistemas de informaçõ es e à
sincronizaçã o da produçã o entre todos os integrantes da cadeia. No local escolhido para o
estudo, em Porto Alegre, as 03 maiores redes varejistas detêm 90% do total da distribuiçã o de
alimentos, resultando, portanto, em importância maior deste elo final em relaçã o aos outros
dentro da cadeia. Tem-se assim duas ló gicas de coordenaçã o, com duas diferentes forças
dentro da cadeia, o que propicia uma excelente oportunidade de avanço teó rico no sentido de
analisar a integraçã o das abordagens mais voltadas para o estudo de cadeias produtivas do
agronegó cio, com as abordagens mais voltadas para cadeias produtivas industriais.

O fenômeno que está  ocorrendo em todos os paí ses, de concentraçã o dos canais de
comercializaçã o, através de fusõ es e aquisiçõ es, está  igualmente em processo no Brasil.
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Portanto, cresce a inserçã o de capital estrangeiro no segmento, trazendo junto as modernas
tecnologias de gerenciamento da cadeia de suprimentos, justificando-se, assim, a aná lise dos
aspectos que compõ em estas tecnologias de gestã o conjuntamente com a estrutura atual de
comercializaçã o do segmento de alimentos orgânicos, como forma de fornecer subsí dios e
alternativas para a reestruturaçã o e a evoluçã o organizada da cadeia produtiva destes
alimentos diferenciados.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Avaliar a capacidade da estrutura de coordenaçã o e gerenciamento das cadeias produtivas de
alimentos orgânicos, em Porto Alegre/RS, atender de forma adequada à evoluçã o das
demandas e à reestruturaçã o do mercado.

1.4.2 Objetivos especí ficos

1.Caracterizar os componentes das principais cadeias produtivas de alimentos orgânicos no
municí pio de Porto Alegre/RS.
2. Descrever as formas de coordenaçã o e gerenciamento das principais cadeias produtivas de
alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS.
3. Descrever o quadro institucional e organizacional em que estã o inseridas as principais
cadeias produtivas de alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS.
4. Identificar os fatores condicionantes do desempenho e geradores de debilidades estruturais.
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2 Referencial teórico

O referencial teó rico utilizado para o entendimento do problema de pesquisa diz respeito à
abordagem sobre as Cadeias Produtivas, proposta pela Embrapa (Castro et alii,1995,1998),
sobre a Teoria Institucional e sobre o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos.

A abordagem institucionalista foi utilizada para o entendimento do atual quadro
institucional, que gera os modos especí ficos de produçã o e coordenaçã o nas cadeias
produtivas.

Para a aná lise e caracterizaçã o da cadeia produtiva dos alimentos orgânicos utilizou-
se a abordagem de Cadeias Produtivas, enquanto que a abordagem de Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos foi utilizada para busca de seus elementos e aspectos, com o objetivo
de analisar a compatibilidade e adequaçõ es das caracterí sticas desta abordagem com a atual
estrutura e coordenaçã o das cadeias de produtos orgânicos.

Embora o objetivo principal da abordagem proposta pela Embrapa é o da prospecçã o
de demandas tecnoló gicas em cadeia produtivas, esta possui elementos de aná lise que vã o ao
encontro dos objetivos das cadeias produtivas de alimentos orgânicos, quais sejam, o
desenvolvimento de açõ es que privilegiam o elo  formado pelos sistemas produtivos ou das
propriedades rurais. Além disso, possibilita caracterizar as cadeias produtivas de agronegó cios
mais adequadamente  que outras abordagens mais voltadas para os setores especificamente
industriais.

O mesmo pode se dizer com relaçã o à abordagem do Gerenciamento da Cadeia de
Suprimentos e os objetivos da cadeia produtiva de alimentos convencionais (ou nã o-
orgânicos). No setor de alimentos convencionais, busca-se, constantemente, a otimizaçã o dos
processos, a diminuiçã o das perdas, a excelência operacional de todos os agentes envolvidos,
sendo estas modificaçõ es conduzidas, principalmente, por agentes que adotam os conceitos
desta abordagem, justificando-se, assim, a utilizaçã o desta metodologia na busca de elementos
para o estudo.

Fundamentalmente, a utilizaçã o destes três referenciais teó ricos se justificam devido
à necessidade da presença de três elementos na pesquisa, que sã o contemplados por estas
abordagens quando utilizadas em conjunto, e constantemente utilizados em aná lises que
envolvem o agronegó cio nas últimas décadas, ainda que isoladamente ou de forma
independente,  quais sejam: a visã o de cadeias produtivas, o gerenciamento e coordenaçã o
destas cadeias produtivas, e a influência dos aspectos institucionais neste gerenciamento e
coordenaçã o das cadeias produtivas. A uniã o destes elementos em uma mesma aná lise,
pressupõ e a oportunidade de se realizar um estudo mais condizente com as múltiplas
realidades encontradas neste setor ou segmento do agronegó cio brasileiro.

A seguir serã o descritas estas teorias, sendo, inicialmente, realizada uma revisã o
conceitual sobre as abordagens em agronegó cios, com o objetivo de auxiliar no entendimento
da evoluçã o sobre o tema, e conseqüentemente, os motivos da escolha dos referenciais teó ricos
citados acima.
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Além dessa parte inicial, em que consta uma discussã o sobre as abordagens pioneiras
e outros conceitos (novos ou nã o) associados aos agronegó cios, o presente capí tulo está
dividido em mais três seçõ es, nos quais sã o abordados, respectivamente, a Metodologia de
Aná lise de Cadeias Produtivas, o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e a Teoria
Institucional.

2.1 Abordagens teóricas em agronegócios

2.1.1 Abordagens teó ricas pioneiras em agronegó cios

As abordagens pioneiras utilizadas nos estudos do agronegó cio e nas cadeias agroindustriais
possuem como objetivos principais, analisar as relaçõ es entre a agricultura, a indústria e a
distribuiçã o, focalizando aspectos sistêmicos das ligaçõ es e dependências intersetoriais, para
um melhor entendimento do papel e contribuiçã o do setor agrí cola na economia como um
todo. Agribusiness e filières sã o os termos originariamente adotados para descrever estes
sistemas.

O termo agribusiness é originá rio de uma conferência (Boston Conference on
Distribution of Agricultural Products), nos EUA, em 1955, realizada por J. H. Davis,
aparecendo pela primeira vez na literatura, em 1957,  através do livro “A Concept of
Agribusiness”, de autoria de Davis & Goldberg. Definiram a economia do agribusiness como
a que reúne, atualmente, as funçõ es que eram devotas ao termo agricultura há  150 anos atrá s.

A definiçã o do termo “agribusiness” foi inicialmente proposta como sendo “ ... a soma
de todas as operaçõ es associadas à produçã o e à distribuiçã o de insumos agrí colas, mais as
operaçõ es realizadas nas unidades agrí colas, bem como as açõ es de estocagem, processamento
e distribuiçã o dos produtos, e também dos produtos derivados.”

Posteriormente, em 1968, este conceito evoluiu em estudos de casos realizados nos
EUA para analisar o complexo agroindustrial do trigo, da soja e da laranja na Fló rida,
resultando no suporte para o desenvolvimento da abordagem Comoditie System Approach
(CSA).

O CSA teve como base a teoria neoclá ssica da produçã o e, em especial, a matriz
insumo-produto de Leontieff, enfatizando, assim, a questã o de dependência intersetorial da
economia do agribusiness (Zylbersztajn, 1995). Entretanto, segundo este mesmo autor, já  em
1968, o aparato conceitual utilizado nã o é mais baseado na matriz insumo-produto, mas, sim,
nos conceitos clá ssicos da Organizaçã o Industrial (OI) referente ao paradigma de Estrutura-
Conduta-Desenpenho para a aná lise dos sistemas produtivos.

Na França, surgiu o conceito de Sistema Agroalimentar (SAA) e filière, proposto
inicialmente por Louis Malassis, do Institut Agronomique Méditerranée de Montpellier.
Malassis (1973) apud Graziano da Silva (1996) delimitou o SAA em quatro subsetores,
chamados de indústrias à montante, setor agropecuá rio propriamente dito, indústrias à jusante
e o de distribuiçã o de alimentos.

Com o objetivo de operacionalizar as atividades do SAA, Malassis (1973) apud
Graziano da Silva (1996) utilizou a noçã o de cadeia de produçã o ou filière, para estabelecer
os itinerá rios seguidos por um determinado produto dentro do SAA. A filière de produçã o é
um instrumento de aná lise da Economia Industrial (EI), muito utilizada na França, tendo
também como base teó rica a matriz insumo-produto.
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A Cadeia de Produçã o (filières) é definida, na década de 60, como sendo uma
sucessã o de operaçõ es de transformaçã o indissociá veis, podendo ser ligadas entre si, através
de um encadeamento técnico; é também um conjunto de relaçõ es comerciais e financeiras
entre fornecedores e clientes; e por fim, “um conjunto de açõ es econômicas que presidem a
valoraçã o dos meios de produçã o e asseguram a articulaçã o das operaçõ es.” (Morvan,1988
apud Batalha,1997)

Esses conceitos apontam na mesma direçã o, apresentando semelhanças com relaçã o
à adoçã o do cará ter mesoaná litico, à visã o sistêmica e à aplicaçã o potencial das duas
metodologias. As principais aplicaçõ es potenciais destes conceitos sã o apresentados por
Batalha (1997:34) como sendo os relacionados a estratégias de marketing, polí tica industrial,
gestã o tecnoló gica, modelo de delimitaçã o de sistemas produtivos, ou como descriçã o técnico-
econômica de um setor.

2.1.2 Outros conceitos associados ao agronegó cio

Existe, atualmente, um grande número de termos utilizados para tratar as questõ es ligadas ao
agronegó cio. Estes conceitos sã o, na maioria das vezes, aplicados indiscriminadamente a
qualquer situaçã o, podendo gerar problemas até mesmo metodoló gicos, comprometendo,
assim, o cumprimento dos objetivos principais das aná lises. Descreve-se, a seguir, algumas
destas terminologias encontradas na literatura e suas associaçõ es com as abordagens pioneiras
em agronegó cios.

Batalha (1997) entende que a agricultura já  nã o poderia ser abordada de maneira
indissociada dos outros agentes, responsá veis por todas as atividades que garantiriam a
produçã o, transformaçã o, distribuiçã o e consumo de alimentos, considerando as atividades
agrí colas como fazendo parte de uma extensa rede de agentes econômicos que iam desde a
produçã o de insumos, transformaçã o industrial até armazenagem e distribuiçã o de produtos
agrí colas e derivados. A partir destes elementos, este autor, divide a cadeia de produçã o em
três macrosegmentos - comercializaçã o, industrializaçã o e produçã o de matérias-primas,
classificando as diversas expressõ es utilizadas para descrever estes sistemas em: Complexo
Agroindustrial (CAI), Cadeia de Produçã o Agroindustrial (CPA), e Sistema Agroindustrial
(SAI).

A CPA é uma sucessã o de operaçõ es de transformaçã o e um conjunto de relaçõ es
comerciais e de açõ es econômicas, sendo definida sempre a partir de um produto final. Este
conceito está  ligado às definiçõ es de filière.

O CAI possui como ponto de partida uma matéria-prima de base, necessitando,
porém, de um conjunto de outras cadeias para formar o complexo que faz parte de
determinado produto final. Este conceito possui forte relaçã o com a abordagem de CSA.

Por fim, o SAI é definido como o conjunto de atividades (abrangendo os conceitos
anteriores), que contribuem para a produçã o dos diversos produtos agroindustriais, nã o
estando associado a nenhuma matéria-prima ou produto final, aproximando-se, portanto, dos
conceitos de agribusiness proposto por Goldberg, e do conceito de SAA proposto por Malassis
(Batalha, 1997). O SAI é considerado por este autor como um conceito mais amplo que o SAA,
por possibilitar a inclusã o de atividades agroindustriais nã o-alimentares (madeira, papel,
couro etc.).

Os conceitos associados à CPA ou filière possuem como ênfase ou foco nas aná lises
o elo representado pelas indústrias dentro da cadeia produtiva. Já  os conceitos de CAI ou CSA



32As cadeias produtivas dos alimentos orgânicos comercializados...

focalizam determinada matéria-prima agrí cola, diferenciando-se, dessa forma, dos conceitos
anteriores.

A Embrapa (Castro et alii, 1995) adota em seus estudos o conceito de Cadeia
Produtiva (CP). Esta abordagem possui como objetivo a prospecçã o de demandas tecnoló gicas
para instituiçõ es de P&D, utilizando-se, para isso, o enfoque sistêmico da visã o sobre cadeias
produtivas, como uma das bases teó ricas da metodologia. Entretanto, a priorizaçã o nesta
aná lise sistêmica nã o se dá  na indústria e nem em alguma matéria-prima especí fica, como
nos enfoques anteriores, e sim nos produtores rurais e nos seus sistemas produtivos, sendo este
elo considerado o mais importante dentro desta metodologia de aná lise das cadeias produtivas.

Lauschner (1995) define Complexo Rural como sinônimo de Agribusiness, sendo este,
composto de dezenas ou milhares de setores autônomos, independentes e especializados, tais
como os centros de pesquisa, assistência técnica, educaçã o, associaçõ es e cooperativas entre
outros setores especí ficos e ligados de alguma forma à agricultura.

Lauschner (1995) defende este conceito, afirmando que  o termo agricultura era
aplicado indistintamente a uma agricultura de subsistência e a uma agricultura desenvolvida,
sendo que, para a teoria econômica, tal separaçã o nã o se fazia importante por nã o causar
problemas maiores nas aná lises, porém os profissionais da á rea administrativa “alertaram
sobre a confusã o de conceitos existente ao ser utilizado o termo “agricultura”, e criaram o
termo “agribusiness”, que é o mesmo conceito de “agricultura” em uma economia de
subsistência aplicado à economia desenvolvida”.

Graziano da Silva (1996) distingue dois usos distintos, no Brasil, do termo Complexo
Agroindustrial (CAI). Uma abordagem sobre o CAI, utiliza-se dos conceitos de Agribusiness
e de Sistema Agroalimentar, objetivando analisar as transformaçõ es que ocorreram durante
a industrializaçã o da agricultura, em especial, a integraçã o técnico-produtiva da agricultura
à montante e à jusante. A outra forma de abordagem sobre o CAI origina-se do conceito de
Complexo Rural - conjunto de atividades desenvolvidas no interior das fazendas, na época da
colônia -, no qual busca analisar o processo histó rico de desarticulaçã o deste complexo, e a
passagem da agricultura para a dinâmica que se constituem os CAIs (Graziano da Silva, 1996).

Embora de origens diferentes, estas abordagens descrevem as mudanças ocorridas nas
interrelaçõ es entre o setor agrí cola e a economia como um todo. Estas mudanças foram
desencadeadas pela trajetó ria de modernizaçã o da agricultura, que constitui-se, basicamente,
pelo uso de insumos modernos, pela industrializaçã o, pelas substituiçõ es das importaçõ es,
tornando-se uma estrutura complexa e heterogênea. A agricultura, a partir deste momento,
somente pode ser vista pelos diversos segmentos que a constituem, denominados de CAIs
(Graziano da Silva, 1996).

A grosso modo, pode-se definir os objetivos da agricultura nos diversos CAIs, como
sendo o de produzir bens intermediá rios para a agroindústria processadora, constituindo-se,
assim, em um novo padrã o produtivo, liderado pelas indústrias à montante e à jusante. Nos
complexos rurais, a agricultura assumia, em parte, este papel de produtora dos bens de
produçã o e de consumo final.

2.1.3 Novas abordagens teó ricas em agronegó cios

Nos estudos atuais em agronegó cios é proposta a inclusã o de novas teorias em complemento
às abordagens pioneiras. Como afirmado anteriormente, é de fundamental importância a
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distinçã o entre estes conceitos e teorias, para que se consiga utilizar de forma adequada as
abordagens metodoló gicas associadas a cada uma destas definiçõ es.

Para Zylbersztajn (1995) uma das linhas importantes de pesquisa em agronegó cios
está  no estudo de cadeias produtivas, porém, sempre foi dada pouca atençã o para as diferentes
formas de coordenaçã o existentes nos sistemas agroindustriais. Afirma que as abordagens
pioneiras em agronegó cios trouxeram  significativa contribuiçã o quando romperam com a
aná lise segmentada da agricultura, da indústria e da distribuiçã o, porém, nenhum dos
conceitos anteriores sugerem uma teoria explicativa dos determinantes do ní vel e da forma de
coordenaçã o das cadeias produtivas.

Por outro lado, Zylbersztajn (1995) afirma que o papel das instituiçõ es e os aspectos
contratuais sã o explicitamente identificados como mecanismos de coordenaçã o dos Sistemas
Agroindustriais , nos enfoques de Harvard e da escola francesa, estabelecendo-se, assim, uma9

forte ligaçã o destas abordagens com a escola neo-institucionalista, de North (1990) e
Williamson (1991).

Portanto, Zylbersztajn (1995), identificando um espaço para inclusã o da aná lise
institucional, propõ e a aplicaçã o das teorias relacionadas à Nova Economia Institucional, nas
quais sã o analisadas as estruturas, as regras e os comportamentos dos agentes, em especial, à
Economia dos Custos de Transaçã o e à Teoria dos Contratos no estudo das cadeias
agroindustriais. Parte do pressuposto de que as instituiçõ es (regra, normas formais e informais,
valores, etc.) fornecem a base ao processo de coordenaçã o, provendo incentivos e controles, ao
longo da cadeia, estando estas articulaçõ es internas ligadas diretamente à competitividade do
sistema.

Zylbersztajn (1995) afirma que o objetivo maior da Nova Economia Institucional, que
pode ser também chamada de Economia dos Custos de Transaçã o (ECT), “é o de estudar o
custo das transaçõ es como o indutor dos modos alternativos de organizaçã o da produçã o
(governança), dentro de um arcabouço analí tico institucional.” A caracterí stica fundamental
da aná lise é a transaçã o, operaçã o na qual sã o negociados direitos de propriedade. A ECT
basicamente fornece os pressupostos teó ricos para o entendimento da ligaçã o das empresas
com seus mercados, local onde vã o a todo momento, na compra de insumos e matérias-primas
ou na venda e distribuiçã o dos seus produtos.

Farina (1999) define governança como a forma de coordenar as transaçõ es entre as
empresas, incentivando o comportamento desejado e ao mesmo tempo controlando-os, sendo
esta conseguida através de mecanismos de preços, quando o produto possui baixa
especificidade ou é ofertada por vá rios produtores, ou através de elaboraçã o de contratos onde
se estipulam os mecanismos de incentivo e controle, por meio de multas ou prêmios por
resultados.

Outra importante contribuiçã o e aná lise crí tica sobre as abordagens sistêmicas  e
precursoras em agronegó cios é realizada por Batalha & Lago da Silva (1999). Afirma que as
abordagens de agribusiness e filières utilizadas em estudos dos sistemas e cadeias
agroindustriais no Brasil, tiveram maior ênfase no que diz respeito à identificaçã o das
disfunçõ es (comerciais, econômicas, tecnoló gicas, logí sticas, legais, etc.) que comprometem

 Zylbersztajn (2000, p.13) utiliza o conceito de Sistema Agroindustrial (SAG) como mais amplo, para se referir
9

ao estudo de cadeias produtivas que envolvem outros elementos, além daqueles estritamente ligados a cadeia
vertical de produçã o. No conceito de SAG está  inserido como importantes elementos de aná lise, os que constituem
o ambiente institucional e organizacional que dã o suporte ao funcionamento das cadeias produtivas.
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o funcionamento eficiente da cadeia, obtendo-se como resultados destas pesquisas, a
proposiçã o de polí ticas públicas e privadas que aumentassem a competitividade do sistema.

Ocorre que a noçã o de cadeia produtiva, além de fornecer opçõ es de polí ticas
setoriais, deve, também, fornecer às empresas, ferramentas gerenciais que permitam
operacionalizar açõ es conjuntas que aumentem o ní vel de coordenaçã o e eficiência da cadeia
(Batalha & Lago da Silva, 1999).

Diante disso e considerando a visã o de cadeias produtivas como uma perspectiva
muito linear, Batalha & Lago da Silva (1999) afirma que a atual complexidade dos ambientes
de negó cios e dos produtos agroindustriais, requer sejam utilizadas novas abordagens teó ricas
com visõ es sistêmicas mais amplas. As abordagens de redes , o Efficient Consumer Response10

(ECR), e o Supply Chain Management estã o entre os principais aportes teó ricos que, em
muito, podem contribuir na busca por competitividade dos sistemas agroindustriais,
principalmente em cadeias de produçã o, nas quais o sistema de distribuiçã o e a demanda dos
consumidores  sã o mais importantes que o sistema produtivo e a oferta de produtos (Batalha11

& Lago da Silva, 1999).
Com o objetivo de tornar estes sistemas mais gerenciá veis, está  sendo proposta nas

últimas décadas, e mais recentemente no Brasil, a utilizaçã o dos conceitos e teorias que
possuam a funçã o de operacionalizar o gerenciamento das estratégias entre as empresas, sendo
o Supply Chain Management (SCM) ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos uma da
ferramentas mais utilizadas atualmente.

Esta abordagem é utilizada priorizando-se as questõ es relativas à distribuiçã o e à
logí stica entre os agentes das cadeias produtivas, com o objetivo de aumentar a eficiência e
diminuir custos, através de maior coordenaçã o e sincronizaçã o dos processos de cooperaçã o,
e troca de informaçõ es nos canais de distribuiçã o ao longo da cadeia produtiva.

Trataremos deste assunto de forma mais adequada e aprofundada em um capí tulo
especí fico sobre Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, devido ser esta uma das
abordagens escolhidas para auxiliar na realizaçã o da presente pesquisa. A seguir, trataremos
do referencial teó rico escolhido para alcançar o primeiro objetivo especí fico do estudo.

2.2 Metodologia de análise de cadeias produtivas

A metodologia de aná lise de cadeias produtivas desenvolvida pela Embrapa (Castro et alii,
1995, 1998) com o objetivo de prospecçã o de demandas tecnoló gicas, baseia-se em três
vertentes teó ricas e suas técnicas: na teoria dos sistemas e no enfoque sistêmico
(interdisciplinaridade), na visã o prospectiva (cená rios futuros) e  nos conceitos de mercados
segmentados (técnicas de marketing) de tecnologia, de insumos e de produtos. As etapas da
metodologia baseiam-se em elementos necessá rios para a caracterizaçã o de um sistema: a)
explicitaçã o dos objetivos e limites do sistema; b) caracterizaçã o do contexto ou ambiente

 Zylbersztajn (2000, p. 15) também faz referência ao conceito de redes no agronegó cio, afirmando que as10

complexas relaçõ es existentes atualmente nã o podem mais serem entendidas como lineares, parecendo-se mais
como redes (network) de relaçõ es, onde cada agente possui contratos com um ou mais agentes.

 Assim como a abordagem sobre Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, também as abordagens de Cadeia11

de Produçã o Agroindustrial (CPA) e Cadeia Produtiva (CP) pressupõ em como ponto de partida nas aná lises em
agronegó cios o mercado consumidor e a distribuiçã o como importantes focos iniciais de estudo.
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externo do sistema; c) definiçã o dos componentes dos sistemas e seus respectivos fluxos ou
interaçõ es; d) especificaçã o dos insumos, produtos saí dos e pontos de estrangulamento,
considerados crí ticos ao desempenho do sistema.

A agricultura é definida, por esta metodologia, como componentes e processos
interligados que propiciam a oferta de produtos aos seus consumidores finais, por intermédio
da transformaçã o de insumos pelos seus componentes (Castro et alii, 1998). O sistema maior
é chamado de agronegó cio ou complexo agroindustrial, sendo que este compõ e-se de cadeias
produtivas (subsistemas), e estas possuem entre seus componentes os sistemas produtivos que
operam em diferentes ecossistemas ou sistemas naturais.

Uma cadeia produtiva se caracteriza por ocorrer um fluxo de capital que se inicia nos
consumidores finais dos produtos da cadeia e em direçã o ao elo final, que na produçã o
agrí cola é representada pelos fornecedores de insumos. Este fluxo é regulado pelas transaçõ es
e relaçõ es contratuais formais e informais, que existem entre os indiví duos ou empresas
constituintes da cadeia. O estudo das CP pode se dar por meio do exame e identificaçã o do
comportamento do fluxo do capital, das transaçõ es socioeconômicas, e através das questõ es
de apropriaçõ es e distribuiçõ es de benefí cios e limitaçõ es entre os atores sociais da CP (Castro
et alii, 1998).

Castro et alii (1995,1998) definem o agronegó cio e seus componentes como sendo:
Agronegó cio: conjunto de operaçõ es de produçã o, processamento, armazenamento,
distribuiçã o e comercializaçã o de insumos e de produtos agropecuá rios e agroflorestais,
incluindo os serviços de apoio.
Cadeia Produtiva (CP): conjunto de atores sociais interativos, incluindo os sistemas produtivos,
fornecedores de insumos e serviços, indústrias de processamento e transformaçã o, agentes de
distribuiçã o e comercializaçã o, além de consumidores finais dos produtos. É um subsistema
do negó cio agrí cola ou agronegó cio, com objetivos similares, porém restritos a alguns
produtos e subprodutos.
Sistema Produtivo (SP): conjunto de componentes interativos (animais, vegetais e meio
ambiente) que objetiva a produçã o de alimentos, fibras, energéticos e outras matérias-primas
de origem animal e vegetal, sendo, portanto, um subsistema da cadeia produtiva., referindo-se
às atividades chamadas como “dentro da porteira”. O SP é “um conjunto de conhecimentos
e tecnologias aplicados a uma populaçã o de vegetais ou animais em determinado meio
ambiente, de utilidade para o mercado consumidor, buscando atingir os objetivos dos SP”
(Castro et alii, 1995).
Sistema Natural: conjunto de elementos bió ticos e abió ticos em interaçã o, mediante fluxo de
energia em permanente troca com o seu meio ambiente. Este sistema exerce forte influência
sobre os SP e sobre os demais componentes das CPs.
Cadeia do Conhecimento: vinculaçã o do conhecimento bá sico à tecnologia, ou seja, teorias
e princí pios cientí ficos agregam-se em tecnologias bá sicas que, por sua vez, agrupam-se em
mó dulos tecnoló gicos novos.



36As cadeias produtivas dos alimentos orgânicos comercializados...

Figura 2.1 - Representaçã o esquemá tica da cadeia produtiva

Fonte: Castro et alii (1995)

Na figura acima nã o está  representado o mercado da tecnologia e as suas interrelaçõ es
com todos os elos da cadeia produtiva, aspecto este central quando a aná lise é realizada por
um centro de P&D e por serem os atores na cadeia os clientes dos desenvolvimentos
tecnoló gicos.

Devido ao presente estudo buscar elementos metodoló gicos para o entendimento dos
fenômenos na cadeia, estas representaçõ es nã o sã o necessá rias, elegendo-se, portanto, este
modelo de cadeia como referencial para a pesquisa.

Cabe ressaltar que os autores utilizam a ilustraçã o acima referindo-se a uma “tí pica
cadeia produtiva agrí cola, com seus principais componentes e fluxos”, e a um “modelo geral
da cadeia produtiva”. A partir deste referencial, é elaborada, esquematicamente, a cadeia
produtiva para o mercado de tecnologia de um centro de P&D, aplicando o enfoque sistêmico
para a prospecçã o de demandas tecnoló gicas. Além do mercado de tecnologia, consta também,
os Centros de P&D, Oportunidades e Ameaças e as Novas Tecnologias, Produtos e Serviços.

O fato de nã o estarmos utilizando fielmente o modelo de cadeia produtiva
apresentado por este referencial teó rico em nada prejudica a pesquisa, principalmente porque
a escolha desta metodologia ocorreu em funçã o da existência dos elementos e conceitos
pertinentes e adequados à aná lise realizada nesta pesquisa.

2.2.1 Principais caracterí sticas da metodologia

As principais caracterí sticas da metodologia de aná lise de cadeias produtivas proposta pela
Embrapa e descrito por Castro et alii (1995, 1998) sã o:

- a aná lise considera os produtores rurais e os seus sistemas produtivos o elo mais
importante dentro da cadeia produtiva;
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- os objetivos principais ou desempenhos a serem alcançados dentro da cadeia
produtiva como um todo ou individualmente para o diferentes grupos de atores sociais
que compõ em esta cadeia sã o: a competitividade, a eficiência, a sustentabilidade, a
qualidade e a eqüidade. A eficiência é a relaçã o entre as saí das e as entradas
necessá rias para a produçã o. A sustentabilidade refere-se à capacidade de um
determinado SP de manter um certo padrã o de eficiência e qualidade ao longo do
tempo, sendo que as possí veis distorçõ es causadas pela exploraçã o econômica sã o
amenizadas ou neutralizadas pela introduçã o das tecnologias. A qualidade consiste
nas propriedades e caracterí sticas de um produto, serviço ou processo, que
contribuem no atendimento das necessidades dos clientes finais e intermediá rios. A
eqüidade é definida como o balanço das apropriaçõ es dos benefí cios econômicos
gerados ao longo da CP por seus grupos de atores sociais;
- com relaçã o aos sistemas produtivos busca em geral maximizar a produçã o
bioló gica e econômica, minimizar custos, maximizar a sua eficiência para
determinado cená rio socioeconômico, estabelecer determinados padrõ es de
qualidade, proporcionar a sustentabilidade dos ecossistemas ou a produçã o econômica
sustentá vel, e garantir a competitividade dos produtos;
- busca identificar os ecossistemas naturais e os contextos socioeconômicos em que a
cadeia produtiva opera;
- as cadeias agrí colas objetivam suprir o consumidor final de produtos em qualidade
e quantidade compatí veis com as suas necessidades e a preços competitivos, sendo,
portanto, muito importante a influência do consumidor final sobre todos os
componentes da cadeia, para que se mantenha a sustentabilidade das atividades.

2.2.2 Metodologia de aná lise

A metodologia de prospecçã o de demandas tecnoló gicas proposta pela Embrapa (Castro et
alii,1995), foi desenvolvida em forma de Conjuntos Metodoló gicos (CM), nos quais sã o
agrupados os procedimentos, conteúdos, métodos e técnicas para execuçã o das aná lises. 
Existem quatro CM de prospecçã o: sistemas naturais ou ecossistemas, cadeias produtivas,
sistemas produtivos e cadeias do conhecimento. Para a presente pesquisa se utilizará  somente
o Conjunto Metodoló gico para a aná lise de cadeias produtivas.

A metodologia de caracterizaçã o das cadeias produtivas do agronegócio, elaborada por
Castro et alii (1995, 1998), possui sete etapas que serã o descritas a seguir:

- Definiçã o dos objetivos das cadeias produtivas: definiçã o dos produtos da cadeia
produtiva; definiçã o das expectativas do mercado consumidor com relaçã o ao sistema
produtivo (atual e futuro); definiçã o de hipó teses dos objetivos do estudo (eficiência,
qualidade, competitividade etc.).
- Importância relativa das cadeias produtivas com relaçã o ao agronegó cio:
participaçã o da CP no negó cio agrí cola; intensidade das relaçõ es da CP e suas
transaçõ es com o complexo agroindustrial; identificaçã o dos produtos finais diversos.
- Definiçã o dos limites (fronteira da CP) e caracterizaçã o geral da CP: identificaçã o
dos ecossistemas naturais em que a CP opera; identificaçã o do contexto
socioeconômico em que a CP opera; caracterí sticas sociais e econômicas especí ficas
dos atores sociais da CP.
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- Determinaçã o e segmentaçã o dos atores sociais e fluxos da CP: identificaçã o dos
constituintes da CP, insumos, produtos e subprodutos; identificaçã o das relaçõ es
(transaçõ es) entre os atores sociais.
- Determinaçã o do desempenho interno e geral das CP: caracterizaçã o do
desempenho e dos processos dos atores sociais das CP; definiçã o dos padrõ es
tecnoló gicos dos atores sociais e comparaçã o com padrõ es similares em CPs de
referência; seleçã o e determinaçã o das limitaçõ es mais crí ticas ao desempenho
(fatores crí ticos).
- Prospecçã o do impacto atual e futuro dos fatores crí ticos sobre eficiência, qualidade,
competitividade e equidade da CP: sensibilidade da CP à reduçã o das limitaçõ es da
eficiência dos atores sociais; perspectivas futuras de comportamentos dos fatores
crí ticos identificados e seus impactos sobre a eficiência, qualidade, competitividade
e equidade da CP.
- Definiçã o das demandas atuais, potenciais e futuras da CP: determinaçã o da
eficiência econômica (Ec) e potencial (Ep) da CP; definiçã o das limitaçõ es (fatores
crí ticos) de maior impacto no desempenho.

Deve ficar claro que, quando a metodologia acima utiliza o termo demanda, está  se
referindo, principalmente, às demandas e necessidades de conhecimentos e tecnologias para
as CP e SP, sendo estes os clientes diretos (produtores rurais) e preferenciais das pesquisas e
aná lises. Busca, assim, reduzir o impacto de limitaçõ es identificadas nos componentes das CP,
para a melhoria da qualidade de seus produtos, eficiência produtiva, competitividade,
sustentabilidade e eqüidade de benefí cios entre os componentes.

Já  em outras abordagens e metodologias para aná lise de cadeias estes aspectos sã o
também considerados, porém o foco é muito mais amplo, voltado, principalmente, para aná lise
das estratégias das firmas e resoluçã o de problemas gerenciais globais ou polí ticos das
empresas do agronegó cio no contexto do mercado.

Esta metodologia foi utilizada nesta pesquisa como um dos referenciais teó ricos para
a elaboraçã o do roteiro de entrevistas aplicado nos estudos de caso, com o objetivo de descrever
os componentes e as caracterí sticas dos elos e etapas que formam as principais cadeias de
alimentos orgânicos com atuaçã o no municí pio de Porto Alegre. Para a elaboraçã o da
pesquisa nã o foram aplicados todos os questionamentos propostos pela metodologia, e sim,
considerou-se os mais pertinentes e relevantes ao desenvolvimento do estudo.

A seguir, serã o realizadas algumas complementaçõ es a esta metodologia, no que diz
respeito a conceitos e interpretaçõ es, com o objetivo de melhor aplicá -la aos propó sitos do
estudo.

Para facilitar a aná lise, dividiu-se o roteiro de coletas de dados e informaçõ es,
conforme seqüência ló gica dos macrosegmentos que compõ em a cadeia: aspectos relacionados
à montante da cadeia produtiva (“antes da porteira”); aspectos relacionados às propriedades
agrí colas ou sistemas produtivos (“dentro da porteira”); e aspectos relacionados à jusante da
cadeia produtiva (“depois da porteira”).

O elo “antes da porteira” se caracteriza pela composiçã o de agentes que constituem
o elo inicial do agronegó cio e que contribui para os suprimentos das propriedades agrí colas
de adubos orgânicos e outros insumos, sementes, má quinas, implementos e serviços associados
a estes produtos.

O elo “dentro da porteira” se constitui pelos sistemas produtivos de matérias-primas
agrí colas de origem vegetal e animal, ou seja, as propriedades rurais.
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Já  o elo considerado “depois da porteira” é constituí do por agentes da armazenagem
e estocagem, agroindustrializaçã o e processamento, transporte, distribuiçã o e comercializaçã o
(atacadista e varejista) de produtos agropecuá rios.

Um aspecto pouco explorado pela Metodologia de Aná lise de Cadeias Produtivas
proposta pela Embrapa e descrita por Castro et alii (1995, 1998) diz respeito ao Ambiente
Institucional (leis, normas, instituiçõ es normativas) e o Ambiente Organizacional (instituiçõ es
de governo, de crédito, etc.), que apresentam influência sobre os componentes da cadeia. Cabe
ressaltar, que estes aspectos sã o bastante discutidos em abordagens teó ricas sobre cadeias
agroindustriais, tais como a CSA e filère.

Os autores fazem referência a estes dois ambientes, quando estã o se reportando ao
Modelo Geral da Cadeia Produtiva, entretanto, quando da descriçã o do modelo de prospecçã o
de demandas tecnoló gicas, estes elementos de aná lise desaparecem da nova cadeia ilustrada,
recebendo maior atençã o os outros componentes inseridos no sistema proposto.

Mesmo nã o fazendo referência direta a estes conjuntos de elementos e sua interaçã o
com os componentes das cadeias produtivas, deixam transparecer a importância destes,
principalmente em duas passagens do texto.

Em um primeiro momento, quando afirma que “a ilustraçã o da cadeia produtiva para
demandas tecnoló gica é bastante esquemá tica, estando ausentes componentes tais como as
estruturas de transporte e armazenamento, que sã o potenciais geradores de demandas para o
mercado de tecnologia” (Castro et alii, 1995, p. 17). Mesmo nã o se referindo a agentes de
suporte das cadeias produtivas (tal como é definido conceitualmente o Ambiente
Organizacional), e sim de agentes que podem fazer parte do encadeamento de relaçõ es
técnicas e comerciais entre os agentes, é relevante a afirmaçã o de que a ilustraçã o da CP é
bastante esquemá tica, porque sinaliza a necessidade de complementaçã o com outros
elementos importantes de suportes às cadeias, para a correta interpretaçã o do contexto dos
agronegó cios.

Em um segundo momento, quando afirmam que “as necessidades de tecnologia de
usuá rios especí ficos, ou da sociedade como um todo, sã o definidas pelos objetivos da
sociedade. Estes, por sua vez, sã o influenciados por caracterí sticas dos sistemas sociais, como
valores, padrõ es de consumo, que determinam, necessidades e prioridades em relaçã o a
usuá rios da tecnologia.” (Castro et alii, 1995, p. 15).

Já  neste caso fica evidente a importância dada aos elementos que compõ em o
Ambiente Institucional.  Sugerem, portanto, que estas variá veis dinâmicas sejam monitoradas,
por meio da prospecçã o tecnoló gica porque provocam modificaçõ es nas demandas e
aumentam a possibilidade de aceitaçã o ou rejeiçã o por parte dos agentes beneficiá rios diretos.
Estas variá veis vã o desde aspectos socioeconômicos até crenças e valores, que podem aumentar
ou diminuir o interesse por determinada tecnologia.

Faz-se a seguir uma breve  apresentaçã o e discussã o sobre os ambientes institucional
e organizacional, por complementar a metodologia de aná lise de cadeias produtivas adotada,
e também, porque estes elementos possuem bastante destaque durante e na apresentaçã o dos
resultados da pesquisa.

Saes (2000) analisa o papel das organizaçõ es que atuam no agribusiness e o como
ocorrem o seu surgimento, apresentando os conceitos de ambiente institucional e 
organizacional em que estã o inseridos os Sistemas Agroindustriais. Define o ambiente
institucional como aquele composto por um conjunto de regras, tanto formais quanto
informais, sendo que estas possuem o objetivo de restringir o comportamento dos indiví duos
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e criar uma estrutura que permita a interaçã o humana nos campos polí ticos, sociais e
econômicos.

As regras formais sã o aquelas criadas e estabelecidas por algum poder legí timo
(constituiçã o de um paí s, leis, estatutos das organizaçõ es) e as regras informais sã o aquelas
que fazem parte da herança cultural ou de um conjunto de valores transmitidos socialmente
(tabus, costumes, tradiçõ es e có digos tá citos de conduta).

O ambiente organizacional é aquele composto pelas organizaçõ es que representam
o comportamento cooperativo de indiví duos que se unem em busca de determinado fim,
constituindo grupos polí ticos (partidos), sociais (igrejas, clubes), educacionais (escolas,
universidades) e econômicos (empresas, sindicatos, câmaras setoriais, associaçõ es, cooperativas
e agencias governamentais) (Saes, 2000).

North (1990) apud Saes (2000) utiliza-se da seguinte metá fora para definir
instituiçõ es e organizaçõ es: “as instituiçõ es estã o para as "regras do jogo", assim como as
organizaçõ es estã o para os jogadores."

A Nova Economia das Instituiçõ es, segundo Garcias (1999, p. 20), entende que o
funcionamento e a eficiência do sistema econômico dependem das regras que definem e
regulam as relaçõ es entre os indiví duos e as entidades que compõ em um sociedade. Dizendo
isso, refere-se aos ambientes institucionais e organizacionais que envolvem e interferem nos
Sistemas Agroindustriais.

O ambiente institucional compreende o conjunto de normas gerais e especí ficas,
inclusive as polí ticas governamentais, e os usos e costumes que afetam as açõ es e relaçõ es
econômicas, sociais e polí ticas, de forma direta e indireta.

O ambiente organizacional , segundo Garcias (1999), está  representado pelo conjunto12

de organizaçõ es cuja finalidade é viabilizar e facilitar o processo de interaçã o entre os agentes.”
Cita como componentes dessa estrutura as organizaçõ es polí ticas (partidos polí ticos, Câmara,
Senado); organizaçõ es econômicas (empresas, cooperativas, sindicatos, associaçõ es de
empresas, associaçõ es profissionais, instituiçõ es de estudo e pesquisa), organizaçõ es sociais
(clubes, associaçõ es esportivas, organizaçõ es religiosas).

Para Farina (1999, p. 27) a denominaçã o de ambiente organizacional é atribuí da para
a provisã o de bens públicos e coletivos, cuja oferta depende tanto do Estado como de
organizaçõ es de interesse privado, tais como associaçõ es de produtores, sindicatos, bureaus
públicos, institutos de pesquisa e polí ticas setoriais. Cita como funçõ es destas organizaçõ es
a implantaçã o de sistemas de informaçõ es sobre mercados, tendências de consumo, difusã o
e monitoramento de novas tecnologias e acompanhamento de estratégias empresariais. Todas
estas atividades devem ser de  domí nio público e coletivo como forma de proporcionar
competitividade a todos os agentes que compõ em as cadeias produtivas.

O ambiente institucional por sua vez é definido como aquele que contempla os
sistemas legais de soluçã o e disputas, polí ticas, econômicas, tarifá rias, tributá rias, comerciais
e setoriais adotadas pelo governo, e ainda, as tradiçõ es e costumes como elementos
institucionais importantes a serem analisados devido às influências que causam nos sistemas
agroindustriais. Estas açõ es, segundo Farina (1999, p. 28), podem também ser adotadas por
outros parceiros ou concorrentes, resultando nas já  amplamente conhecidas barreiras nã o

 Garcias (1999, p. 27) utiliza o termo Mecanismo Institucional, afirmando que este possui semelhança co o de
12

Ambiente Organizacional, proposto por Farina (1998, p. 10), o qual possui a finalidade prover “bens públicos e
coletivos cuja oferta adequada depende da açã o do Estado ou de Organizaçõ es de interesse privado, tais como
associaçõ es de produtores, sindicatos etc.”
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tarifá rias e dos controles fitossanitá rios, blocos comerciais e a atuaçã o das empresas
transnacionais.

Zylbersztajn (1995, p.159), em sua aná lise sobre a aplicaçã o da Nova Economia das
Instituiçõ es para o entendimento das estruturas de governança e coordenaçã o do agronegó cio,
utiliza as definiçõ es de Instituiçõ es e Organizaçõ es, a partir dos conceitos estabelecidos por
North (1990) e Williamsom (1993).

Para estes autores, Instituiçã o é um “ ... conjunto de restriçõ es formais e informais que
regulam a interaçã o humana na sociedade.” Este por sua vez é constituí do pelo conjunto de
regras polí ticas, sociais e legais que  “ ... estabelecem as bases para produçã o, troca e
distribuiçã o...” sendo estas as regras gerais do “jogo social”.

As organizaçõ es surgem a partir desse ambiente institucional, adotando estratégias
que propiciam o aparecimento de estruturas polí ticas, sociais e econômicas, limitadas e
condicionadas por regras institucionais. Os agentes que constituem os sistemas econômicos e
sociais fundam firmas, cooperativas, partidos polí ticos e associaçõ es com o objetivo de
otimizar as suas atividades principais dentro das regras e normas impostas pelo ambiente
institucional.

Zylbersztajn (1995, p.163) cita alguns exemplos de desenhos organizacionais voltados
à atuaçã o com fluxos de informaçõ es para as tomadas decisõ es no agronegó cio, organizaçõ es
financeiras, apoios à comercializaçã o e diminuiçã o de riscos, questõ es estas importantes para
o funcionamento eficaz dos Sistemas e Complexos Agroindustriais. Sã o exemplos, as Bolsas
de Mercadorias e Futuros, Órgã os Federais de Informaçõ es Agrí colas, as Câmaras Setoriais,
Associaçã o Brasileira de Agribusiness (ABAG), Associaçã o Brasileira da Indústria de Óleos
Vegetais (ABIOVE), Associaçã o Brasileira da Indústria Alimentí cia (ABIA), entre tantos
outros exemplos de agentes que formam o ambiente organizacional no agronegó cio,
encontrados no paí s e no exterior.

Dessa forma, pode-se definir que tanto as instituiçõ es como as organizaçõ es possuem
como objetivo dar suporte ao funcionamento dos Sistemas Agroindustriais ou das cadeias
produtivas, sendo importante a compreensã o desses dois ambientes como forma de
complementar o entendimento de como os agentes em estudo atuam com relaçã o à estrutura
de mercado.

O ambiente institucional, para este estudo, compreende as regras formais e informais
que atuam sobre os agentes inseridos nas cadeias produtivas de alimentos orgânicos. As regras
formais sã o todas aquelas que dizem respeito às normatizaçõ es, certificaçõ es, regimentos,
estatutos, instâncias de deliberaçã o, sistema legal, polí ticas setoriais, entre outras. As regras
informais sã o os aspectos associados às filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas
e ecoló gicos, aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos, valores importantes e que
prevalecem, há bitos, motivaçõ es, có digos de conduta, entre outras.

O ambiente organizacional, para a presente pesquisa diz respeito às Organizaçõ es
Nã o Governamentais (ONGs) que atuam com a produçã o ecoló gica, o aparato estadual de
crédito e assistência técnica no âmbito estadual e federal, organizaçõ es cooperativas,
Instituiçõ es Certificadoras, ó rgã os reguladores, câmara setorial, entre outras entidades
religiosas, de ensino, de pesquisa e sindicatos.

Entretanto optou-se por diferenciar os aspectos internos  dos externos, buscando
identificar como estes influenciam no desempenho dos agentes selecionados para o estudo.
Portanto, para a presente investigaçã o, utiliza-se o termo quadro institucional e organizacional
em que estã o inseridas as cadeias produtivas analisadas, contemplando-se, assim, tanto os
aspectos mais macros do ambiente institucional e organizacional (aspectos externos), como os
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aspectos mais micros (internos), relacionados aos valores organizacionais, princí pios de
conduta das empresas, crenças, caracterí sticas comportamentais e percepçõ es individuais e
coletivas dos grupos de agricultores associados ou cooperados.

Tem-se assim, condiçõ es de verificar a origem e o grau de influência de diversos
parâmetros (institucionais e organizacionais) a partir de vá rias perspectivas.

Esta complementaçã o à metodologia utilizada pela Embrapa, em muito contribui
para o desenvolvimento da pesquisa, tanto no que diz respeito à coleta dos dados e
informaçõ es, como para a descriçã o dos estudos de casos.

A seguir serã o descritos a abordagem de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos,
que também foi utilizada para a elaboraçã o do roteiro de entrevistas, e o levantamento de
parâmetros e elementos teó ricos que conduziram às conclusõ es com relaçã o às proposiçõ es
iniciais do presente estudo.

2.3 Gerenciamento da cadeia de suprimentos

O Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos (Supply Chain Management) é uma abordagem
sistêmica que busca integrar os vá rios elos de uma cadeia, com o objetivo de obter vantagens
competitivas através, nã o mais da competiçã o indiscriminada, e sim da cooperaçã o com outras
empresas que fazem parte do mesmo ambiente competitivo, ou seja, considerando como fatores
fundamentais de sucesso o entendimento de que qualquer empresa que queira satisfazer os
seus clientes, deve perceber que o seu negó cio está  além dos seus pró prios limites e que  suas
açõ es estratégicas dependem também das açõ es dos seus fornecedores, dos fornecedores dos
seus fornecedores, dos seus compradores ou distribuidores, antes que o produto chegue às
mã os dos consumidores finais.

Esta abordagem possibilita  maior intervençã o por meio de açõ es gerenciais na cadeia,
sendo muito utilizada no meio acadêmico para estudo e resoluçã o de casos empí ricos. A
amplitude desta abordagem, segundo Pedrozo (1999), faz com que se desenvolvam interfaces
e, algumas vezes, até se confunda com outras á reas da teoria organizacional, dentre elas:
logí stica/distribuiçã o; tecnologias da informaçã o (TI), sistemas de comunicaçã o e de
marketing; canais de distribuiçã o e redes/alianças.

O crescente número de participantes atuando em um ambiente competitivo de
negó cios, e com pouca coordenaçã o contribui enormemente para o aumento dos custos. Uma
soluçã o para este problema passa pela busca de uma maior coordenaçã o e sincronizaçã o,
através de um processo de cooperaçã o e troca de informaçõ es nos canais de distribuiçã o. Esta
coordenaçã o na cadeia é que vem sendo chamada de Supply Chain Management, com uma
forte contribuiçã o dos avanços da informá tica e das telecomunicaçõ es.

A cadeia deve ser vista como uma rede de empresas interdependentes que agem em
sintonia, com o objetivo de criar valor ao cliente final. O SCM tem como meta exatamente
buscar esta sintonia na cadeia produtiva, aumentando, assim, a competitividade de todos os
agentes. Envolve a gestã o de todos os processos e relacionamentos entre as empresas, chegando
até mesmo a modificar muitas prá ticas organizacionais apó s a sua implementaçã o. Estas
caracterí sticas é que diferenciam o SCM da logí stica, ou seja, da capacidade de intervençã o
nas empresas.

O Supply Chain Management começou a se desenvolver no final dos anos 80
(Fleury,1999), seguindo as constantes revoluçõ es nos conceitos gerenciais das últimas décadas.
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Ainda existem confusõ es com o termo logí stica integrada , que aborda toda a cadeia de13

abastecimento, da entrada de matérias-primas até a entrega do produto final, porém, segundo
este autor, o SCM é mais abrangente, porque inclui um conjunto de processos de negó cios que
em muito ultrapassa as atividades diretamente relacionadas com a logí stica. Trata-se de uma
ferramenta gerencial, que possibilita uma reduçã o dos custos operacionais, através da
integraçã o das operaçõ es na cadeia de suprimentos, utilizada com outras tecnologias de
gerenciamento, tais como o ECR (Efficient Consumer Response) ou o QR (Quik Response).

Figueiredo & Arkader (1998) afirma que o conceito de Supply Chain Management
surgiu como uma evoluçã o natural do conceito de logí stica integrada, ou seja, enquanto a
logí stica integrada representa uma integraçã o interna de atividades, o SCM representa uma
integraçã o externa, pois estende a coordenaçã o dos fluxos de materiais e de informaçõ es aos
fornecedores e aos clientes finais. Trata-se de uma vertente atual do pensamento logí stico,
onde o SCM representa uma á rea especí fica e interdisciplinar, com uma visã o integrada entre
funçõ es e empresas, ao longo da cadeia.

Bowersox (1998) conceitua Supply Chain como um termo que considera uma
seqüência de compradores ou vendedores, trabalhando em conjunto, para levar o produto da
origem até a casa do consumidor, ou seja, é uma série de relacionamentos. Comparativamente,
a logí stica é o movimento de produtos e de informaçõ es,   relativa aos relacionamentos na
cadeia, incluindo-se transporte, armazenagem, estoques e a informaçã o inerente a tudo isso.
A logí stica é uma parte do SCM, sendo este uma estratégia maior do negó cio.

A cadeia de abastecimento ou de suprimentos é constituí da pelo conjunto de
organizaçõ es que se interrelacionam, envolvendo os diferentes processos e atividades
empresariais, criando valor na forma de produtos e serviços, desde os fornecedores de matérias-
primas até o consumidor final. Já  a gestã o da cadeia de abastecimento ou de suprimentos é
uma filosofia de negó cio baseada nas demandas do mercado, que visa a agregar valor para o
consumidor final, por meio de um planejamento e controle mais efetivo da movimentaçã o e
integraçã o dos fluxos de informaçõ es, mercadorias e recursos, ressaltando-se as relaçõ es de
cooperaçã o ao longo de toda a cadeia produtiva (ABML, 1998;Ching, 1999).

Os fundamentos do gerenciamento da cadeia de suprimentos sã o definidos por
Christopher (1999), como sendo significativamente diferentes dos controles clá ssicos de
materiais e de fabricaçã o, em quatro sentidos: cadeia de suprimentos como entidade única;
possui significado estratégico; fornece uma perspectiva diferente sobre os estoques; abordagem
de integraçã o, e nã o somente interface. Este autor afirma também que a fonte da vantagem
competitiva é o gerenciamento logí stico, sendo este o meio pelo qual as necessidades dos
clientes sã o satisfeitas por intermédio da coordenaçã o dos fluxos de materiais e de
informaçõ es, desde o mercado, passando pela empresa e suas operaçõ es, até atingir os seus
fornecedores.

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos também é definido “como uma
metodologia desenvolvida para alinhar todas as atividades de produçã o de forma sincronizada,
visando a reduzir custos, minimizar ciclos e maximizar o valor percebido pelo cliente final por

 Wood & Zuffo (1998) apresentam a evoluçã o histó rica do conceito de logí stica, onde a mesma deixa de ter uma
13

caracterí stica meramente técnica e operacional para ganhar um conteúdo estratégico ao longo do tempo. A logí stica
integrada surge quando a funçã o logí stica nas empresas assumem, além dos papéis de administraçã o de materiais
(estoques, compras e movimentaçõ es) e da distribuiçã o (sistema de transporte) a visã o sistêmica da empresa e a
integraçã o por sistema de informaçõ es. Está  situada como a terceira fase da evoluçã o da logí stica, anteriormente
do Supply Chain Management (quarta fase) e SCM + ECR - Efficient Consumer Response - (quinta fase).
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meio do rompimento das barreiras entre departamentos e á reas (Wood & Zuffo, 1998, p. 61).
Este conceito engloba a logí stica integrada, parcerias com fornecedores, distribuidores e
varejistas, sincronizaçã o da produçã o, sistema de informaçõ es, previsã o de vendas, sendo que
todas estas atividades, segundo este autor, fazem parte da nova cadeia de valores e do novo
sistema de valores, orientados para o atendimento ao cliente.

Poirier & Reiter (1996) apud Wood & Zuffo (1998) conceituam o gerenciamento da
cadeia de suprimentos como um “sistema que envolve todos os elementos de uma cadeia de
produçã o, do fornecedor de matéria-prima até a entrega do produto (ou serviço) pelo comércio
varejista (ou empresa prestadora de serviços) ao consumidor final, visando à otimizaçã o da
cadeia de valores como um todo”.  Bowersox (1996) apud Wood & Zuffo (1998) complementa
afirmando que esta idéia surge da premissa, segundo a qual, a cooperaçã o entre membros da
cadeia reduz os riscos individuais o que pode ocasionar uma melhor eficiência na logí stica,
eliminando perdas e esforços desnecessá rios.

O resultado da adoçã o do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos para os negó cios
empresariais, segundo Wood & Zuffo, (1998), é que a competiçã o nã o se dará  apenas entre
empresas, mas também entre sistemas de valores, através da implementaçã o de uma visã o
sistêmica no empreendimento, incluindo fornecedores e canais de distribuiçã o.

Lavalle (1995) apud Lavalle & Fleury (1998, 1999) descreve um modelo conceitual de
organizaçã o logí stica, adaptado do modelo de Bowersox (1992), que está  baseado na
formalizaçã o da funçõ es logí sticas na coordenaçã o da cadeia, no monitoramento de
desempenho dos processo logí sticos e na adoçã o de tecnologia de informaçã o.  Todas estas
caracterí sticas da organizaçã o refletirã o na sua flexibilidade em atender às demandas do
mercado, de forma adequada, em um ambiente complexo, formado por um grande número
de clientes, fornecedores e instalaçõ es.

É possí vel encontrar na literatura diversos outros autores (Wood & Zuffo, 1998;
Cooper e Ellram, 1993; Beers, Beulens e Van Dalen; Zuurbier, 1998; Beek, Beulens e Meffert,
1999) que tratam desse tema e que ressaltam como principais aspectos e caracterí sticas do
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos:

- Gerenciamento dos estoques, armazenagem, movimentaçã o e compras ao longo de
toda cadeia;
- Cooperaçã o entre fornecedores e distribuidores na busca por maximizaçã o da
satisfaçã o dos consumidores e minimizaçã o dos custos ao longo da cadeia;
- Compartilhamento das informaçõ es através de modernos sistemas de informaçõ es
e de produçã o (EDI, ECR, JIT, etc.);
- Compartilhamento dos riscos entre todos os integrantes da cadeia;
- Sincronismo, flexibilidade e planejamento conjunto da produçã o;
- Eliminaçã o das barreiras verticais, horizontais, externas e geográ ficas das
organizaçõ es, através da quebra das suas fronteiras;
- Compatibilidade e alinhamento das diretrizes bá sicas da cadeia (otimizaçã o
logí stica) com as filosofias administrativas, as metas, os objetivos e os componentes
estratégicos;
- Coordenaçã o da cadeia centralizada em algum dos elos, porém com
descentralizaçã o das operaçõ es ao longo da cadeia. A cadeia é vista como uma única
organizaçã o;
- Compartilhamento dos aspectos ambientais (poluiçã o e emissã o de resí duos que
causam ameaça às pessoas, plantas, animais e aos ecossistemas), que influenciam o
gerenciamento da cadeia de suprimentos, tais como, mudanças das matérias-primas,
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reutilizaçã o de materiais, mudanças de processos, mudanças de produtos, reutilizaçã o
de produtos e embalagens, reduçã o do transporte, mudanças no comportamento dos
consumidores e tratamento de resí duos.
 Com o objetivo de melhor entender as contribuiçõ es advindas desta abordagem, para

o entendimento adequado do problema de pesquisa serã o realizadas a seguir, de forma rá pida,
mais algumas consideraçõ es a respeito do contexto em que está  inserido o estudo.

Os mercados de produtos orgânicos, por estarem em crescente expansã o e oferecerem
boas possibilidades de retorno, exigem que seja feita a coordenaçã o de toda a cadeia produtiva
para que se mantenham os critérios competitivos e os atributos qualitativos estabelecidos pelos
elos do sistema de produçã o. As abordagens de gerenciamento de cadeias produtivas, utilizadas
em estudos dos sistemas de agronegó cios, buscam oferecer novas formas de gestã o para que
os agentes envolvidos em uma atividade econômica conquistem vantagens no mercado e gerem
competitividade para todos os integrantes dessa cadeia.

Portanto, surgem a todo momento estas novas formas de gestã o para suprirem as
necessidades de coordenaçã o vertical, baseada na padronizaçã o, controle da qualidade e
produtividade, negó cios via contratos, marketing para nichos de mercado, visã o integrada de
logí stica, desenvolvimento de tecnologia apropriada, parcerias e alianças estratégicas, sendo
que todas essas atividades contribuem para dar respostas ao que o consumidor deseja. Estas
formas de gestã o representam decisõ es estratégicas em busca de objetivos de crescimento e
expansã o no mercado, melhor posicionamento, direcionamento, segmentaçã o e o
desenvolvimento de vantagens competitivas sustentá veis para os negó cios, que acabam
afetando os outros elos da cadeia produtiva de alimentos.

Porém, o termo estratégia é utilizado como um meio de englobar uma ampla
diversidade de conceitos e termos que geralmente significam diferentes visõ es sobre os diversos
contextos envolvidos. Isto pode ser percebido entre os agentes que atuam com questõ es
ambientais, que possuem preocupaçõ es e objetivos que vã o desde a reconciliaçã o da ecologia
com a economia, buscando eficiência, qualidade e competitividade no mercado, até objetivos
e preocupaçõ es sociais embasados em movimentos ideoló gicos e sociais, em busca da
transformaçã o do modelo econômico vigente. Portanto, as questõ es ambientais passam tanto
pelas oportunidades de mercado ("produtos verdes") e pelas melhorias da competitividade,
como por argumentaçõ es cientí ficas, por movimentos sociais, por açõ es e posicionamentos
de governos que buscam resultados mais abrangentes e globais.

Dentro da idéia de cadeia produtiva estas diferentes estratégias, muitas vezes
provenientes de quadros institucionais especí ficos, refletem-se no modo como os agentes
atuam coordenadamente no mercado, podendo resultar em possí veis incompatibilidades e
inadequaçõ es, entre os diversos agentes na formaçã o de uma nova cadeia ou  com a estrutura
de demanda do mercado, impedindo que o conjunto de organizaçõ es alcance um desempenho
sustentá vel em seu ambiente de negó cios.

É diante desse contexto que se situa o problema de estudo, no qual  busca-se verificar
as ló gicas e estratégias existentes nas principais cadeias de produçã o de alimentos orgânicos 
e, ao mesmo tempo, avaliar a compatibilidade e adequaçõ es das caracterí sticas estruturais dos
atores econômicos que compõ em estas cadeia, com os aspectos e elementos necessá rios para
o suprimento das demandas atuais e potenciais, por meio das novas formas e técnicas de
gerenciamento de cadeias produtivas.  Por este motivo utiliza-se o referencial teó rico sobre o
gerenciamento da cadeia de suprimentos para verificar quais cadeias produtivas de alimentos
orgânicos possuem as caracterí sticas necessá rias ao atendimento da evoluçã o da demanda do
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mercado, dentro da perspectiva dessa abordagem técnica e operacional de gerenciamento de
sistemas agroindustriais.

2.4 Teoria institucional

De acordo com os institucionalistas, as organizaçõ es estã o inseridas em um ambiente
constituí do por regras, crenças, mitos, valores, elementos sociais, culturais e cognitivos criados
e consolidados por meio da interaçã o social.

A abordagem institucional surge como uma nova forma de analisar o ambiente e os
aspectos internos e externos em que os agentes econômicos estã o inseridos, a partir de novos
fatores que afetam diretamente os resultados das organizaçõ es. As oportunidades no ambiente
sã o originadas nã o somente através das restriçõ es tradicionais da teoria econômica, mas
também pelas restriçõ es institucionais. Por sua vez as organizaçõ es sã o criadas com o objetivo
de explorar essas oportunidades, sendo estas influenciadas pelas instituiçõ es, como também
influenciam o modo como as instituiçõ es evoluem.

Carvalho, Vieira & Lopes (1999) asseveram que o processo de institucionalizaçã o,
pode ser descrito como a substituiçã o dos fatores técnicos pelos valores na determinaçã o das
tarefas organizativas. Este enfoque desenvolveu-se, segundo Chanlat (1989) apud Carvalho,
Vieira & Lopes (1999), em três orientaçõ es distintas: econômica, polí tica e socioló gica.

Destacando-se a orientaçã o econômica, a teoria institucional evidencia aspectos que
nã o tem lugar na teoria econômica, surgindo como instrumento de estudo dos processos
dinâmicos e da evoluçã o cultural, negando-se a ser uma teoria da eficiência está tica e do
equilí brio de mercado, que coloca a tecnologia como determinante da teoria organizacional
(Meyer & Rowan, 1992). Para os institucionalistas as organizaçõ es estã o inseridas em um
ambiente que é formado pelas dimensõ es técnicas e institucionais, no qual buscam consolidar
padrõ es normativos com base em suas interpretaçõ es, objetivando competir nã o somente por
recursos ou consumidores (eficiência racional interna e externa), mas também por poder e
legitimidade institucional (Meyer & Rowan, 1992; Machado-da-Silva & Fonseca, 1999)

As instituiçõ es e o institucionalismo sã o os conceitos centrais da sociologia geral. Com
esta frase, Jepperson (1991) começa o seu artigo, no qual discute, entre outros aspectos, as
definiçõ es do termo instituiçã o. Afirma que as instituiçõ es estã o muito presentes na
sociologia,  podendo-se até afirmar que a sociologia é ciência das instituiçõ es. Cita um
comentá rio de Weber sobre esta relaçã o, no qual este afirma que “a teoria da instituiçõ es é a
contrapartida socioló gica da teoria da competiçã o na economia”. Entretanto, esta definiçã o
nã o é muito clara para muitos, devido ao termo instituiçã o ser usado para definir diferentes
situaçõ es: efeitos ambientais, efeitos culturais ou histó ricos, ou associaçõ es particulares.
Apresenta este fato como preocupante, devido à emergência de vá rios “novos
institucionalismos” por meio das ciências sociais: ciência polí tica, ciência econômica, na
psicologia, e agora na aná lise organizacional. Jepperson (1991) define instituiçã o como a
representaçã o da ordem ou padrã o social atingido por um certo estado ou propriedade, citando
como exemplos, casamento, contratos, salá rio, seguro, exército, férias, votaçã o, presidência,
corporaçã o, entre outros.

A consideraçã o desta abordagem nas ciências econômicas foi proposta por diversos
autores, como T. Veblen, J. Commons, J. K. Galbraith e W. Hurst (Zylbersztajn, 1995). Estes
autores começaram, a partir da década de 20, a considerar relevante o papel das instituiçõ es nos
seus modelos explicativos do funcionamento da economia, entendendo que as organizaçõ es
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nã o sã o neutras no ambiente institucional. Esta escola do pensamento econômico ficou à
margem da teoria econômica neoclá ssica, porém influenciou profundamente a teoria das
organizaçõ es e as teorias que relacionam as organizaçõ es com o meio ambiente (Zylbersztajn,
1995). Os institucionalistas afirmam que nã o é racionalidade, mas sim os instintos e costumes
que conduzem os comportamentos na economia, ressaltando-se assim, a importância de outras
disciplinas, como a sociologia, a polí tica e a antropologia, para estudos econômicos. Afirmam
ainda, que os modelos puramente matemá ticos e teó ricos, utilizados pelos neoclá ssicos,
distorcem a realidade por nã o incluí rem o ambiente institucional em que a economia está
inserida.

Powell & DiMaggio (1991), discorrendo sobre a Nova Economia Institucional,
afirmam que a aná lise iniciada por Coase (1937,1960) foi posteriormente revigorada por
Williamson (1975,1985), e mais recentemente estudada por historiadores econômicos (North,
1981) e por economistas organizacionais (Alchian e Demsetz, 1972; Nelson e Winter, 1982;
Grossman e Hart, 1987).

Para os autores, DiMaggio e Powell(1983),  Scott e Meyer(1992) apud Machado-da-
Silva, Fonseca e Fernandes (1999), “o ambiente técnico caracteriza-se pela troca de bens e
serviços, enquanto o ambiente institucional conduz ao estabelecimento e à difusã o de normas
de atuaçã o necessá rias para o alcance da legitimidade organizacional. Desse modo,
organizaçõ es submetidas a pressõ es do ambiente técnico e do ambiente institucional sã o
avaliadas, respectivamente, pela eficiência e pela adequaçã o às exigências sociais".

Acrescentam que é fundamental  entender que a natureza da atividade de cada
organizaçã o determina a maior ou a menor importância de cada um desses ambientes
(técnicos e institucionais) na formulaçã o das estratégias de açã o.

Uma aproximaçã o maior entre a teoria econômica e o institucionalismo foi realizada
por autores ligados à Nova Economia Institucional da qual se destaca, nas décadas de 70, 80
e 90, a obra de Oliver Williamson, como uma seqüência do trabalho de Ronald Coase, e
também o trabalho de Douglas North.

Williamson fornece importante contribuiçã o para a Nova Economia das Instituiçõ es,
através dos seus estudos sobre a Economia dos Custos de Transaçã o. Esta por sua vez, tem sua
origem em avanços notá veis nas á reas do Direito, da Economia e das Organizaçõ es, iniciada
nos anos 30, tornando-se mais aceita e validada nos anos 70, apó s a realizaçã o de verificaçõ es
de que as “falhas de mercado” possuem sua origem nos custos de transaçã o (Williamson,
1989). A Economia dos Custos de Transaçã o é um enfoque institucional comparado para os
estudos das organizaçõ es econômicas, na qual as transaçõ es sã o as unidades bá sicas da
aná lise. Comparativamente com outros estudos das organizaçõ es econômicas, Williamson
descreve a ECT da seguinte forma: a) é mais microanalí tica;  b) está  mais consciente de seus
supostos condutistas; c) introduz e desenvolve maior importância econômica às especificidades
dos ativos; d) recorre mais à aná lise institucional; e) considera a empresa como uma estrutura
de governança, e nã o como uma funçã o de produçã o com ênfase na tecnologia e propriedade;
6) outorga maior peso às instituiçõ es contratuais. Portanto, como denominado por Williamson,
os custos de transaçã o nã o sã o iguais a zero, conforme os pressupostos neoclá ssicos,
afirmando que os arranjos institucionais de governança procuram minimizar tanto os custos
de transaçã o como os de produçã o. Segundo Zylbersztajn (1995), o objetivo fundamental da
nova economia institucional é o de estudar as transaçõ es e seus custos como o indutores dos
modos alternativos de organizaçã o da produçã o (governança), dentro de um arcabouço
analí tico-institucional.
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Outro autor de destaque nesta nova teoria é North (1990:3), que em seu livro
Institutions, Institutional Change and Economic Performance define instituiçõ es como as
regras do jogo numa sociedade, ou mais formalmente, as restriçõ es que moldam a interaçã o
humana. As instituiçõ es, formais (regras ou leis) e informais (có digos de comportamento),
formam o ambiente onde os agentes atuam, definem e limitam as escolhas e açõ es dos
indiví duos, sendo que estas podem ser polí ticas, sociais ou econômicas. Esse autor afirma que
pouco se discute o fato das instituiçõ es afetarem o desempenho das economias ao longo do
tempo, contudo, a teoria econômica atual dá  pouca importância ao papel das instituiçõ es na
economia.

North (1990) apud Saes (2000) utiliza-se da seguinte metá fora para definir
instituiçõ es e organizaçõ es: “as instituiçõ es estã o para as "regras do jogo", assim como as
organizaçõ es estã o para os jogadores." As organizaçõ es representam o comportamento
cooperativo, de indiví duos que se unem em busca de determinado fim, constituindo grupos
polí ticos (partidos), sociais (igrejas, clubes), educacionais (escolas, universidades) e
econômicos (empresas, sindicatos, câmaras setoriais, associaçõ es, cooperativas e agências
governamentais) (Saes, 2000).

Commons (1961) apud Bromley (1989) define instituiçã o com uma açã o coletiva de
restriçã o, liberaçã o e expansã o das açõ es individuais. A atividade humana requer certas
convençõ es que regularizem e facilitem o processo de interaçã o social. Bromley (1989) cita
como exemplo de instituiçõ es que regulam e estruturam as nossas vidas, diariamente, o
calendá rio, os horá rios, as religiõ es que induzem a diversas restriçõ es quanto a bebidas, lazer
e modo de vida, velocidades no trânsito de veí culos, lugares especí ficos para fumantes, entre
outras. Enfim, instituiçõ es sã o regras ou normas positivas e negativas que buscam regular o
comportamento humano individual ou de grupos. O termo instituiçã o, também pode ser
utilizado, segundo Bromley (1989) para designar outros aspectos da sociedade, tais como as
escolas, igrejas, hospitais, casamentos, diferindo-se assim, das regras e convençõ es que definem
as escolhas de indiví duos, empresas, famí lias e outros tomadores de decisõ es citados
anteriormente.

Saes (2000) analisa o papel das organizaçõ es que atuam no agribusiness e como
ocorrem o seu surgimento, apresentando os conceitos de ambiente institucional e 
organizacional em que estã o inseridos os Sistemas Agroindustriais. Define o ambiente
institucional como aquele composto de um conjunto de regras, tanto formais quanto informais,
sendo que estas possuem o objetivo de restringir o comportamento dos indiví duos, e criar uma
estrutura que permita a interaçã o humana nos campos polí ticos, sociais e econômicos. As
regras formais sã o aquelas criadas e estabelecidas por algum poder legí timo (constituiçã o de
um paí s, leis, estatutos das organizaçõ es) e as regras informais sã o aquelas que fazem parte
da herança cultural ou de um conjunto de valores transmitidos socialmente (tabus, costumes,
tradiçõ es e có digos tá citos de conduta).

Wilkinson (1999), em seu artigo, realiza uma aná lise da atual dinâmica da
reestruturaçã o agroalimentar, utilizando-se da Teoria da Convençõ es  (TC) para o
entendimento da construçã o social das definiçõ es de qualidade (rotulagem e normatizaçõ es)
dos alimentos e das formas como se estabelecem as coordenaçõ es econômicas e as
caracterí sticas das estratégicas competitivas dominantes. Cita exemplos de como as regras,
normas  e convençõ es, ou as organizaçõ es e as instituiçõ es, determinam o conteúdo e a forma
da produçã o e da circulaçã o de mercadorias.

É o caso dos produtos com valores da tradiçã o, "da fazenda" ou com apelos ecoló gicos,
nos quais a coordenaçã o ocorre com base em mecanismos domésticos de confiança
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interpessoal e na valoraçã o comum de prá ticas particulares. Estes tipos de produtos
apresentam limites para expansã o dos modos de coordenaçã o econômica mais voltada para
aspectos da marca, ró tulos e opiniõ es do mercado, principalmente por possuí rem maiores
dificuldades de legitimaçã o devido às exigências técnicas, apoiadas em leis, normas e
regulamentaçõ es que definem e orientam os atributos qualitativos dos produtos ecoló gicos.

Nos grupos de produtores orgânicos que fazem parte dessa pesquisa, de uma forma
geral, estabeleceu-se, como hipó tese para o estudo, que nã o sã o as diretrizes do mercado que
conduzem os seus sistemas econômicos. Os mercados para estes produtos, geralmente, surgem
por relaçõ es socialmente construí das e nã o por leis e normas, externas e indeterminadas, ou
seja, as instituiçõ es (regras informais e os princí pios, filosofias, valores, etc.) sã o decisivas nas
escolhas das suas estratégias comerciais e empresariais.

A TC, segundo Wilkinson (1999), contribui para estudos agroalimentares, porque
define que "a atividade econômica é socialmente construí da, mantida e historicamente
determinada por açã o coletiva e individual, expressa através de organizaçõ es e instituiçõ es".
Desta forma, a  aná lise das açõ es econômicas assume uma perspectiva interdisciplinar, voltada
para as caracterí sticas e necessidades dos estudos no setor agroindustrial, com esforços
coletivos da Economia, da Sociologia, da Histó ria da Teoria Organizacional e da Filosofia
Polí tica, complementa Wilkinson (1999).

A Teoria das Convençõ es ocupa um espaço de complementaçã o para a teoria da
regulaçã o (Escola Francesa da Regulaçã o) em ní vel microeconômico, incorporando as regras
como mecanismo necessá rio de coordenaçã o das açõ es estratégias dos atores econômicos.

A aplicaçã o desses conceitos foi realizada por Clegg (1999), o qual analisa o caso
especí fico das padarias que produzem o pã o francês, em contraponto à expansã o do pã o
industrial no mercado. Põ e em discussã o, portanto, as teorias que estabelecem escalas de
produçã o e modos de organizaçã o,  com base  em fatores de uma indústria, uma tecnologia,
um produto e um mercado. Com este estudo, demonstra que as "organizaçõ es sã o compostas
em torno de um núcleo de valores imperativos" e "sã o imbricadas dentro de um campo
complexo de forças enlaçadas juntamente pelo poder capilar das maneiras de fazer, das
maneiras de ser e das maneiras de tornar-se culturalmente imbricadas."

No caso do pã o francês, os consumidores necessitam comprá -lo todos os dias,
aumentando assim os custos transacionais, o que nã o ocorreria caso este produto fosse
industrial, sendo realizada uma compra semanal. Já  para o padeiros, os custos também sã o
altos, devido ao fato de terem que suportar um "longo, á rduo e nã o remunerado aprendizado"
e correrem riscos extraordiná rios durante e apó s a vida dos negó cios, tanto com relaçã o à
sustentaçã o econômica do empreendimento quanto aos aspectos relacionados ao perí odo de
aposentadoria. Clegg (1999) afirma que mesmo assim estes agentes escolhem ser padeiros e
os seus clientes preferem comer pã o de padarias a  produto industrial. Granovetter (1985, p.
507) apud Clegg (1999) analisa este aspecto como uma rede de relaçõ es sociais, permitindo
que "pequenas firmas no ambiente de mercado possam persistir... porque uma rede densa de
relaçõ es sociais é sobreposta nas relaçõ es de negó cio, conectando tais firmas."

Tem-se, portanto, a partir dessa aná lise a constataçã o de que outros aspectos estã o
sendo levados em conta pelos agentes que compõ em os sistemas de produçã o, industrializaçã o
e comercializaçã o do pã o francês, que nã o somente os relacionados à eficiência técnica e
econômica. O mesmo pode-se afirmar em relaçã o aos alimentos orgânicos, que na maioria das
vezes nã o possui escala econômica apropriada, custos transacionais razoá veis e forma
organizacional adequada ao que está  sendo estabelecido ou demandado no seu ambiente
competitivo e tecnoló gico. Sendo assim, há  a necessidade de analisar também o ambiente
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institucional em que a indústria, a tecnologia, os produtos e os mercados, desse setor
especí fico, estã o inseridos.

Dessa forma, pode-se definir que tanto as instituiçõ es como as organizaçõ es possuem
como objetivo dar suporte ao funcionamento dos Sistemas Agroindustriais ou das cadeias
produtivas, sendo importante a compreensã o desses dois ambientes como forma de
complementar o entendimento de como os agentes em estudo atuam com relaçã o à estrutura
de mercado. O que torna, de certa forma, bastante complexo definir estes diversos "tipos" de
institucionalismos. Alguns mais  clá ssicos, oriundos de teorias econômicas, outros mais
voltados para a á rea da sociologia ou da administraçã o.

Verifica-se, apó s esta ampla revisã o do referencial teó rico disponí vel sobre a Teoria
Institucional, que trata-se de um campo do conhecimento bastante complexo e ainda pouco
explorado, no sentido de definir aplicaçõ es mais claras e precisas. Nã o se tem uma definiçã o
exata de qual ou quais dessas discussõ es e conceitos sã o melhor aplicados para determinadas
situaçõ es de pesquisa, sobre a influência e o papel das instituiçõ es na economia de uma forma
geral. Nesse sentido, encontrou-se a contribuiçã o de Rutherford  (1996) apud Veiga (1998)14

e Conceiçã o (2000).
O primeiro autor discorre sobre a falta de unidade nas discussõ es sobre as "economias

institucionais", tanto nas chamadas velhas como nas novas. A velha economia institucional
(VEI) possui como expoentes Thorstein Veblen, Jonh R. Commons, Wesley Michell, tendo
identificado dois programas de pesquisa a partir desses autores.

Um programa constituí do por Veblen e Ayres em torno da "dicotomia entre os
aspectos pecuniá rios e industriais da economia, tendendo a enfatizar o poder econômico e
polí tico das grandes corporaçõ es". O outro diz respeito ao pensamento de Commons
"concentrado em aspectos legais, direitos de propriedade e organizaçõ es, focalizando os
impactos sobre a distribuiçã o de renda e sobre a polí tica. As instituiçõ es sã o vistas como
resultado de processos formais e informais de resoluçã o de conflitos" (Veiga, 1998).

Já  com relaçã o às novas economias institucionais, Rutherford (1996) apud Veiga
(1998) identifica três programas de pesquisa diferentes. "Um parecido com o de Commons,
concentrado nos direitos de propriedade (Alchian & Demsetz, Posner). Outro focaliza
essencialmente os processos de escolha pública, incluindo os que envolvem rent seeking ou
coalizõ es para açã o coletiva (Olson, Mueller). E o terceiro lida, principalmente, com as
organizaçõ es, incluindo, basicamente, a tradiçã o dos custos de transaçã o (iniciada por Coase
e desenvolvida por Williamson), mas também a agency theory de Jensen & Meckling" (Veiga,
1998).

Conceiçã o (2000), discorrendo sobre as diversas abordagens institucionalistas
existentes, afirma que o termo instituiçõ es tem sido utilizado e definido de forma heterogênea
por vá rias correntes teó ricas. Em alguns estudos sã o definidas como regras, em outros como
há bitos e normas, ou como organizaçã o da firma, ou como padrõ es de comportamento. Neste
artigo, procura estabelecer um quadro das escolas denominadas institucionalistas, justificando
tal preocupaçã o pelo fato de que para cada conceito de instituiçõ es corresponde uma
abordagem. Sendo assim, pode ocorrer um empobrecimento das aná lises, que se utilizam 
desse campo teó rico, se as instituiçõ es sofrerem interpretaçõ es sob um único enfoque geral.

Com o objetivo de melhor organizar os campos de conhecimento e teorias
institucionais até agora descritas, que vã o desde a definiçã o de instituiçõ es como regras e

 RUTHERFORD, Malcom. Institutions in Economics. The Old and the New Institutionalism. Cambridge
14

University Press, 1996.
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valores culturais até ó rgã os de regulaçã o do estado, será  descrito abaixo o resultado da
pesquisa (tese de doutorado) realizada por Conceiçã o (2000), com relaçã o ao quadro de
escolas do pensamento institucionalista:

Antigo Institucionalismo
Principais nomes associados a esta escola: Mitchell, Wesley; Commons, John R., Veblen,
Thorstein. Porém, destaca-se como precursor do "velho" institucionalismo americano, a
abordagem de Veblen, que possui três pontos principais: 1) inadequaçã o da teoria neoclá ssica
em tratar as inovaçõ es; 2) preocupaçã o, nã o com o equilí brio está vel, mas em como se dá
a mudança e o conseqüente crescimento; 3) ênfase no processo de evoluçã o econômica e
transformaçã o tecnoló gica.

Neo- institucionalistas
Tem como principal nome Gorgon Wendell (1980), cujas idéias foram agrupadas em quatro
eixos por Conceiçã o (2000): 1) a economia é vista como um "processo contí nuo" que se opõ e
às hipó teses da economia ortodoxa; 2) interaçõ es entre instituiçõ es, tecnologia e valores sã o
de fundamental importância; 3) a aná lise econômica ortodoxa é rejeitada por ser
demasiadamente dedutiva, está tica e abstrata, constituindo-se mais em celebraçã o das
instituiçõ es econômicas dominantes, do que uma procura pela verdade e justiça social; 4) os
institucionalistas enfatizam aspectos ignorados por muitos economistas ortodoxos, como
trabalhos empí ricos e teó ricos de outras disciplinas, que lhe conferem um cará ter
multidisciplinar.

A abordagem neo-institucionalista, segundo Conceiçã o (2000), busca resgatar os
conceitos centrais do Antigo Institucionalismo proposto por Veblen, centrando em três
dimensõ es: crí tica à organizaçã o e performance das economias de mercado, por se
constituí rem em mera abstraçã o; desenvolvimento de um approach multidisciplinar para
resolver os problemas; e geraçã o de um corpo de conhecimento que possui um ponto em
comum com relaçã o a negaçã o do funcionamento da economia como algo está tico, regulado
pelo mercado na busca do equilí brio ó timo.

Importante ressaltar um dos tó picos que fazem parte do corpo de conhecimento dessa
escola, citado por Conceiçã o (2000). Trata-se da "teoria do valor" dos institucionalistas, que
nã o se preocupam com preços relativos das mercadorias, mas com o processo pelo qual os
valores se incorporam e se projetam nas instituiçõ es, estruturas e comportamentos sociais.
Estas caracterí sticas, como será  melhor comentado no final desse capí tulo, estã o bastante
presentes nos agentes objetos do presente estudo.

Nova Economia Institucional (NEI)
Os principais autores foram Ronald Coase (1937) e Oliver Williamson. Esta escola da teoria
institucional preocupa-se com aspectos microeconômicos, com ênfase na teoria da firma,
centrando a aná lise nas transaçõ es e os custos a elas associados. Possui três conceitos centrais:
racionalidade limitada, oportunismo e a Economia dos Custos de Transaçã o. Cita também
Douglas North como um importante autor dentro dessa escola.

Escola francesa da regulaçã o e a Escola evolucionista (neo-schumpeterianos). 
A primeira notabilizou-se na década de 80 devido aos estudos sobre a crise capitalista mundial,
a partir das formas institucionais de estrutura. Estuda a interaçã o entre mercado e estado. A
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escola evolucionista possui um enfoque microeconômico, definindo trajetó rias de inovaçã o
para paradigmas tecnoló gicos (ví nculos teó ricos com o ambiente institucional).

Antes de finalizar este capí tulo sobre a Teoria Institucional, é importante ressaltar
como este amplo quadro teó rico contribui para a realizaçã o do presente estudo. Os agentes
econômicos que estã o envolvidos na produçã o de alimentos orgânicos ou ecoló gicos, de uma
forma geral, possuem fortes aspectos institucionais, devido ao fato de assumirem posturas
interpretativas sobre a realidade externa, formando regras, normas, valores e procedimentos,
agindo conforme este ambiente institucionalizado na busca por reconhecimento ou
legitimidade.

Portanto, na medida em que as suas estruturas nã o sã o determinadas pelas demandas
do ambiente ou pelas exigências tecnoló gicas, e sim pela busca de  legitimaçã o das suas
normas, valores e princí pios no ambiente coletivo, pode ocorrer uma relaçã o conflituosa entre
eficiência técnica/econômica e a legitimidade institucional, já  que o objetivo dos agentes
envolvem aspectos de desempenho associados ao desenvolvimento sustentá vel, através das
dimensõ es econômicas, sociais, culturais e ecoló gicas.

Entretanto, é importante ressaltar que a teoria institucionalista nã o considera os
processos competitivos e institucionais necessariamente opostos ou excludentes, e sim, como
facetas de uma mesma dimensã o, na convergência entre os fatores técnicos e institucionais,
sendo, portanto, esta uma das questõ es de pesquisa proposta.

A ocorrência de uma maior importância para a legitimidade ambiental, conferida pelos
agentes que compõ em a cadeia produtiva, devido a constante busca por uma imagem e
credibilidade perante os clientes, fornecedores, funcioná rios, produtores e sociedade em geral,
pode prejudicar o desempenho na atual evoluçã o das demandas do mercado e da
reestruturaçã o do setor.

Porém, deve-se considerar  também, que a adoçã o de uma ló gica estritamente
econômica, por parte desses agentes, poderá  reduzir a possibilidade da disseminaçã o das
normas, valores e princí pios bá sicos, que estabelecem o que pode ser considerado como
orgânico ou nã o. Sem estes pressupostos fundamentais , a agricultura alternativa perde em
muito as suas caracterí sticas diferenciadoras no mercado. Por outro lado, a ênfase excessiva
nos objetivos e no alcance da missã o institucional ou empresarial (naturismo, ecologismo,
cooperativismo, associativismo, entre outras, etc.) poderá  diminuir a competitividade ou a
sustentabilidade dos negó cios, inviabilizando economicamente os empreendimentos de
agricultura orgânica.

Um outro aspecto que ressalta os fatores institucionais sã o as mudanças que estã o
ocorrendo no ambiente e, por conseqüência, nas instituiçõ es. Estas mudanças sã o definidas
por diversos fatores, tais como, preocupaçõ es com relaçã o ao meio ambiente, aspectos
tecnoló gicos, mudanças de há bitos e padrõ es de consumo, açõ es e polí ticas governamentais,
preocupaçõ es sociais, entre outras, estando os produtos orgânicos inseridos neste novo
contexto.

Portanto, este quadro teó rico contribui no entendimento destes diversos aspectos
contemporâneos, onde por um momento os atuais produtores de alimentos orgânicos foram
indutores deste processo de mudança institucional, sendo necessá rio verificar a partir de agora,
como estes atores responderã o a estas mudanças ambientais. A partir dos elementos teó ricos
acima relatados, em conjunto com a abordagem sobre Gerenciamento da cadeia de
Suprimentos, foi possí vel alcançar as proposiçõ es da investigaçã o e responder de forma
adequada às questõ es de pesquisa.
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3 Métodos e procedimentos de pesquisa

Apresenta-se, nesta seçã o,  métodos e procedimentos que auxiliaram para alcançar os objetivos
da pesquisa, definindo-se a estratégia adotada na coleta de dados e informaçõ es que,
associados ao referencial teó rico, forneceram as respostas para a problemá tica levantada.
Justifica-se o estudo de caso como método de pesquisa utilizado  para atingir os objetivos do
trabalho. Apó s,  descreve-se a abordagem do tema por meio do delineamento, procedimentos
e instrumentos de pesquisa.

3.1 Definiçã o do método de pesquisa e justificativas

O método de pesquisa utilizado, na presente pesquisa, é o estudo de caso. A escolha deste
método foi condicionada pelos objetivos propostos, possuindo um cará ter explorató rio, já  que
é necessá rio buscar maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa.  Mattar (1993)
afirma que todas as pesquisas têm aspectos  explorató rios, e sã o raras aquelas cujo problema
de pesquisa e/ou objetivos estejam tã o bem definidos que possam prescindir de atividades de
pesquisa explorató ria.

Sampieri et alii (1994), afirmam que a escolha do método de pesquisa depende de dois
fatores principais: o estado do conhecimento do tema investigado na literatura e do enfoque
que o investigador pretende dar ao seu estudo. Define o estudo como explorató rio, quando o
seu objetivo é examinar um tema ou problema de investigaçã o pouco estudado ou que nã o
tenha sido abordado antes. O perfil da presente proposta de investigaçã o, possui estas
caracterí sticas descritas acima, devido ao mercado de produtos orgânicos estarem em formaçã o
e em rá pido crescimento, resultando em  poucas informaçõ es para um bom entendimento dos
fenômenos que ocorrem neste setor.

Com relaçã o ao método de estudo, Lazzarini (1997) afirma que novas linhas de
pesquisa em ciências sociais têm buscado considerar  aspectos mais gerais de um problema,
tornando a abordagem mais contextual, sendo que dentre os métodos qualitativos, o estudo de
caso é muito útil a este enfoque, pois o seu principal objetivo é contextualizar e aprofundar o
estudo do problema. Este tipo de método de pesquisa se encaixa muito bem na aná lise
abrangente e complexa que se pretende realizar.

Segundo Yin (1990), o método do estudo de caso é uma pesquisa empí rica, onde
múltiplas fontes de evidência sã o utilizadas e que investiga um fenômeno contemporâneo,
inseridos em seu contexto real, quando nã o existe uma clara fronteira entre o fenômeno e o
contexto. Essas caracterí sticas do estudo de caso sã o totalmente adequadas a essa pesquisa.
Utilizaram-se vá rias fontes de dados e informaçõ es e um grande número de contatos, devido
ao fato de a aná lise considerar a cadeia produtiva. O fenômeno é contemporâneo por se tratar
de uma reestruturaçã o do setor analisado e, por fim, para alcançar os objetivos do estudo, foi
necessá rio buscar elementos explicativos em outros contextos, nã o possuindo, portanto, um
limite definido entre contexto e fenômeno.
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Com o objetivo de melhor justificar a escolha deste método de pesquisa, utiliza-se a
seqüência de passos proposta por Yin (1990) para a definiçã o da estratégia de estudo,
analisando elementos inerentes ao problema a ser pesquisado:
1) Tipo de questã o de pesquisa: A estratégia de estudo de caso presta-se a responder às
perguntas do tipo como e por que certos fenômenos ocorrem. Retomando a definiçã o do
problema e objetivos, esse estudo busca responder como e por que os agentes das principais
cadeias de produtos orgânicos em Porto Alegre possuem ou se encontram nesta atual estrutura
de coordenaçã o e gerenciamento, bem como no atual quadro institucional, como forma de
levantar subsí dios para o entendimento dos fenômenos e, portanto, responder às perguntas
associadas ao problema.
2) Requer controle sobre os eventos comportamentais? Para a pesquisa se enquadrar em estudo
de caso, a resposta a esta pergunta dever ser nã o. No presente trabalho nã o se busca, nem é
necessá rio controle sobre os eventos analisados para entender os fenômenos pesquisados.
3) Está  focada em eventos contemporâneos? Para a pesquisa se enquadrar em estudo de caso,
a resposta a esta pergunta deve ser sim. Nesse trabalho fica claro o foco em eventos
contemporâneos por se tratar de uma reestruturaçã o do setor pesquisado.

Portanto, seguindo as definiçõ es de Yin (1990), a melhor estratégia de pesquisa para
o presente trabalho é o estudo de caso, justificado acima.

3.2 Delineamento da pesquisa

A partir da escolha do método cientí fico adequado para a conduçã o da pesquisa, é necessá rio
decidir a forma como deve ser conduzida esta pesquisa. Segundo Yin (1990), existem quatro
tipos bá sicos de formas ou desenhos para o estudo de caso:

Tipo 1: desenho de caso único e unidades simples de aná lise
Tipo 2: desenho de caso único e unidades múltiplas de aná lise
Tipo 3: desenhos de casos múltiplos e unidades simples de aná lise
Tipo 4: desenhos de casos múltiplos e unidades múltiplas de aná lise

Para o presente estudo, verifica-se a existência de unidades múltiplas, devido a aná lise
se dar em todos os elos da cadeia, e abrangendo os vá rios elementos de suporte
interrelacionados. Além disso, serã o pesquisados mais de um caso, com o objetivo de gerar
informaçõ es a respeito de diferentes formas organizativas e de coordenaçã o na cadeia, com
diferentes agentes envolvidos. Portanto, o delineamento de pesquisa mais adequado para
utilizar-se nesta pesquisa é o de desenhos de casos múltiplos e unidades múltiplas de aná lise
(tipo 4). Segundo Lazzarini (1997) o estudo de casos múltiplos possui a vantagem de inserir
evidências em diferentes contextos, o que acaba tornando a pesquisa mais robusta.

3.3 Procedimentos e instrumentos de pesquisa

Apó s ser definido claramente o problema, os objetivos, e realizada a escolha da estratégia de
conduçã o da pesquisa, deve-se descrever claramente os procedimentos e instrumentos que
foram utilizados para se buscar, de forma precisa, as evidências necessá rias para o perfeito
entendimento das questõ es iniciais da pesquisa.



55As cadeias produtivas dos alimentos orgânicos comercializados...

Os desenhos de pesquisa dos estudos de caso sã o caracterizados, segundo Yin (1990),
através de cinco elementos principais: questõ es da pesquisa; proposiçõ es do estudo; unidades
de aná lise; ló gica que une os dados às proposiçõ es; e critérios para interpretar os resultados.
Cada um destes elementos, que caracterizam o desenho de pesquisa escolhido, serã o
abordados a seguir.

3.3.1 Questõ es e proposiçõ es da pesquisa

Retornando a definiçã o do problema e objetivos, o presente estudo apresenta apenas uma
pergunta principal, qual seja: A estrutura de coordenaçã o e gerenciamento das cadeias
produtivas de alimentos orgânicos, em Porto Alegre/RS, atende de forma adequada à evoluçã o
das  demandas e à reestruturaçã o do mercado?

Associado a esta pergunta estabeleceu-se como objetivo geral a avaliaçã o da
capacidade da estrutura de coordenaçã o e gerenciamento das cadeias produtivas de alimentos
orgânicos, em Porto Alegre/RS, atender de forma adequada à evoluçã o das demandas e à
reestruturaçã o do mercado.

Para se alcançar este objetivo geral, existem definidos três objetivos especí ficos, que
possuem o propó sito de responder como e por que os agentes das principais cadeias de
produtos orgânicos, em Porto Alegre, possuem ou encontram-se nesta atual estrutura de
coordenaçã o e gerenciamento bem como no atual quadro institucional como forma de levantar
subsí dios para o entendimento do fenômeno e, portanto, responder à pergunta principal  deste
estudo.

A seguir serã o descritos os respectivos propó sitos de estudo, associados a cada objetivo
especí fico. Os propó sitos de estudo dizem respeito ao que se investigou, com o objetivo de
responder ao problema de pesquisa. Assim, para cada objetivo especí fico está  associado um
conjunto particular de parâmetros de investigaçã o, sendo esses os geradores dos instrumentos
que serã o utilizados na coleta de dados e informaçõ es.

Objetivo especí fico:

1. Caracterizar os componentes das principais cadeias produtivas de alimentos orgânicos no
municí pio de Porto Alegre/RS.

Propó sitos de estudo associados a este objetivo especí fico:

1.1 Descriçã o dos aspectos relacionados à montante das cadeias produtivas ("Antes da
porteira")
1.2 Descriçã o dos aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos
("Dentro da porteira")
1.3  Descriçã o dos aspectos relacionados à jusante das cadeias produtivas ("Depois da
porteira")

2 Descrever as formas de coordenaçã o e gerenciamento das principais cadeias produtivas de
alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS.

Propó sitos do estudo associados a este objetivo especí fico:
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2.1  Identificaçã o dos fluxos financeiros e  fí sicos, e de informaçõ es na cadeia produtiva
2.2  Identificaçã o dos tipos e formas de transaçõ es com relaçã o à utilizaçã o de contratos
formais e informais, e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia
2.3  Identificaçã o das formas de operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva, previsã o
das necessidades e gestã o dos pedidos.

3 Descrever o quadro institucional e organizacional em que estã o inseridas as principais
cadeias produtivas de alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS.

Propó sitos do estudo associados a este objetivo especí fico:

3.1  Identificaçã o das normatizaçõ es e certificaçõ es
3.2 Identificaçã o das filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos
3.3 Identificaçã o dos regimentos internos e instâncias de deliberaçã o
3.4 Identificaçã o dos aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es, e
có digos tá citos de conduta
3.5 Identificaçã o dos objetivos e perspectivas futuras
3.6 Identificaçã o das pesquisas e assistências técnicas

4 Identificar os fatores condicionantes do desempenho e geradores de debilidades estruturais.

Propó sitos do estudo associados a este objetivo especí fico:

4.1 Constataçã o dos delimitadores do desempenho relacionados à montante e à jusante das
cadeias produtivas, e às propriedades agrí colas e sistemas produtivos
4.2 Constataçã o dos delimitadores do desempenho relacionados às formas de coordenaçã o e
gerenciamento das cadeias produtivas
4.3 Constataçã o dos delimitadores do desempenho relacionados ao quadro institucional e
organizacional em que estã o inseridas as cadeias produtivas

3.3.2 Unidade de aná lise do estudo

As unidades de aná lise do estudo sã o formados pelos agentes que formam as principais cadeias
produtivas de alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS, portanto, tem-se como
unidade principal de aná lise, a cadeia produtiva.

Para a seleçã o das empresas e das cadeias produtivas a serem analisadas, realizou-se
entrevistas com os agentes que participam da Feira da Agricultura Ecoló gica (FAE), realizada
todos os sá bados no Bairro Bom Fim,  mais especificamente na Rua José Bonifá cio, entre as
Ruas Joã o Pessoa e Osvaldo Aranha, no municí pio de Porto Alegre. Este local, destinado pela
prefeitura da Capital para a realizaçã o da comercializaçã o de produtos orgânicos, reúne
diversas cooperativas e associaçõ es de produtores do Estado, sendo as vendas efetuadas de
forma direta pelos pró prios associados e cooperados. Portanto, por ser um local organizado,
de acesso facilitado e que possibilita um diferencial nos preços dos produtos, devido a venda
ser de forma direta, a grande maioria dos agentes que formam as principais cadeias produtivas
de alimentos orgânicos em Porto Alegre se fazem presentes neste espaço de comercializaçã o.
Esta primeira entrevista foi realizada com o objetivo de identificar os elementos que
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caracterizam de forma geral os componentes das principais cadeias produtivas atuantes neste
local.

As Feiras da Agricultura Ecoló gica sã o administradas pela Cooperativa Ecoló gica
Coolméia e pela Cooperativa Ecoló gica ARCOOIRIS, respectivamente primeira e segunda
quadra, da referida Rua no Bairro Bom Fim. A Cooperativa Coolméia, além desta feira,
organiza mais duas no Bairro Menino Deus, na Capital. A Feira da Cultura e Biodiversidade
(FCB), às quartas-feiras, e a Feira da Cultura Ecoló gica (FCE), aos sá bados. Muitos dos
grupos de agricultores ecologistas (associaçõ es e cooperativas) identificados na FAE fazem
parte dos únicos três espaços especí ficos de comercializaçã o de alimentos orgânicos em Porto
Alegre, entretanto a maioria está  presente em um ou outro local somente. Este agentes que
fazem parte destas outras duas feiras livres (FCE e FCB) nã o foram incluí dos na populaçã o
de estudo, devido aos seguintes fatores comparativos e relacionados a FAE:

- foi a pioneira em Porto Alegre e no Estado, e reúne os grupos agroecologistas mais
representativos do setor de alimentos orgânicos;
- possui uma ampla diversidade de produtos, tanto in natura como industrializados,
e um grande volume de comercializaçã o;
Portanto, a partir destas constataçõ es, os integrantes da Feira da Agricultura Ecoló gica

(FAE) foram definidos como a populaçã o de estudo, da qual elegeu-se uma amostra para a
realizaçã o da presente pesquisa.

Nesta feira livre, 31 agentes (cooperativas, associaçõ es e produtores individuais)
possuem bancas de comercializaçã o de produtos orgânicos, tanto na primeira como na
segunda quadra da referida rua. Destes, 17 nã o possuem configuraçã o jurí dica (associaçã o
ou cooperativa), devido ao fato de serem só cios (famí lias individuais ou em grupos informais
de agricultores) da Cooperativa Coolméia. Estes agentes estã o descritos na planilha em anexo,
porém nã o foram incluí dos diretamente na populaçã o de estudo para seleçã o da amostra
pesquisada, mas, indiretamente, fazem parte da pesquisa como só cios da Cooperativa
Coolméia.

Os outros 14 agentes (unidades de aná lise) formam, portanto, a populaçã o de estudo
que sã o caracterizados como grupos formais (juridicamente) de agricultores agroecologistas
que formam as principais cadeias de alimentos orgânicos em Porto Alegre.

Analisando-se esta populaçã o de estudo, destacam-se quatro grupos conforme a
regiã o do Estado em que se localizam as unidades produtivas ou propriedades agrí colas:

Regiã o do Litoral Norte:
ACERT - Associaçã o dos Colonos Ecologistas da Regiã o de Torres

Regiã o da Serra:
COPAÉCIA - Cooperativa Aécia de Agricultores Ecologistas de Ipê e Antônio Prado
AESBA - Associaçã o dos Agricultores Ecologistas de Sã o Joã o Batista
APEMA - Associaçã o dos Produtores Ecologistas da Linha Pereira Lima
APESC - Associaçã o dos Produtores Ecologistas da Capela Santa Catarina
APESAA - Associaçã o dos Produtores Ecologistas da Capela Sã o Antã o do Abate
APEVS - Associaçã o dos Produtores Ecologistas de Vila Segredo

Regiã o Metropolitana e proximidades:
Cooperativa Ecoló gica COOLMÉIA
COOPAEL - Cooperativa dos Produtores Agroecoló gicos de Eldorado do Sul
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Cooperativa Ecoló gica PÉ NA TERRA
ECOCITRUS - Cooperativa dos Citricultores Ecoló gicos do Vale do Caí
ARCOOIRIS - Cooperativa dos Produtores Ecoló gicos de Porto Alegre
Associaçã o de Produtores Agroecoló gicos NOVO CITRUS

Regiã o Sul:
ASVE - Associaçã o Serra Verde

Apó s o levantamento do universo de agentes (populaçã o de estudo) envolvidos com
produtos orgânicos em Porto Alegre e representativo do setor, selecionou-se uma amostra para
a realizaçã o de visitas e entrevistas junto aos responsá veis (coordenadores e presidentes) pelas
instituiçõ es jurí dicas, para registro de informaçõ es sobre as condiçõ es gerais das mesmas. Por
se tratar de um estudo aprofundado, e de cará ter qualitativo, estipula-se um número adequado
de unidades de aná lise, de forma a contemplar a diversidade de situaçõ es e de caracterí sticas
encontradas na populaçã o de estudo (representatividade) e garantir a qualidade da pesquisa
dentro dos prazos estabelecidos. Estabeleceu-se, portanto, uma amostra de cinco (05) unidades
de pesquisa, ou seja, cinco estudos de caso, como adequadas para atender os objetivos
propostos.

A seleçã o da amostra das cadeias produtivas pesquisadas,  realiza-se por conveniência
(para a pesquisa), conforme os critérios abaixo, configurando-se em uma amostra nã o-
probabilí stica, sendo esta condizente e adequada, como afirmam Sampieri et alii (1994), a um
desenho de investigaçã o explorató rio:

1 distribuiçã o geográ fica da amostra de pesquisa, determinando-se o percentual de
unidades em cada regiã o com relaçã o ao total da populaçã o de estudo. Aplica-se este
mesmo percentual para a distribuiçã o da amostra, obtendo-se assim uma amostra
representativa com relaçã o às regiõ es: 8% da amostra com unidades da regiã o do
Litoral Norte, 50% com unidades da regiã o da Serra e 42% com unidades da regiã o
Metropolitana e proximidades.
Estes percentuais foram obtidos apó s a exclusã o da populaçã o de estudo de duas

associaçõ es. A Associaçã o Serra Verde (ASVE) e a Associaçã o de Produtores Agroecoló gicos
NOVO CITRUS estã o em processo de formaçã o, nã o estando constituí das legalmente. Além
disso os integrantes desses dois grupos sã o só cios da Cooperativa Coolméia, o que nos permite
excluir do processo de seleçã o das amostras sem interferir na populaçã o de estudo, já  que
fazem parte da pesquisa indiretamente. Assim, os percentuais acima foram obtidos sobre um
universo de 12 cooperativas e associaçõ es, resultando em uma (01) unidade de pesquisa da
regiã o do Litoral Norte, duas (02) da regiã o da Serra e duas (02) da regiã o metropolitana e
proximidades.

2 A escolha das duas amostras da regiã o da Serra ocorreu a partir da aná lise dos
seguintes fatores comparativos entre os grupos de agricultores: tipo de instituiçã o
jurí dica (associaçã o e cooperativa); diversidade de locais de comercializaçã o e
importância da FAE no faturamento total (um caso com poucos locais e grande
importância da FAE e outro caso ao contrá rio); e como critério de desempate utilizou-
se o critério do maior faturamento anual na FAE.
3 A escolha das duas amostras da regiã o Metropolitana e proximidades ocorreu a
partir  da aná lise dos seguintes fatores comparativos entre os grupos de agricultores:
diversidade de locais de comercializaçã o e importância da FAE (um caso com poucos
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locais e grande importância da FAE e outro caso ao contrá rio); e como critério de
desempate utilizou-se o maior faturamento anual na FAE.
Estes critérios se justificam devido ao problema de estudo ressaltar os aspectos

institucionais, que estabelecem o modo como comercializam (feiras livres), e por isso a
preferência por grupos em que a FAE possui maior importância com relaçã o ao faturamento
total. Por outro lado, nã o foram descartados grupos de agricultores que possuem vá rios locais
de comercializaçã o e menor importância com relaçã o ao volume e faturamento através de
feiras livres. Garante-se, dessa forma, o estudo de lógicas de atuaçã o diferenciadas com relaçã o
ao mercado, com o objetivo de proporcionar o enriquecimento da pesquisa e do entendimento
dos fenômenos do setor de produtos orgânicos. Além disso, o tema em estudo possui como foco
de aná lise a comercializaçã o e o atendimento das demandas de produtos orgânicos, o que
justifica o fato de se priorizar as associaçõ es ou cooperativas com maior faturamento anual nas
feiras livres .

Obteve-se assim a seguinte amostra:
- No Litoral Norte, a ACERT, devido à existência de somente um representante dessa
regiã o na FAE;
- Na Serra, a COPAÉCIA e a APESC. A COPAÉCIA foi selecionada considerando-se
o primeiro critério, de compor a amostra com uma cooperativa e uma associaçã o,
sendo esta a única cooperativa da regiã o. Além disso, esta Cooperativa possui vá rios
canais de comercializaçã o, tendo, portanto, menor volume de vendas na FAE, o que
torna o caso com caracterí sticas diferenciadas para a aná lise, conforme o segundo
critério. Dos outros cinco agentes escolheu-se a APESC como  sendo a associaçã o que
apresentou o conjunto dos critérios   acima: poucos locais de comercializaçã o, grande
importância da FAE e maior faturamento anual, também na referida feira.
- Na regiã o metropolitana e proximidades, a COOLMÉIA e a ARCOOIRIS. Entre
as cinco Cooperativas dessa regiã o, conforme os critérios acima, obteve-se dois grupos
de agentes: a COOLMÉIA e a ECOCITRUS, com diversos canais de comercializaçã o
e baixa importância da FAE no volume total de vendas, e a COOPAEL, PÉ NA
TERRA E ARCOOIRIS com poucos canais de escoamento da produçã o e grande
importância da FAE no volume total de vendas. Utiliza-se, portanto, como critério de
desempate, para ambos os grupos, o maior faturamento anual na referida feira,
resultando na seleçã o das Cooperativas Ecoló gicas ARCOOIRIS e COOLMÉIA.
Ressalta-se o fato de que tanto a COOLMÉIA como a ARCOOIRIS sã o,
respectivamente, coordenadoras da primeira e da segunda quadra da Rua José
Bonifá cio.

3.3.3 Ló gica que une os dados às proposiçõ es:

A ligaçã o entre os dados coletados e os propó sitos de estudo ocorre através das teorias
abordadas neste projeto. De uma forma geral, o desenvolvimento do estudo e as suas
conclusõ es estã o apoiados nas três teorias descritas no item referencial teó rico, sendo que cada
uma dessas teorias possui relaçã o direta com o seu respectivo objetivo especí fico e os
parâmetros de pesquisa utilizados para elaboraçã o do roteiro de entrevistas.

Para o desenvolvimento da pesquisa e aná lise das cadeias produtivas selecionadas, foi
realizada uma abordagem qualitativa, através de levantamento de dados e informaçõ es
secundá rias (livros, revistas, artigos cientí ficos, publicaçõ es especializadas, aná lise de
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estatutos e regimentos internos, etc.) e primá rias (estudos de casos selecionados). Os objetivos
dos levantamentos secundá rios, segundo Mattar (1993) “é descobrir idéias e explicaçõ es
possí veis para o fato ou fenômeno a serem posteriormente investigados, e nã o torná -los como
verdades”. Com relaçã o à abordagem qualitativa, Campomar (1991) afirma que esta "permite
realizar uma aná lise em profundidade, podendo obter-se as percepçõ es dos elementos
pesquisados sobre os eventos de interesse". Considera-se, portanto, estas abordagens
complementares e importantes para o perfeito entendimento dos fenômenos da pesquisa.

Os instrumentos utilizados para a coleta de informaçõ es primá rias, junto às cadeias
produtivas selecionadas, foram roteiros previamente definidos de entrevistas semi-estruturadas
e abertas (vá rias possibilidades de respostas). Estes foram aplicados aos coordenadores ou
presidentes das cooperativas e associaçõ es selecionadas para o desenvolvimento do estudo. O
roteiro de entrevistas como instrumento de coleta de informaçõ es, com perguntas abertas, tem
a vantagem de possibilitar ao pesquisador aprofundar-se em algumas questõ es ou fenômenos
do estudo (Sampieri et alii, 1994).

3.3.4 Critérios para interpretar os resultados:

Apó s o levantamento das informaçõ es realiza-se a aná lise dos casos, preferencialmente sem
a utilizaçã o de medidas e inferências estatí sticas, buscando-se, através do referencial teó rico
definido em conjunto com a revisã o da literatura sobre o assunto, responder e explicar às
questõ es formuladas para se atingir os objetivos iniciais da pesquisa.

As respostas foram buscadas, comparando-se os dados e informaçõ es coletados com
o referencial teó rico do estudo, tendo-se, portanto, as teorias propostas para a pesquisa como
norteadores da aná lise, bem como das consideraçõ es e conclusõ es finais.

A seguir é apresentada a estrutura de aná lise do estudo buscando-se sintetizar o que
foi exposto até aqui. Esta forma de disposiçã o facilita a visualizaçã o da organizaçã o do
trabalho, no qual é apresentado o contexto atual do mercado de alimentos orgânicos, a
problemá tica levantada a partir deste ambiente, os objetivos da pesquisa, as abordagens
teó ricas e os métodos e procedimentos utilizados para o desenvolvimento do estudo.
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3.4 – Figura 3.1 - Estrutura de aná lise do estudo
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4 Caracterização das cadeias produtivas de alimentos
orgânicos

Este capí tulo tem como objetivo apresentar os cinco (05) estudos de casos selecionados como
objetos de pesquisa, conforme definiçã o no item procedimentos e instrumentos de pesquisa
do capí tulo métodos e procedimentos de pesquisa.

Porém, antes da apresentaçã o dos dados e informaçõ es levantadas por meio da
realizaçã o de entrevistas em profundidade com os coordenadores das associaçõ es e
cooperativas,  sentiu-se a necessidade de discutir sobre a cadeia produtiva da agricultura
orgânica. A seguir, realiza-se a aná lise sobre a delimitaçã o de uma cadeia produtiva da
agricultura orgânica, considerando-se as suas especificidades e caracterí sticas pró prias, com
o objetivo de demonstrar a aplicabilidade dos conceitos e metodologias expostos anteriormente.

Logo a seguir, apresenta-se, também, a caracterizaçã o da Feira de Agricultores
Ecologistas (FAE) realizada semanalmente em Porto Alegre/RS. Este local, conforme já
descrito no Capí tulo 3, representa o espaço (populaçã o do estudo) de onde extraí mos a
amostra para a realizaçã o da presente pesquisa. Sã o informaçõ es obtidas através de material
impresso sobre a feira e, também, de entrevista junto ao coordenador da FAE.

4.1 A cadeia produtiva da agricultura orgânica

O termo Agribusiness ou Cadeia de Produçã o Agroindustrial (filière), tal como definido por
Davis & Goldberg (1957) e Malassis (1973), é a soma de todas as operaçõ es associadas à
produçã o e distribuiçã o de insumos agrí colas, operaçõ es realizadas nas unidades agrí colas,
bem como  açõ es de estocagem, processamento e distribuiçã o dos produtos, e também dos
produtos derivados.

As principais abordagens de cadeias produtivas foram desenvolvidas com o objetivo
de apoiar os estudos sobre as relaçõ es verticais de produçã o e as tomadas de decisõ es
estratégicas ao ní vel das firmas e da adoçã o de polí ticas públicas que beneficiem o público
inserido nestes sistemas agroindustriais.

Resumidamente, as metodologias de aná lise de cadeias produtivas, segundo Batalha
(1997) e Morvan, Y. (1988) apud Batalha (1997), apresentam as seguintes caracterí sticas
quanto a sua utilizaçã o e aplicaçã o:

- realizam cortes verticais no sistema econômico a partir de um produto final ou de
uma matéria-prima base para apó s analisar a sua ló gica de funcionamento
(ferramenta de descriçã o técnica e econômica);
- abandonam a divisã o do sistema em três setores (agricultura, indústria e serviços)
incorporando uma visã o mais ampla, na qual estã o incluí dos todos os agentes que
compõ em as cadeias produtivas (produtores de insumos, agroindústrias,
distribuiçã o/comercializaçã o);
- adotam a noçã o de sucessã o de etapas produtivas, desde a produçã o de insumos até
o produto final;
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- destacam o aspecto dinâmico do sistema e assumem um cará ter prospectivo e de
apoio à tomada de decisõ es, sendo utilizada como metodologia de aná lise de
estratégias das firmas que compõ em as cadeias e das inovaçõ es tecnoló gicas;
- formulaçã o e aná lise de polí ticas públicas e privadas.
Estas abordagens rompem com a segmentaçã o e a aná lise convencional dos setores

agrí cola, industrial e de serviços, inserindo a aná lise do fluxo e a seqüência por que passam
os produtos, bens e serviços através dos agentes que compõ em os sistemas agrí colas. A aná lise
de uma cadeia produtiva, pode-se afirmar, atravessa diversos setores, na grande maioria dos
casos.

Geralmente os estudos das cadeias produtivas ou dos sistemas agroindustriais
focalizam um único produto, em uma determinada delimitaçã o geográ fica, e descrevem os
agentes que fazem parte deste sistema (consumidor, atacado, varejo, agroindústria, produçã o
primá ria e fornecedores dos insumos).

Com relaçã o à utilizaçã o dos conceitos de cadeia produtiva para descriçã o dos
diversos aspectos relacionados ao modo alternativo de produzir alimentos, denominado de
agricultura sustentá vel, deve-se tecer alguns comentá rios sobre a aplicabilidade dessas
metodologias da forma como sempre foram concebidas teoricamente.

O conceito de cadeia possui, como visto anteriormente, definiçõ es bastante amplas,
tendo como caracterí sticas principais a linearidade e a sucessã o de etapas, e o enfoque em
determinados produtos finais ou matérias-primas base. Com relaçã o a estes aspectos faremos
algumas consideraçõ es quanto às caracterí sticas da cadeia produtiva da agricultura orgânica.

A agricultura sustentá vel surge como um novo paradigma, por meio do qual o
crescimento deverá  se dar sem a destruiçã o dos recursos naturais. Os fortes impactos
ambientais foram sentidos na agricultura em escala maior a partir da década de 80, quando o
meio ambiente sentia os resultados15 do modelo de agricultura convencional, implantado ao
longo do desenvolvimento da agricultura. Entretanto, este conceito nã o se limitou às questõ es
técnico-produtivas e incorporou, também, as dimensõ es sociais, econômicas, culturais e
polí ticas que possuem relaçã o e interferem na sustentabilidade dos sistemas produtivos.

A agricultura orgânica (ou as agriculturas alternativas) surgiu muito antes16 do
aumento da preocupaçã o, por parte da opiniã o pública, com os impactos ambientais, e,
atualmente, faz parte e contribui para o que chamamos de desenvolvimento sustentá vel,
possuindo em seu conceito as diversas dimensõ es da sustentabilidade.

A definiçã o do que se entende por agricultura orgânica7 implica, e deixa claro, vá rias
técnicas e formas de produçã o, e de relaçõ es que se diferenciam, fundamentalmente, da
agricultura convencional. Os principais pressupostos dizem respeito à nã o-utilizaçã o de
insumos quí micos tó xicos, à diversificaçã o dos cultivos, à integraçã o entre atividades, a
prá ticas alternativas de preservaçã o do meio ambiente, à comercializaçã o direta dos produtos
aos consumidores finais em mercados regionais. Estas sã o açõ es que buscam atender ao que
se tem, atualmente, de maior consenso sobre o que é a agricultura orgânica e que está
traduzida na Instruçã o Normativa nº  05, de 07/99, do MAA.

A partir dessas definiçõ es pode-se  realizar algumas inferências sobre as caracterí sticas
da cadeia produtiva da agricultura orgânica:

- nã o utilizam insumos externos à propriedade, ou, no má ximo, pouca quantidade
de insumos orgânicos, oriundos de sistemas orgânicos ou convencionais;
- as propriedades ecoló gicas funcionam como um organismo sistêmico, possuindo
interaçõ es bastante diferenciadas da agricultura convencional. As complexas relaçõ es
em um sistema agrí cola alternativo sã o oriundos de prá ticas de diversificaçã o de
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cultivos (policultivos), sendo estas um dos princí pios bá sicos da agricultura
ecoló gica;
- utilizam-se de prá ticas agrí colas de incremento e manutençã o da fertilidade e
atividade bioló gica do solo, bem como para a preservaçã o da qualidade das á guas e
dos ecossistemas em que a produçã o está  inserida;
- organizaçã o e comercializaçã o conjunta de produtos orgânicos, diretamente em
feiras livres e outros formatos varejistas, com o objetivo de proporcionar a integraçã o
entre produtores e consumidores finais, preferencialmente em mercados regionais.
Estas caracterí sticas impactam diretamente sobre a delimitaçã o de uma cadeia

produtiva. Os insumos sã o produzidos internamente na propriedade (“dentro da porteira”),
conciliando-se com a utilizaçã o de prá ticas de otimizaçã o dos recursos bioló gicos, tais como
a reciclagem de nutrientes, a rotaçã o e os consó rcios de culturas. Dessa forma, nã o se tem,
pelo menos da mesma forma que no sistema convencional, um setor localizado à montante da
cadeia (“antes da porteira”) com indústrias fornecedoras de insumos orgânicos.

Com relaçã o à delimitaçã o da cadeia por produto ou matéria-prima base, também
difere substancialmente das cadeias convencionais. As propriedades agrí colas atuam com
pequenas escalas e de forma diversificada, tornando-se difí cil a identificaçã o de um produto
principal dentro do sistema.

E finalmente as formas de comercializaçã o e de inserçã o dos produtos no mercado
(“apó s a porteira”) possuem cará ter de integraçã o para frente, o que dá  às cadeias de
alimentos orgânicos caracterí sticas bastante especí ficas. Da mesma forma sã o as outras
atividades ou etapas por onde passam os produtos, tais como o processamento e o
beneficiamento.

Tem-se, portanto, com a aplicaçã o dos conceitos e metodologias propostas no presente
estudo, a aproximaçã o da cadeia produtiva orgânica ao modo de funcionamento das cadeias
produtivas convencionais. Assume-se que a existência de uma sucessã o de etapas, desde a
produçã o de insumos até o produto final e a realizaçã o de cortes verticais no sistema
econômico, a partir de diversos produtos ou matérias-primas, torna possí vel a descriçã o e o
adequado entendimento dessas cadeias produtivas.

Entretanto, a inclusã o dos agentes que compõ em as cadeias produtivas da agricultura
orgânica (produtores de insumos, agroindústrias, distribuiçã o/comercializaçã o), em muitos 
casos, sã o de forma parcial ou inexistem, sendo esta a principal caracterí stica diferenciadora
(integraçã o das atividades) entre os modos alternativo e convencional de produçã o agrí cola.

O objetivo  foi de demonstrar a aplicabilidade dos conceitos e metodologias até aqui
descritas, sem estarmos incorrendo em algum erro teó rico, e ao mesmo tempo demonstrar a
possibilidade de analisar a agricultura orgânica, de maneira pró xima ao modo de aná lise das
cadeias convencionais, sem portanto, prejudicar a correta interpretaçã o da sua missã o baseada
em princí pios ecoló gicos, éticos e filosó ficos.

4.2 A Feira de Agricultores Ecologistas – FAE

Descreve-se neste item a Feira de Agricultores Ecologistas (FAE)18, que se realiza todos os
sá bados, na parte da manhã  (das 7:30 às 13:00 horas), em Porto Alegre, na 1ª  e 2ª  quadras
da Rua José Bonifá cio, entre a Av. Osvaldo Aranha e a Rua Santa Teresinha, (ao lado do
Parque Farroupilha (ou Redençã o). As cooperativas, associaçõ es e agricultores que fazem
parte dessa feira formam a populaçã o de estudo da presente pesquisa, sendo importante,
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portanto, a caracterizaçã o desse local em que foi extraí da a amostra para a realizaçã o deste
trabalho.

A Feira de Agricultores Ecologistas (FAE) teve iní cio em 14 de outubro de 1989, em
comemoraçã o ao dia Mundial da Alimentaçã o e ao Dia Mundial da Luta Contra os
Agrotó xicos. Inicialmente mensal, depois quinzenal e, finalmente, semanal.

A implantaçã o da Feira Ecoló gica teve o apoio da Prefeitura Municipal da Capital,
através da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio (SMIC), e foi fruto de iniciativas
anteriores da Cooperativa Ecoló gica Coolméia de aproximaçã o entre produtores e
consumidores para demonstraçã o de seus trabalhos de produçã o, relaçõ es cooperativistas e
vendas de produtos ecoló gicos nas quatro Feiras Ecoló gicas Tupambaê, realizadas entre 1986
e 1989, no Parque da Redençã o. O termo Tupambaê é de origem guarani, e significa o
conjunto de terras exploradas em benefí cio de toda a coletividade. Este modo de organizaçã o
social e econômica (associativismo e cooperativismo) foi utilizado para produçã o de grã os nos
Sete Povos das Missõ es, nos séculos XVII e XVIII.

A FAE ocupa uma á rea de 812 m , com 37 bancas ocupadas por 17 só cios, 142

associaçõ es e cooperativas de produçã o ecoló gica (01 cooperativa de assentamento de reforma
agrá ria), totalizando em torno de 200 famí lias de agricultores (01 grande, 03 médios e 197
pequenos proprietá rios de terra).

A á rea de plantio ecoló gico atinge 590 hectares em 33 municí pios, com 950 itens
expostos para comercializaçã o (7.000 compradores semanais) e com orientaçõ es técnicas do
Departamento de Ecotecnologias da Coolméia, Centro de Tecnologias Alternativas Populares
(CETAP), Centro Ecoló gico de Ipê, Fundaçã o Gaia, Projeto Lumiar, Pastoral da Terra,
Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA) e técnicos autônomos.

Além desta feira, a Cooperativa Coolméia organiza também duas feiras semanais,
localizadas no Bairro Menino Deus, em Porto Alegre. A Feira da Cultura e Biodiversidade
(FCB) ocorre todas às quartas-feiras, entre 15:00 e 20:00 horas, no pá tio da Secretaria da
Agricultura  e do Abastecimento do Estado do Rio Grande do Sul (antigo parque de
Exposiçõ es Agropecuá rias), inaugurada em junho de 1999. A Feira da Cultura Ecoló gica
(FCE) ocorre todos os sá bados no perí odo da manhã , no mesmo local da FCB, inaugurada
em 1995.

As feiras possuem regimentos internos da categoria de associados produtores da
Cooperativa, seguindo os princí pios da autogestã o. Existe uma comissã o executiva de
feirantes formada por produtores urbanos, agricultores e representantes, recebendo apoio em
determinadas situaçõ es do Departamento de Ecotecnologias da Cooperativa. Os só cios
operacionais e os consumidores nã o participam das decisõ es nessa estrutura de
comercializaçã o, porém sã o responsá veis pela coordenaçã o e conduçã o dos encontros que
possuem este objetivo. As decisõ es sã o coletivas em instâncias como reuniõ es apó s as feiras,
reuniõ es da comissã o executiva, encontros trimestrais e assembléias gerais.

Os produtores nã o podem ser intermediá rios na comercializaçã o dos produtos, sendo
apenas permitido para os grupos de agricultores, tais como associaçõ es e cooperativas, a
realizaçã o de rodí zios para venda direta dos produtos. Buscam, com isso, criar um espaço
cultural, educativo e de troca de informaçõ es entre consumidores urbanos e produtores rurais,
no sentido de enriquecer e fortalecer as lutas e propostas do movimento ambientalista e
cooperativista. Além disso, a feira tem como objetivo promover, de forma pública, a
comercializaçã o de alimentos orgânicos (humanizar as relaçõ es comerciais), eliminando
intermediá rios, e a  integraçã o e troca de experiências entre produtores, sendo o local, onde se
criam fortes ví nculos entre os  produtores e os consumidores, resultando numa certificaçã o
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solidá ria entre os que atuam na produçã o, industrializaçã o, comercializaçã o e nos serviços
de apoio e assistência técnica.

Outro aspecto importante como regra das feiras é a proibiçã o da venda de produtos
somente com caracterí sticas de orgânico. Os produtos para serem comercializados nesta
estrutura devem possuir caracterí sticas de produtos integrais e orgânicos.

Os preços sã o definidos por pesquisas semanais de mercado, em duas redes de
supermercados e na Central de Abastecimento do Estado (Ceasa/RS). A partir desta pesquisa
é elaborada uma lista com os preços médios do mercado, e todos os feirantes seguem a tabela
estabelecida.

Atualmente, no mesmo local, existe uma segunda quadra com feira de produtos
ecoló gicos organizada pela Cooperativa ARCOOIRIS. Quando a Coolméia realizava a feira
somente duas vezes por mês, a Prefeitura de Porto Alegre estimulou o surgimento de um grupo
de agricultores ecologistas, através da Assudest (Associaçã o dos Moradores do Sudeste de Porto
Alegre). Em 1991, foi criada a Cooperativa ARCOOIRIS, que passou a ocupar o espaço nos
outros dois sá bados em que a Coolméia nã o realizava feira, na Rua José Bonifá cio, no Bairro
Bom Fim. Com o crescimento dos volumes de produçã o da Coolméia houve a necessidade de
serem realizadas mais feiras semanais, o que levou a criaçã o, por parte da Prefeitura
(responsá vel pela organizaçã o e fiscalizaçã o da feiras livres), da segunda quadra da Feira
Ecoló gica para comercializaçã o dos produtos da Cooperativa ARCOOIRIS.

4.3 Associação dos Colonos Ecologistas da Região de
Torres - ACERT

Entrevistado: Isaí as Benck Becker - Coordenador Geral da Associaçã o.

A ACERT, fundada em 1992, atua na regiã o de Torres/RS (Manpituba, Morrinhos do Sul,
Dom Pedro de Alcântara), possuindo a sua sede no municí pio de Três Cachoeiras/RS e
reunindo 28 famí lias de pequenos produtores rurais. A Associaçã o é composta de três núcleos:
Núcleo Três Passos, em Morrinhos do Sul/RS; Núcleo Manpituba/RS; Núcleo Raposa, em
Três Cachoeiras/RS. Possui um faturamento em torno de R$ 300.000,00 anuais, sendo que 50%
do total desses recursos se originam da Feira da Agricultura Ecoló gica em Porto Alegre.

4.3.1 Caracterizaçã o da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.3.1.1 - Descriçã o dos aspectos relacionados à montante da cadeia produtiva ("antes da
porteira")

Utilizam como insumos agrí colas a produçã o de adubos orgânicos gerados na pró pria
propriedade, associado a prá ticas de incorporaçã o de adubaçã o  verde ao solo. Alguns
produtores possuem a prá tica de preparar biofertilizantes, adquirindo os ingredientes e
componentes necessá rios. Porém, a maior quantidade dos adubos orgânicos ainda sã o
adquiridos externamente para suprir as necessidades dos cultivos. Estas aquisiçõ es dizem
respeito à "cama de aviá rios" oriundos dos municí pios de Viamã o, Porto Alegre e outros
municí pios.
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O custo desses insumos externos variam de R$ 350,00 a R$ 500,00 (12 toneladas),
sendo normalmente utilizadas, em média, de 12 a 18 toneladas por propriedade. Utilizam,
preponderantemente, mã o-de-obra familiar. Ocorrem, ao longo dos anos, somente algumas
contrataçõ es temporá rias para a realizaçã o de serviços especí ficos.

Adquirem boa parte das suas sementes de fornecedores especializados em sementes
ecoló gicas de hortaliças do municí pio de Hulha Negra/RS. Porém, ainda necessitam adquirir
sementes de empresas convencionais, priorizando nessas compras as nã o-hí bridas.

As má quinas e equipamentos demandados pelos sistemas produtivos orgânicos nã o
diferem dos sistema produtivos convencionais.

4.3.1.2 – Aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos ("Dentro
da porteira")

O tamanho das propriedades variam de 02 a 30 hectares, predominando a á rea em torno de
15 ha, alcançando renda bruta familiar em torno de R$ 3.000,00 a R$ 12.000,00 por ano.
Utilizam, preponderantemente, mã o-de-obra familiar, ocorrendo ao longo do anos somente
algumas contrataçõ es temporá rias para a realizaçã o de serviços especí ficos. Todos os
integrantes da associaçã o possuem á reas pró prias.

Os principais produtos da Associaçã o sã o hortaliças em geral (15ha), arroz (21ha) e 
outros grã os, banana (38ha) e produtos da agroindústria caseira (passas de banana, açúcar
mascavo, melado, doce de banana em pasta). Nos três núcleos da Associaçã o existem cinco
famí lias que produzem em torno de 10 t/ano de arroz ecoló gico, três famí lias que produzem
somente banana e uma que produz banana e flores ecoló gicas. As outras famí lias produzem
principalmente hortigranjeiros. As propriedades nã o sã o 100% ecoló gicas, existindo ainda
muitos cultivos convencionais em fase de transiçã o.

Com relaçã o à produçã o pecuá ria existem algumas criaçõ es sem fins comerciais, 
somente destinadas ao consumo pró prio. Os objetivos relacionados à produçã o e à
comercializaçã o de carnes ecoló gicas nã o estã o atualmente pautados como objetivos a serem
atingidos.

As produtividades alcançadas atualmente pela Associaçã o, em alguns cultivos, estã o
acima do que é possí vel atingir com o modo de produçã o convencional, sendo o mesmo
apresentado com relaçã o à qualidade e aparência dos produtos, porém, utilizam-se de maior
mã o-de-obra nos diversos cultivos ecoló gicos. Justificam que, mesmo a mã o-de-obra sendo
empregada em maior quantidade, os custos permanecem menores devido à pouca utilizaçã o
de insumos convencionais.

Entretanto, os custos envolvidos na produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o nã o
sã o totalmente controlados ou monitorados pela Associaçã o para se fazer afirmaçõ es mais
precisas. Para o estabelecimento dos preços e margens de lucro, buscam a aproximaçã o dos
valores de mercado dos produtos convencionais com o desconto dos custos associados à
comercializaçã o, que sã o mais facilmente identificá veis. Ocorre, portanto, uma grande
oscilaçã o dos preços do mercado convencional que nã o é acompanhada pelos produtores,
tornando os produtos orgânicos em certas épocas do ano mais caros ou mais baratos que os
produtos nã o-orgânicos.

A maioria dos só cios sã o jovens devido principalmente a origem da ACERT estar
relacionada a Juventude Rural da Igreja Cató lica, através da Comissã o da Pastoral da Terra
(CPT). Com relaçã o à escolaridade, todos os só cios possuem primeiro grau completo. Existem
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somente alguns com segundo grau completo e um agricultor com formaçã o em Técnico em
Agricultura.

As relaçõ es de trabalho externo dizem respeito à demanda que ocorre durante o
perí odo do verã o onde, principalmente, os filhos dos agricultores se deslocam para as praias
do litoral norte do Rio Grande do Sul, para atuarem em bares e restaurantes.

A ampla maioria dos só cios e seus familiares diretos participam e atuam em Sindicatos
de Trabalhadores Rurais (STRs) dos diversos municí pios e no Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais (MMTR), que possui sua sede em Passo Fundo/RS e escritó rio regional
no Litoral Norte.

Ocorreram diversas modificaçõ es com relaçã o ao tipos de produtos produzidos apó s
a conversã o para a produçã o de alimentos orgânicos, destacando-se principalmente a inserçã o
do cultivo de hortigranjeiros nas propriedades. Como crescimento (evoluçã o) dos sistemas de
produçã o ecoló gica na regiã o e do pró prio trabalho da Associaçã o, apresentam o surgimento
de outros grupos de produtores agroecologistas, tais como a APELCAM, a APEMSUL e Grupo
Ecologista Rio da Panela.

4.3.1.3 Aspectos relacionados à jusante da cadeia produtiva ("Depois da porteira")

Atualmente somente um dos só cios da Associaçã o possui uma pequena agroindústria na
pró pria residência para produçã o de passas e doce de banana. Nã o existe uma estrutura
montada especificamente para este fim, o que inviabilizou o pedido de registro junto aos
ó rgã os sanitá rios responsá veis. O mesmo ocorre com a produçã o de açúcar mascavo e suco
de maracujá , onde três famí lias produzem de forma individual e artesanal.

Está  em fase de projeto a instalaçã o de uma agroindústria para fabricaçã o de
derivados de banana. A organizaçã o dessa estrutura é de forma descentralizada dentro da
Associaçã o, ou seja, a agroindústria pertencerá  e atenderá  de forma direta a somente três
produtores só cios. Será  construí da na propriedade do presidente da Associaçã o com recursos
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do Programa da Agroindústria Familiar.
Serã o destinados R$ 35.000,00 para construçã o do prédio e aquisiçã o de má quinas e
equipamentos.

Possuem como principais canais de distribuiçã o e pontos de comercializaçã o as Feiras
da Agricultura Ecoló gica (FAE) e a loja da Cooperativa COOLMËIA em Porto Alegre/RS
(localizadas a 200 Km dos locais de produçã o), as cooperativas de consumidores de produtos
orgânicos da regiã o do Litoral Norte (COOPET - Cooperativa Ecoló gica de Consumidores
de Três Cachoeiras/RS e ECOTORRES - Cooperativa de Consumidores de Torres/RS), a
Feira Ecoló gica de Torres/RS, e lojas de produtos ecoló gicos em Caxias do Sul/RS e Antônio
Prado/RS.

4.3.2 Forma de coordenaçã o e gerenciamento da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.3.2.1 Fluxos financeiros, fí sicos e de informaçõ es na cadeia produtiva

Cada produtor membro da Associaçã o, ao entregar os seus produtos para comercializaçã o,
cadastra-se em uma ficha onde constam os itens a serem transportados para os locais de venda.
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Através destas fichas, posteriormente, ocorrem os pagamentos diretamente aos produtores,
descontando-se as sobras e as taxas destinadas ao fundo da Associaçã o.

Somente a comercializaçã o é realizada de forma conjunta, ou seja, a produçã o dos
produtos é feita de forma individual em cada propriedade dos só cios devido, principalmente,
às distâncias entre as propriedades dificultar os trabalhos conjuntos.

Possuem  três ônibus que sã o utilizados semanalmente para o transporte de produtos
e agricultores para a Feira da Agricultura Ecoló gica (FAE), coordenada pela Coolméia em
Porto Alegre. As duas feiras (em Porto Alegre e em Torres) sã o abastecidas uma vez por
semana. Já  nos outros dois locais de vendas as entregas sã o programadas para duas vezes por
semana.

4.3.2.2 Tipos e formas de transaçõ es, com relaçã o à utilizaçã o de contratos formais e
informais, e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia

Nã o há  nenhum tipo de contrato formal sendo utilizado pela ACERT, tanto com só cios ou
parceiros na produçã o e comercializaçã o. As relaçõ es comerciais sã o realizadas mediante o
estabelecimento de confiança entre as partes, acordada em reuniõ es e encontros formais
(assembléias) e informais.

4.3.2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva, formas de previsã o das
necessidades e gestã o dos pedidos.

Os pedidos nã o sã o centralizados na Associaçã o, ocorrendo contatos diretos entre alguns
produtores e compradores para a comercializaçã o de determinados produtos. Já  para as feiras
livres, realizadas em Torres e em Porto Alegre, ocorre um planejamento de distribuiçã o de
quotas e tipos de produtos para cada produtor, com uma semana de antecedência.

4.3.3 Ambiente institucional e organizacional  interno associado à cadeia produtiva de
alimentos orgânicos

4.3.3.1 Normatizaçõ es e certificaçõ es

Atualmente a certificaçã o é realizada de forma solidá ria entre os integrantes do grupo (o
pró prio agricultor garante os atributos estabelecidos), adquirindo confiabilidade e credibilidade
junto ao consumidor, pois a comercializaçã o é direta. Sã o contrá rios aos modos de
certificaçã o externa, onde técnicos visitam regularmente as propriedades e fornecem laudos e
selos de garantia.

Também a APESC e a COPAÉCIA contribuem na estruturaçã o e estã o inseridas
como só cias da Rede Ecovida de Agroecologia. Trata-se de uma entidade certificadora que
envolve agentes dos três estados do Sul do paí s ligados à oferta e demanda por alimentos
orgânicos, tais como, produtores, profissionais de assistência técnica, processadores de
alimentos, distribuidores e comerciantes, consumidores e ONGs.
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Os princí pios desta certificaçã o em rede estã o baseados na geraçã o de credibilidade
(certificaçã o participativa ou solidá ria) e de garantia dos processos desenvolvidos por seus
membros. Este modo de certificaçã o nada mais é do que a formalizaçã o das açõ es e atividades
já  amplamente desenvolvidas entre as diversas cooperativas, associaçõ es e movimentos ligados
à produçã o agroecoló gica.

Atualmente, como a Rede Ecovida está  se estruturando, as normatizaçõ es e técnicas
dos modos de produçã o ecoló gica sã o desenvolvidos e repassados pelo Centro Ecoló gico de
Ipê em conjunto com outras associaçõ es e produtores.

Para a aquisiçã o de produtos de terceiros destinados à industrializaçã o, os produtores
da ACERT recebem acompanhamento técnico do Centro Ecoló gico em visitas e supervisã o
dos membros do Conselho de Ética. Somente apó s a autorizaçã o escrita dessas instituiçõ es de
que o produto cumpre as recomendaçõ es técnicas, é que poderã o ser utilizadas nas
agroindústrias da ACERT como complementaçã o da matéria-prima para a
agroindustrializaçã o ecoló gica.

4.3.3.2 Filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos

Possuem como princí pios gerais a ampla atuaçã o na sociedade, por meio de diversas açõ es
relacionadas à saúde e bem estar de quem consome e de quem produz, estimulando a
produçã o de plantas medicinais (medicina alternativa), participaçã o em fó runs de discussõ es
polí ticas sobre a atual situaçã o da agricultura, tendo como a agroecologia (preservaçã o
ambiental) como norteadora deste debate.

A sua atuaçã o abrange todo o campo da agricultura ecoló gica, sendo esta definida
como um conjunto de prá ticas de geraçã o de tecnologias, produçã o, comercializaçã o e
socializaçã o dos conhecimentos, sem o emprego de quaisquer insumos e prá ticas que venham
a representar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, ou ao desequilí brio de ordem social.

Buscam em primeiro plano a viabilizaçã o das pequenas propriedades rurais através
da agricultura ecoló gica bem como a integraçã o entre os seus associados, visando superaçã o
em conjunto de seus problemas comuns e o estí mulo ao desenvolvimento de uma consciência
polí tica de participaçã o comunitá ria.

Um dos aspectos principais que definem a atuaçã o da ACERT no mercado diz
respeito a sua inserçã o de forma direta no mercado, com a existência de pouca intermediaçã o
de terceiros. Porém esta forma de comercializaçã o (feiras livres) nã o é considerada limitadora
do crescimento das vendas , sendo admitido outras canais de comercializaçã o (supermercados,
lojas)  para o escoamento das produçõ es. Esta busca por outros canais ocorrerã o na medida
em que for aumentando a produçã o do sistema e também o acesso por parte dos consumidores
a informaçõ es sobre as particularidades desse modo de produçã o e as diferenciaçõ es das
prá ticas agrí colas convencionais. A promoçã o da conscientizaçã o e do acesso a informaçã o
por parte dos consumidores sã o elementos fundamentais para que possam promover a abertura
de outros canais de comercializaçã o, tornando-se assim menos necessá rio o contato direto do
produtor com o consumidor, que ocorre atualmente nas feiras livres.

A abertura de novas formas de escoamento da produçã o, inseridas nestes princí pios
e propostas de quase formaçã o do consumidor, já  ocorrem atualmente na estrutura de
cooperativas de consumo existentes na regiã o, onde o papel de contato direto com os
consumidores é realizado por alguns só cios da Cooperativa de consumo, que organizam as
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vendas. De qualquer forma, como se trata de uma cooperativa de consumidores, o contato
entre produtores e consumidores já  é estabelecido naturalmente.

Definem o mercado que estã o atingindo atualmente como conseqüência do sistema
de produçã o e modo de organizaçã o que adotam, ou seja, o mercado nã o está  em primeiro
plano ou nã o é o definidor das suas estratégias de atuaçã o e de posicionamento.

Diante disso nã o há  a existência de preocupaçõ es sobre a atual reestruturaçã o por
que está  passando o setor de alimentos (grande aumento da demanda), diante das novas
exigências dos consumidores por produtos mais saudá veis, e com a perda de mercado com a
entrada de novos agentes nesse novo setor. Definem a sua participaçã o nesse novo ambiente
de mercado que está  se formando, como colaboradores e estimuladores da massificaçã o da
produçã o e do consumo de alimentos orgânicos. Fundamentalmente a preocupaçã o principal
nã o recai sobre a definiçã o de um segmento de mercado a ser atendido em funçã o das
oportunidades que se apresentam a partir da evoluçã o da demanda, e sim sobre questõ es de
preservaçã o ambiental, saúde de quem produz e de quem consome, aspectos socioeconômicos
de viabilizaçã o da agricultura familiar e proposta de modificaçã o do atual modo de produçã o
agrí cola.

4.3.3.3 Regimentos internos e instâncias de deliberaçã o

Em 1998, para tornarem mais eficientes as atividades da ACERT, criaram-se três núcleos de
trabalho: núcleo Raposa, núcleo Mampituba e núcleo Três Passos. Os núcleos têm dinâmicas
pró prias de funcionamento com relaçã o à produçã o e comercializaçã o e se reúnem
mensalmente para discussõ es especí ficas do seu grupo de agricultores. A cada dois meses
todos núcleos se reúnem em Assembléia Geral da associaçã o, sendo esta a instância má xima
de deliberaçã o da ACERT.

A ACERT é administrada por uma Coordenaçã o eleita e empossada pela assembléia
geral, integrada por cinco membros para exercerem as funçõ es de Coordenador, vice-
coordenador, secretá rio, tesoureiro e suplente. Esta Coordenaçã o deve ser composta por no
mí nimo 60% de só cios agricultores. Todas estas funçõ es sã o exercidas gratuitamente pelos
integrantes da Associaçã o.

Ainda faz parte da sua estrutura administrativa o Conselho de Ética que é formado
por três membros, sendo um de cada Núcleo da Associaçã o. Este Conselho possui o objetivo
de observar para que a ética esteja presente em todas as relaçõ es, entre associados e destes com
os consumidores. Portanto, compete a este conselho fiscalizar as quantidades comercializadas
conforme o planejado, rejeitar produtos com má  apresentaçã o nas embalagens, ró tulos,
limpeza, qualidade e pesos e medidas dos itens produzidos.

Cada Núcleo da ACERT possui autonomia gerencial, destinando 1% do seu
faturamento para a Associaçã o como taxa para cobrir despesas administrativas da entidade.
Estes recursos sã o destinados a investimentos em formaçã o dos só cios, cursos, reuniõ es e
outras atividades relacionadas com a coordenaçã o geral da Associaçã o. Outros percentual de
1% é destinado à Organizaçã o Nã o Governamental (Centro Ecoló gico de Ipê/RS) que realiza
assistência técnica e organizacional em agricultura ecoló gica para os produtores rurais
integrantes da ACERT.

Portanto, a administraçã o da ACERT é totalmente descentralizada, sendo de
responsabilidade de cada Núcleo os romaneios, as compras, pagamentos, contabilidades,
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contas bancá rias bem como nas questõ es de investimento, manutençã o das bancas, utilizaçã o
de embalagens apropriadas, toldos, balanças e transporte dos produtos para comercializaçã o.

A Coordenaçã o geral da ACERT é responsá vel pelo monitoramento e controle da
prestaçã o de contas e movimentaçã o financeira de cada núcleo e, principalmente, pelos
pedidos de produtos para comercializaçã o, sendo estes rateados entre os três núcleos.

A associaçã o é formada por três categorias de associados: só cios agricultores,
colaboradores e agricultores especiais. Estes últimos sã o só cios que nã o possuem condiçõ es
temporá rias de pagar as cotas patrimoniais e taxas de comercializaçã o, sendo isentos de tais
encargos por determinado perí odo. Já  os só cios colaboradores sã o profissionais ligados à
produçã o agroecoló gica ou simpatizantes que possuem interesse em contribuir com o
desenvolvimento do modo de produçã o orgânica, sendo permitido o limite de 25% deste no
quadro geral da Associaçã o.

Todos os só cios contribuem com 10 cotas18 correspondentes à anuidade e 400 cotas
relativas ao pagamento de jó ia para tornarem-se e manterem-se como membros da ACERT.

4.3.3.4 Aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es, e có digos tá citos
de condutas

Possuem como aspectos culturais importantes, que estã o sendo incorporados anos há bitos de
alimentaçã o, a busca pelo nã o -consumo de carnes, ocorrendo uma priorizaçã o no consumo
de vegetais.

Com relaçã o ao histó rico e motivaçõ es de formaçã o do grupo, destacam-se a
participaçã o da AÉCIA (Associaçã o dos Agricultores Ecologistas de Ipê e Antônio Prado) e
do CE-Ipê. Nos municí pios de Ipê e Antônio Prado esse grupo de agricultores ligados à
Comissã o Pastoral Rural da Igreja Cató lica, na época, já  desenvolviam prá ticas de agricultura
ecoló gica em suas propriedades. Esta experiência foi divulgada, em janeiro de 1991, por esses
agricultores em cinco comunidades da Regiã o de Torres, o que contou  com o apoio do Centro
Ecoló gico de Ipê (ONG de assistência técnica em agroecologia) que, além da atuaçã o na
Regiã o da Serra (Ipê e Antônio Prado), também passou a prestar assessoria em agroecologia
na Regiã o do Litoral Norte do Estado.

As experiências trazidas pelos produtores da Regiã o da Serra fez com que os
produtores do Litoral Norte demandassem um curso com a equipe técnica do Centro
Ecoló gico. O Curso foi realizado em abril de 1991, onde foram abordados os temas relativos
à Teoria da Trofobiose, Agricultura Indí gena e Agrossilvicultura, o que estimulou os
agricultores a formarem um grupo de discussã o com encontros mensais.

Em novembro deste mesmo ano, iniciou-se a comercializaçã o conjunta por meio da
formaçã o da ACERT, num primeiro momento com 10 famí lias de pequenos produtores
rurais. Além do grupo de 28 famí lias que atualmente fazem parte da associaçã o, existem
outros quatro grupos agroecoló gicos atuando de forma associativa que se formaram com o
apoio da ACERT e do Centro Ecoló gico de Ipê, envolvendo em torno de 50 famí lias de
produtores rurais da regiã o.

4.3.3.5 Objetivos e perspectivas futuras
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Tornarem-se auto-suficientes na produçã o de adubos orgânicos a médio prazo, e
aperfeiçoarem-se nas prá ticas de correto manejo do solo, rotaçã o de culturas e adubaçã o verde,
atividades estas importantes e necessá rias para a sustentabilidade das atividades de produçã o
ecoló gica.

Estí mulo à formaçã o de novos grupos de produtores agroecoló gicos na regiã o,
buscando difundir este tipo de produçã o sem a necessidade de aumentarem ou expandirem
o número de só cios da pró pria ACERT. Diante disso, propõ em, também, a criaçã o na regiã o
de um Conselho de Associaçõ es e Cooperativas de Produtores agroecoló gicos, com o objetivo
de discutirem questõ es afins em conjunto.

Implantaçã o de agroindústrias e desenvolvimento de produtos com caracterí sticas
especí ficas da regiã o, organizaçã o e planejamento da produçã o, diversificando as atividades
agrí colas com a adoçã o de calendá rio de cultivos e colheitas, conforme as demandas do
mercado.

Melhoria das relaçõ es com o mercado, através da contrataçã o de profissional ou
treinamento de membros da pró pria ACERT para atuarem na venda dos produtos ecoló gicos,
oriundos da Associaçã o e até mesmo de outros grupos agroecoló gicos, criando-se assim, uma
rede de comercializaçã o.

Transformarem as propriedades agrí colas em 100% ecoló gicas, o que contribuirá
para o aumento da produçã o da Associaçã o, e, ao mesmo tempo, para o alcance da proposta
inicial de transformaçã o do modo de produçã o agrí cola.

4.3.3.6 Pesquisa e assistência técnica

A ACERT conta desde o iní cio dos seus trabalhos com a assessoria do Centro Ecoló gico de
Ipê/RS, na organizaçã o, produçã o agroecoló gica e na comercializaçã o dos seus produtos,
juntamente com o apoio da Comissã o Pastoral Rural da Igreja Cató lica.

4.4 Associação dos Produtores Ecologistas da Capela
Santa Catarina - APESC

Entrevistado: Antônio Ciota - Coordenador Geral da Associaçã o
A APESC iniciou suas atividades em maio de 1994, sendo fundada em novembro de 1997,
como sociedade civil com personalidade jurí dica sem fins lucrativos, integrada por 8 famí lias,
sendo sua sede localizada no municí pio de Ipê/RS.

Sua principal forma de comercializaçã o é através da Feira da Agricultura Ecoló gica
(FAE) realizada no Bairro Bom Fim, aos sá bados (1ª  quadra da Rua José Bonifá cio),
atingindo um faturamento anual de R$ 72.000,00.

4.4.1 Caracterizaçã o da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.4.1.1 Descriçã o dos aspectos relacionados ao montante da cadeia produtiva ("antes da
porteira")
Todos os associados possuem criaçõ es de animais para consumo pró prio, o que propicia a
geraçã o e aproveitamento do material orgânico originado nas propriedades. Porém, nenhuma
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famí lia é auto-suficiente em adubos orgânicos, ocorrendo a necessidade de compra de insumos
externos.

O principal insumo comprado sã o as "camas de aviá rio", oriundas da pró pria regiã o.
Sã o utilizados em média de 20 a 25m  desse adubo por ano, em cada propriedade, o que3

resulta num custo anual que varia em torno de R$ 200,00 a R$ 250,00. Mesmo sendo grande
a aquisiçã o externa de insumos, ainda resulta em menor custo do que no sistema
convencional, considerando que 1m  equivale a 01 ou até 02 sacos de adubo, ao custo unitá rio3

deste em torno de R$ 18,00.
Utilizam também calcá rio como corretivos do solo e diversos outros insumos para

elaboraçã o de biofertilizantes, como o sulfato de cobre e fosfatos.
Somente duas propriedades possuem tratores, que prestam serviços para os outros

só cios da associaçã o. Muitas das atividades sã o realizadas de forma manual, devido ao fato de
serem pequenas as á reas de produçã o e a disponibilidade de mã o-de-obra ser familiar.

Outras má quinas e equipamentos demandados pelos sistemas produtivos da
associaçã o, nã o diferem significativamente dos anteriormente utilizados para os sistemas de
produçã o convencionais.

4.4.1.2 Aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos ("Dentro
da porteira")

A á rea média das propriedades é de 24 hectares, sendo somente uma parte destas ocupadas
com cultivos e criaçõ es, porém de forma bastante diversificada. Utilizam, predominantemente,
mã o-de-obra familiar, sendo que alguns membros da famí lia possuem atividades externas,
nas localidades pró ximas.

Todos os só cios sã o produtores rurais com experiência de longo tempo em atividades
agrí colas, que residem no interior do municí pio de Ipê/RS, juntamente com seus familiares,
predominando, assim, agricultores nã o jovens.

As formas de produçã o tiveram que ser novamente assimiladas pelos produtores por
tratarem-se de novos conhecimentos sobre os cultivos e de trabalho com o solo. As
produtividades aumentaram devido, principalmente, à recuperaçã o dos solos e ao maior
aproveitamento de material de origem orgânica, empregando a mesma quantidade de mã o-de-
obra, o que resultou em maiores rentabilidades dos cultivos.

Portanto, nã o concordam com os argumentos de que os cultivos orgânicos produzem
menos e utilizam maior mã o-de-obra.

Produzem diversos tipos de produtos, tais como: grã os em geral (milho, feijã o),
hortaliças, vinhedos, tomate, amendoim, alho, frutas, cebola, etc.

Os integrantes da associaçã o obtiveram grande aumento de renda, sem a necessidade
de aquisiçõ es de á rea para cultivos. Ocorreram algumas desocupaçõ es de á reas anteriormente
utilizadas para cultivos e um aumento de produçã o total dentro das propriedades,  resultando
em bons í ndices de produtividades.

Ocorreram algumas mudanças de cultivos em funçã o das caracterí sticas e adaptaçõ es
às novas tecnologias alternativas de produçã o agroecoló gica.

Todas estas caracterí sticas propiciaram um grande aumento de aquisiçõ es de
má quinas e equipamentos antes inexistentes nas propriedades bem como o aumento do
conforto nas residências no que diz respeito a mó veis, eletrodomésticos, banheiros, televisã o,
geladeiras etc.
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4.4.1.3 Aspectos relacionados à jusante da cadeia produtiva ("Depois da porteira")

A venda e distribuiçã o dos produtos sã o realizadas, predominantemente, de forma direta,
através de feiras livres, por intermédio da associaçã o, nã o possuindo entrega por parte dos
produtores, para outros agentes realizarem a comercializaçã o. Existe a participaçã o de um
só cio da APESC que realiza feira em Caxias do Sul/RS.

Esta venda direta ocorre quase que totalmente na feira ecoló gica organizada e
promovida pela Cooperativa Ecoló gica Coolméia em Porto Alegre/RS, aos sá bados. Na loja
da Coolméia também sã o colocados alguns produtos para venda, porém em pequenos
volumes.

Uma pequena parcela da produçã o (cebola, feijã o e pasta de alho) é destinada a um
ponto de venda (cooperativa) de produtos orgânicos, em Torres/RS e a uma loja de outra
associaçã o da regiã o (AÉCIA), no municí pio de Antônio Prado/RS.

A associaçã o possui uma agroindústria, construí da recentemente, para
beneficiamento e transformaçã o dos produtos oriundos dos só cios, localizada em uma á rea
cedida para a associaçã o, pelo seu Coordenador-Geral, sendo, portanto, toda e qualquer
transformaçã o dos produtos realizada de forma centralizada. Somente os chá s de maçã  sã o
produzidos na pró pria propriedade.

A grande maioria dos alimentos sã o industrializados ou processados, gerando diversos
produtos para colocaçã o no mercado, tais como: pasta de alho, verduras pré-processadas, suco
de uva, molho e massa de tomate, conservas em geral, chá s de maçã .

A administraçã o e inserçã o da unidade agroindústria na associaçã o é recente, motivo
pelo qual ainda estã o sendo discutidas as suas normas de funcionamento. O caminho mais
prová vel a ser seguido na organizaçã o das atividades é torná -la  uma estrutura independente,
onde os só cios fornecem as matérias-primas e recebem o pagamento acordado. Um grupo da
pró pria associaçã o realiza as atividades necessá rias para a transformaçã o dos produtos, que
serã o disponibilizados no mercado. Os resultados da agroindústria serã o distribuí dos para
todos os só cios, independente da quantidade fornecida de matéria-prima.

4.4.2 Forma de coordenaçã o e gerenciamento da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.4.2.1 Fluxos financeiros, fí sicos e de informaçõ es na cadeia produtiva

Os fluxos financeiros sã o, quase que a totalidade, internos à associaçã o, devido à
predominância das vendas diretas. Apó s cada feira, em Porto Alegre, o montante recebido é
distribuí do aos associados por intermédio do tesoureiro e do contador da associaçã o.

Todas às segundas-feiras ocorrem reuniõ es na associaçã o, com  o objetivo de realizar-
se a distribuiçã o das vendas e o planejamento para a pró xima viagem a Porto Alegre.

Cada integrante da APESC produz seus produtos individualmente, centralizando-os,
apó s a colheita, as atividades de processamento, industrializaçã o e carregamento na sede da
associaçã o. Existem dias acertados para a entrega dos produtos, sendo que neste momento a
comissã o de ética decide sobre a aceitaçã o ou nã o dos itens produzidos como orgânicos. Apó s
os produtos serem aprovados, estes passam a ser de toda a associaçã o e ficam à disposiçã o para
a venda.
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Um total de cinco pessoas da associaçã o se desloca para Porto Alegre, todos os
sá bados, para participar das vendas na feira organizada pela Coolméia. É realizado um
rodí zio entre os integrantes do grupo de famí lias para que todos tenham a oportunidade de
participar da comercializaçã o.

Os produtos sã o transportados para a feira por intermédio da locaçã o de um
caminhã o de um terceiro. O valor pago pela prestaçã o dos serviços de transporte dos produtos
está  baseado em um percentual de 10% sobre as vendas nas feiras. Há  uma divisã o das
responsabilidades, e o transportador assume os riscos e as incertezas, juntamente com o grupo,
da nã o realizaçã o de vendas significativas que possam cobrir os custos do transporte.

Neste mesmo dia da realizaçã o da feira (aos sá bados) sã o entregues produtos para
abastecer o entreposto da Coolméia em Porto Alegre, suficientes para três dias.

A comunicaçã o entre os integrantes da associaçã o e com alguns agentes parceiros na
comercializaçã o se dá  sempre de forma pessoal ou por intermédio de contato telefônico.
Somente duas famí lias da associaçã o possuem linhas telefônicas.

4.4.2.2 Tipos e formas de transaçõ es com relaçã o à utilizaçã o de contratos formais e
informais, e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia

Nã o existem contratos formais nas relaçõ es e transaçõ es realizadas pela associaçã o. Todas as
negociaçõ es estã o baseadas em contratos informais entre as partes, como é o exemplo da
contrataçã o de serviços de transporte.

4.4.2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva, formas de previsã o das
necessidades e gestã o dos pedidos

Como a principal estrutura de comercializaçã o é a feira Coolméia, cada só cio possui uma cota
mí nima de seus produtos que deve ficar comprometida com as vendas em Porto Alegre, aos
sá bados, na feira. A associaçã o nã o possui nenhuma restriçã o quanto às vendas em outros
pontos, desde que cumpram as responsabilidades assumidas para o abastecimento da Feira da
Agricultura Ecoló gica (FAE).

A previsã o das necessidades e o iní cio de qualquer nova atividade de produçã o e
comercializaçã o é realizada, principalmente, em conjunto com a instituiçã o que fornece
assistência técnica para a associaçã o (CE-Ipê). As informaçõ es sã o fornecidas por esta ONG
e as decisõ es sã o tomadas em conjunto.

4.4.3 Ambiente institucional e organizacional interno associado à cadeia produtiva de
alimentos orgânicos

4.4.3.1 Normatizaçõ es e certificaçõ es

Atualmente a certificaçã o é realizada de forma solidá ria entre os integrantes do grupo (o
pró prio agricultor garante os atributos estabelecidos), adquirindo confiabilidade e credibilidade
junto ao consumidor, devido à comercializaçã o direta. Sã o contrá rios aos modos de
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certificaçã o externa onde técnicos visitam regularmente as propriedades e fornecem laudos e
selos de garantia.

Estã o inseridos como só cios na Rede Ecovida de Agroecologia, instituiçã o esta que
congrega diversos agentes da produçã o, industrializaçã o, comercializaçã o, assistência técnica
e consumidores com o objetivo de desenvolver a certificaçã o participativa e solidá ria. O
produto credenciado na rede obtém o selo que fornece a garantia do mesmo possuir as
caracterí sticas estabelecidas e reconhecidas dos modos de produçã o, industrializaçã o e
comercializaçã o de produtos orgânicos.

Esta rede reúne entidades e produtores dos três estados do sul do paí s e visa,
fundamentalmente, a gerar credibilidade entre os todos os integrantes e agentes envolvidos
diretamente ou indiretamente nas diversas fases e fluxos dos produtos ecoló gicos inseridos no
mercado. Porém, esta rede de certificaçã o nã o está  operando no fornecimento do selo Ecovida
e nos procedimentos necessá rios para a liberaçã o do mesmo estando, no momento, em fase
de estruturaçã o.

As normatizaçõ es e técnicas dos modos de produçã o agroecoló gica sã o desenvolvidas
e repassadas pelo Centro Ecoló gico de Ipê em conjunto com outras associaçõ es e produtores.

4.4.3.2 Filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos

Adotam os princí pios da agricultura ecoló gica, do associativismo e da comercializaçã o direta.
O estatuto da associaçã o estabelece como objetivos principais a busca conjunta por soluçõ es
para problemas comuns, tais como: êxodo rural, uso de agrotó xicos, isolamento e problemas
econômicos.

Buscam dessa forma viabilizar a agricultura ecoló gica, a produçã o e a comercializaçã o
conjunta, divulgaçã o dos princí pios do associativismo, da ecologia e preservaçã o ambiental.

Defesa em primeiro lugar do meio ambiente e a partir daí  buscam obter os benefí cios
decorrentes da preservaçã o da natureza. Apresentam três principais caracterí sticas para que
os produtores atinjam a condiçã o de ecoló gicos: consciência ambiental, preparo e
reestruturaçã o dos solos para cultivo e resgatar a confiança nas pessoas.

Apresentam fortes princí pios ecológicos com relaçã o à forma de comercializaçã o sem
a presença de qualquer tipo de intermediá rio, ou seja, há  uma grande incompatibilidade entre
produçã o ecoló gica e a presença de intermediá rio nas vendas destes produtos, mesmo quando
este intermediá rio trata-se da estrutura varejista que possui contato direto com o consumidor.

Com relaçã o aos tipos de alimentos que sã o permitidos produzir, seguem os
princí pios relacionados ao naturismo, através da promoçã o da alimentaçã o vegetariana e
natural, sendo vedada a comercializaçã o de produtos de origem animal além do leite e ovos,
e também bebidas alcoó licas. Portanto, a produçã o animal nã o é destinada para a
comercializaçã o, somente para consumo pró prio, atendendo os há bitos alimentares das
famí lias.

Possuem como filosofia oferecer para a sociedade alimentos mais saudá veis, livres de
resí duos e de menor impacto no meio ambiente. Um fato importante é que a discussã o desse
assunto dentro da associaçã o está  sendo realizada atualmente, devido à potencialidade de
mercado existente para produtos de origem animal produzidos de forma ecoló gica. Alguns
conceitos do que é alimento saudá vel estã o sendo revistos, considerando que produtos sem
resí duos sã o de fato o grande diferencial para a saúde nos dias de hoje.
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4.4.3.3 Regimentos internos e instâncias de deliberaçã o

Possuem como instâncias soberanas de deliberaçõ es as assembléias gerais, realizadas uma vez
por mês. Cabe a esta assembléia eleger a Coordenaçã o da Associaçã o e a Comissã o de Ética.

A Coordenaçã o é composta por três membros (coordenador, tesoureiro e secretá rio).
A Comissã o de Ética também é formada por três só cios da associaçã o. Todas as funçõ es
assumidas na associaçã o sã o exercidas gratuitamente.

4.4.3.4 Aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es,  e có digos tá citos
de condutas

Os aspectos que dizem respeito à cultura, tradiçã o e costumes estã o muito ligados ao
modo de produçã o convencional. Possuí am anteriormente a cultura do individualismo e do
uso indiscriminado de um pacote tecnoló gico que lhes apresentavam. Ainda hoje, apó s todas
estas significativas mudanças, detecta-se a preocupaçã o constante dos produtores em reafirmar
que estes sã o problemas ainda a serem enfrentados, principalmente, com novos adeptos ao
sistema.

Além disso muitas das açõ es e tomadas de decisã o estã o relacionadas ao tipo de
agricultor que compõ e as associaçõ es e cooperativas de produtores orgânicos (ló gica pró pria
de pensar e agir).

Um dos aspectos mais fortes da agricultura dentro das famí lias é o modo patriarcal
de administrar e tomar as decisõ es. Estas caracterí sticas estã o totalmente superadas já  que
se destacam a participaçã o das mulheres nas mais variadas atividades dentro da associaçã o.

Os encontros iniciais para discussã o do novo modo de produçã o contavam com a
participaçã o de 16 famí lias da regiã o, sendo que destas, 12 iniciaram as  atividades de cultivos
ecoló gicos. Esta primeira fase teve duraçã o de 10 meses e contou com o apoio da Emater/RS
e do Centro Ecoló gico de Ipê. Ocorreu a desistência de três só cios (jovens solteiros) que ainda
nã o possuí am famí lia constituí da e que, ao casarem, buscaram outros locais de residência,
desvinculando-se da associaçã o. Os pais destes três só cios que permaneceram na propriedade
nã o tiveram interesse em continuar os trabalhos iniciados pelos seus filhos.

Grande parte dos integrantes da associaçã o possuí am cultivos e processamento de
fumo em suas propriedades, atividade esta que tornou-se inviá vel, economicamente, pelo
aumento das dificuldades de manter as negociaçõ es com as fumageiras, basicamente, no
quesito preço.

O aspecto do baixo retorno econômico da atividade associado à necessidade de
utilizaçã o de grandes quantidades de defensivos quí micos, formaram as caraterí sticas ideais
para a busca por prá ticas agrí colas mais rentá veis e de menor impacto no meio ambiente e
na saúde das suas famí lias. A partir da visualizaçã o da possibilidade de praticarem atividades
agrí colas diferenciadas, deram iní cio ao cultivo de alimentos ecoló gicos, inspirados em outros
grupos que já  estavam praticando esta agricultura alternativa na regiã o.

Anteriormente existia uma grande dificuldade de comercializaçã o dos seus produtos
e com baixos preços, fato este totalmente modificado apó s o iní cio das atividades com
produtos orgânicos. Afirmam que possuem facilidade de escoamento de qualquer tipo e
quantidade de produto que oferecerem ao mercado atualmente.
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Portanto os principais fatores que motivaram as mudanças para as novas atividades
foram a preocupaçã o com a saúde da famí lia e a inviabilidade de atuar de forma individual
no mercado.

4.4.3.5 Objetivos e perspectivas futuras

Os principais objetivos com relaçã o aos negó cios dizem respeito à criaçã o de acesso a novos
mercados e à realizaçã o de cursos sobre comercializaçã o.

Para isso pretendem criar um centro regional de produçã o e comercializaçã o de
alimentos orgânicos, agregando 07 associaçõ es existentes na regiã o, e montagem de
entrepostos em conjunto, no municí pio de Caxias do Sul/RS e Porto Alegre/RS, onde todas
associaçõ es seriam supridoras destas lojas. Já  existe na regiã o um conselho, que congrega
todas estas 07 associaçõ es, local este onde sã o tomadas as decisõ es, com a participaçã o de dois
integrantes de cada grupo de agricultores ecologistas da Serra Gaúcha.

Este objetivo está  ligado aos princí pios bá sicos que envolve a produçã o e a
comercializaçã o de forma direta para o consumidor, descartando-se assim os agentes
intermediá rios. Desta forma pretendem diversificar a produçã o e oferecer ao mercado
garantias de suprimento das demandas nas quantidades adequadas.

Possuem a perspectiva de abertura de novas feiras livres para comercializaçã o dos seus
produtos orgânicos, entendendo nã o haver incompatibilidade entre produzir e participar das
vendas, já  que existe o sistema de rodí zio entre as famí lias. Outro fator que atrai os
produtores para esta estrutura de vendas (feiras) é o recebimento semanal dos pagamentos, o
que anteriormente nã o acontecia.

Com relaçã o às vendas para o varejo tradicional, estas nã o possuem prioridade, e caso
seja necessá rio que ocorra, o formato será  o de uma feira no interior dos supermercados para
que continuem a manter contato direto com os consumidores finais.

Possuem como objetivo atingir 100% de prá ticas agroecoló gicas nos cultivos e criaçõ es
desenvolvidas em todas as propriedades da associaçã o, no perí odo de um ano.

4.4.3.6 Pesquisa e assistência técnica

Recebem assistência técnica de uma Organizaçã o Nã o-Governamental (Centro Ecoló gico de
Ipê) especializada em agricultura ecológica, tendo à disposiçã o diversos técnicos especializados
para o acompanhamento das atividades de produçã o agroecoló gica, na Regiã o da Serra.

Outra instituiçã o fornecedora de assistência técnica é a Empresa de Assistência
Técnica e Extensã o Rural do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Emater/RS).

A assistência aos  produtores que integram a associaçã o diz respeito aos diversos
aspectos da produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o (levantamento de custos,
desenvolvimento de novas prá ticas agrí colas, cursos e palestras, previsã o e identificaçã o de
demandas, registro, criaçã o e confecçã o de ró tulos para os produtos, estatutos, regimentos
internos, etc.).

Nos últimos dois anos obtiverem crédito para investimento no Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, através do Programa Estadual da Agroindústria Familiar. Os recursos do
Estado foram utilizados para a compra dos equipamentos no valor de R$ 6.500,00.
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Para o investimento na construçã o do prédio onde está  instalada a agroindústria,
obtiveram recursos, a fundo perdido (nã o reembolsá vel), de uma Instituiçã o da Suécia.

Outros recursos necessá rios para o custeio e capital de giro sã o supridos com as
pró prias vendas semanais nas feiras realizadas em Porto Alegre.

4.5 Cooperativa dos Produtores Ecológicos de Porto
Alegre - ARCOOIRIS 

Entrevistado: Djalma Alves de Oliveira - Coordenador Geral da Cooperativa

A ARCOOIRIS, com sede no municí pio de Porto Alegre/RS, foi fundada em 1994 e conta
atualmente com um quadro de 20 só cios-produtores rurais. Entretanto, possui um número
mais elevado de membros associados, entre consumidores atuantes ou nã o, totalizando 116
só cios. Atua em diversos municí pios do RS, além da capital: Viamã o, Terra de Areia, Maratá ,
Nova Santa Rita, Alvorada, Montenegro, Itatí  e Cândido Godó i, Ipê, Gravataí  e Novo
Hamburgo.

Sua principal forma de comercializaçã o é através da feira livre realizada no Bairro
Bom Fim, aos sá bados (2ª  quadra da Rua José Bonifá cio), atingindo um faturamento anual
de R$ 800.000,00.

4.5.1 Caracterizaçã o da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.5.1.1 Descriçã o dos aspectos relacionados à montante da cadeia produtiva ("antes da
porteira")

Somente algumas propriedades sã o consideradas com grande auto-suficiência em insumos
orgânicos, utilizando-se de poucas aquisiçõ es externas à propriedade. Entre os principais
insumos adquiridos externamente e utilizados nos cultivos agrí colas estã o os componentes
para preparaçã o de biofertilizantes, esterco de bovinos e matéria orgânica proveniente de
gaiolas de aves de postura ("camas" de aviá rios), que representa em torno de 15% do total
utilizado de insumos orgânicos, obtidos nas regiõ es pró ximas às propriedades.

As sementes utilizadas sã o preferencialmente as "crioulas", sendo estas obtidas nas
pró prias propriedades. Ocorre a aquisiçã o de sementes oriundas tanto de sistemas de
produçã o orgânicos como convencionais, predominando a utilizaçã o dessas últimas devido
à baixa disponibilizaçã o no mercado de sementes orgânicas.

Com relaçã o às má quinas e equipamentos demandados pelos sistemas produtivos,
estes nã o diferem, significativamente, dos já  amplamente utilizados pelo modo de produçã o
convencional.
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4.5.1.2 Aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos ("Dentro
da porteira")

Os só cios da Cooperativa sã o na totalidade pequenos proprietá rios rurais, que se utilizam,
predominantemente, de mã o-de-obra familiar para produçã o de uma ampla variedade de
produtos agrí colas, principalmente de origem vegetal, estando entre os principais os
hortigranjeiros em geral acondicionados e embalados (folhosas, tubérculos, raí zes), as frutas
(banana, citrus, pêssego, mamã o e abacaxi), os cereais (feijã o, arroz, centeio), flores,  mudas
de plantas aromá ticas, medicinais, ornamentais e temperos diversos.

Há  poucas criaçõ es de animais nas propriedades associadas, destacando a criaçã o de
bovinos e caprinos para corte. Uma das propriedades do sistema ARCOOIRIS possui 40
animais criados de forma ecoló gica, que serã o destinados para abate em frigorí ficos pró ximos
ao local de produçã o e destinados à comercializaçã o diferenciada.

As produçõ es agrí colas sã o oriundas de diversas regiõ es do estado com o objetivo de
se estabelecer uma variedade de produtos adequados para a formaçã o de pontos de
comercializaçã o.

A média da á rea das propriedades dos só cios da Cooperativa situa-se em torno de 05
hectares, e a renda bruta mensal dos que possuem atividades com predominância de produtos
in natura variam entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 mensais. Nas propriedades que possuem
agroindústrias, a renda varia entre R$ 4.000,00 e R$ 10.000,00 mensais.

Utilizam os princí pios bá sicos de manejo ecoló gico do solo, o  que proporciona, em
grande medida, a reduçã o do número de pragas e conseqüentemente a reduçã o da utilizaçã o
de insumos quí micos.

Afirmam que as produtividades dos sistemas orgânicos sã o mais altas, porém, com a
necessidade de maior emprego de mã o-de-obra. Mesmo assim, a produçã o apresenta menores
custos finais associados aos produtos orgânicos.

Os preços sã o estabelecidos em conjunto com a SMIC, apó s a aná lise das estruturas
de comercializaçã o convencionais. Estes por suas vez sã o fixados e divulgados nas feiras livres
como preços má ximos a serem praticados pelos produtores.

Dentre todas as propriedades da Cooperativa, somente duas ainda estã o em fase de
conversã o para o sistema orgânico, sendo que todas as outras já  possuem 100% das suas
atividades conduzidas com prá ticas agroecoló gicas.

Fazem parte como só cios-produtores da ARCOOIRIS quatro agrônomos e alguns
técnicos agrí colas. Em torno de 40% (08) dos só cios produtores possuem o primeiro grau
completo, 30% (06) o segundo grau, 20% (04) com curso superior e 10% (02) sã o de técnicos
agrí colas.

A maioria dos produtores rurais, membros da Cooperativa possuem famí lias
constituí das, sendo que se utilizam, predominantemente, da mã o-de-obra familiar nas
atividades de produçã o e comercializaçã o. Residem nos pró prios locais de produçã o (á rea
rural) nã o existindo relaçõ es de trabalho externo à propriedade. As participaçõ es sociais
restringem-se às comunidades locais no que diz respeito às atividades da Cooperativa.

4.5.1.3 Aspectos relacionados à jusante da cadeia produtiva ("Depois da porteira")

Constituem a cadeia produtiva à jusante, mas de forma integrada, quatro agroindústrias, sendo
a produçã o descentralizada e de responsabilidade dos pró prios só cios. A Cooperativa fornece
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a organizaçã o necessá ria para o perfeito andamento das atividades de produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o.

Estas agroindústrias atuam na geraçã o dos seguintes produtos: frutas desidratadas
(banana e abacaxi), massas caseiras, doces de frutas (geléias, schimiers, compotas etc.),  molho
de tomate, lanches diversos, pã es e bolos de farinhas integrais, temperos preparados, sachês de
plantas aromá ticas e granola (mistura de fibra e germe de trigo, aveia, gergelim, passas de uva,
açúcar mascavo e melado).

Os principais canais utilizados para comercializaçã o dos produtos da Cooperativa sã o
as feiras livres e as lojas de produtos naturais/integrais e orgânicos (possuem uma loja pró pria),
em Porto Alegre. Em torno de 70% das vendas totais sã o realizadas via feiras livres.

A principal feira livre situa-se no Bairro Bom Fim, na 2ª  quadra da Rua José
Bonifá cio, em Porto Alegre. Fazem parte dessa estrutura de comercializaçã o, juntamente com
a ARCOOIRIS, outras organizaçõ es de produtores ecoló gicos, destacando-se a Cooperativa
de Caprinocultores Ecoló gicos (Coopercapri); a Associaçã o dos produtores Ecologistas de Vila
Segredo (APEVS), localizada na Serra Gaúcha, nos municí pios de Ipê e Antônio Prado;
Associaçã o Gaúcha de Apicultores (AGA); a Coopermate; e um grupo informal de produtores
ecologistas dos municí pios gaúchos de Osó rio e Terra de Areia.

Outras feiras livres em que a ARCOOIRIS participa dizem respeito aos pontos de
oferta (Feiras Modelo) em alguns bairros de Porto Alegre, onde somente alguns produtores
individualmente participam, com a disponibilizaçã o dos seus produtos para venda.

Além da sua loja pró pria, a Cooperativa utiliza pequenas estruturas do varejo
localizadas principalmente em Porto Alegre, que se dedicam ao fornecimento de alimentos
diferenciados para consumidores exigentes, nos aspectos relacionados à saúde e à alimentaçã o
adequadas.

4.5.2 Forma de coordenaçã o e gerenciamento da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.5.2.1 Fluxos financeiros, fí sicos e de informaçõ es na cadeia produtiva

Todos os só cios-produtores participam das feiras semanais realizadas no Bairro Bom Fim,
tendo disponí veis espaços adequados para a montagem de bancas de feira. O transporte dos
produtos é realizado com veí culos dos  pró prios membros da Cooperativa.

Os recursos financeiros obtidos através da comercializaçã o dos produtos nas feiras
livres sã o destinados diretamente aos só cios-produtores, já  que realizam suas vendas sem a
existência de intermediá rio. Portanto, a Cooperativa nã o centraliza a administraçã o dos fluxos
financeiros ocorridos nas transaçõ es comerciais, sendo somente cobrada uma taxa fixa de R$
5,00 a cada feira e de cada só cio feirante, independente do volume comercializado no dia.

Com relaçã o aos outros pontos de comercializaçã o e aquisiçã o das matérias-primas
oriundas de terceiros, necessá rias por parte das agroindústrias, as formas de pagamento sã o
realizadas mediante cobrança bancá ria.
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4.5.2.2 Tipos e formas de transaçõ es com relaçã o à utilizaçã o de contratos formais e
informais, e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia

Nã o existe nenhum tipo de contrato formal sendo utilizado pela ARCOOIRIS, tanto nas
transaçõ es associadas à produçã o, como na comercializaçã o. As parcerias sã o realizadas
mediante o estabelecimento de confiança entre as partes, acordada em reuniõ es e encontros
formais (assembléias) e informais.

4.5.2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva, formas de previsã o das
necessidades e gestã o dos pedidos.

Como as principais estruturas de comercializaçã o sã o as feiras livres em Porto Alegre, cada
só cio possui uma cota mí nima de seus produtos que deve ficar comprometida com as vendas
semanais. A Cooperativa nã o possui nenhuma restriçã o quanto às vendas em outros pontos,
desde que cumpram as responsabilidades assumidas para o abastecimento das feiras.

Os pedidos para o abastecimento das lojas de produtos naturais/integrais e orgânicos
sã o realizados diretamente para os produtores rurais e para as agroindústrias, nã o existindo,
portanto, uma centralizaçã o ou coordenaçã o das atividades comerciais e de distribuiçã o fora
do espaço das feiras.

4.5.3 Ambiente institucional e organizacional  interno associado à cadeia produtiva de
alimentos orgânicos

4.5.3.1 Normatizaçõ es e certificaçõ es

Atualmente a certificaçã o é realizada de forma solidá ria entre os integrantes do grupo (o
pró prio agricultor garante os atributos estabelecidos), adquirindo confiabilidade e credibilidade
junto ao consumidor devido à comercializaçã o direta. Sã o contrá rios aos modos de
certificaçã o externa, onde técnicos visitam regularmente as propriedades e fornecem laudos e
selos de garantia.

4.5.3.2 Filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos

A Cooperativa ARCOOIRIS é uma associaçã o autônoma de pessoas unidas, voluntariamente,
para atender suas necessidades econômicas, sociais e culturais, por meio de uma base funcional
e coletiva, controlada democraticamente pelos seus membros.

Baseia-se nos valores da auto-ajuda com responsabilidade pró pria, democracia,
igualdade e solidariedade com base na tradiçã o dos movimentos histó ricos como Rochdale,
Tupambaé, Guiana e outros.

A Cooperativa ARCOOIRIS atua na promoçã o do desenvolvimento sustentá vel da
sua comunidade através de uma polí tica de organizaçã o e observância dos seguintes
princí pios ecoló gicos:
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Ecossistema:  defesa dos recursos naturais, da biodiversidade, da saúde, do ecossistema
local e da garantia do futuro do planeta para esta e para novas geraçõ es. Apoio à
agricultura familiar com suas diversas culturas, incentivando o consumo de frutas da
época, reforçando a pesquisa e aprimoramento de espécies mais adaptadas à regiã o
utilizando-se de fontes de energias naturais nã o poluentes como a eó lica, a solar e a
de biodigestores.
Cidadania: atuar conjuntamente com o governo e sociedade civil por uma educaçã o
que possibilite o desenvolvimento e ampliaçã o da comercializaçã o ambientalista local
e global, por meio de cursos, palestras e inserçõ es nos núcleos sociais, escolas, centros
comunitá rios, etc.
Qualidade de vida: buscar as bases de equilí brio entre a sobrevivência econômica,
qualidade de vida do indiví duo, com alimentos saudá veis, livres de agrotó xicos,
conservantes, com liberdade individual de opçã o de  consumo, desde que nã o
agridam ou poluam a natureza. Estí mulo e promoçã o da reeducaçã o do há bito das
hortas nos quintais para produçã o caseira de hortaliças, frutas etc. sob orientaçã o
técnica de um agrônomo na comunidade.
Comunidade: luta pela participaçã o da comunidade na construçã o de um modelo de
produçã o numa nova economia solidá ria, no qual a cooperaçã o seja o maior capital
com tecnologias limpas, onde os processos de fabricaçã o nã o gerem detritos poluentes
e os resí duos sejam controlados e reciclados no local.
Agroecologia: implementaçã o de uma agricultura orgânica e ecoló gica profunda e
abrangente, capaz de proteger e regenerar o solo na sua fertilidade e equilí brio
natural, através da utilizaçã o da adubaçã o verde e insumos provenientes da
compostagem de matéria orgânica.
Reciclagem: respeito aos ciclos naturais das espécies com intervençã o cautelosa
quando necessá ria, por meio de extrativismo sustentá vel e incentivo à utilizaçã o
intensiva da reciclagem de materiais (coleta seletiva de lixo) como promotora da
preservaçã o da natureza e como fonte geradora de trabalho e renda para os seus
colaboradores.
Afirmam que o movimento ecologista possui dois perfis de atuantes: o ambientalista

e o comerciante. Estes dois se chocam no interior do setor, assumindo a postura de
ambientalistas, sendo a direçã o desses processos de cunho polí tico, e nã o de ordem técnica.
Buscam o afastamento das prá ticas puramente comerciais que nã o possuem interpretaçõ es
corretas da realidade e necessidades da nossa sociedade. Propõ em, portanto, mudanças
culturais e de técnicas de produçã o no sentido de alteraçã o dos há bitos populares, e nã o
somente de busca de segmentos de mercado altamente lucrativos.

Como diretrizes, a ARCOOIRIS coloca seus valores prá ticos seguindo as normas e
princí pios cooperativistas de Livre Adesã o sem discriminaçã o social, racial, polí tica ou
religiosa; participaçã o nas tomadas de decisõ es, democraticamente controlada pelos seus
membros; contribuiçã o eqüitativa dos recursos financeiros e controle social do capital;
intercâmbio e ajuda mútua com outras instituiçõ es; e, treinamento e educaçã o cooperativista
para seus associados.

Distinguem a produçã o orgânica da produçã o ecoló gica, sendo a primeira
caracterizada pelo tratamento dado ao solo no sentido de recuperá -lo e torná -lo equilibrado
biologicamente, resultando desse sistema um produto orgânico que possui todos os elementos
fundamentais que tornam o produto integral e completo. A segunda caracteriza-se,
principalmente, pela preocupaçã o de um menor impacto da produçã o agrí cola no meio
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ambiente e nos ecossistemas como um todo, considerando-se, portanto, principalmente as
prá ticas conservacionistas e de preservaçã o dos recursos naturais.

4.5.3.3 Regimentos internos e instâncias de deliberaçã o

A instância má xima de tomada de decisõ es na ARCOOIRIS é a Assembléia Geral dos
associados produtores, trabalhadores e consumidores (finais ou pessoas jurí dicas).

A Cooperativa é administrada por um Conselho Administrativo, composto por um
coordenador-geral, um tesoureiro e um secretá rio com os seus respectivos substitutos ou vices.
Esta equipe forma a Diretoria Executiva que, com mais 08 membros dos conselhos técnico,
social, educacional e de representantes, administram as atividades diá rias da Cooperativa com
relaçã o à á rea de produçã o, industrializaçã o, comercializaçã o, jurí dica e contá bil.

Todos os produtores contribuem com R$ 5,00 para a Cooperativa a cada participaçã o
na feira livre, independente do volume comercializado.

4.5.3.4 Aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es, e có digos tá citos
de condutas

A ARCOOIRIS teve origem a partir do núcleo ambientalista e ecologista da Associaçã o
Comunitá ria Integrada dos Moradores e Produtores Rurais da Regiã o Sudeste de Porto Alegre
(regiã o do Lami) - ASSUDESTE, fundada em 1986. As vendas da produçã o do grupo de
agricultores ecoló gicos, desde a fundaçã o da ASSUDESTE, é realizada na Feira Ecoló gica
do Bairro Bom Fim, fato que proporcionou, a partir de 1994, a Cooperativa ARCOOIRIS ser
licenciada pela Secretaria Municipal da Indústria e Comércio (SMIC) como responsá vel e
gestora, juntamente com a Associaçã o Gaúcha de Apicultores (AGA), da 2ª  quadra da referida
feira, na Rua José Bonifá cio.

O idealizador e indutor inicial da Cooperativa ARCOOIRIS foi o Sr. Djalma Alves de
Oliveira, na época presidente da ASSUDESTE, atualmente Coordenador-geral licenciado da
Cooperativa.

A iniciativa teve grande participaçã o da prefeitura de POA, por meio da SMIC, para
transformaçã o de todo o espaço da Rua José Bonifá cio em espaço de comercializaçã o de
produtos ecoló gicos. Em acordo com diversas organizaçõ es da sociedade civil, cria a
Regulamentaçã o 02/96, das Feiras Ecoló gicas.

4.5.3.5 Objetivos e perspectivas futuras

Instalaçã o de uma loja de produtos ecoló gicos e naturais/integrais no Mercado do Bom Fim,
sala 12, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre (Sabor Local) e diversos movimentos
agroecologistas do Estado.

Implantaçã o do ato Cooperativo, também nas atividades de produçã o e
agroindustrializaçã o, com a continuidade da instalaçã o de estruturas de trabalho coletivas.

Criaçã o de uma Central de Distribuiçã o de Produtos Orgânicos em POA, com a
participaçã o de diversos grupos de produtores organizados.
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Aumento da produçã o da Cooperativa junto aos seus atuais só cios, sem a necessidade
de inclusã o de novos membros na ARCOOIRIS. Estes objetivos deverã o ser cumpridos a partir
de uma reorganizaçã o e qualificaçã o da base produtiva.

4.5.3.6 Pesquisa e assistência técnica

Recebem assistência técnica de profissionais associados à pró pria Cooperativa ARCOOIRIS,
através do Conselho Técnico constituí do para esta finalidade.

4.6 Cooperativa Ecológica Coolméia

Entrevistados: Jaime Carvalho (ecotecnologias e feiras), Idene (relaçõ es com o mercado) e
Glacy (aspectos histó ricos e institucionais)

A Cooperativa Ecoló gica Coolméia Ltda. foi fundada em 1978, e é sucessora da Cooperativa
de Serviços dos Membros da Fundaçã o Dr. Serge Raynaud de La Ferriérre Ltda. (fundador
da Grande Fraternidade Universal), com sede no municí pio de Porto Alegre/RS. Possui um
total de 870 só cios, distribuí dos em três modalidades: operacionais (funcioná rios),
consumidores e produtores. Entretanto, somente 265 estã o ativos, sendo 25 produtores rurais,
40 operacionais (funcioná rios) e 200 consumidores.

A Cooperativa congrega também outros grupos de agricultores ecologistas, tais como
associaçõ es, cooperativas, assentamentos de reforma agrá ria de vá rias regiõ es do Estado
(Serra, Litoral Norte, Sul, Metropolitana, Centro-Sul, Vale do Caí , Vale do Rio dos Sinos e
Vale do Rio Pardo).

Possui um faturamento de R$ 1.300.000,00 anuais nas atividades de lancheria,
restaurante , padaria, quitanda e loja. Através dos seus 25 só cios-produtores atinge na Feira
Ecoló gica Coolméia um faturamento de R$ 285.000,00 anuais, com vendas realizadas
diretamente pelos só cios-produtores.

Possui uma ampla abrangência estadual, atingindo os municí pios de Camaquã ,
Gramado, Viamã o, Capivari, Mariana Pimentel, Eldorado do Sul, Farroupilha, Feliz, Novo
Hamburgo, Gravataí , Bom retiro do Sul, Flores da Cunha, Taquara, Santa Cruz do Sul.

As famí lias localizadas nestes municí pios, além de ofertarem os seus produtos
semanalmente nas feira Coolméia, mantêm outras formas de distribuiçã o e comercializaçã o,
porém, com pequena participaçã o nas vendas totais de cada só cio. Estes canais sã o também
feiras livres nos respectivos municí pios, além de vendas diretas para os consumidores finais
e pontos de comercializaçã o de produtos naturais e integrais.

A maioria dos só cios-produtores fazem parte da cooperativa desde o iní cio das
atividades, em 1978, ou pouco tempo apó s o iní cio das atividades com feiras ecoló gicas.

Possuem uma estrutura pequena no que diz respeito a bens imó veis (todos alugados),
sendo um local na Rua José Bonifá cio (restaurante e loja) e outro pró ximo à Av. Osvaldo
Aranha, utilizado como escritó rio.



88As cadeias produtivas dos alimentos orgânicos comercializados...

4.6.1 Caracterizaçã o da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.6.1.1 Descriçã o dos aspectos relacionados à montante da cadeia produtiva ("antes da
porteira")

A quase totalidade das sementes sã o adquiridas de fornecedores, sendo a produçã o pró pria
(este é um objetivo do sistema de produçã o orgânica) ainda pouco significativa. A compra das
mais diversas sementes sã o realizadas, uma pequena parte, por meio de uma empresa de
produçã o de sementes orgânicas (Bionatur-Bagé/RS), concentrando-se a aquisiçã o em grandes
volumes de empresas convencionais.

A meta a ser atingida é a eliminaçã o total de sementes hí bridas (por exemplo couve-
flor), substituindo-se por sementes de variedades tradicionais e mais resistentes a pragas e
doenças, estimulando-se assim a biodiversidade.

Esta questã o deve-se ao fato de que as empresas que desenvolvem e comercializam
sementes hí bridas sã o as mesmas que atualmente estã o lançando no mercado sementes
transgênicas. Além dos fortes princí pios de nã o apoiar este tipo de tecnologia, existe também
o risco de estarem adquirindo sementes transgênicas sem terem conhecimento dessa
caracterí stica nas sementes.

Todos só cios-produtores adquirem alguns insumos de terceiros, tais como “camas de
aviá rio”, biofertilizantes (estes dois sã o comprados), resí duos de agroindústrias, estercos de
bovinos e suí nos. Porém, a meta a ser atingida é a utilizaçã o de prá ticas agroecoló gicas que
permitam a auto-suficiência em nutrientes para as produçõ es agrí colas.

A baixa disponibilidade de insumos orgânicos nas propriedades deve-se ao fato de a
cooperativa nã o estimular a criaçã o animal para consumo de carne. Os animais sã o utilizados
para a geraçã o de outros alimentos protéicos, tais como ovos e leite, e devem permanecer nas
propriedades até a sua morte natural.

As má quinas, equipamentos e serviços demandados pelos sistemas produtivos da
cooperativa nã o diferem significativamente dos que já  estavam sendo anteriormente utilizados
para os sistemas de produçã o convencionais. Ocorrem utilizaçõ es de má quinas e
equipamentos quando sã o adotadas algumas prá ticas diferenciadas, tais como a incorporaçã o
de matéria verde ao solo e araçã o com arados de aivecas.

4.6.1.2 Aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos ("Dentro
da porteira")

Os só cios da cooperativa (famí lias) utilizam, principalmente, mã o-de-obra familiar. Porém,
alguns (horticultores e fruticultores) contratam em média 04 funcioná rios (podendo chegar
a 10 pessoas) para trabalhar durante todo o ano, aumentando este número em épocas de
colheitas.

Existem 03 tipos de propriedades, conforme os tamanhos, que fazem parte do sistema
Coolméia: 

1 - Grupos e associaçõ es de agricultores que possuem pequenas propriedades, de até
10 ha;
2- Associaçã o e produtores individuais que possuem em torno de 25 a 50 ha;
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3 - Médios e grandes produtores que possuem acima de 50 ha, sendo que alguns
chegam  até 200 ha.
As produtividades nas lavouras, em média, sã o menores do que as culturas

convencionais, sendo que em grã os podem atingir 30% a menos de produçã o.
Porém, algumas culturas, como o tomate, atingem um melhor aproveitamento e

rendimento na industrializaçã o da polpa, quando comparado com o processamento do tomate
convencional. Dessa forma diminui a diferença de produtividade obtida na lavoura.

Um dos grandes diferenciais apresentados pela produçã o orgânica é a alta eficiência
energética na produçã o, devido, principalmente, ao aproveitamento de matérias orgânicas nas
propriedades e pela nã o-utilizaçã o de insumos industrializados.

Esta alta eficiência energética se deve principalmente pelos processos artesanais
(tecnologias e má quinas) empregados na produçã o e industrializaçã o dos produtos orgânicos.

As margens de lucro e rentabilidades atingidas pelos produtores sã o maiores quando
os produtos sã o vendidos diretamente aos consumidores através das feiras livres. Já  em outras
formas de comercializaçã o, as margens obtidas com os produtos orgânicos nã o diferem dos
produtos convencionais, o que pode nã o condizer com os altos preços desses  no mercado (esta
afirmaçã o nã o é totalmente verdadeira, porque ocorre em certas épocas do ano exatamente o
contrá rio), e com a baixa utilizaçã o de insumos externos.

Os preços dos alimentos orgânicos se justificam devido, principalmente, aos seguintes
fatores: maior demanda que a oferta; maior mã o-de-obra empregada na produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o; baixas escalas de produçã o; baixas produtividades (alguns
cultivos) e maiores perdas de produçã o, devido ao risco da nã o-utilizaçã o de insumos
quí micos para o controle de pragas e doenças; e baixa eficiência de logí stica e distribuiçã o.

Todos os só cios adotam um dos princí pios bá sicos da agroecologia, que é a
diversificaçã o de cultivos. Esta diversificaçã o se dá  tanto em tipos de produtos como em
espécies e variedades.

Produzem os mais variados tipos de produtos (arroz, feijã o, canjica, trigo, milho
pipoca, erva mate, chá s, temperos, flores, frutas em geral, mudas de á rvores, tomate, hortaliças
em geral, mel etc.).

Além da produçã o vegetal, existem, com menor número de experiências, criaçõ es
animais para produçã o de carne, leite e derivados (suí nos, aves para postura e corte, iogurtes,
queijos, etc.).

Os só cios-produtores caracterizam-se, na grande maioria, por serem jovens de origem
germânica, inseridos em movimentos sociais e com escolaridade de ní vel médio e superior.
Existem ainda outros dois grupos de só cios, com perfis diferenciados, que sã o os produtores
com mais idade que aderiram ao sistema, e que possuem, em média, baixa escolaridade, e os
profissionais liberais com escolaridade de ní vel superior, que produzem pró ximo a zonas
urbanas. Todos estes só cios residem em zonas rurais, a nã o ser em dois casos especí ficos que
moram na cidade.

A grande maioria dos só cios-produtores nã o possui trabalho externo, a nã o ser o
grupo de profissionais liberais, até mesmo pela grande carga de trabalho e de atuaçã o na
produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o.

Possuem uma forte caracterí stica quanto à participaçã o e integraçã o social em
igrejas, entidades de classe, partidos polí ticos e  nas suas comunidades, o que se justifica pelos 
princí pios e filosofias adotados pela cooperativa.

As atividades agrí colas iniciaram quando da criaçã o e fundaçã o da cooperativa,
ocorrendo, neste longo perí odo (desde 1978) um grande aumento do número de só cios, o que
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resultou em aumento dos diversos fatores de produçã o. A Cooperativa nã o possui como
objetivos construir grandes estruturas para o atendimento dos seus só cios, o que possibilita aos
produtores se apropriarem de grande parte dos resultados obtidos com as atividades de
produçã o e comercializaçã o.

Estes resultados sã o distribuí dos para os produtores, através de preços altos  e nã o
por meio das tradicionais sobras das cooperativas. Apó s o pagamento dos produtos os
resultados financeiros se destinam a cobrir as despesas das estruturas e as remuneraçõ es dos
só cios operacionais.

Os só cios, mesmos os pioneiros, nã o necessitaram de aumentos de á reas pró prias ou
arrendadas, sendo suficiente, para a totalidade dos produtores, as á reas existentes para o
atendimento das demandas. Porém, ocorreu neste perí odo uma grande diversificaçã o das
atividades agrí colas nas propriedades, com significativos aumentos de produçã o de todos os
cultivos. Este crescimento de produçõ es, com baixos investimentos em aquisiçã o de terras,
trouxe bons resultados econômicos e sociais para todos os produtores, possibilitando, assim, o
investimento de capital em outros imobilizados, tais como veí culos e casas.

A cooperativa nã o estimula a criaçã o de animais para consumo da carne. Existem
poucos associados que possuem atividades pecuá rias em suas propriedades para fins
comerciais. Porém, nã o é uma prá tica proibida, sendo que o produtor terá  que arcar sozinho
com o escoamento da sua produçã o. A única restriçã o feita para os só cios com relaçã o a esta
e qualquer outra atividade agropecuá ria é a adoçã o de prá ticas convencionais na propriedade.

4.6.1.3 Aspectos relacionados à jusante da cadeia produtiva ("Depois da porteira")

Com relaçã o ao processamento e agroindustrializaçã o, a Cooperativa possui o panifí cio, a
lancheria e o restaurante. Além desses setores existe um de embalamento de produtos oriundos
dos só cios com a marca Coolméia. Todos os outros produtos industrializados sã o produzidos
pelos só cios e por outras cooperativas e associaçõ es ligadas à Coolméia.

Com relaçã o às vendas no varejo possui um entreposto de vendas (quitanda e loja),
e organiza 03 feiras livres em Porto Alegre. As feiras sã o consideradas pela cooperativa uma
grande estrutura de escoamento da produçã o e geradora de renda para os produtores rurais
ligados à Coolméia. É um local em que os produtores nã o deixam de participar, apesar das
dificuldades impostas pelo tempo demandado no preparo, deslocamento e venda dos seus
produtos.

Estabeleceram outras relaçõ es com o atacado e varejo, por meio de uma parceria com
alguns supermercados, em Porto Alegre, durante aproximadamente um ano. Porém,
atualmente estas experiências nã o existem mais. Um operacional da Coolméia permanecia no
local acompanhando as vendas e fornecendo informaçõ es sobre os produtos orgânicos aos
consumidores. Eram duas empresas que totalizavam 06 pontos de comercializaçã o.

Uma das empresas foi vendida para outra rede de supermercados, sendo que os novos
empreendedores nã o se interessaram pela venda de alimentos orgânicos.

O motivo do término da parceria com a outra empresa deve-se ao fato de esta nã o ter
assumido os riscos das vendas (sobras), entre outras questõ es operacionais, o que inviabilizou
a permanência da Coolméia nesta estrutura de varejo.

Atualmente, além dos pontos de venda citados acima, nã o existe mais nenhuma
experiência diferenciada de comercializaçã o. Algumas lojas de produtos integrais ou naturais,
da grande Porto Alegre, procuram a cooperativa para adquirir os produtos para revenda. A
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cooperativa repassa os produtos com uma diferença de preço para viabilizar a venda aos
consumidores finais.

Possuem uma maior distribuiçã o, principalmente de industrializados, para lojas de
produtos integrais ou naturais de Sã o Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasí lia.

O montante das vendas realizadas para estas pequenas lojas em Porto Alegre e para
fora do Estado, representam somente 8% do faturamento do entreposto, lancheria, panifí cio
e restaurante. Destaca-se, assim, a forma de atuaçã o da Coolméia, no mercado, por meio de
estrutura pró pria de distribuiçã o dos seus produtos.

Grande parte dos produtos sã o industrializados ou beneficiados nas pró prias
propriedades ou na Cooperativa, tais como: sucos, chá s secos, antiinsetos, derivados do mel,
vinagre, geléias, massa e molho de tomate, melado, massas, iogurte, queijos etc.

O entreposto de vendas situa-se em Porto Alegre e possui diversos tipos de produtos
integrais e orgânicos, divididos por seçã o. Na seçã o dos produtos orgânicos existem  produtos
in natura (hortigranjeiros, frutas, cereais) e industrializados (sucos, massas, farinhas, açúcar
mascavo, erva mate, molho e extrato de tomate, geléias, mel e derivados, leite e derivados).

Desenvolvem ró tulos para os produtos embalados pela pró pria cooperativa e também,
fornecem ró tulos para os só cios colocarem nos locais de produçã o.

A busca por informaçõ es para subsidiar as tomadas de decisõ es se dã o,
principalmente, por contatos telefônicos com os demandantes de produtos orgânicos (lojas de
todo Brasil). As informaçõ es obtidas sobre a procura de determinados produtos, falhas no
atendimento e reclamaçõ es sã o levadas para as instâncias de deliberaçã o da cooperativa, e a
partir dessa sinalizaçã o, direcionam alguns esforços para o correto atendimento.

Outros sinais utilizados na readequaçã o ao mercado sã o as matérias jornalí sticas
sobre alimentos orgânicos. Apó s qualquer vinculaçã o na mí dia (TV, jornal, revista, etc.)
ocorre uma grande demanda por esses produtos, sendo que a cooperativa busca sempre atender
estas expectativas dos consumidores.

Os só cios consumidores sã o também uma importante fonte de informaçã o sobre
quem e o que estã o satisfazendo, na medida em que participam das instâncias de deliberaçã o
e possuem contato permanente com a cooperativa.

Diversos consumidores realizam visitas às propriedades dos agricultores, na busca de
informaçõ es sobre os modos de produçã o e de garantias do que está  sendo oferecido. Nestes
contatos os pró prios produtores obtém informaçõ es sobre as necessidades e expectativas dos
consumidores a serem atendidas.

Nã o sã o realizadas pesquisas e estudos de mercado e do ambiente competitivo,
formalmente, com sistematizaçã o de dados e informaçõ es.

4.6.2 Forma de coordenaçã o e gerenciamento da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.6.2.1 Fluxos financeiros, fí sicos e de informaçõ es na cadeia produtiva

No suprimento do entreposto da Cooperativa existem três tipos de fornecedores: o produtor
urbano, o produtor rural e outras empresas convencionais de alimentos integrais e naturais.

Sã o fornecedores da Cooperativa, além dos só cios-produtores, diversas associaçõ es
e cooperativas de produtores ecoló gicos do Estado, que também passam por credenciamento
e aprovaçã o para se inserirem no sistema Coolméia.
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O prazo de pagamento é de 30 dias, e é realizado mediante depó sito em contas
bancá rias dos produtores, cooperativas e associaçõ es. Para outros fornecedores, o pagamento
é efetuado através de cobrança bancá ria, como em outras transaçõ es convencionais.

A movimentaçã o e transporte dos produtos é realizada pelos produtores, por meio de
veí culos pró prios, diretamente das propriedades rurais até as feiras livres.

A maioria dos produtos orgânicos sã o oriundos dos pró prios só cios da cooperativa,
sendo fornecida uma ampla estrutura de suporte para a coordenaçã o e gerenciamento das
diversas atividades de produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o. Este apoio diz respeito
à assistência técnica, inspeçã o e certificaçã o, gerenciamento e disponibilidade de estrutura
comercial, classificaçã o, controle de qualidade, desenvolvimento de tecnologias, assistência
educacional (cursos, palestras), embalamento, e acondicionamento dos produtos para venda,
além de garantir cotaçõ es de preços (prêmios) que forneçam boas remuneraçõ es para os
produtores.

Utilizam có digos de barra e leitores ó ticos para registro dos produtos nos caixas de
pagamento da loja. Somente algumas atividades internas da loja estã o informatizadas, sendo
o fluxo de informaçõ es entre os só cios-produtores e a cooperativa, estabelecidos por meio de
prá ticas convencionais (telefones, contato pessoal etc.).

Possuem pá gina da cooperativa na internet, com o objetivo de operacionalizar vendas
e fornecer informaçõ es sobre promoçõ es e receitas, porém nã o está  em funcionamento no
momento, devido à falta de pessoal para operacionalizar a atualizaçã o do site.

4.6.2.2 Tipos e formas de transaçõ es com relaçã o à utilizaçã o de contratos formais e
informais, e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia

Nã o há  nenhum tipo de contrato formal, com só cios ou parceiros na produçã o e
comercializaçã o, sendo utilizado pela sistema Coolméia. As parcerias sã o realizadas mediante
o estabelecimento de confiança entre as partes, acordada em reuniõ es e encontros formais
(assembléias) e informais.

Portanto, a coordenaçã o e o gerenciamento dos processos se dá  por intermédio do
fornecimento de uma estrutura adequada ao atendimento das necessidades dos produtores, que
nã o poderia ser encontrada facilmente através de outros agentes (terceiros). Além disso, a
coordenaçã o e o gerenciamento dependem, fundamentalmente, do monitoramento das açõ es
dos diversos integrantes do sistema e dos incentivos (prêmios) para que desenvolvam suas
atividades de forma adequada e com baixos riscos à instituiçã o cooperativista.

4.6.2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva, formas de previsã o das
necessidades e gestã o dos pedidos.

Os pedidos semanais (hortigranjeiros) para os produtores rurais sã o realizados todos os
sá bados, durante o perí odo de funcionamento das feiras livres. As entregas sã o realizadas
durante a semana, de forma programada, com um dia para cada grupo de agricultores.

Por outro lado, outros grupos entregam no sá bado (dia da Feira da Agricultura
Ecoló gica) e nã o realizam viagens durante a semana. A Cooperativa trabalha com estoques
suficientes para uma ou duas semanas no má ximo, realizando, portanto, pedidos mí nimos
para estes perí odos.
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Nas feiras somente podem participar os pró prios agricultores, sendo proibida,
portanto, a colocaçã o de um terceiro para efetuar a venda. Para grupos de agricultores nã o é
necessá rio que venham todos, mas sim, pequenos grupos que realizam a venda em conjunto,
sendo em forma de rodí zio a participaçã o na comercializaçã o.

Os produtores que nã o comparecem na feira têm seus produtos postos à venda, pela 
pró pria Coolméia, desde que estes já  nã o sejam vendidos por outros só cios.

4.6.3 Ambiente institucional e organizacional interno associado à cadeia produtiva de
alimentos orgânicos

4.6.3.1 Normatizaçõ es e certificaçõ es

A Coolméia encontra-se atualmente em busca da construçã o de uma Rede de Geraçã o de
Credibilidade da Agricultura Ecoló gica, num primeiro momento com entidades parceiras no
Rio Grande do Sul.

Esta rede será  formada por diversos agentes, por meio do ato da cooperaçã o e geraçã o
de credibilidade para o produto orgânico entre consumidores organizados, agricultores
associados, feiras ecoló gicas, comerciantes, associaçõ es e cooperativas em diversos municí pios,
ONGs de assessoria técnica em agroecologia, profissionais ligados às atividades de produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o de alimentos orgânicos e o pró prio entreposto Coolméia.

A certificaçã o será  dentro dos princí pios da solidariedade e da participaçã o de
diversos agentes que se certificam um ao outro, a partir da confiança e credibilidade entre os
elos que formam a grande rede da cadeia alimentar humana, desde o produtor em contato com
a terra até a mesa do consumidor.

Esta estrutura está  em fase de discussõ es iniciais, porém, atualmente, é o que já  está
ocorrendo de fato. Ou seja, o modo como a Coolméia está  atuando gera credibilidade e
confiabilidade para os consumidores, sobre os atributos qualitativos do que pode ser
considerado produto orgânico.

Para o alcance desta confiança entre os agentes que compõ em as diversas atividades,
os princí pios da certificaçã o solidá ria estã o baseados na Instruçã o Normativa n° 07, do
Ministério da Agricultura e Abastecimento, na Lei n° 11.194-13/07/1998, que estabelece o Selo
Verde Agrí cola no Rio Grande do Sul e na geraçã o de tecnologias agroecoló gicas adaptadas
do Departamento de Ecotecnologias da Cooperativa.

4.6.3.2 Filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos

A Coolméia busca  a integraçã o entre as três categorias de associados, por meio do trabalho
cooperativo, da autogestã o (cada indiví duo gerindo o seu cotidiano de acordo com o coletivo)
e da co-gestã o (todos ajudando a administrar) e o estí mulo e promoçã o da alimentaçã o
natural, do alimento orgânico, da agricultura ecoló gica e da defesa do meio ambiente.

Possuem como missã o a busca por reconhecimento social, como uma empresa
preocupada com a qualidade de vida, oferecendo alimentos, serviços, tecnologias e
conhecimentos ecoló gicos à sociedade.

Principais valores e princí pios:
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Cooperativismo: valorizaçã o da sinergia empreendedora e das relaçõ es éticas, gerando
resultados através da criatividade, inovaçã o e competência. Busca por uma
organizaçã o objetiva de pessoas que se auto-administrem, e visem à realizaçã o
profissional por meio da cooperaçã o, e nã o da competiçã o ou do lucro. Na
autogestã o, todos os indiví duos atuam colaboradores de si mesmo, no sentido de que
os objetivos coletivos determinam a atuaçã o individual, que por sua vez, é auto-
administrada em conjunto.
Ecologismo: estabelecimento de referenciais de comprometimento com a interaçã o
harmoniosa das pessoas consigo mesmo, entre si e com a biosfera. Objetiva, de um
lado, a defesa da natureza, e de outro, uma melhor qualidade de vida humana, através
do uso racional dos recursos naturais, correta utilizaçã o do solo, prá tica da agricultura
natural sem agrotó xicos e adubos quí micos, reciclagem do lixo, defesa do consumidor
(saúde pública), subordinaçã o da tecnologia a uma ética ecoló gica que privilegie a
vida e a natureza, e nã o o lucro, e visã o nã o antropocêntrica.
Naturismo: compromisso com o desenvolvimento de há bitos que levam à saúde
fí sica, mental e espiritual, enfatizando a alimentaçã o integral, orgânica, equilibrada
e vegetariana. O naturismo significa viver segundo a natureza no plano pessoal, que
inclui consciência ecoló gica, expressa em açõ es preservacionistas no cotidiano, opçã o
pela autodeterminaçã o e auto-suficiência, e busca do autodesenvolvimento.
Estabelecem uma diferenciaçã o entre o sistema adotado pela Cooperativa e outros

modos de produçã o chamados de orgânicos. Utilizam-se dos princí pios ecoló gicos, nos quais
buscam, em primeiro plano, o respeito pela natureza, diminuiçã o do impacto das atividades
agrí colas no meio ambiente, recuperaçã o do solo, melhoria de vida para quem produz e para
quem consome os alimentos oriundos da produçã o ecoló gica.

O mercado diferenciado dos produtos orgânicos é considerado como conseqüência do
trabalho realizado pela Cooperativa com os agricultores. Buscam mudanças nas prá ticas
agrí colas com o objetivo de melhorar as relaçõ es entre produçã o agrí cola, meio ambiente e
seres humanos, e nã o simplesmente aumentar produtividades e melhorar os desempenhos
técnicos e econômicos  da produçã o. Esta última visã o é descrita como os objetivos bá sicos dos
produtores orgânicos, que sã o o de atingir mercados diferenciados por meio da mudança dos
modos de produçã o e dos desempenhos.

Entre os principais objetivos sociais da Cooperativa estã o: viabilizar a prá tica do ato
cooperativo e o exercí cio da atividade profissional aos seus associados bem como o
desenvolvimento dos associados-produtores, por meio da aquisiçã o e venda dos produtos,
assistência técnica, troca entre os associados e eliminaçã o do comércio intermediá rio de fins
lucrativos.

Destaca-se ainda, o estí mulo à produçã o de alimentos integrais, vivos, naturais e
ecoló gicos para consumo interno, e a proibiçã o do fornecimento de carnes de animais de
qualquer espécie bem como de cigarros e bebidas alcó olicas, produtos estes considerados
incompatí veis com os objetivos da Cooperativa.

4.6.3.3 Regimentos internos e instâncias de deliberaçã o

Com relaçã o às instâncias de deliberaçã o, existem assembléias de tomadas de decisã o por
categoria e geral (esta é o ó rgã o supremo da Cooperativa), envolvendo todos os só cios.
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Estas categorias participam, também, de 02 conselhos: administraçã o e fiscal. O
Conselho de Administraçã o possui como objetivo a determinaçã o anual das diretrizes
polí ticas de atuaçã o da Cooperativa, sendo que estas devem estar de acordo com o Estatuto
Social e com os regimentos internos das categorias de associados.

Para facilitar a melhor participaçã o e integraçã o dos associados nos projetos e na
gestã o da Cooperativa, existe o Conselho de Representantes. Este Conselho é integrado por
associados que representam os seus Núcleos, caracterizados por proximidade geográ fica de
habitaçã o e categoria profissional, e destina-se a levar às diversas instâncias as suas
reivindicaçõ es e propostas.

As decisõ es nas diversas á reas sã o tomadas no conselho de administraçã o e
implementadas por intermédio do Comitê Gestor. Este Comitê é responsá vel por administrar
as atividades operacionais e empreendedoras da cooperativa, definidas pelo Conselho.

Ligados a este Comitê existem ainda o Comitê de Educaçã o e Comunicaçã o, a
Secretaria Geral e as Coordenadorias das Áreas Técnicas de Relaçõ es com o Mercado (Central
de Econegó cios, Feiras Coolméia e Ecoloja); Alimentaçã o (Restaurante, Lancheria, Padaria,
Confeitaria e Assistente em Nutriçã o); Ecotecnologias (Produçã o Agrí cola e Parcerias e
Marketing); e Controladoria (Administrativa e Financeira).

Todas estas á reas sã o de responsabilidade dos associados operacionais da Cooperativa,
que se reúnem em setores e possuem regimento pró prio de trabalho, com o objetivo de
regulamentar e organizar suas atividades quanto a diversos aspectos (horá rios,
responsabilidades, organizaçã o funcional, admissã o, remuneraçã o etc.). Fundamentalmente,
os só cios operacionais possuem o objetivo de intermediar as relaçõ es entre os só cios-
produtores e consumidores.

O Setor é a unidade de gestã o administrativa e polí tica mais pró xima do associado
operacional e caracteriza-se por um conjunto de pessoas que trabalham num determinado
espaço fí sico ou cujas funçõ es sejam afins (entreposto, lancheria, estoque e ensacamento,
escritó rio -contabilidade, finanças, compras, atacado, pessoal -, secretaria, padaria e confeitaria,
almoço).

O só cio operacional, portanto, é quem administra e executa diretamente as atividades
empresariais da Cooperativa, definidas nas instâncias de deliberaçã o citadas anteriormente.
Para a execuçã o dessas atividades possuem remuneraçõ es variá veis, oriundas do percentual
de 18% sobre o faturamento de todo o sistema Coolméia, ocorrendo, assim, participaçã o dessa
categoria nos resultados da cooperativa.

4.6.3.4 Aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es,  e có digos tá citos
de condutas

Têm como prá tica, fundamentalmente, a adoçã o e implementaçã o da biodiversidade em todas
as atividades da cooperativa. A biodiversidade é adotada numa dimensã o mais ampla, aliando
os aspectos da produçã o ao resgate histó rico das culturas regionais.

Buscam inserir nos quadros da cooperativa diversas culturas e etnias existentes na
sociedade, resgatando as atividades que sempre souberam realizar e que, com o tempo,
perderam o há bito e as prá ticas originais.

Este resgate cultural é considerado como uma forma de profissionalismo das atividades
(“profissionais natos”), nã o sendo necessá ria, portanto, a induçã o do que e como fazer as
prá ticas agrí colas. Obtém um retorno dos só cios por meio da busca pelo resgate da cidadania
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e das raí zes histó ricas das famí lias rurais, ocorrendo nã o um novo aprendizado ou um novo
conhecimento.

A Cooperativa Ecoló gica Coolméia teve sua origem há  22 anos (1978), com 27
consumidores urbanos, que procuravam parcerias com produtores rurais na implantaçã o de
uma nova proposta de produçã o de alimentos sem resí duos e saudá veis. Este grupo de
pessoas, fundadores da Cooperativa, sã o praticantes do naturismo e simpá ticos à ecologia, e
pertencentes  à Grande Fraternidade Universal (GFU - entidade espiritualista). O endereço
da Coolméia no iní cio era o mesmo da GFU.

A idéia teve iní cio com a chegada, em Porto Alegre, do peruano ioque e marxista
Deza Linares, para fundar a GFU sob a linha do paralelo 30°. Daí  surge o nome original de
Cooperativa da Fundaçã o Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, doutor este, fundador da Grande
Fraternidade Universal.

Outra pessoa importante na constituiçã o dos princí pios norteadores da Cooperativa
foi a integrante da Coolméia, Glacy. Recém chegada da Europa com diversas idéias de
autogestã o, marxismo e ecologismo buscou a implantaçã o de diversas modificaçõ es, que
colocaram a Coolméia em um novo patamar de atuaçã o na produçã o, industrializaçã o e
comercializaçã o de produtos agroecoló gicos.

4.6.3.5 Objetivos e perspectivas futuras

Possuem como objetivos e perspectivas futuras a reorganizaçã o do sistema cooperativo, na
busca por agilidade e correto atendimento frente à evoluçã o desse mercado. Atualmente estã o
ocorrendo diversas reuniõ es com o objetivo de elaborar um planejamento que inclua toda a
estrutura da cooperativa, fato que, até entã o, nunca tinha sido realizado.

Esta reestruturaçã o está  ocorrendo com a orientaçã o de uma consultoria em gestã o
e planejamento de negó cios.

Outro objetivo a ser alcançado é a estruturaçã o de um sistema certificador na pró pria
Cooperativa ou que envolva diversos agentes no âmbito do Estado. Para isso, conforme
exigências da Instruçã o Normativa, a certificaçã o deve possuir uma estrutura independente
da produçã o e comercializaçã o, para que possa ser aceita no Fó rum Estadual de Certificaçã o
de produtos orgânicos. Consideram as questõ es associadas à certificaçã o importantes gargalos
a serem resolvidos na Cooperativa, principalmente pela existência de fortes princí pios de
autogestã o e de geraçã o de credibilidade, o que se torna de difí cil rompimento para
adequaçã o ao que está  estabelecido na Instruçã o Normativa, e que certamente serã o seguidos
por outros agentes neste setor.

Pretendem atuar com um maior número de feiras livres e em todos os dias da semana,
além de privilegiar as vendas por meio de pequenas lojas de revenda distribuí das em Porto
Alegre.

Fundamentalmente, nã o buscam acompanhar a grande expansã o do setor, e sim,
potencializar os mercados locais e regionais, fortalecendo os só cios-produtores por meio do
contato direto com os consumidores finais, ao mesmo tempo em que buscam soluçõ es para os
problemas internos da Cooperativa.

Outra meta é o de se tornarem referência em alimentaçã o natural e ecoló gica por
meio do restaurante, lancheria e loja. A criaçã o de outros canais de comercializaçã o para os
só cios-produtores, além dos já  atualmente estabelecidos, ficará  para um segundo momento.
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Ou seja, nã o possuem como meta atuar junto a estruturas convencionais de comercializaçã o
(redes de supermercados e outras) devido ao desequilí brio de forças nas relaçõ es comerciais.

As justificativas apresentadas para este posicionamento dizem respeito a problemas
relacionados à conjuntura polí tica externa, à alta concorrência no setor (consideram a atual
expansã o do mercado uma "onda" passageira, em que certamente permanecerã o os
"verdadeiros" agroecologistas) e a falhas técnicas (planejamento e sazonalidade) no
atendimento às demandas.

O posicionamento sobre a grande evoluçã o das demandas do mercado, é de nã o
compartilhar com a ló gica comercial que, atualmente, está  predominando sobre outros valores
relacionados ao modo de produçã o ecoló gica. Afirmam que o Estado do Rio Grande do Sul
possui um diferencial agroecoló gico e de respaldo na sociedade gaúcha, que pode ser colocado
em risco se entrarem na mesma ló gica do modelo financeiro, exportador e excludente que
atualmente é desenvolvido por agentes da produçã o convencional.

Portanto, prevalece claramente a expansã o da "militância ambientalista" sobre todo
e qualquer aspecto relacionado à melhoria de desempenhos da Cooperativa no mercado, tais
como marketing, pioneirismos, imagem de liderança no setor, entre outros. Aspectos estes
identificados e reconhecidos pela Cooperativa como "perdas" durante a reestruturaçã o do setor.

4.6.3.6 Pesquisa e assistência técnica

A pesquisa e assistência técnica é realizada pela pró pria Coolméia, por meio do departamento
de Ecotecnologias, e pelas entidades (ONGs) que fazem parte da Rede de Geraçã o de
Credibilidade em diversas regiõ es do Estado (CE-Ipê, Cetap, CAPA).

Quando ocorre a inserçã o de um novo só cio, a Cooperativa disponibiliza um técnico
em prá ticas agroecoló gicas para orientaçã o inicial deste novo membro do sistema Coolméia.
Os acompanhamentos posteriores sã o realizados pelas entidades citadas anteriormente nas
devidas regiõ es.

Os produtores pagam por essa assistência técnica, valores referentes ao tempo de
envolvimento do técnico e às despesas de viagem.

Cabe ressaltar que este departamento de ecotecnologias nã o possui como objetivo
desenvolver "pacotes tecnoló gicos" para serem aplicados a qualquer tipo de propriedade rural,
mas sim, criar um conjunto de princí pios e diretrizes que devem ser adaptados caso a caso.

4.7 Cooperativa Aécia de Agricultores Ecologistas -
COPAÉCIA

Entrevistados: Gilmar Bellé - Coordenador Comercial e Volmir Forlin - Coordenador
Administ rativo

A COPAÉCIA é formada por 20 famí lias de pequenos agricultores, abrangendo os
municí pios de Ipê e Antônio Prado, no Estado do RS. Iniciaram as atividade em 1989,
inicialmente como associaçã o (AÉCIA - Associaçã o dos Colonos Ecologistas de Ipê e Antônio
Prado), sendo fundada a cooperativa no ano de 1999, devido às exigências quanto à
comercializaçã o.
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Foi pioneira na produçã o ecoló gica de alimentos na Regiã o da Serra gaúcha, e uma
das primeiras no Rio Grande do Sul, caracterizando-se, atualmente, pela especializaçã o em
agroindústrias ecoló gicas, principalmente sucos de uva e processamento do tomate. Atingem
vendas anuais de R$ 500.000,00, considerando-se os mais diversos canais de comercializaçã o.

4.7 .1 Caracterizaçã o da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.7.1.1 Descriçã o dos aspectos relacionados à montante da cadeia produtiva ("antes da
porteira")

Utilizam como insumos para a produçã o orgânica resí duos de aviá rios, de suí nos, calcá rio,
fosfatos naturais, componentes minerais que compõ em o super magro (enxofre, cal, sulfato de
cobre, zinco, etc.). A aquisiçã o destes insumos orgânicos contribui com uma média
(estabilizada nos últimos anos)  de R$ 500,00 de gastos anuais, por propriedade, valor bastante
inferior se comparado com a produçã o convencional.

Possuem pouca disponibilidade de insumos pró prios nas propriedades devido à pouca
existência de criaçõ es de animais. Estas se destinam somente para o consumo das famí lias,
nã o sendo produzidos para fins comerciais. Ocorre, também, o aproveitamento de alguns
subprodutos das agroindústrias da Cooperativa para a realizaçã o de compostagem e posterior
aplicaçã o nas lavouras.

As sementes sã o adquiridas de terceiros, que possuem produçã o de forma ecoló gica,
porém grande parte desses insumos ainda se originam de sistemas convencionais. Em algumas
culturas, como o tomate e a moranga, os associados produzem suas pró prias sementes.

Os equipamentos e a quantidade de utilizaçã o diminuí ram consideravelmente apó s
a conversã o para o sistema orgânico de produçã o. Ocorreu aproveitamento das má quinas e
equipamentos já  utilizados e algumas adaptaçõ es devido às novas prá ticas agrí colas
demandadas pela produçã o orgânica.

4.7.1.2 Aspectos relacionados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos ("Dentro
da porteira")

A á rea média das propriedades encontra-se em torno de 20 hectares (variando de 01 a 30 ha)
e todos os só cios detêm a posse da terra. A mã o-de-obra utilizada é basicamente a familiar,
sendo contratados, principalmente em épocas de safras, pessoal para trabalhar nas
agroindústrias existentes.

A renda bruta por propriedade atinge uma média de R$ 25.000,00 anuais, incluindo-se
as vendas de produtos industrializados, devendo-se considerar que algumas famí lias
ultrapassam este valor devido à existência de atividades de industrializaçã o nas propriedades.

As produçã o de frutas é a principal atividade nas propriedades, predominando o
cultivo da uva, com 90% destinada à fabricaçã o de sucos. Ainda como frutí feras importantes
existem o pêssego, figo, caqui e a maçã , sendo esta destinada em sua grande maioria ao
consumo in natura.

Outra atividade importante é a produçã o de hortigranjeiros destacando-se o cultivo
do tomate, destinado quase que em sua totalidade para a industrializaçã o. Outros produtos
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hortí colas destinam-se para a venda in natura (abó boras, morangas, folhosas etc.). Existem
também a produçã o de alguns tipos de grã os, tais como o milho, trigo e o feijã o, destinados
principalmente para o consumo da pró pria famí lia.

Todos os produtos industrializados e comercializados sã o oriundos dos pró prios
só cios da Cooperativa, com exceçã o de algumas matérias-primas nã o produzidas na regiã o,
tais como a banana, o mamã o e o maracujá . Nesses casos sã o realizadas parcerias com outras
associaçõ es e cooperativas de produtores ecologistas que possuem esses produtos.

As produtividades e rentabilidades variam de cultura para cultura e existem muitas
divergências sobre esses assuntos, possibilitando somente algumas rá pidas conclusõ es a
respeito. Existem culturas que exigem maior mã o-de-obra, como a produçã o de maçã  e
cenoura, ocasionando maiores custos aos produtos. Porém, buscam escoar estas produçõ es de
forma direta para o consumidor (feiras livres), sem a existência de intermediá rios, com o
objetivo de diminuir custos e estabelecer preços nã o tã o altos para o consumidor final. Porém,
sempre os gastos mais altos de mã o-de-obra sã o repassados aos consumidores, para que se
mantenham as rentabilidades. Os custos altos com mã o-de-obra sã o compensados também,
em parte, devido à nã o-utilizaçã o ou ao pouco uso de insumos.

Já  com os produtos industrializados (suco de uva e extrato/molho de tomate) as
rentabilidades sã o maiores  que as atingidas com os produtos in natura. A Cooperativa busca
constantemente a especializaçã o em produtos de alto valor agregado, o que possibilita atingir
altas margens19 por serem produtos únicos no mercado e já  amplamente conhecidos
atravésatravés da marca AÉCIA.

Com relaçã o às produtividades (tamanhos e aparências externas) a maiorias dos
cultivos se igualam àa produçã o convencional. A maçã  é uma cultivo que se apresenta com
bastante diferenciaçã o quanto ao tamanho e apresentaçã o.

Os produtos que mais contribuem na renda dos associados sã o a uva e o tomate, sendo 
comercializados na forma de suco e massa/molho, respectivamente.

Os perfil dos produtores sã o na maioria jovens, residentes no meio rural com seus pais
e alguns com famí lias constituí das. Dentro do quadro de só cios a cooperativa possui um
professor, um presidente de sindicato, três  que foram candidatos à vereador e um a vice-
prefeito.

Com relaçã o ao perfil de formaçã o, existem quatro com curso superior (um
economista, dois filó sofos e um historiador) e dois com cursos técnicos em agricultura. Os
outros membros possuem escolaridade até o primá rio completo. A participaçã o em diversos
segmentos da sociedade é intensa, predominando a igreja, polí tica partidá ria, liderança
comunitá ria, cursos e palestras.

As atividades da Cooperativa tiveram iní cio em 1989 (como Associaçã o) e, durante
este perí odo de 10 anos, ocorreram significativas evoluçõ es na produçã o e comercializaçã o.
Somente entre os anos de 1990 e 1992 obtiveram aumento no faturamento, em média 235%
para oleí colas, grã os, frutí feras e agroindustrializados.

Nã o houveram, de uma forma geral, aquisiçõ es de á reas por parte dos produtores,
mas sim aumentos de á reas plantadas dentro das pró prias propriedades. Entre as principais
modificaçõ es, apó s a conversã o para a agricultura ecoló gica, estã o a conquista de melhorias
econômicas e a melhor inserçã o no mercado, devido ao aumento de autonomia na
comercializaçã o e apropriaçã o das tecnologias de produçã o por parte dos agricultores.
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4.7.1.3 Aspectos relacionados à jusante da cadeia produtiva ("Depois da porteira")

A industrializaçã o dos produtos é realizada em três agroindústrias pertencentes a cinco
produtores20 integrantes da COPAÉCIA. As agroindústrias sã o estruturadas no modelo
descentralizado, onde sã o construí das e geridas pelos pró prios produtores em suas
propriedades, e nã o pela Cooperativa. Os só cios do sistema que nã o possuem suas
agroindústrias, sã o fornecedores dos demais, através de relaçõ es comerciais convencionais, ou
seja, as agroindústrias nã o sã o cooperativadas e os resultados nã o sã o distribuí dos a todos
os só cios.

Todas as três agroindústrias produzem suco de uva (tipo Bordô, Rose, Branco e Isabel,
totalizando 40.000 garrafas de 1/2 litro) e massa/molho de tomate (processamento de 100
toneladas do produto, 30.000 unidades /vidros). As agroindústrias diferenciam-se entre si em
algumas especialidades, tais como: papinha de neném orgânica (mistura de frutas e legumes
de época), suco de maracujá , suco de pêssego, mel e pró polis, conservas vegetais, geléias e
doces em pasta.

Realizam a comercializaçã o de seus produtos por meio de um amplo número de
canais, predominando as vendas diretas aos consumidores, e para supermercados e lojas de
produtos naturais/ecoló gicos, localizados em Sã o Paulo, Paraná , Rio de Janeiro, Santa
Catarina e no pró prio Estado.

A comercializaçã o direta é realizada, em grande parte, na Feira de Agricultores
Ecologistas (FAE), organizada pela Coolméia, em Porto Alegre, uma vez por semana, aos
sá bados (representando em torno de 15% do total das vendas).

As vendas em outros estados (em torno de 50% do total) sã o realizadas com o auxí lio
de representantes e revendedores (distribuidores), para pontos diferenciados de
comercializaçã o de produtos orgânicos e/ou naturais/integrais, para industrializaçã o21 e para
supermercados. Distribuí ram no último ano, em Sã o Paulo, 2.000 caixas de produtos (40
toneladas) para pontos de vendas de produtos ecoló gicos.

As vendas no Estado sã o realizadas, principalmente, para a ampla rede existente de
produçã o e comercializaçã o de produtos agroecoló gicos (outras associaçõ es e cooperativas de
produtores agroecoló gicos). Esta rede é composta de outras Feiras Ecoló gicas (como a de
Caxias do Sul/RS), lojas especializadas em produtos naturais e ecoló gicos, pequenos
distribuidores (cestas de produtos orgânicos) e cooperativas de consumidores desses alimentos,
localizadas em diversos municí pios do Estado (POA, Torres, Três Cachoeiras, Pelotas)  e na
cidade do Rio de Janeiro (Coonatura).

A Cooperativa possui uma loja de produtos naturais e ecoló gicos em Antônio
Prado/RS, onde sã o ofertados os mais variados tipos de produtos oriundos dos integrantes da
Cooperativa.

Acordaram recentemente entregas de sucos de uva e molho de tomate para as redes
varejistas Zaffari e Febernati, em Porto Alegre. Sã o atendidos mais de 10 pontos de vendas no
municí pio, em cará ter experimental.

Outro importante canal de distribuiçã o dos seus produtos é o mercado institucional
(em torno de 20% do total). Participaram recentemente de um processo de licitaçã o para
compras do Governo Estadual de alimentos para merenda escolar, apó s cadastro junto ao
SICAF/CONAB. Destinaram a este mercado 7.000 Kg de doce de uva , 19.700 Kg de molho
de tomate e 7.000 Kg de doce de banana em pasta, em parceria com a Associaçã o de Colonos
Ecologistas da Regiã o de Torres (ACERT), do Litoral Norte do Estado.
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O mais novo canal de comercializaçã o dos produtos da Cooperativa é a Cooperativa
do Produtores Agroecologistas do Rio Grande do Sul (COPERGS). Trata-se de uma central
de cooperativas e associaçõ es, que atualmente está  reunindo cinco grupos de produtores
orgânicos do Estado: Associaçã o dos Agricultores Familiares Agroecoló gicos do Municí pio
de Barra do Rio Azul (AAFA); CooperÁgua; Arpa-Sul - Associaçã o Sul Riograndense de
Produtores Agroecoló gicos, Ecocitrus; e a pró pria Copaécia.

4.7.2 Forma de coordenaçã o e gerenciamento da cadeia produtiva de alimentos orgânicos

4.7.2.1 Fluxos financeiros, fí sicos e de informaçõ es na cadeia produtiva

O recebimentos dos montantes comercializados sã o centralizados pela Cooperativa e apó s
repassados para cada só cio produtor, conforme as quotas disponibilizadas para venda.

Em torno de 15% do fluxo financeiro ocorre semanalmente, devido às vendas serem
realizadas de forma direta, na feira livre, aos sá bados, em Porto Alegre. Por outro lado, mais
de 50% do faturamento concentra-se nos vendedores e representantes, localizados em outros
estados e responsá veis pela distribuiçã o nestes locais. Os prazos de pagamento, portanto,
variam de 45 a 60 dias e sã o efetuados mediante depó sitos em contas bancá rias em nome da
Cooperativa.

O controle das atividades ligadas às feiras é realizado individualmente por meio de
cada banca da COPAÉCIA. Estas bancas sã o organizadas por subgrupos (04 a 05 famí lias)
de agricultores só cios da cooperativa que residam pró ximos. A cada semana somente um
integrante deste subgrupo (em forma de rodí zio) se desloca para Porto Alegre para realizar as
vendas.

Ocorrem, no má ximo, duas viagens por semana a Porto Alegre, para a realizaçã o das
entregas  nos diversos pontos de vendas de produtos orgânicos e/ou naturais/integrais, em que
possuem contatos previamente estabelecidos.

Do total das vendas, 14% é destinado ao desconto do romaneio22 (7 a 10 %,
dependendo do tipo de produto) das feiras e para o fundo da COPAÉCIA. Somados a estes
percentuais sã o também descontados os valores referentes a despesas com refeiçõ es, passagens
e transporte dos produtos, que podem atingir montantes de 18 a 20% sobre o total das vendas
de cada banca da Cooperativa na feira. Estes cá lculos sã o realizados pela COPAÉCIA que,
apó s o levantamento dos valores a serem descontados, repassa parte destes para a Coolméia.

Já  as vendas em outros locais sã o descontadas do faturamento no montante de 8%,
sendo que 4% destinam-se à Cooperativa, 1,5% para o só cio responsá vel pela comercializaçã o,
1,5% para a pessoa encarregada (secretá ria)  de receber e manter os contatos com os clientes,
emitir notas fiscais, emissã o de cobrança bancá ria etc. e, 1% para Centro Ecoló gico de Ipê,
responsá vel pela assistência técnica aos agricultores ligados à COPAÉCIA.

Possuem em Antônio Prado uma estrutura composta de galpã o (locado) para
recebimento e carregamento dos produtos e caminhã o pró prio para o transporte das
mercadorias. Neste local, em horá rios preestabelecidos, os integrantes da Cooperativa
entregam as quotas de produtos previamente estabelecidas para enviarem tanto para as feiras
como para outros canais de comercializaçã o.
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4.7.2.2 Tipos e formas de transaçõ es, com relaçã o a utilizaçã o de contratos formais e
informais e a coordenaçã o das relaçõ es comerciais ao longo da cadeia

Com relaçã o à existência de contratos que estabelecem as relaçõ es comerciais, vá rios
compradores já  propuseram estas condiçõ es porém, até o momento, nenhum instrumento
formal foi efetivado.

4.7.2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia produtiva e formas de previsã o das
necessidades e gestã o dos pedidos.

A operacionalizaçã o das vendas (previsã o de pedidos, entregas, planejamentos etc.) é realizada
pelos pró prios integrantes da cooperativa. Geralmente os produtores que participam
diretamente das vendas, como é o caso da Feira Coolméia, realizam o planejamento de
abastecimento desta estrutura e de outros pontos ligados aos agentes que também participam
das feiras livres.

4.7.3 Ambiente institucional e organizacional  interno associado à cadeia produtiva de
alimentos orgânicos

4.7.3.1 Normatizaçõ es e certificaçõ es

O assunto certificaçã o até bem pouco tempo nunca foi considerado importante ou necessá rio,
até mesmo porque escoavam grande parte dos seus produtos via feiras livres em Porto Alegre.

Este formato de comercializaçã o, propicia um contato direto entre consumidor e
produtor rural, diminuindo, ou até mesmo eliminando as assimetrias de informaçõ es na
relaçã o comercial. Este modo de comercializaçã o pressupõ e a geraçã o de credibilidade entre
todos os envolvidos desde a produçã o até o consumo, sendo o controle e fiscalizaçã o de
possí veis denúncias realizadas por uma Comissã o de Ética da Cooperativa.

Portanto, a certificaçã o formal, com a instituiçã o de selos e normas, sempre foi
relegada a segundo plano, assunto este que nos últimos anos tornou-se preponderante devido
à necessidade de inserçã o de seus produtos em novos mercados. A partir desse momento a
maior parte das vendas nã o ocorreria mais por meio de contato direto entre produtor e
consumidor, sentindo-se, assim, a necessidade de colocaçã o de um selo no produto para gerar
confiabilidade entre os compradores.

Consideram o sistema de certificaçã o já  amplamente divulgado no paí s, através do
Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento (IBD), sediado em Botucatu/SP, e associado à
Federaçã o Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica (IFOAM), nã o adequado
tanto aos produtores quanto aos consumidores. Um dos principais motivos diz respeito aos
custos da certificaçã o e a confiabilidade do sistema, já  que se trata de verificaçã o externa com,
no má ximo, duas visitas por ano.

Este sistema de certificaçã o é utilizado somente quando torna-se exigência de algum
comprador que utiliza os produtos para revenda ou para industrializaçã o. Isto ocorre
atualmente com a venda de sucos de uva, utilizados por uma indústria de Santa Catarina,
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como matéria-prima para fabricaçã o de doces. Porém, todos os custos envolvidos (vistorias,
estadias e viagens dos técnicos, aná lises de resí duos etc.) sã o por conta do comprador.

Como alternativa estã o contribuindo na estruturaçã o de uma rede de geraçã o de
credibilidade e de certificaçã o solidá ria envolvendo os três Estados do Sul do paí s. Este modo
de certificaçã o nada mais é do que a formalizaçã o das açõ es e atividades já  amplamente
desenvolvidas entre as diversas cooperativas, associaçõ es e movimentos ligados à produçã o
agroecoló gica.

4.7.3.2 Filosofias e princí pios cooperativistas, associativistas e ecoló gicos

A Cooperativa possui como objetivos congregar agricultores de sua á rea de açã o que tenham
como prá tica a agricultura ecoló gica, promovendo a integraçã o dos associados e a ampla
defesa de seus interesses econômicos, de forma a viabilizar, social e economicamente as
pequenas propriedades rurais.

Possuem fortes aspectos de socializaçã o dos conhecimentos e tecnologias geradas, no
sentido de difundir e incentivar a agricultura ecoló gica para outros produtores nã o só cios, com
o objetivo de transformaçã o do ambiente só cio-cultural regional.

Como princí pios ideoló gicos mais amplos, buscam a transformaçã o da sociedade
como um todo por meio de açõ es relacionadas às questõ es ambientais, sociais, econômicas e
culturais.

4.7.3.3 Regimentos internos e instâncias de deliberaçã o

A Cooperativa possui como ó rgã o supremo as Assembléias Gerais, onde sã o tomadas todas
as decisõ es que, posteriormente, obrigam os só cios ao cumprimento. Estas ocorrem sempre
que solicitadas pelos só cios, pelo Coordenador-geral ou pelo Conselho Fiscal da Cooperativa
e possuem como objetivos a homologaçã o das contas, relató rios, atas, balanços, eleiçõ es e
posses, e demonstrativos e destinaçã o das sobras.

A Cooperativa é administrada por meio de um Conselho de Administraçã o,
considerado o ó rgã o superior na hierarquia de tomadas de decisõ es, sendo de sua competência
todos e quaisquer assuntos de ordem econômica ou social.

As reuniõ es do Conselho ocorrem no mí nimo uma vez por mês, e sã o convocados
os seus três membros eleitos por voto para mandatos de 2 anos: Coordenador-geral,
Coordenador Comercial e Coordenador Administrativo.

A administraçã o da Cooperativa é fiscalizada pelo Conselho Fiscal constituí do de 03
membros efetivos e 03 suplentes, sendo responsá veis pela averiguaçã o de todas as atividades,
operaçõ es e serviços da Cooperativa, comunicando os resultados das aná lises na Assembléia
Geral.

Os resultados positivos (sobras) sã o distribuí dos da seguinte forma: mí nimo de 10%
para o Fundo de Reserva destinado ao atendimento das atividades da Cooperativa; mí nimo
de 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destinado à
prestaçã o de assistência aos associados e seus familiares; e o restante é rateado entre os
associados na proporçã o das operaçõ es que cada um realizou com a Cooperativa, convertendo
em créditos a serem pagos ou em quotas-partes de capital social. Da mesma forma, os
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resultados negativos serã o rateados entre os associados, se o Fundo de Reserva nã o for
suficiente para cobri-los.

A entrada de um novo só cio é condicionada a indicaçã o de três membros atuais da
Cooperativa. O novo integrante deverá  participar de 05 assembléias e ser visitado pela
comissã o de ética para a verificaçã o do enquadramento como produtor orgânico.

4.7.3.4 Aspectos culturais, costumes, tradiçõ es, histó ricos e motivaçõ es,  e có digos tá citos
de condutas

Os integrantes da Cooperativa sã o na grande maioria jovens de origem italiana, com grande
participaçã o em atividades religiosas da comunidade. Os aspectos culturais, de tradiçõ es e
costumes dizem respeito ao modo de produçã o familiar no meio rural, onde todos os
integrantes residem e trabalham em conjunto. Priorizam a permanência da famí lia no meio
rural, desenvolvendo atividades tradicionais, com prá ticas de respeito ao meio ambiente
(recuperaçã o do solo, á gua etc.) e redefiniçõ es de papéis dentro das propriedades familiares
(participaçã o da mulher em diversas instâncias).

O grupo que forma a cooperativa é pioneiro na Serra em agricultura ecoló gica, sendo
que já  serviram de modelo e referência para outras experiências na mesma regiã o e em outros
municí pios do Estado, do Brasil e também de outros paí ses, tendo recebido inúmeras visitas
de agricultores interessados na produçã o orgânica. A partir da experiência da Aécia formaram-
se diversas associaçõ es, estando entre elas a APEMA, AERA, APEVS, ACERT, Associaçã o
Mata Nativa (Flores da Cunha), Grupos de Agricultores de Marau/RS, Carlos Barbosa/RS e
Caçador/SC.

A Associaçã o surgiu numa época em que jovens agricultores possuí am uma
aproximaçã o muito grande com a Pastoral da Juventude Rural e a Comissã o Pastoral da Terra
(CPT), da Igreja Cató lica de Antônio Prado. Eram no iní cio quatro famí lias, sendo os
diversos trabalhos liderados por um Padre, que juntamente com àquelas, questionavam o
modelo de agricultura baseado no uso intensivo de insumos quí micos (agrotó xicos e adubos).

A referência para o iní cio do modo ecoló gico de produzir foi o Projeto Vacaria,
localizado no municí pio de Vacaria/RS e coordenado por uma ONG ecoló gica
(posteriormente Centro Ecoló gico de Ipê/RS). O projeto foi desenvolvido por meio de
experimento em uma propriedade rural com o objetivo de gerar e difundir informaçõ es sobre
a produçã o agroecoló gica.

Com a aquisiçã o de conhecimentos e informaçõ es por parte dos agricultores da Serra
gaúcha, a convite do Centro Ecoló gico, e com o iní cio da Feira dos Agricultores Ecologistas,
organizada pela Cooperativa Ecoló gica Coolméia em Porto Alegre, criou-se condiçõ es ideais
para o surgimento do grupo de forma organizada e legalmente constituí da. Surgia entã o a
Associaçã o dos Produtores Ecologistas de Ipê e Antônio Prado (AÉCIA), com o objetivo de
desenvolver a produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o diretamente ao consumidor final
dos alimentos orgânicos.

Desde o iní cio das suas atividades a Aécia teve grande auxí lio do Centro Ecoló gico
de Ipê, inclusive com o transporte dos produtos para comercializaçã o nas feiras livres. Com o
crescimento das vendas e o apoio da Cá ritas, a Aécia teve a possibilidade de adquirir um
veí culo para transporte dos associados e outro para transporte da produçã o.

Com o aumento da produçã o e da comercializaçã o, e com o surgimento das
agroindústrias foi necessá rio um novo formato jurí dico que atendesse adequadamente aos
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aspectos legais. Fundou-se, portanto, em 1999, a Cooperativa AÉCIA de Agricultores
Ecologistas (COPAÉCIA).

Ao contrá rio do que poderia se esperar, o fator econômico nã o foi determinante para
a transformaçã o do modo de produçã o convencional para orgânico. Muitos produtores sempre
tiveram um bom desempenho econômico com as suas atividades agrí colas. Outras
preocupaçõ es, tais como a contaminaçã o do meio ambiente e das pessoas envolvidas bem
como a sustentabilidade das atividades agrí colas  motivaram a transformaçã o para a produçã o
ecoló gica.

Entretanto, houve um grande avanço nas condiçõ es econômicas dos agricultores
integrantes da Cooperativa devido, principalmente, à apropriaçã o das tecnologias produtivas,
aumento da diversificaçã o, melhor inserçã o no mercado (menor dependência de
intermediá rios) e conseqüente aumento de autonomia nas decisõ es.

4.7.3.5 Objetivos e perspectivas futuras

Manter as vendas em feiras livres e, ao mesmo tempo, buscar constantemente novos canais de
comercializaçã o pretendendo manter as vendas por meio das feiras como pontos de
divulgaçã o, promoçã o e referência das atividades da Cooperativa e do setor de alimentos
orgânicos. Possuem o objetivo de auxiliar a Coolméia na especializaçã o em feiras livres e lojas
de produtos orgânicos, buscando atender a outros canais de distribuiçã o diretamente via
Cooperativa. Justificam este posicionamento, principalmente, por considerarem as estruturas
de feiras livres como impeditivos de crescimento da comercializaçã o porque, para atingirem
os atuais volumes comercializados, necessitariam de diversos pontos de feiras, o que
naturalmente envolveria uma grande quantidade de tempo por parte dos produtores.

Buscam por diversificaçã o dos canais de comercializaçã o ao longo do ano, porém,
com priorizaçã o e aumento das vendas para o mercado institucional (compras do Governo
para atender escolas, creches, presí dios, etc.).

Consolidar a imagem da COPAÉCIA como fornecedora de produtos ecoló gicos
industrializados (agroindústria ecoló gica) e difundir a proposta de produçã o de alimentos
ecoló gicos para novos grupos, buscando a descentralizaçã o das atividades de produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o. Nã o criar grandes estruturas cooperativadas, tendo como
objetivos o má ximo retorno aos associados (investimentos nas propriedades rurais) e o
incentivo à permanente participaçã o dos agricultores nas tomadas de decisã o.

Atendimento da demanda através do aumento da produçã o por intermédio dos só cios
atualmente existentes, considerando aumentos de produtividades e de produçã o, sem a
necessidade do aumento do número de integrantes na Cooperativa. Buscam atuar
preferencialmente em mercados locais e regionais, estando descartado no momento a
exportaçã o de produtos orgânicos.

Manter e fortalecer os princí pios sociais e ecoló gicos da Cooperativa em todas as
atividades desenvolvidas, assegurando a priorizaçã o ao respeito a qualidade de vida de quem
produz e quem consome, nã o contribuindo dessa forma com açõ es nã o sustentá veis nos mais
diversos aspectos. Estes objetivos conduzem para açõ es comerciais, preferencialmente, com
lojas e pontos de venda nã o convencionais.
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4.7.3.6 Pesquisa e assistência técnica

Desde o iní cio dos trabalhos recebem assistência técnica do Centro Ecoló gico de Ipê, uma
Organizaçã o Nã o-Governamental, de abrangência estadual, que iniciou seus trabalhos com
os produtores rurais fundadores da AÉCIA.

Utilizaram recursos (R$ 20.000,00) do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para
investimentos nas agroindústrias, por meio do Programa da Agroindústria Familiar da
Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Como outros produtores utilizam também, recursos
do Pronaf para custeio de lavouras. Até o momento nã o tiveram acesso a nenhuma fonte de
financiamento especí fico para a agricultura orgânica.

4.8 Representação esquemática das cadeias produtivas
de alimentos orgânicos

A seguir serã o apresentadas, esquematicamente, as cadeias produtivas de alimentos orgânicos
que fazem parte deste estudo, com a representaçã o dos seus principais fluxos e caracterí sticas. 

4.8.1 Associaçã o dos Colonos Ecologistas da Regiã o de Torres - ACERT
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4.8.2 Associaçã o dos Produtores Ecologistas da Capela Santa Catarina - APESC 
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4.8.3 Cooperativa dos Produtores Ecoló gicos de Porto Alegre – ARCOOIRIS 
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4.8.4 Cooperativa Ecoló gica COOLMÉIA 
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4.8.5 Cooperativa Aécia de Agricultores Ecologistas – COPAÉCIA 
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5 Identificação dos fatores condicionantes do
desempenho e geradores de debilidades estruturais

Com a finalidade de atender aos objetivos especí ficos estabelecidos para o presente estudo,
apresenta-se, neste capí tulo, os principais fatores condicionantes do desempenho e geradores
de debilidades estruturais que dificultam o atendimento e a inserçã o dos grupos analisados no
mercado de alimentos orgânicos.

Para a apresentaçã o dessas informaçõ es aplica-se a mesma metodologia e o referencial
teó rico de cadeias produtivas até agora utilizado. Ressalta-se que esta metodologia de divisã o
da cadeia, em elos, adota-se, simplesmente, como forma de  auxiliar na compreensã o dos
fatores e gargalos que nã o contribuem ou dificultam o desempenho dos grupos estudados, com
relaçã o ao atendimento das demandas do mercado. Em nenhum momento assume-se a
inexistência das interrelaçõ es que, claramente, existem entre os diversos elos, até mesmo
porque muitas vezes é difí cil a separaçã o entre eles, sendo que em vá rias situaçõ es se buscará
realizar a discussã o e a aná lise em conjunto com os mais diversos fatores relacionados ao longo
da cadeia produtiva.

Com o objetivo de clarear os principais pressupostos que norteiam a apresentaçã o
desse capí tulo, entende-se ser importante resgatar os elementos iniciais que estimularam a
realizaçã o desta pesquisa:

*o mercado de produtos orgânicos cresce de 30 a 50% no Brasil;
* predomina no mercado interno do RS a comercializaçã o dos produtos orgânicos por
meio de feiras livres;
* esse modo de comercializaçã o sempre foi considerado pelos produtores
agroecologistas como o mais adequado, considerando a aproximaçã o entre
agricultores e consumidores, além da eliminaçã o de intermediá rios nas relaçõ es
comerciais;
* com o aumento da demanda esta forma de distribuiçã o de produtos orgânicos está
se mostrando inadequada, tanto para produtores como para consumidores;
* o produtor necessita dividir o seu tempo entre a produçã o e a comercializaçã o em
um mercado em grande expansã o, ocorrendo o risco do nã o-atendimento ou
atendimento inadequado das demandas do mercado;
* para os consumidores, as feiras estã o acessí veis somente uma ou, no má ximo, duas
vezes por semana, além da maioria dos consumidores nã o possuí rem o há bito e
preferência de compras de alimentos em feiras, o que também dificulta o atendimento
das demandas adequadamente;
* ao mesmo tempo verifica-se que está  ocorrendo uma reestruturaçã o no mercado de
alimentos orgânicos, onde novos canais de comercializaçã o estã o sendo demandados
tanto por produtores como consumidores;
* a atual forma de organizaçã o produtiva e de comercializaçã o, e os pressupostos
bá sicos do que pode ser considerada como produçã o agroecoló gica sã o gerados e
estabelecidos por um quadro institucional composto de regras, normas, valores,
crenças e padrõ es, muito presentes e fortes entre os agentes que compõ em estes
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sistemas produtivos. Pode-se afirmar que, em muitos casos, a comercializaçã o direta,
por meio de feiras livres, sã o estruturas praticamente imprescindí veis para a
continuidade dos princí pios que regem este modo de produçã o agrí cola;
* nesse atual processo de reestruturaçã o das formas de organizaçã o e distribuiçã o de
alimentos orgânicos deverá  ocorrer a entrada de novos agentes, buscando a integraçã o
e o estabelecimento de transaçõ es comerciais na cadeia com o objetivo de garantir a
chegada dos produtos aos consumidores finais, de forma adequada;
* nã o é possí vel determinar quem serã o estes agentes, entretanto, sabe-se do grande
interesse dos varejos de alimentos convencionais em atuarem nessa segmentaçã o de
produtos diferenciados e com crescentes demandas. Essas cadeias de alimentos
convencionais se organizam com o objetivo de alcançar eficiência logí stica, por meio
do gerenciamento dos diversos fluxos relacionados ao suprimento dos integrantes do
sistema;
Portanto, esses pressupostos levam à identificaçã o e interpretaçã o de duas ló gicas e

objetivos distintos, em diferentes elos da cadeia, que estã o presentes nesse processo de
reconfiguraçã o deste segmento de mercado: ló gica da produçã o (ênfase na propriedade rural
e de busca da sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural) versus da distribuiçã o
(ênfase na eficiência logí stica no varejo e de atendimento das demandas).

A partir do levantamento deste contexto e problemá tica, tem-se como propó sitos para
o estudo identificar as seguintes questõ es com relaçã o às principais cadeias produtivas de
alimentos orgânicos, em Porto Alegre/RS:

* entender o atual quadro institucional em que estã o inseridos os agentes que
integram estas cadeias e a sua capacidade e interesse em atender e dar sustentaçã o à
demanda atual e potencial por produtos orgânicos;
* analisar os princí pios e ló gicas organizacionais de produçã o e comercializaçã o e
o quanto as suas estruturas de coordenaçã o e gerenciamento apresentam limitaçõ es
ou facilitam a atuaçã o, através de um ló gica mais voltada para a distribuiçã o, no
sentido de atender de forma adequada à evoluçã o das demandas e à reestruturaçã o
do mercado;
* avaliar os fatores delimitadores para o atendimento das demandas do mercado, por
meio das novas formas e técnicas de gerenciamento das cadeias produtivas.
Assim tem-se, com este estudo, condiçõ es de compreender os principais pontos fracos

e ameaças ao sistema de produçã o e comercializaçã o (além de algumas potencialidades e
oportunidades), bem como as percepçõ es de vá rios grupos de agricultores com relaçã o a
diversos aspectos relacionados ao mercado de alimentos orgânicos em Porto Alegre/RS.

5.1 “Antes da porteira” (montante da cadeia)

A principal verificaçã o com relaçã o ao suprimento de insumos é a baixa disponibilidade de
adubos orgânicos dentro das propriedades agrí colas, causando grande dependência externa
destes insumos. Este fato foi verificado em todos os grupos entrevistados, ou seja, de que nã o
possuem auto-suficiência em insumos orgânicos, como estabelecem as prá ticas dos sistemas
agroecoló gicos de integraçã o entre produçã o vegetal e animal. Esta falta de integraçã o deve-
se, principalmente, a nã o existência de mercado estabelecido para produtos de origem animal,
e que segundo as declaraçõ es explí citas da maioria dos entrevistados (destacando-se a
Coolméia, devido aos princí pios associados ao nã o consumo de carnes), tampouco pretendem
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criar este mercado a curto prazo, o que implica em pouca produçã o de adubos orgânicos e a
necessidade de adquirirem estes insumos de produtores com sistemas agrí colas convencionais,
o que muitas vezes nã o é totalmente adequado. Soma-se a isto a declaraçã o de que possuem
pouco domí nio das prá ticas relacionadas a adubaçõ es verdes, que poderiam minimizar em
muito a compra de insumos externos.

O mesmo acontece com a aquisiçã o das sementes ecoló gicas e a quase inexistência
desses fornecedores. Muitos agricultores utilizam sementes ecoló gicas de hortigranjeiros
adquiridos da Cooperativa Regional de Agricultores Assentados (Cooperal), com a marca
Bionatur, sediada em Hulha Negra/RS, no assentamento de reforma agrá ria “Conquista da
Fronteira”.

O assunto relacionado a aquisiçã o de sementes é bastante preocupante,
principalmente porque a maioria da sementes utilizadas nas propriedades ecoló gicas sã o
provenientes de sistemas produtivos convencionais, possuindo o risco de estarem contaminadas
com organismos geneticamente modificadas, além de terem sido produzidas com fertilizantes
quí micos e agrotó xicos. Estes tipos de produtos nã o atendem adequadamente às exigências
e aos pressupostos quanto à forma de produçã o de produtos ecoló gicos (sem insumos
quí micos e livre de OGM).

Além disso existe uma grande concentraçã o da produçã o das sementes convencionais
nas mã os de grandes empresas oligopolizadas, sendo que essas possuem um ló gica de atuaçã o
junto aos agricultores (relaçã o de dependência e de baixa autonomia) nã o condizente com a
proposta e os princí pios cooperativistas e de resgate da biodiversidade dos produtores
agroecologistas.

Estes mesmos problemas com relaçã o à dependência de insumos externos sã o citados
por Carvalho (2000), Dulley et alii (2000), Daroldt (2000) e Carmo (1999), com relaçã o à
agricultura ecoló gica em outros Estados do Brasil, caracterizando-se como uma das questõ es
tecnoló gicas e de produçã o importantes de serem resolvidas para que nã o comprometa tanto
a qualidade, como os princí pios agroecoló gicos dos produtos orgânicos. Nã o foi verificada a
existência de fornecedores organizados destes insumos orgânicos para os grupos estudados,
sendo as aquisiçõ es realizadas de outros agricultores convencionais (principalmente aviá rios)
da regiã o. Já  em outros Estados ocorre o surgimento deste setor à montante da cadeia,
composto por fornecedores de adubos orgânicos como nas relaçõ es da agricultura
convencional.

Com relaçã o à mã o-de-obra de terceiros verifica-se que a maioria dos grupos nã o
contrata ou contrata pouco, sendo que estas ocorrem em sua grande maioria em épocas de
safra. Devido à mã o-de-obra ser preponderantemente oriunda dos membros da famí lia,
eventualmente, ocorrem diminuiçõ es de produçõ es, em decorrência do afastamento dessas
pessoas do trabalho por motivos de doença e acidentes, sem a substituiçã o por terceiros. Estes
fatos ocasionam, conseqüentemente, baixos desempenhos, tanto na produçã o como na
comercializaçã o, o que pode prejudicar em diversos aspectos a competitividade dos negó cios.
Deve-se ressaltar, portanto, que esses aspectos sã o caracterí sticos do modo de produçã o
familiar.

5.2 “Dentro da porteira” (Propriedades Agrí colas ou
Sistemas Produtivos)
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Com relaçã o aos aspectos associados às propriedades agrí colas e aos sistemas produtivos
destaca-se a falta de tempo dos produtores agroecologistas para dedicarem-se à produçã o
agrí cola devido a sua grande participaçã o em diversas atividades sociais ou sem fins
comerciais nas comunidades regionais.

As diversas ocupaçõ es externas, destacando-se os membros da Copaécia, relacionadas
às atividades em igrejas, campanhas polí ticas, organizaçõ es de comunidades e em cursos e
atividades técnicas em outros municí pios, dificultam ainda mais os trabalhos internos ligados
diretamente à cooperativa, tais como assembléias, reuniõ es, gerenciamento, planejamento da
produçã o etc. Este fato torna-se importante devido às questõ es levantadas pelo entrevistado
de que possuem pouco tempo para atuarem efetivamente na produçã o e comercializaçã o de
seus produtos. Portanto, o conjunto de atividades que cada só cio possui, tais como, participar
ativamente na sociedade, gerenciarem a Cooperativa com a presença em assembléias e
reuniõ es de discussõ es e tomadas de decisõ es (autogestã o), produzirem, industrializarem, e
comercializarem os seus produtos sã o tarefas bastante á rduas para qualquer indiví duo, se
tratadas em conjunto.

As preocupaçõ es gerenciais ocorrem tanto com relaçã o às atividades de controle
(integraçã o) sobre as diversas etapas (produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o) da cadeia
produtiva, como também com relaçã o ao gerenciamento da instituiçã o como um todo, no
cumprimento da missã o enquanto grupo perante a sociedade. Como resultado dessa
sobrecarga de funçõ es, há  a possibilidade do surgimento da falta de profissionalizaçã o no
desempenho de muitas dessas atividades, o que pode prejudicar ou limitar o desempenho
dessas organizaçõ es no mercado.

 Ainda com relaçã o a Copaécia, um dos grandes delimitadores identificados para o
correto atendimento da evoluçã o das demandas por produtos orgânicos diz respeito à
capacidade da Cooperativa em aumentar os atuais volumes de produtos ecoló gicos. Associado
à necessidade de aumentar a produçã o para atender de forma adequada as demandas, existe
a determinaçã o da Cooperativa de nã o aumentar o número de só cios, devido a atual escassez
de tempo. Seguem o raciocí nio de que se aumentarem o número de só cios, uma maior
sobrecarga de atividades terã o os atuais membros da Cooperativa.

O membros da Copaécia, já  atuam na produçã o orgânica há  mais de 10 anos, sendo
que já  adquiriram uma ampla experiência nessas atividades. Consideram o fato da entrada de
novos membros na Cooperativa de difí cil adaptaçã o devido ao fato de estarem muito
adiantados nas técnicas de cultivo. Além disso, possuem regras rí gidas dentro do sistema, o
que dificulta tanto a permanência quanto a entrada de novos membros e, conseqüentemente,
o aumento da produçã o para atender às demandas que surgem a todo o momento.

Trata-se na verdade de um impasse sobre como atender as grandes demandas por estes
produtos sem a necessidade de criarem estruturas complexas para o gerenciamento, tendo em
vista a pulverizaçã o de atividades. A alternativa adotada até o momento é o estí mulo à
formaçã o de novos grupos de produtores agroecologistas na regiã o (descentralizaçã o das
atividades), atendendo dessa forma algumas demandas sem a interferência direta da Copaécia.

Com relaçã o aos outros grupos verifica-se que a Acert e a Apesc também possuem
grande participaçã o em outras atividades que nã o especificamente a produçã o e
comercializaçã o, porém com menor envolvimento. A Apesc relata que há  dificuldades em
aumentar a quantidade de produtos para colocaçã o no mercado e de produçã o de matérias-
primas para abastecer a agroindústria. Um dos motivos apresentados para estas limitaçõ es é
o tempo que é dedicado às atividades de comercializaçã o e de participaçã o e organizaçã o da
associaçã o. Foi citado, como exemplo, a falta de tempo, a participaçã o da Apesc na Feira da
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Agricultura Ecoló gica, organizada pela Coolméia às quartas-feiras em Porto Alegre, que
tornou-se inviá vel por nã o terem tempo de se dedicarem à produçã o como é necessá rio.

Já  com relaçã o a Coolméia e a ARCOOIRIS nã o foi identificado este tipo de
problema.

Outro aspecto que chama a atençã o na pesquisa é a falta de registros sobre os custos
de produçã o e produtividades em todas as associaçõ es/cooperativas pesquisadas. Consegue-se
somente identificar algumas percepçõ es muito superficiais e que divergem de acordo com os
informantes consultados, conforme apresentado na tabela comparativa dos casos estudados.
No caso da Acert apresentam uma considerá vel diminuiçã o dos custos na produçã o
agroecoló gica, porém ocorrendo ao contrá rio nas açõ es de comercializaçã o. Alguns dos
motivos para estes aumentos dos custos na comercializaçã o dos produtos dizem respeito aos
canais de distribuiçã o utilizados atualmente, principalmente com relaçã o às distâncias e à
diversidade de entregas associadas aos pequenos volumes de venda.

5.3 “Depois da porteira” (jusante da cadeia)

Cabe ressaltar,  primeiramente, que está -se tratando a produçã o agroindustrial como “depois
da porteira”, o que na prá tica nã o ocorre, devido às agroindústrias pertencerem às cooperativas
e associaçõ es e estarem localizadas internamente nas propriedades. Portanto, deveria ser
considerada como uma atividade “dentro da porteira”, porém, com o objetivo de seguir a
metodologia utilizada nesse estudo, situar-se-á  a atividade agroindústria como jusante da
cadeia.

5.3.1 Produçã o agroindustrial

O fato que chama a atençã o com relaçã o ao processamento dos alimentos orgânicos nas
organizaçõ es estudadas é com relaçã o a grande existência de agroindústrias individuais, ou
seja, somente uma famí lia (ou, no má ximo, algumas famí lias) de produtores rurais utilizam-
se da agroindustrializaçã o, adquirindo matéria-prima de outros membros da Associaçã o ou
Cooperativa.

As agroindústrias possuem estruturas com pequenos equipamentos adequados à
capacidade de investimento desses agricultores; entretanto, pelo fato de serem individualizadas,
ocorrem perdas associadas a baixas escalas de produçã o. Esta caracterí stica da maioria dos
grupos estudados possuí rem as suas atividades de processamento descentralizadas, ou mais
pró ximas e pertencentes a alguns produtores, ocasiona, naturalmente, além da baixa eficiência
produtiva, a diferenciaçã o entre os só cios no que diz respeito a rendimentos, inserçã o no
mercado, acesso a conhecimento, entre outros aspectos e vantagens associadas às atividades de
transformaçã o e agregaçã o de valor aos produtos agrí colas.

A ARCOOIRIS possui, através de locaçã o, uma á rea de 700 m  com alguns prédios,2

para a montagem e estruturaçã o de agroindústrias coletivas de beneficiamento da cana-de-
açúcar, pã o e outros produtos. Até o momento nã o foi utilizada esta estrutura pelos só cios-
produtores, além de diversos equipamentos que foram adquiridos pela Cooperativa e que nã o
foram instalados para funcionamento. Nã o houve entendimento dos membros da Cooperativa
dos benefí cios que resultariam a partir dessa estrutura coletiva de produçã o, já  que nã o seria
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mais necessá rio cada produtor registrar a sua pró pria agroindústria (atividades esta geradora
de custos) e se utilizar de notas fiscais pró prias para a comercializaçã o dos seus produtos.

Esta caracterí stica, nã o encontrada apenas na Apesc que, ora possui uma única
agroindústria e coletiva, merece ser melhor analisada em futuros trabalhos, devido estar em
contradiçã o com os princí pios que norteiam a atuaçã o desses agricultores, principalmente,
os relacionados à cooperaçã o entre os seus pares.

Além disso, ocorre naturalmente uma baixa padronizaçã o dos produtos devido à
existência de diversas famí lias produtoras. Cada agente do sistema possui uma forma
diferenciada de produçã o o que ocasiona grande diferenciaçã o de produtos dentro das
pró prias cooperativas e associaçõ es. Fica a questã o: como os produtores poderã o atender de
forma adequada a evoluçã o das demandas do mercado se possuem a estratégia de
descentralizaçã o das atividades de produçã o e industrializaçã o? Será  que isso nã o gerará
uma heterogeneidade na agroindustrializaçã o, nã o somente no sentido de padronizaçã o dos
produtos, mas no sentido de padronizaçã o de ró tulos, marcas, apresentaçã o, estratégia de
mercado em conjunto etc.? Até que ponto é estratégico atender o mercado dessa forma?

Ao que tudo indica está  sendo priorizada a eficiência administrativa e logí stica, em
detrimento do atendimento às necessidades e satisfaçã o dos consumidores finais, por meio da
apresentaçã o dos produtos orgânicos.

A falta de alternativas tecnoló gicas adequadas a pequenas agroindústrias foi um
aspecto verificado em todos os casos estudados. Predominam as operaçõ es manuais em
diversas fases do processamento, destacando-se a rotulagem dos produtos como a tarefa que
mais envolve os membros das famí lias. Esta demanda por equipamentos adequados a
pequenas escalas é oriunda da agricultura familiar de uma forma geral, nã o sendo especí fica
dos produtores orgânicos. Associada a esta questã o identifica-se também a falta de embalagens
adequadas (custo baixo, reciclá vel e de fá cil operacionalizaçã o), sendo este, atualmente, um
dos grandes limitadores de desempenho para  todos os grupos estudados e, para a pequena
agricultura de base familiar de uma forma geral. Autores como Carvalho (2000) e Carmo
(1999), analisando a agricultura orgânica no Estado de Sã o Paulo, também identificam este
aspecto como delimitador do desempenho da grande maioria dos agricultores agroecologistas
que buscam a industrializaçã o dos seus produtos.

Outro aspecto identificado, principalmente, na Acert e na Coolméia é o alto grau de
informalidade das atividades de agroindustrializaçã o. Atualmente, a Acert está  encaminhando
um projeto, com o auxí lio do Centro Ecoló gico, para financiamento de uma agroindústria
junto ao Governo do Estado, o que viabilizará  a legalizaçã o de grande parte do que é
produzido pela Associaçã o.

Já  com relaçã o à Coolméia, grande parte do que é comercializado nas feiras e na loja
está  sem registro legal. Afirmado pela pró pria Cooperativa, que se houvesse um fiscalizaçã o
rí gida pelos ó rgã os competentes, mais de 50% dos itens nã o poderiam estar para venda.
Diante disso, procuram privilegiar os produtores e organizaçõ es que estejam atendendo todas
as condiçõ es legais referentes aos aspectos sanitá rios.

Muitas associaçõ es, cooperativas e os pró prios só cios ligados ao sistema Coolméia,
nã o possuem agroindústrias com registros nos ó rgã os habilitados para inspeçã o sanitá ria.
Estas exigências legais estã o afetando fortemente as atividades comerciais da cooperativa e
inviabilizando as vendas dos produtores por intermédio do entreposto, restaurante, lancheria
e até mesmo nas feiras livres, principalmente por terem recebido diversas denúncias e
autuaçõ es por irregularidades nos registros de produtos e ró tulos. Os aspectos legais foram
apresentados como um dos principais delimitadores do desempenho do sistema Coolméia.
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As exigências legais com relaçã o à inspeçã o sanitá ria variam de acordo com o tipo de
produto (de origem animal ou vegetal) e com a sua á rea de abrangência (municipal, estadual
ou nacional/internacional). Os ó rgã os responsá veis pelas fiscalizaçõ es sã o os mesmos que
tratam  da qualidade dos alimentos convencionais, e nã o fazem nenhuma distinçã o entre
produto orgânico ou nã o.

A inspeçã o sanitá ria está  ligada a dois principais ó rgã os governamentais da esfera
municipal, estadual e federal: agricultura e a saúde. A divisã o se dá  conforme o tipo de
matéria-prima utilizada que dá  origem aos alimentos: produtos de origem animal, ligados à
agricultura (SIF - Serviço de Inspeçã o Federal, SIE-Serviço de Inspeçã o Estadual, SIM-
Serviço de Inspeçã o Municipal) e produtos de origem vegetal ligados à saúde e vigilância
sanitá ria (Ministério da Saúde), exceto as bebidas que devem ser registradas junto ao MAA.

Com relaçã o aos registros de fó rmulas dos alimentos (para produtos processados),
ró tulos, licença ambiental, entre outras exigências legais para produçã o e comercializaçã o de
produtos agropecuá rios, seguem os mesmos procedimentos dos produtos convencionais.

A Apesc, por estar constituí da como associaçã o e também devido às perdas como
segurados especiais (produtores rurais), caso tornem-se microempresa, apresenta problemas
legais com a ocorrência de aumentos das vendas devido nã o possuí rem notas fiscais Utilizam-
se das notas de produtor rural, o que nã o é permitido para produtos industrializados, porém,
a novas regulamentaçõ es do Governo do Estado abrem caminho para isençã o e permissã o da
comercializaçã o de produtos agroindustrializados somente com a nota do produtor rural.

Verifica-se uma forte preocupaçã o das cooperativas e associaçõ es em buscar a
legalizaçã o das estruturas produtivas. Porém, possuem a necessidade de ofertar uma
diversidade de produtos para os seus clientes, o que somente é possí vel, em muitos casos, por
meio das pequenas agroindústrias artesanais existentes. Atualmente, sã o poucas empresas de
alimentos orgânicos que possuem escalas de produçã o adequada e compatí vel com os custos
de implantaçã o e registros de produtos agroindustriais. Verifica-se que, nã o existindo esse tipo
de empreendimento, buscam pequenos fornecedores que nã o possuem condiçõ es de cobrir
todos os custos inerentes ao negó cio, inserindo-se dessa forma na informalidade quanto à
produçã o e à comercializaçã o.

5.3.2 Distribuiçã o/comercializaçã o

Em três casos estudados (Acert, Apesc e ARCOOIRIS) predominam a comercializaçã o direta
aos consumidores finais, principalmente, por meio de feiras livres e, em dois casos (Coolméia
e Copaécia), predominam outros canais de distribuiçã o. Será  apresentada, em um primeiro
momento, a discussã o sobre os três grupos que se utilizam das feiras livres como principal
canal de escoamento da produçã o.

Com relaçã o à Acert, Apesc, Copaécia e ARCOOIRIS, estes nã o possuem uma pessoa
destinada exclusivamente para a á rea de comercializaçã o e instrumentos de busca de
informaçõ es sobre o mercado atual que está  sendo atendido ou os mercados com potenciais
de atendimento. Estes sã o fatores geradores de limitaçõ es de desempenho na medida em que
dificultam o atendimento das demandas de forma adequada.

Falta de produçã o para atender os mercados de orgânicos  disponí veis atualmente
para a Acert, tais como lojas e outras feiras livres do estado. Devido ao planejamento de vendas
ser realizado em conjunto somente para as principais feiras livres, ocorre uma subutilizaçã o
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do potencial de produçã o e de atendimento das demandas do mercado, já  que muitos
compradores estabelecem contatos diretos com os produtores para a realizaçã o dos pedidos.

Outro aspecto com relaçã o à Acert, é que durante todo o seu perí odo de
funcionamento ainda nã o conseguiu instituir um produto como a sua imagem ou marca, ou
seja, nota-se a falta (e esta também é a percepçã o do grupo) de um produto ecoló gico
industrializado ou processado a partir de matérias-primas com caracterí sticas e oriundas
especificamente da regiã o, como é o caso da banana. Iniciativas nesse sentido já  foram
tomadas, por meio de encaminhamento de demanda para a Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Governo do Estado do RS, pelo Programa de Apoio a Novos Produtos
Agropecuá rios (Panpa) para contrataçã o de consultoria para realizaçã o de pesquisa de
mercado e de estudo de alternativas tecnoló gicas para produçã o de derivados da banana, tais
como passa, balas, farinha e doces.

Para a Apesc a comercializaçã o é considerada um grande entrave. Apresentam
preocupaçõ es quanto à busca de novos mercados apó s a implantaçã o efetiva da agroindústria,
devido às formas atuais de comercializaçã o, via feiras e entreposto da Coolméia, nã o serem
suficientes para escoar os volumes que serã o produzidos a cada safra. Ao mesmo tempo os
novos mercados que pretendem buscar sã o muito mais exigentes em quantidade e
regularidade, o que somente por meio de 08 famí lias torna-se muito difí cil um correto
atendimento. Tem-se portanto um impasse com relaçã o à organizaçã o de uma estrutura
adequada de atendimento às demandas do mercado, o que em parte vem sendo resolvido com
a criaçã o do Conselho Regional de Associaçõ es de Produtores Agroecologistas da Serra. Por
meio deste Conselho, provavelmente, nã o será  necessá rio uma ampla reestruturaçã o por parte
da Associaçã o para atendimento do mercado, como seria necessá rio, se atuassem isoladamente
no suprimento das demandas.

Um dos grandes limitantes para o crescimento da comercializaçã o da ARCOOIRIS
passa pela dificuldade de aumento dos volumes de produçã o. Entretanto, afirmam que uma
questã o que deve estar associada a estes aumentos de volumes de produçã o e comercializaçã o,
sã o os preços estabelecidos para os produtos orgânicos comparativamente aos produtos
convencionais. Um dos problemas da alavancagem das vendas da Cooperativa diz respeito ao
estabelecimento de preços estratégicos e adequados aos aspectos de aparência e de tamanho de
alguns tipos de produtos. Quando os orgânicos passam por uma aná lise comparativa (externa)
por parte dos consumidores finais e em conjunto com um preço mais elevado, tem-se como
resultado uma queda na competitividade devido à menor atribuiçã o de valor e de satisfaçã o
das necessidades dos compradores. Contudo, esta aná lise nã o é vá lida para diversos produtos
que possuem aspectos visuais semelhantes ou até melhores do que os alimentos convencionais.

Na Coolméia, com relaçã o aos preços, existe uma diferença entre o entreposto e a
feira, devido aos custos operacionais e dos impostos. Esta diferença está  causando um fluxo
maior dos clientes da loja para a feira, por causa do preço menor. Devido aos custos na loja da
Coolméia serem mais altos do que na feira livre, está  ocasionando um maior fluxo de
compradores neste local. Estes realizam suas compras diretamente com os produtores e (na
maioria da vezes) sem a incidência das taxas sobre o romaneio. Colocam estes produtos à venda
em lojas e restaurantes de produtos naturais por preços bem mais baixos do que na loja da
Coolméia. O baixo controle sobre as vendas na feira dificultam o levantamento dos volumes
e os montantes comercializados, associado às dinâmicas empresariais que estã o surgindo no
ambiente da feira livre, demonstra que a coordenaçã o das relaçõ es comerciais e de
atendimento das expectativas dos produtores com relaçã o ao mercado está  muito aquém do
que se previa no iní cio da pesquisa.
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Ainda no que diz respeito aos preços de venda dos produtos, a Coolméia é procurada
diariamente por empresas de distribuiçõ es de alimentos orgânicos, por grandes redes de
supermercados e de produtos naturais de Sã o Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de
instituiçõ es tais como creches, escolas e igrejas. Porém, um dos motivos que inviabiliza as
relaçõ es comerciais com estes agentes sã o os preços altos dos produtos, que acabam levando
os compradores a adquirirem estes produtos diretamente dos produtores rurais (o mesmo
acontece com a Acert, como comentado anteriormente)  de diversos estados. O mesmo ocorre
em Porto Alegre, onde lojistas estã o procurando diretamente os produtores nas feiras livres.
Este fato está  causando uma grande diminuiçã o das vendas via cooperativa. Mesmo assim,
apresentam como maiores barreiras para ampliaçã o das vendas as questõ es relacionadas à
qualidade, quantidade e regularidade, deslocando-se, assim, para os produtores os desafios de
alavancar as vendas e de atender às crescentes demandas.

Apesar de estar bastante presente nas normas e documentos das cooperativas e
associaçõ es, as mudanças com relaçã o aos conceitos associados aos alimentos, como a
qualidade, ainda percebe-se uma forte similaridade com os conceitos convencionais de
padronizaçã o e apresentaçã o dos produtos, entre os agentes que atuam com orgânicos. Mesmo
sendo ainda controverso o assunto sobre a apresentaçã o dos produtos orgânicos e sobre o que
é qualidade, quando um alimento orgânico apresenta-se com aparência muito diferenciada do
convencional, há  uma tendência de descartá -los das relaçõ es comerciais por estarem "fora do
padrã o". A questã o fundamental é que este padrã o ainda está  baseado em conceitos difí ceis
de serem mudados, mesmo quando se trata de uma proposta que possui princí pios e filosofias
de resgate de prá ticas mais sustentá veis colocadas em primeiro plano.

Segundo Daroldt (2000) os entraves da agricultura orgânica relacionada à dimensã o
técnico-agronômica dizem respeito à dificuldade em manter a regularidade, qualidade,
quantidade e diversidade de produçã o. Os problemas de irregularidades estã o associados à
ló gica e princí pios bá sicos da agricultura orgânica de nã o produzirem fora de época, com o
objetivo de respeitarem o ciclo natural das plantas, além das necessidades de diversificaçã o e
rotaçã o dos sistemas produtivos.

Isto impõ e o desafio aos grupos estudados de estabelecerem uma outra ló gica de
mercado, baseada em novos há bitos de consumo e em novos valores associados aos
mecanismos de distribuiçã o e comercializaçã o, em que as preocupaçõ es transcendem os
aspectos relacionados aos mecanismos tradicionais de relaçõ es de troca e de economia de
mercado, baseados no princí pio do lucro, e prever que o atendimento dos aspectos sistêmicos
da sustentabilidade da agricultura ecoló gica implicam novos formatos e propostas de condutas
e de indicadores do desempenho desses agentes nas estruturas de mercado.

Um outro aspecto é a ocorrência de uma ní tida desagregaçã o dos só cios (individuais
e de outras cooperativas e associaçõ es) da Coolméia, devido ao fato de um grupo de produtores
estar buscando o escoamento de toda a sua produçã o via Cooperativa, por meio das feiras livres
e entreposto, e outros estarem buscando canais alternativos de comercializaçã o, utilizando-se
somente das feiras livres. Este fato causa um enfraquecimento das açõ es da Coolméia,
enquanto cooperativa, no sentido de alavancar vendas para terceiros, no que diz respeito ao
planejamento de mercado e à diminuiçã o das incerteza quanto às quantidades disponí veis.

Com o crescimento de muitos grupos ligados ao sistema Coolméia, estes começaram
a buscar novos canais de comercializaçã o, para suprirem as necessidades de escoamento da
produçã o, nã o atendidas na estrutura na qual estiveram inseridas. O fato é que esta busca por
novos canais está  causando uma certa priorizaçã o de atendimento destes em detrimento às
demandas solicitadas ou disponí veis na Cooperativa. Outro aspecto a ser observado é a baixa
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participaçã o do só cios consumidores no faturamento da cooperativa, ou seja, em torno de 70%
do faturamento da loja é oriundo de nã o só cios.

Esta situaçã o foi justificada como atos anticooperativos. Trata-se de uma forte
discussã o na Coolméia sobre a aceitaçã o ou nã o de que os só cios busquem soluçõ es pró prias
ou individuais para os seus problemas de comercializaçã o dos produtos. Constata-se, portanto,
o surgimento de pequenos conflitos que poderã o comprometer o adequado atendimento das
demandas existentes, devido a dificuldades de substituiçã o de fornecedores em um curto
espaço de tempo.

Na Copaécia, uma das questõ es importantes detectadas diz respeito ao modo pelo
qual muitas vezes estabelecem-se novos canais de comercializaçã o. Na maioria das vezes sã o
demandados pelos compradores ao invés de ofertarem seus produtos no mercado de forma pró -
ativa, demonstrando claramente um forte delimitador do desempenho da Cooperativa e de
atendimento de forma adequada das demandas.

Um dos grandes mercados de produtos orgânicos, atualmente,  está  nas grandes redes
varejistas. A Copaécia estabelece relaçõ es comerciais com duas redes varejistas em Porto
Alegre, onde ocorrem dificuldades de negociaçã o e no estabelecimento de parâmetros que
sejam compensadores para ambas partes. Ocorre nitidamente a presença de um grande poder
de barganha por parte das redes varejistas, mesmo quesendo os produtos da Cooperativa sejam
únicos no mercado.

Nos principais canais utilizados atualmente pela Copaécia, existe falta de controle
sobre os preços dos seus produtos no mercado, ocorrendo, muitas vezes, um elevado acréscimo
para  o consumidor final, tornando-se assim produtos chamados de "boutique", pois atendem
uma classe seleta de consumidores. Esse fato gera conflitos quanto aos princí pios que
norteiam as açõ es da Cooperativa, de ampla satisfaçã o das camadas da sociedade gerando
açõ es sustentá veis nos mais diversos aspectos.

Assim a Copaécia apresenta-se preocupada com a utilizaçã o dos atuais canais de
distribuiçã o dos seus produtos. Por um lado, as redes varejistas colocam-se atuando de forma
nã o cooperativa nas relaçõ es comerciais e, por outro, as pequenas lojas tornam os preços dos
produtos muito altos, acessí veis somente para um pequeno extrato na populaçã o brasileira.
Tanto um como outro canal de comercializaçã o foge aos princí pios bá sicos que nortearam
a criaçã o do grupo de produtores agroecologistas (sustentabilidade econômica, social e
ambiental) na regiã o da serra gaúcha.

Entretanto, a Copaécia se destaca pelo grande número de canais de comercializaçã o
utilizados para escoamento dos seus produtos até o mercado consumidor. O aumento da
concorrência, no segmento de atuaçã o da Copaécia (industrializados orgânicos) está
provocando o surgimento de açõ es diferenciadas e mais profissionalizadas no mercado, mesmo
sendo esta concorrência ainda muito pouco significativa para provocar perdas de mercado.

O fato de atuarem com diversos canais de comercializaçã o, principalmente os
convencionais, exigirá  por parte da Copaécia prá ticas de mercado mais qualificadas, devido
ao grande surgimento de entrantes neste segmento.  O que se quer ressaltar é o fato de que o
grande crescimento da oferta de produtos orgânicos está  ocorrendo no segmento de
industrializados, ocorrendo um redirecionamento das atividades das empresas convencionais
já  estabelecidas no mercado para o atendimento deste “nicho” de mercado. Este
redirecionamento diz respeito, na maioria da vezes, à mudança de imagem da empresa,
incorporando-se a questã o ecoló gica aos produtos convencionais já  existentes e amplamente
distribuí dos. Torna-se assim mais rá pida a conversã o na medida em que se necessita somente
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buscar o fornecimento de matéria-prima produzida de forma ecoló gica, sendo todas as outras
etapas relacionadas à industrializaçã o e à comercializaçã o facilmente adaptá veis.

Portanto, a aná lise do desempenho da Copaécia no mercado deve ocorrer
considerando estas múltiplas visõ es. O desempenho econômico possui indicadores
diferenciados do desempenho social, estando o primeiro em ní veis aceitá veis para o
crescimento dos negó cios e o segundo distante dos objetivos a serem atingidos de equidade
social no acesso ao alimentos orgânicos, que possuem caracterí sticas qualitativas associados
à nutriçã o humana e preservaçã o do meio ambiente.

Percebem-se na maioria dos casos analisados, algumas contradiçõ es quanto a
justificativas da nã o entrada em outras estruturas de comercializaçã o. Em alguns momentos
deve-se ao fato de determinado canal de comercializaçã o nã o ser adequado e causar custos
altos de venda. Em outros, deve-se ao fato de nã o existirem quantidades suficientes com
qualidade e regularidade por parte dos produtores rurais.

Conclui-se daí  que grupos recentes e com deficiências de gerenciamento dos aspectos
relativos ao mercado, sã o muito mais dependentes da comercializaçã o via feiras e entrepostos
cooperativados. Já  outros grupos em um está gio mais avançado de organizaçã o comercial
estã o buscando outros canais para escoamento da produçã o.

5.4 Coordenação e gerenciamento das cadeias
produtivas

A coordenaçã o e gerenciamento na cadeia produtiva diz respeito à identificaçã o e a busca de
diferenciais competitivos através das relaçõ es de cooperaçã o e sintonia entre os agentes que
fazem parte desse sistema. Busca-se, portanto, a seguir descrever os problemas relacionados a
esta sincronizaçã o das atividades nos casos estudados que afetam diretamente o adequado
atendimento das demandas do mercado.

Na Apesc (e em certo grau também nos outros grupos estudados) verifica-se a
existência de um processo demorado e lento para aquisiçã o de conhecimentos e informaçõ es
de uma forma geral, devido aos princí pios de que todas as atividades devem possuir
caracterí sticas de ensino e aprendizagem conjunta dos só cios, além de que todas decisõ es
passam por instâncias dentro da associaçã o.

De uma forma geral os casos analisados nã o possuem um sistema adequado de busca
por informaçõ es, com histó ricos de dados e que possam ser interpretados, tanto para dar
continuidade no atendimento às demandas quanto no entendimento dos motivos das falhas
e acertos. No caso da Coolméia, os só cios consumidores sã o uma importante fonte de
informaçõ es, que sã o consultados somente informalmente em reuniõ es e nos momentos da
compras. Além disso também nã o possuem caracterizaçã o detalhada dos só cios
(consumidores e produtores) da cooperativa, o que dificulta, entre outros aspectos, a
programaçã o da produçã o e o planejamento das vendas bem como a disponibilizaçã o de
informaçõ es sobre o volume de vendas via cooperativa comparativamente ao volume de vendas
em outros pontos de comercializaçã o por parte dos seus só cios.

Baixo planejamento conjunto das atividades na ARCOOIRIS. Somente existem açõ es
da Cooperativa na á rea comercial para os produtos destinados à Feira Ecoló gica. Para outras
formas de comercializaçã o (açõ es individuais dos produtores) ocorrem poucas atividades,
ocasionando dessa forma baixos desempenhos relacionados ao mercado, mantendo-se assim
as feiras livres a principal estrutura de distribuiçã o dos produtos.
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O mesmo verifica-se na Acert, onde somente a comercializaçã o é realizada
conjuntamente. Destaca-se o fato da Acert possuir uma estrutura organizacional que propicia
a realizaçã o de grande parte das atividades de forma individual, devido à existência de três
núcleos com dinâmicas pró prias.

De forma similar na Coolméia, a falta de programaçã o da produçã o provoca em certas
épocas do ano um excesso de produtos, que torna difí cil o escoamento por parte da
Cooperativa. Muitos produtos possuem vendas baixas por intermédio da estrutura oferecida
pela Cooperativa. Porém, mesmo assim, estes só cios permanecem ligados à estrutura pois têm
a disponibilizaçã o de  “certificaçã o” e o reconhecimento do mercado por meio da Coolméia.

Ainda com relaçã o à Coolméia, destaca-se a falta de estrutura e de padronizaçã o dos
produtos para atender grandes volumes de venda, como aconteceu quando da parceria com
supermercados de POA. A estrutura diz respeito à operacionalizaçã o das atividades comerciais,
envolvendo principalmente falta de recursos humanos e espaço fí sico para preparaçã o de
alguns produtos antes das vendas (p.ex.: embalamento). Esta estrutura também ocasiona uma
elevaçã o nos custos dos produtos e, ao mesmo tempo, preços altos. Desta forma viabilizam-se
vendas somente para lojas pequenas, sendo este o perfil atual dos compradores fora do estado.

A Copaécia apresenta problemas de gerenciamento quanto aos recebimentos dos
pagamentos (inadimplência) por parte dos vendedores ou representantes de outros Estados,
principalmente pela inexistência de contrato formal estabelecido com estes agentes comerciais.
Diante dessas dificuldades estã o buscando contatos diretos com os compradores, o que tornam
ainda mais necessá rias as habilidades em comercializaçã o e, conseqüentemente, maior tempo
de dedicaçã o a estas atividades de colocaçã o dos produtos nos mercados. Atualmente, o só cio
responsá vel pela comercializaçã o dos produtos possui grandes dificuldades de prestar
adequadamente serviços de atendimento aos clientes, porque precisa atuar na produçã o
agrí cola e, em diversos momentos, nã o sã o encontrados quando compradores buscam
contatos comerciais.

A Copaécia tem sua origem e histó rico ligada à Coolméia, por meio do estí mulo para
comercializaçã o dos seus produtos na Feira da Agricultura Ecoló gica em Porto Alegre.
Entretanto, ainda existem dificuldades de interpretaçõ es quanto ao real papel da Copaécia
como só cia da Coolméia ocorrendo, até o momento, poucas participaçõ es efetivas nos fó runs
de discussã o. Pelos estatutos da Coolméia, as Associaçõ es de Produtores nã o possuem direito
a voto. Utilizam em seus ró tulos a denominaçã o de associados ao sistema Coolméia, porém
os benefí cios (descontos nas compras) nã o sã o usufruí dos porque nã o ocorreu, conforme
exigência da Coolméia, a inscriçã o de cada membro da Copaécia como só cio.

No iní cio de suas atividades possuí am grandes expectativas quanto ao escoamento
da produçã o por meio da Coolméia, chegando, tal fato, ocorrer em uma rede de supermercado
de Porto Alegre. Porém, tais negociaçõ es nã o se mantiveram, o que fez com que a pró pria
Copaécia buscasse diretamente seus canais de comercializaçã o. Atualmente já  escoam grande
parte dos seus volumes de produtos orgânicos para outros canais de comercializaçã o,
apresentando, portanto, crí ticas com relaçã o ao modo de atuaçã o da Coolméia devido a nã o
viabilizarem muitos produtores orgânicos quando ocorrem as necessidades de crescimento.

Verifica-se, em alguns casos, uma clara diferenciaçã o no que é considerado estrutura
cooperativista de produçã o e de comercializaçã o, principalmente quando questiona-se sobre
as barreiras para expansã o dos negó cios. Apresentam uma tendência de considerar as
estruturas de comercializaçã o (principalmente a lojas e distribuidores) distantes dos produtores
rurais e com administraçõ es diferenciadas que, como cooperativa, deveria ser somente uma
estrutura.
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Verifica-se um grande número de atividades individuais nos grupos estudados,
principalmente com relaçã o à produçã o, tanto dos produtos in natura como na
industrializaçã o. Mesmo em atividades tidas como realizadas em conjunto, identifica-se um
baixo compartilhamento e cooperaçã o na busca da melhoria do atendimento das demandas,
como verificado entre a Coolméia e a Copaécia. As cadeias produtivas estudadas estã o bastante
distante dos pressupostos associados ao Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos,
principalmente com relaçã o ao planejamento e gerenciamento conjunto entre os agentes
externos, e também internos ao sistema.

As atividades de transporte dos produtos em conjunto, principalmente para a
comercializaçã o em algumas feiras livres, têm sido realizadas pela Acert, Apesc e Copaécia.
Entretanto verifica-se que, mesmo sendo o transporte dos produtos realizado pelas associaçõ es
e cooperativas em um único veí culo, as distâncias entre os locais de produçã o e os locais de
comercializaçã o apresentam-se como importantes fatores causadores de custos e tomadores
de tempo, já  que os agricultores necessitam se deslocar também para os locais de venda. Este
fato agrava-se no caso da Copaécia que realiza entregas duas vezes por semana em Porto
Alegre.

5.5 Quadro institucional e organizacional em que
estão inseridas as cadeias produtivas

O quadro institucional está  relacionado ao conjunto  de regras, normas, crenças e valores, tanto
formais quanto informais, que restringem o comportamento dos indiví duos e criam uma
estrutura que permita a interaçã o humana nos campos polí ticos, sociais e econômicos. Já  o
quadro organizacional é aquele composto pelas organizaçõ es que representam o
comportamento cooperativo, de indiví duos que se unem em busca de determinado fim,
constituindo grupos polí ticos, sociais, educacionais e econômicos. Organizaçõ es estas cuja
finalidade é viabilizar e facilitar o processo de interaçã o entre os agentes que compõ em uma
cadeia produtiva.

O objetivo, a seguir, é o de analisar os diversos aspectos institucionais e
organizacionais, internos e externos que, de alguma forma, interferem no desempenho dos
casos estudados. Para isso, realiza-se, sempre que necessá rio e possí vel, uma aná lise crí tica
sobre os aspectos delimitadores do atendimento das demandas do mercado de produtos
orgânicos,  elementos estes de difí cil julgamento - minucioso e profundo - sem algumas
consideraçõ es mí nimas.

Todos os casos estudados nã o possuem estrutura de certificaçã o como determina a
Instruçã o Normativa nº  07, do Ministério da Agricultura e Abastecimento, o que poderá
acarretar dificuldades quanto à denominaçã o de produto orgânico nos ró tulos. Esta Instruçã o
Normativa determina que somente poderã o utilizar as denominaçõ es de orgânicos ou
ecoló gicos, quem obtiver selos de certificaçã o junto a certificadoras credenciadas pelo Órgã o
Colegiado Estadual, atividade esta desempenhada atualmente pelo pró prio Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.

Esta questã o está  causando grandes preocupaçõ es às Cooperativas e Associaçõ es
quanto à perda de mercado se nã o buscarem formar uma estrutura de certificaçã o adequada
às determinaçõ es da Instruçã o Normativa. Um dos fortes impedimentos para que isso ocorra
diz respeito aos princí pios norteadores das atividades desses grupos de agricultores e
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consumidores, quanto à forma de certificaçã o. Buscam a certificaçã o em rede, sem a utilizaçã o
de selos de garantia para os produtos considerados orgânicos e para fins comerciais.

Um dos motivos pelo pouco interesse dos diversos grupos de produtores em criar
estruturas de certificaçã o, com regras e selos, deve-se ao fato da busca constante por
comercializaçã o direta para os consumidores finais. O reconhecimento dos atributos
qualitativos por parte dos consumidores no momento da compra e a credibilidade e a
reputaçã o do ofertante é obtida por meio do contato direto entre compradores e vendedores.
Estas caracterí sticas especí ficas relacionadas ao modo como se dá  a certificaçã o nã o
proporcionaram ambientes favorá veis ao desenvolvimento de outros formatos de certificaçã o
como no caso de selos orgânicos, por exemplo.

Entretanto, na atual reestruturaçã o do mercado e na busca por novos canais de
distribuiçã o, começam a sentir a necessidade do estabelecimento de selos, até mesmo porque
a Instruçã o Normativa determina que somente poderã o utilizar o termo orgânico nos ró tulos
os sistemas de produçã o que tiverem estruturas de certificaçã o em conformidade com o que
estabelece esta instruçã o.

Os novos agentes econômicos inseridos, atualmente, no mercado de produtos
orgânicos começam a exigir a certificaçã o como condiçã o para que se estabeleçam relaçõ es
comerciais com confiabilidade no que se está  oferecendo aos consumidores finais,
principalmente quando trata-se de produtos para exportaçã o. Atualmente, existem duas
certificadoras reconhecidas internamente no paí s e habilitadas a concederem selo de garantia
de produto orgânico ao mercado externo. Trata-se do IBD (Instituto Biodinâmico de
Desenvolvimento) e o da AAO (Associaçã o de Agricultura Orgânica), sediadas em Sã o Paulo,
sendo que esta última possui o mesmo formato de muitas associaçõ es de produtores como no
Rio Grande do Sul, porém com fortes apelos mercadoló gicos inseridos nas suas atividades.

Constata-se que, nas Associaçõ es e Cooperativas estudadas, existe uma forte
resistência a estes modos de certificaçã o, o que pode inviabilizar alguns contratos comerciais
quando a certificaçã o for colocada como condiçã o para a comercializaçã o dos produtos. Esta
resistência possui origem em princí pios bá sicos que norteiam a discussã o. Em primeiro lugar,
acreditam que o produto que deveria possuir certificaçã o é o convencional, alertando para o
seu modo de produçã o e dos possí veis resí duos tó xicos que poderá  conter. Os produtos
orgânicos por sua vez sã o considerados limpos e naturais, sendo estes os “verdadeiros
alimentos”, nã o sendo, portanto, necessá ria a certificaçã o. Em segundo lugar, sã o contrá rios
aos modos de certificaçã o externa, por parte de empresas que buscam o lucro e se apropriam
de técnicas e procedimentos da agricultura alternativa. Alegam que este modelo de certificadora
(externa) nã o é confiá vel e muito menos viá vel economicamente para a grande maioria dos
produtores rurais.

Na verdade esta discussã o permeou toda a elaboraçã o da atual regulamentaçã o do
setor de orgânicos, por meio da Instruçã o Normativa. Foi criada uma comissã o paritá ria
(governamental e nã o governamental) para a discussã o desta questõ es. Ocorreu participaçã o
muito forte das ONGs e Cooperativas de produtores agroecologistas no formato final deste
documento que regula a produçã o, industrializaçã o, comercializaçã o e certificaçã o de
alimentos orgânicos no Brasil. Destaca-se os seguintes aspectos: paridade nos ó rgã os
colegiados; as certificadoras deverã o ser sem fins lucrativos; possibilidade de criaçã o de redes
de geraçã o de credibilidade; as certificadoras deverã o possuir sede no paí s; somente ONGs
com reconhecida atuaçã o na sociedade e no âmbito da agricultura orgânica poderã o participar
dos ó rgã os colegiados; poderá  ser adotado o processo de certificaçã o mais adequado à regiã o;
para o mercado interno nã o exige que a certificaçã o seja realizada por auditores totalmente
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desvinculados e externos aos grupos, podendo prestar serviços de consultoria, assistência
técnica e elaboraçã o de projetos; e o fomento da integraçã o efetiva entre o agricultor e o
consumidor, e o incentivo à produçã o e à comercializaçã o de produtos orgânicos para os
mercados locais e regionais.

Diante da validaçã o de grande parte dos princí pios defendidos por estes agentes, por
intermédio da Instruçã o Normativa nº  07, cria-se um ambiente favorá vel ao surgimento de
uma proposta alternativa de certificaçã o envolvendo os três Estado do Sul do Paí s. O sistema
de certificaçã o que está  se estruturando, também no Estado do RS, é a Rede Ecovida de
Agroecologia. Trata-se de uma entidade certificadora que envolve agentes ligados à oferta e
demanda por alimentos orgânicos, tais como, produtores, profissionais de assistência técnica,
processadores de alimentos, distribuidores e comerciantes, consumidores e ONGs. Os
princí pios desta certificaçã o em rede estã o baseados na geraçã o de credibilidade (certificaçã o
participativa) e de garantia dos processos desenvolvidos por seus membros. Este sistema nada
mais é do que a regularizaçã o e formalizaçã o do modo de certificaçã o já  amplamente usado
desde o surgimento das produçõ es agroecoló gicas no Estado estando, inclusive, já  cadastrado
junto ao Ministério da Agricultura como uma das duas certificadoras aptas a conceder o selo
de produto orgânico aqui no Estado do RS. Como contraponto, afirmam que o sistema em
rede é um sistema mais confiá vel que o modo tradicional de certificaçõ es baseados em visitas
esporá dicas, que também está  muito baseada na confiança, só  que neste caso há  a
possibilidade muito maior do surgimento de oportunismos e assimetrias de informaçõ es devido
ao distanciamento entre os agentes que fazem parte do sistema, incluindo-se o certificador.

Verifica-se, ao contrá rio da percepçã o inicial, que o modo como estes grupos de
agricultores se organizam com relaçã o à certificaçã o, possui validaçã o e respaldo normativo,
estando já  em formaçã o uma estrutura para atender adequadamente as demandas
relacionados ao selo de produto orgânico. Nã o configura-se, portanto, como um delimitador
do desempenho, principalmente para a Apesc, Acert e Copaécia, que já  fazem parte da Rede
Ecovida. Entretanto, a ARCOOIRIS e a Coolméia ainda se encontram distante das discussõ es
de implantaçã o dessa certificadora, sendo que esta última tem proposta similar, porém com
agentes somente do RS, na formaçã o de uma rede gaúcha de geraçã o de credibilidade.

Ressaltam-se, como determinantes, fatores inibidores do desempenho da Cooperativa
Coolméia tanto os aspectos relacionados à atual capacidade de atendimento às novas demandas
como os fortes princí pios ecologistas associados ao empreendimento. Os objetivos da
Coolméia de nã o atuarem no mercado por meio dos canais convencionais, justifica-se muito
mais pelo fato de nã o possuí rem uma estrutura adequada (produçã o e gerenciamento) para
o atendimento dos fluxos comerciais advindos dos novos relacionamentos que se darã o a partir
desses contatos,  do que um posicionamento estratégico de diferenciaçã o no setor, mesmo
sendo essas estratégias relacionadas ao afirmamento como movimento ambientalista no estado
frente aos caminhos que a produçã o está  tomando.

A Coolméia já  em 1993 possuí a um planejamento relacionado à distribuiçã o da
produçã o orgânica por intermédio da estrutura do mercado convencional. Este planejamento
foi em parte colocado em prá tica (parcerias com supermercados), porém nã o se sustentou ao
longo do tempo devido, principalmente, a falhas estruturais da Cooperativa. O posicionamento
atual de canalizaçã o dos esforços para as estruturas existentes (loja, restaurante, lancheria,
padaria, confeitaria e feiras), justificam-se como um perí odo necessá rio para que ocorra a
reestruturaçã o da Cooperativa, que já  está  em andamento. Por outro lado, permanecem bem
presentes os objetivos de busca por um posicionamento de luta a favor do ambientalismo e
ecologizaçã o das prá ticas agrí colas.
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Portanto, as estratégias futuras da Coolméia com relaçã o ao mercado nã o estã o
claramente definidas devido à forte presença dos princí pios ecologistas incorporados à atual
reestruturaçã o do sistema. A Cooperativa nã o está  confortá vel frente à grande evoluçã o do
setor e com o surgimento de diversas açõ es de vá rios agentes que buscam organizar-se para
atenderem às demandas do mercado de forma adequada. Deixam claro que nã o possuem
como objetivo o atendimento de forma adequada às demandas do mercado, pelo motivo de
buscarem manter o referencial que possuem na luta ambientalista no Estado. Consideram a
inserçã o no mercado como está  ocorrendo com muitos grupos de produtores é abandonar os
princí pios que sempre nortearam os movimentos ecologistas na agricultura, e também uma
simples reproduçã o da ló gica do modelo convencional nos sistemas de produçã o
agroecoló gica.

Outro aspecto importante de ser ressaltado na Coolméia é a existência de conflitos
internos quanto aos tipos de fornecedores da cooperativa. A loja Coolméia possui uma
caracterí stica de fornecedora de produtos integrais, naturais e orgânicos. Muitos desses
produtos naturais e integrais sã o fabricados por grandes empresas, o que acaba gerando
conflitos nos seus princí pios bá sicos, quanto ao tipo de público alvo, no atendimento e no
estabelecimento de relaçõ es de cooperaçã o. A Coolméia foi constituí da para privilegiar
pequenos agricultores familiares e, no momento que estabelecem relaçõ es comerciais com
grandes empresas, apresenta-se a falta de um posicionamento, e, ao mesmo tempo, conflito
com relaçã o ao que deve ser privilegiado: consumidor ou princí pios filosó ficos (missã o).

Outra grande dificuldade da Coolméia é trabalhar a autogestã o. Muitos associados se
empolgam no iní cio, mas apó s algum tempo acham que estã o em desvantagem. A Coolméia
nã o está  conseguindo implementar de fato a sua filosofia de trabalho e, numa estimativa da
Cooperativa, em torno de 60% dos operacionais nã o entendem os princí pios do sistema.
Todos os só cios operacionais sã o remunerados, conforme os cargos e nã o possuem carteira
assinada. Alguns entram na justiça, apó s o desligamento, em busca de direitos trabalhistas,
ocorre, portanto, uma grande rotatividade dos só cios operacionais. Uma das justificativas pode
estar no grau de exigência com relaçã o ao desempenho profissional na Cooperativa,
principalmente com relaçã o ao item "Eficá cia" do Regimento Interno: participaçã o no
movimento cooperativista, solidariedade, desempenho e responsabilidade autogestioná ria,
desempenho ideoló gico (grau de compromisso com relaçã o ao projeto polí tico) e participaçã o
em reuniõ es e projetos especiais.

Estes aspectos do regimento interno demonstram o quanto a cooperativa está  voltada
para os só cios operacionais ("exercí cio da atividade profissional") e o estabelecimento de trocas
entre os associados onde busca ser um sistema sustentado ou quase um ciclo fechado por meio
das interaçõ es entre o só cios-produtores, operacionais e consumidores.

Entretanto, duas questõ es sã o exemplos da existência de problemas estruturais em
que nã o foi possí vel a implementaçã o de idéias inovadoras dentro da cooperativa. A questã o
do modo de certificaçã o por meio de rede de credibilidade teve origem a partir das discussõ es
na Coolméia. A pessoa responsá vel pelo assunto que, nã o conseguindo espaço para avançar
nesse assunto, desvinculou-se da cooperativa e acabou originando o que hoje se conhece como
Rede Ecovida de Certificaçã o Participativa. Outra questã o é com relaçã o à formaçã o de um
atacado de distribuiçã o de produtos orgânicos em Porto Alegre (Ana Terra). Estas atividades
foram propostas por um só cio da cooperativa, im,plementaçã o que também nã o foi possí vel
dentro da Coolméia por considerarem a proposta muito comercial.

Ainda com relaçã o à Coolméia, destaca-se a baixa participaçã o dos só cios nas
assembléias gerais, concentrando a participaçã o dos produtores urbanos e dos consumidores.
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Para aumentar a participaçã o, instituí ram uma remuneraçã o para quem vai à assembléia -
para compensar o deslocamento e o tempo dedicado às reuniõ es. Este aspecto provoca dúvidas
sobre se é possí vel resgatar os princí pios originais que nortearam o sistema Coolméia e
modificar o quadro de baixo ví nculo entre os três tipos de só cios (operacionais, consumidores
e produtores).

Uma caracterí stica que diferencia a Coolméia do demais casos estudados (Acert,
Apesc e Copaécia), é o fato de existir nestes últimos um alto percentual de só cios agricultores
na sua estrutura administrativa, o que facilita as açõ es de planejamento da produçã o e de
comercializaçã o, já  que sã o os atores diretamente beneficiá rios e envolvidos nas diversas
atividades da cadeia que estã o tomando as decisõ es diá rias dentro da Associaçã o.

Em resumo, identifica-se como grandes gargalos do sistema Coolméia, a falta de
profissionalizaçã o de algumas atividades de modo a qualificar as diversas açõ es (padronizaçã o
de produtos, agilidade nas tomadas de decisã o, comercializaçã o, entre outras) e de criar
histó ricos dentro das diversas á reas de atuaçã o. A nã o existência de registros e histó ricos
ocasiona a perda de informaçõ es e o recomeço das atividades, quando ocorre a saí da dos
responsá veis por estas diversas á reas. Ocorrência de saí das de pessoas que estavam bastante
inseridas no contexto da cooperativa, acabaram inviabilizando a continuidade de alguns
projetos.

Com relaçã o ao quadro institucional e organizacional em que se encontram a Acert,
a Apesc e a Copaécia, e os fatores delimitadores do desempenho, destacam-se os seguintes
aspectos: baixa influência direta das suas filosofias e princí pios nas suas açõ es com relaçã o
ao mercado. Por outro lado, verifica-se que estes princí pios e filosofias incidem indiretamente
no desempenho destas organizaçõ es, devido ao que já  foi discutido anteriormente. Trata-se
da falta de tempo para a realizaçã o de diversas atividades de forma adequada, tendo em vista
a grande participaçã o dos agricultores em diversas atividades sociais ou sem fins comerciais nas
comunidades regionais.

Contribuindo para esta questã o verifica-se que devido ao fato de os posicionamentos
nã o atuarem em conjunto com as estruturas convencionais de comercializaçã o de alimentos,
propõ em a criaçã o de Cooperativas Centrais (Copergs), de conselhos regionais de associaçõ es
de produtores agroecologistas, ou mesmo o incentivo a à criaçã o de novos grupos de produtores
de alimentos orgânicos. Estas novas estruturas ao mesmo que tempo que podem propiciar a
abertura de novos mercado de forma mais qualificada, em muito contribuem para tornar mais
complexo o gerenciamento e a coordenaçã o das atividades. Ou seja, um maior tempo de
envolvimento por parte dos agricultores no atendimento dessa novas dinâmicas comerciais.

Entretanto, o papel de fortalecer a missã o desses grupos de agricultores fica  a cargo
do Centro Ecoló gico (Organizaçã o Nã o-Governamental Agroecoló gica). Esta por sua vez,
em parceria com outras organizaçõ es, como a Comissã o Pastoral da Terra (CPT), que busca
fortalecer a identidade das Associaçõ es e Cooperativas dos Agricultores Ecologistas, enquanto
parte de um movimento social mais amplo pela construçã o de um modelo de desenvolvimento
baseado na Sustentabilidade e na eqüidade social. Atualmente assessoram cerca de 300
famí lias de agricultores ecologistas em diversos municí pios do RS e SC.

Buscam, fundamentalmente, auxiliar os grupos de produtores ecologistas no processo
de organizaçã o interna, na articulaçã o entre grupos e com outros atores, fortalecendo o
trabalho em agricultura ecoló gica e incentivando açõ es que ampliem a adoçã o da proposta.

Destaca-se como principais papéis por parte das ONGs a assessoria técnica (dias de
campo, intercâmbios para trocas de experiências, visitas às propriedades, elaboraçã o de
projetos); a assessoria jurí dica e de legalizaçã o junto aos ó rgã os de fiscalizaçã o; a assessoria
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de formaçã o (cursos, pesquisas de novas técnicas, palestras); e a assessoria na distribuiçã o e
comercializaçã o dos produtos ecoló gicos (ró tulos, marcas, registros, feiras, transporte,
armazenamento, embalagens etc.).

A partir deste apoio institucional que a Apesc, a Acert e a Copaécia recebem é que
identifica-se a origem de muitos dos seus pressupostos de atuaçã o com relaçã o a diversas
atividade de produçã o e comercializaçã o. Os posicionamentos dos agricultores sã o fortemente
influenciados pela organizaçã o que lhes presta assistência técnica, o que torna determinante
esta relaçã o para o estabelecimento das diversas estratégias com relaçã o aos negó cios dos casos
estudados. Esta dependência com relaçã o à assistência do Centro Ecoló gico é verificada em
maior grau na Apesc, para toda e qualquer atividade desenvolvida, principalmente no que diz
respeito ao acesso ao mercado devido à carência de pessoas habilitadas para atuar e
acompanhar as questõ es comerciais no quadro de só cios da Associaçã o.

De fato, principalmente, na maioria dos grupos de agricultores ecoló gicos ou
alternativos no sul do Brasil, segundo Jalcione (1999:194) “os projetos e proposiçõ es sã o
operacionalizados através de mediadores sociopolí ticos externos, tais como ONGs, igrejas,
sindicatos, movimentos sociais. Estes por sua vez buscam imprimir a suas ideologia, discurso
e prá ticas diferentes para os agentes a qual estã o assistindo ou apoiando. Sã o desenvolvidas
crenças e valores no sentido da promoçã o da autonomia e “liberdade de escolha em relaçã o
ao ‘como produzir’ e o ‘quando produzir’”, tanto nos sistemas produtivos como na
industrializaçã o, da comercializaçã o e formas organizativas. Jalcione (1999) complementa
afirmando que “a autonomia aparece como um verdadeiro sonho de autarquia, no qual os
agricultores tornar-se-iam senhores de si e também de seus mercados, da economia em sistema
fechado e do ideal da policultura/criaçã o.

Na Arcooiris verifica-se que nã o existe, atualmente, um mí nimo de planejamento
elaborado com relaçã o à expansã o da Cooperativa e de atendimento da evoluçã o das
demandas do mercado. Esta inexistência de um pensamento prospectivo sobre os rumos e
caminhos a serem seguidos pela ARCOOIRIS pode vir a ser um grande delimitador do seu
desempenho futuro. Entretanto, cabe ressaltar que os motivos que levam a esta falta de
posicionamentos diz respeito fundamentalmente às debilidades estruturais encontradas na
Cooperativa do que um relacionamento com os aspectos institucionais levantados. Entre os
fatos que demonstram estes problemas de gerenciamento, destaca-se a dificuldade obtida para
marcarmos as entrevistas com alguns dirigentes da Cooperativa.

Por outro lado, devido à baixa institucionalizaçã o das atividades da Cooperativa
ARCOOIRIS verifica-se também a inexistência de um quadro organizacional mí nimo com
relaçã o às normatizaçõ es, certificaçã o e loja pró pria para comercializaçã o direta dos seus
produtos. Apresentam um distanciamento das discussõ es com relaçã o à Instruçã o Normativa
e da formaçã o do Órgã o Colegiado Estadual, o que torna o assunto relacionado à certificaçã o
ainda bastante embrioná rio. A loja pró pria para a realizaçã o das vendas de seus produtos está
desativada atualmente, o que demonstra um fraco posicionamento até mesmo quanto aos seus
princí pios e filosofias relacionados à comercializaçã o direta e da economia solidá ria. Ressalta-
se, portanto, que esta baixa prioridade da ARCOOIRIS com relaçã o aos aspectos institucionais,
geram delimitadores de desempenho na medida em que nã o provocam a implementaçã o e
aplicaçã o dos seus objetivos de forma clara pelos seus só cios.

Talvez estas questõ es tenham alguma relaçã o com o ambiente organizacional em que
está  inserida a Cooperativa, onde faz parte a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
(Smic/POA). Esta Secretaria da Prefeitura de Porto Alegre foi a incentivadora da formaçã o da
ARCOOIRIS como grupo agroecologista, por meio do Centro Agrí cola Demonstrativo/CAD,
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e estabelece parcerias na realizaçã o de diversas atividades, inclusive na organizaçã o das feiras
ecoló gicas e abertura de loja para produtos orgânicos, estabelecendo normas e regras. Este
aspecto merece uma melhor aná lise em trabalhos futuros: o quanto e de que forma os tipos
de apoios institucionais ou organizacionais influenciam nos posicionamentos e desempenhos
dos agricultores ecologistas.

Os agricultores familiares compõ em o público até agora descrito neste estudo. Diante
disso nã o poderí amos deixar de aprofundarmos um pouco esse assunto que elucida e
contribui enormemente para o entendimento das questõ es da pesquisa. Portanto, a seguir será
realizada uma rá pida caracterizaçã o dos diversos aspectos especí ficos dos modos como estes
agentes se organizam e agem com relaçã o ao mercado, baseado em alguns levantamentos
teó ricos de autores ligados ao tema.

Os agricultores familiares sã o, muitas vezes, também denominados de colonos,
pequenos agricultores, camponeses, pequenos produtores rurais, entre outras definiçõ es. Pode-
se afirmar que, basicamente, os conceitos diferem-se entre si, com relaçã o à origem e ao
objetivo para que foram criados. Existem conceitos com visõ es oriundas da á rea socioló gica,
da á rea econômica, de ó rgã os governamentais ou de organismos internacionais.

O GIPAF (Fó rum eletrônico da agricultura familiar que contém informaçõ es sobre
a temá tica – http://www.cria.org.br/gip/gipaf) apresenta uma série de origens dos conceitos.
A FAO, em estudo baseado no Censo Agropecuá rio de 1985, publicado em 1996, apresentou
uma definiçã o incorporando como familiares aqueles agricultores com um empregado
permanente. O Ministério da Agricultura, para efeito do PRONAF, considerou como
familiares todos os agricultores que contratavam até dois empregados permanentes e detinham
á rea inferior a quatro mó dulos fiscais. A CONTAG (Confederaçã o Nacional dos
Trabalhadores Rurais) considera como familiares todos os agricultores que trabalham em
menos de quatro mó dulos fiscais e que nã o contratem mã o-de-obra permanente.

Abramovay (1997) apud GIPAF define a agricultura familiar como sendo “ aquela em
que a gestã o, a propriedade e a maior parte do trabalho vêm de indiví duos que mantêm entre
si laços de sangue ou de casamento.” Complementa afirmando que esta definiçã o nã o é
unânime e, muitas vezes, tampouco operacional. Isto é perfeitamente compreensí vel, já  que
os diferentes setores sociais e suas representaçõ es constró em categorias cientí ficas que
servirã o a certas finalidades prá ticas: “a definiçã o de agricultura familiar, para fins de
atribuiçã o de crédito, pode nã o ser exatamente a mesma daquela estabelecida com finalidades
de quantificaçã o estatí stica num estudo acadêmico. O importante é que estes três atributos
bá sicos (gestã o, propriedade e trabalho familiares) estã o presentes em todas elas."

Carrieri et al (1993) descreve que as diferenças entre os processos de gestã o de
unidades de produçã o familiares e empresas capitalistas sã o fundamentais. O pequeno
agricultor nã o organiza suas atividades produtivas tendo como fundamento principal o lucro,
sendo o seu objetivo prioritá rio associado à satisfaçã o das necessidades sociais do seu grupo
familiar.  Já  o empresá rio organiza o seu trabalho buscando sempre o lucro, o melhor
posicionamento dos seus produtos no mercado, conduzindo o seu empreendimento com rigor
técnico, baseado na divisã o eficiente do trabalho e no controle dos custos, mã o-de-obra e
capital (Carrieri et al, 1993).

No modo de produçã o familiar existe uma unidade de trabalho, produçã o e consumo,
sendo que esta unidade orienta as açõ es dos agricultores, sendo que o trabalho no processo
produtivo é realizado por todos os membros da famí lia. A produçã o é realizada para
autoconsumo e o mercado é considerado o local onde o agricultor comercializa os excedentes
e adquire os produtos que nã o produz e repõ e os seus meios de produçã o, ocorrendo assim
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uma forma de produçã o com uma racionalidade pró pria que se distingue da racionalidade
empresarial capitalista (Chayanov, 1974; Heredita, 1979; Garcia, 1989; Ribeiro, 1989 apud
Carrieri et al, 1993). Ainda segundo este mesmo autor, o empresá rio assume as funçõ es
decisivas dentro da sua atividade econômica, enquanto no modo de produçã o familiar é o
grupo familiar que assume as funçõ es e é responsá vel como um todo pelas decisõ es e açõ es
do seu processo produtivo.

Neste último pará grafo fica claro quanto a predominância dos aspectos institucionais
nos modos de atuaçã o dos agricultores familiares. Os institucionalistas afirmam, conforme o
referencial teó rico deste estudo, que as organizaçõ es estã o inseridas em um ambiente que é
formado pelas dimensõ es técnicas e institucionais, onde buscam consolidar padrõ es
normativos com base em suas interpretaçõ es, objetivando competir nã o somente por recursos
ou consumidores (eficiência racional interna e externa), mas também por poder e legitimidade
institucional.

Altieri (1989) cita autores (Francis, Lymam) que afirmam que os pequenos
agricultores possuem uma ló gica da diversificaçã o e dos policultivos como estratégia, com o
objetivo de obterem uma dieta diversificada, geraçã o de renda suficiente, estabilidade, sendo
a subsistência e diminuiçã o dos riscos os objetivo principais, ou seja, é mais importante
preservar a posse da terra, que é o principal meio de sustento da sua famí lia do que obter o
melhor retorno financeiro e maximizaçã o dos lucros.

Patriarca (1998) apresenta o conceito de agricultura familiar utilizado pela Embrapa
como sendo “caracterizada por uma forma de organizaçã o da produçã o em que os critérios
utilizados para orientar as decisõ es relativas à exploraçã o nã o sã o vistos unicamente pelo
ângulo da produçã o e rentabilidade econômica, mas considera também as necessidades e
objetivos da famí lia. Ao contrá rio do modelo patronal, no qual há  completa separaçã o entre
gestã o e trabalho, no modelo familiar estes fatores estã o intimamente relacionados”.

A busca em primeiro lugar dos objetivos familiares , influencia diretamente nas
decisõ es de investimentos na produçã o, provocando desta forma o surgimento de diferentes
maneiras de se administrar os diversos tipos de propriedades familiares (Patriarca, 1998). Isto
conduz à separaçã o de empresas familiares das propriedades agrí colas familiares onde a
primeira busca atender a ló gica do capital e, a segunda visa o trabalho e o consumo.

Fica claro, portanto, que os agricultores familiares sã o agentes que possuem seus
pró prios có digos de comportamento (instituiçõ es informais), que formam o ambiente onde
atuam, definindo e limitando as suas escolhas e açõ es em funçã o destas instituiçõ es.
Fundamentalmente nã o sã o as diretrizes do mercado que conduzem os seus sistemas
econômicos e sim, a necessidade e a busca da legitimaçã o das suas caracterí sticas. Isto em
muito contribui na interpretaçã o de como e porque os agricultores, objeto dessa pesquisa,
agem da maneira como foi descrito até agora, o que deverá  ser considerado nas aná lises da
coordenaçã o atual e futura das cadeias produtivas de alimentos orgânicos.

A forma como os grupos de agricultores ecologistas se organizam , seja por associaçõ es
ou cooperativas, também influencia diretamente nas caracterí sticas comportamentais dos seus
integrantes e, conseqüentemente, no desempenho do sistema. Os produtores possuem duplo
papel dentro destas organizaçõ es, onde ao mesmo tempo sã o só cios e clientes, o que poderá
gerar conflitos devido à existência permanente de valores e interesses individuais e coletivos.

Além disso, os presidentes ou coordenadores, eleitos por voto, sã o os pró prios
produtores rurais cooperados ou membros das associaçõ es. Nestes casos as diretorias sã o
formadas por equipes nã o especializadas em gestã o de negó cios, fato este encontrado em
todos os casos estudados.
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Outro aspecto é o excesso de burocratizaçã o nestas estruturas organizacionais, o que
as torna pouco á geis e flexí veis para atuar em um ambiente que exige tomadas de decisõ es
rá pidas. As decisõ es, na maioria das vezes, deverá  ser extraí da de fó runs de discussõ es, como
reuniõ es e assembléias, tornando o processo lento e burocratizado.

Deve-se ressaltar, também, que as associaçõ es e cooperativas estudadas desempenham
um papel bastante significativo de representaçã o polí tica, além de exercer atividades de
organizaçã o da produçã o e comercializaçã o, conforme já  explicitado anteriormente.

Os aspectos institucionais e organizacionais que influenciam no desempenho das
cadeias produtivas, sã o oriundos, portanto, de um conjunto de pressupostos associados à
agricultura familiar, cooperativismo e associativismo e ao desenvolvimento sustentá vel e à
agroecologia. Este complexo arcabouço de pressupostos forma o quadro institucional e
organizacional em que estã o inseridos os casos estudados, e é a partir dele que se estabelecem
as relaçõ es e os posicionamentos dos casos analisados.

QUADRO 5.1 – Sí ntese dos delimitadores do desempenho das cadeias produtivas de alimentos
orgânicos

Fatores condicionantes do desempenho e geradores de debilidades estruturais
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Baixa disponibilidade de adubos orgânicos dentro das propriedades agrí colas
Baixa disponibilidade de sementes ecoló gicas
Grande dependência de insumos externos

Pouca disponibilidade de tempo para dedicarem-se na produçã o agrí cola
Dificuldades em aumentar os atuais volumes de produçã o
Falta de registros sobre os custos de produçã o e produtividades

Grande número de atividades individuais nos grupos estudados
Perdas associadas a baixas escalas de produçã o (na agroindustrializaçã o)
Baixa padronizaçã o dos produtos 
Falta de alternativas tecnoló gicas adequadas a pequenas agroindústrias 
Informalidade das atividades de agroindustrializaçã o
Falta de embalagens adequadas
Inexistência de pessoa destinada (exclus. ou parcialm.) para a á rea de comercializaçã o
Inexistência de pessoas ou equipes especializadas em gestã o de negó cios
Poucos instrumentos de busca de informaçõ es sobre o mercado
Contradições quanto às justificativas para a nã o entrada em outras estruturas de comercializaçã o
Falta de regularidade e planejamento da produçã o
Grandes distâncias dos principais centros consumidores
Baixo planejamento conjunto das atividades de produçã o
Diferenciaçã o das estruturas cooperativistas de produçã o, agroindustrializaçã o e comercializaçã o
Baixo compartilhamento e cooperaçã o na busca da melhoria do atendimento das demandas
Inexistência de contratos formais nas negociaçõ es comerciais
Ausência de estrutura de certificaçã o da produçã o orgânica
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Caracterí sticas e problemas inerentes à agricultura familiar
Excesso de burocratizaçã o nas estruturas organizacionais
Fortes princí pios ecoló gicos associados aos negó cios
Inexistência de planejamento elaborado
Inexistência de um pensamento prospectivo
falta de posicionamentos
Debilidades estrutural
baixa institucionalizaçã o das atividades
Inexistência de um quadro organizacional mí nimo
Fluxo maior dos clientes da loja para a feira

Fatores condicionantes do desempenho e geradores de debilidades estruturais
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Preços altos para os produtos
Ocorrência de uma ní tida desagregaçã o dos só cios 
Baixa participaçã o do só cios consumidores no faturamento da cooperativa
Atos anticooperativos
Falta de estrutura e de padronizaçã o dos produtos para atender a grandes volumes de venda
Falhas estruturais da cooperativa ou associaçã o
Existência de conflitos internos 
Falta de um posicionamento com relaçã o ao que deve ser privilegiado: consumidor ou
princí pios filosó ficos (missã o).
Dificuldade em trabalhar com a autogestã o
Baixa participaçã o dos só cios nas assembléias gerais
Baixo ví nculo entre os três tipos de só cios
Falta de profissionalizaçã o em diversas atividades
Inexistência de registros e histó ricos 
Sã o demandados pelos compradores ao invés de ofertarem seus produtos no mercado
Dificuldades de negociaçã o e grande poder de barganha por parte das redes varejistas
Falta de controle sobre os preços dos seus produtos no mercado
Conflitos quanto aos princí pios que norteiam as açõ es da Cooperativa
Preocupaçã o com a utilizaçã o dos atuais canais de distribuiçã o dos seus produtos.
Amplo número de canais de comercializaçã o utilizados
Problemas de gerenciamento quanto aos recebimentos dos pagamentos
Baixa influência direta das suas filosofias e princí pios nas suas açõ es
Forte apoio institucional externo (Centro Ecoló gico e Governo do Estado)
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6 Conclusões e sugestões para futuros
trabalhos

6.1 Conclusões

Neste capí tulo apresenta-se os principais resultados da pesquisa, de forma a atender os
propó sitos iniciais do estudo. Ressalta-se que a ligaçã o entre os dados e informaçõ es coletados
e os propó sitos do estudo está  apoiada nas teorias descritas no referencial teó rico, relacionadas
ao Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e à Teoria Institucional. Cada uma destas teorias
possui relaçã o direta com as questõ es que motivaram a pesquisa, sendo as mesmas
apresentadas a seguir:

A estrutura de coordenaçã o e gerenciamento das cadeias produtivas de alimentos orgânicos em
Porto Alegre/RS atende de forma adequada à evoluçã o das demandas e à reestruturaçã o do
mercado?

Ou, mais especificamente, busca-se neste estudo responder às seguintes perguntas:

Quais cadeias produtivas de alimentos orgânicos em Porto Alegre/RS possuem as
caracterí sticas necessá rias ao atendimento da evoluçã o da demanda do mercado, dentro da
perspectiva das abordagens técnicas e operacionais de gerenciamento de sistemas
agroindustriais?

Existe compatibilidade e adequaçã o das caracterí sticas estruturais dos agentes que compõ em
estas cadeias com os aspectos e elementos necessá rios para o suprimento das demandas atuais
e potenciais, por meio das novas formas e técnicas de gerenciamento da cadeia de suprimentos?

Quais os principais fatores delimitadores do atendimento das demandas do mercado nesta
abordagem de gerenciamento e coordenaçã o de cadeias produtivas?

Antes de apresentar os resultados dos questionamentos acima, será  realizado um
resgate dos principais pressupostos do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos:

- integraçã o (nã o somente interfaces) e sintonia entre os vá rios elos de uma cadeia
(seqüência entre compradores e vendedores como entidade única) na busca de
reduçã o de custos e criaçã o de valor e satisfaçã o, por meio da otimizaçã o da cadeia
de valores aos consumidores finais;
- cooperaçã o e relacionamentos entre organizaçõ es envolvendo todos os elementos de
uma cadeia na busca de vantagens competitivas, reduçã o e compartilhamento dos
riscos;
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- sincronizaçã o e coordenaçã o da cadeia, por meio da troca de informaçõ es nos canais
de distribuiçã o;
- planejamento e controle mais efetivo da movimentaçã o e integraçã o dos fluxos de
informaçõ es, mercadorias e recursos;
- rompimento das barreiras entre departamentos e á reas;
- compatibilidade e alinhamento das diretrizes de otimizaçã o logí stica com as
filosofias administrativas, metas e objetivos dos diversos agentes que compõ em a
cadeia produtiva;
- filosofia de negó cio baseada na flexibilidade de atendimento das demandas do
mercado de forma adequada.
Verifica-se que muito pouco dos parâmetros acima estã o presentes  nos casos

estudados, o que confirma a hipó tese inicial de que, atualmente, as demandas nã o estã o sendo
atendidas de forma adequada. Identifica-se que todas as cadeias analisadas nã o possuem as
caracterí sticas necessá rias para o atendimento das demandas do mercado, baseando-se nos
pressupostos acima apresentados.

Entretanto, também é possí vel identificar que existe compatibilidade e adequaçã o
das caracterí sticas estruturais com os pressupostos acima em três cadeias estudadas. A Acert,
a Apesc e a Copaécia possuem posicionamentos e açõ es que estã o de acordo, principalmente,
no que diz respeito à cooperaçã o e relacionamentos com outras organizaçõ es e à elaboraçã o
de planejamentos e controles mais efetivos da movimentaçã o dos produtos ao longo da cadeia.
Com relaçã o às Cooperativas  Coolméia e a ARCOOIRIS há  ainda a necessidade de vá rios
avanços no sentido de estabelecer um ambiente interno favorá vel à criaçã o destes pressupostos.
Estes por sua vez, parecem estar bastante distantes e sofrem influência tanto das suas
capacidades de organizaçã o como dos fortes aspectos institucionais.

Entre os principais delimitadores do atendimento das demandas do mercado, por meio
desta abordagem de gerenciamento e coordenaçã o de cadeias produtivas,  identifica-se quatro
aspectos que se apresentam em todos os casos estudados:  baixa sintonia entre os vá rios elos
de uma cadeia; baixa sincronizaçã o e coordenaçã o da cadeia por meio da troca de
informaçõ es; existência de barreiras entre as á reas de produçã o, industrializaçã o e
comercializaçã o dentro das cooperativas ou associaçõ es; baixo compartilhamento dos riscos
e planejamento conjunto das atividades.

O estudo também se propõ e a responder as seguintes perguntas:

O atual quadro institucional e organizacional em que estã o inseridos os integrantes das
principais cadeias produtivas de alimentos orgânicos em Porto Alegre possui capacidade de
atender e dar sustentaçã o à demanda atual e potencial por estes produtos?

Os quadros institucional e organizacional influenciam a atuaçã o dos agentes que integram as
cadeias produtivas de alimentos orgânicos?

Quanto os quadros institucional e organizacional influenciam e apresentam limitaçõ es ou
facilitam a atuaçã o dos agentes destas cadeias produtivas por meio de uma ló gica mais voltada
para a distribuiçã o, no sentido de atender à evoluçã o das demandas do mercado?

O quanto o quadro institucional e organizacional influenciam e apresentam limitaçõ es ou
facilitam a atuaçã o dos agentes destas cadeias produtivas através de uma ló gica mais voltada
para a distribuiçã o, no sentido de atender à evoluçã o das demandas do mercado?
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Verifica-se uma grande instabilidade em alguns grupos, enquanto empresas dedicadas
à organizaçã o da produçã o, industrializaçã o e comercializaçã o dos produtos dos seus só cios.
Por vezes demonstraram querer assumir o papel similar a de uma Organizaçã o Nã o-
Governamental (ONG), preocupada com objetivos mais amplos, voltados ao desenvolvimento
agrí cola, social, educativo-pedagó gico, polí tico e econômico de grupos de agricultores
inseridos em uma proposta agroecoló gica de fortalecimento dos movimentos sociais e de luta
e resistência à agricultura moderna, causadora de grande parte do êxodo rural dos pequenos
agricultores  e familiares de suas terras. Esse arcabouço de objetivos traduz-se em uma proposta
fundamentalmente polí tica de mudança de relaçõ es na sociedade ocorrendo, muitas vezes,
o nã o-atendimento dos reais objetivos para os quais os seus só cios possuem expectativa, que
é a sustentabilidade das açõ es enquanto empreendimentos econômicos.

Diante disso, os resultados da presente pesquisa confirmam, em parte, a hipó tese
estabelecida por este trabalho, corroborando-se o levantamento realizado no referencial teó rico.
Os institucionalistas afirmam que as organizaçõ es estã o inseridas em um ambiente que é
formado pelas dimensõ es técnicas e institucionais, onde buscam consolidar padrõ es
normativos com base em suas interpretaçõ es, objetivando competir nã o somente por recursos
ou consumidores (eficiência racional interna e externa), mas também por legitimidade
institucional.

Este processo de institucionalizaçã o descrito como a substituiçã o dos fatores técnicos
pelos valores na determinaçã o das tarefas organizativas, verifica-se na maioria dos casos
estudados (em menor grau na Cooperativa ARCOOIRIS), destacando-se principalmente a
Cooperativa Coolméia. Esta, por sua vez, deixou claro que objetiva manter-se como um
referencial de luta ambientalista no Estado (reconhecimento e legitimaçã o), nã o abandonando
os princí pios que sempre nortearam os movimentos ecologistas na agricultura.

Verifica-se, portanto, que a Coolméia distancia-se das suas atividades de produçã o,
industrializaçã o e comercializaçã o e de todo o gerenciamento e coordenaçã o que esse sistema
exige, para priorizar açõ es muito pró ximas das que sã o estabelecidas para as Organizaçõ es
Nã o Governamentais (ONGs). Cabe ressaltar que a Cooperativa Coolméia teve origem com
27 consumidores urbanos que buscaram estabelecer uma associaçã o com produtores para o
fornecimento de alimentos naturais e ecoló gicos. Esta caracterí stica, talvez, justifique a
priorizaçã o pelas atividades relacionadas as suas filosofias e princí pios.

Em outros grupos de produtores agroecologistas (Acert, Apesc e Copaécia) verifica-se
também esta busca por uma legitimaçã o das suas normas, valores e técnicas em seu ambiente,
porém com um enfoque diferenciado. Trata-se de afirmaçõ es mais voltadas para as
necessidades dos empreendimentos e negó cios que buscam a sustentabilidade tanto
econômica, quanto social e ambiental. Destaca-se a atuaçã o do Centro Ecoló gico, nã o
somente como uma ONGs de assistência técnica, mas como uma instituiçã o com forte
atuaçã o na formaçã o e no planejamento das atividades em conjunto com os três grupos de
produtores agroecoló gicos citados acima. Isto, de certa forma, dá   possibilidade aos grupos de
agricultores de agirem de forma mais direta em problemas que interferem nos seus
desempenhos, ocorrendo que muito da implementaçã o e aperfeiçoamento da  “missã o” como
organizaçõ es agroecoló gicas fiquem a cargo do Centro Ecoló gico.

Açõ es no sentido da melhoria das suas inserçõ es no mercado estã o sendo
implementadas por meio da busca por financiamentos para instalaçõ es de agroindústrias, por
prestaçã o de serviços de consultorias em estudos e pesquisas na á rea tecnoló gica, de apoio em
marketing, e de mercado para os seus produtos. Estes grupos estã o sendo beneficiados em
projetos com recursos oriundos do Governo do Estado do RS (Programa de Apoio a Novos
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Produtos Agropecuá rios – PANPA) para estudos de alternativas tecnoló gicas para
processamento de alimentos infantis orgânicos, derivados de banana e maracujá  (Copaécia e
Acert); estudos do mercado do arroz ecoló gico (Acert) e apoio em marketing (Copaécia, Apesc
e Acert). Estas iniciativas demonstram a preocupaçã o com relaçã o ao atendimento adequado
das demandas do mercado, sem a existência de conflitos no que diz respeito ao cumprimento
do processo de institucionalizaçã o e da legitimaçã o das suas missõ es.

Estes posicionamentos foram ratificados no Encontro das Associaçõ es de Agricultores
Ecologistas de Ipê e Antônio Prado, realizado em agosto de 2000, onde participaram a
Copaécia e a Apesc. Neste evento foram levantados os principais objetivos e metas para serem
alcançados nos pró ximos cinco anos. Destacaram-se as questõ es relacionadas ao planejamento
agrí cola, aumento da produçã o, inclusã o de mais famí lias de agricultores na agroecologia,
maior integraçã o entre associaçõ es, criaçã o de espaço de comercializaçã o que nã o seja a feira,
mercados mais constantes e novo jeito de comercializaçã o. Verifica-se que buscam atender 
demandas do mercado organizando-se para isso, por meio do aumento do volume de produçã o
e com a abertura de novos canais de escoamento dessa produçã o, além de um aspecto
importante no gerenciamento da cadeia de suprimento relativo à busca de relaçõ es de
cooperaçã o com outras associaçõ es para formaçã o de uma rede de produçã o e
comercializaçã o. O fato de estarem buscando novos canais, além das feiras, confirma a
discussã o inicial que norteou a pesquisa.

Com relaçã o à Cooperativa ARCOOIRIS verifica-se que os aspectos institucionais
mesmo estando presentes em seus documentos (estatutos, regimentos e missã o) e nos discursos
dos dirigentes da Cooperativa, nã o possuem influência significativa sobre os objetivos e
posicionamentos atuais e futuros. Estes por sua vez dizem respeito à busca de soluçõ es para
os geradores de debilidades estruturais que ocorrem devido à existência de problemas de
coordenaçã o e gerenciamento que delimitam o desempenho da Cooperativa. Conclui-se que
essas debilidades estruturais em muito sã o influenciadas por nã o existir um quadro
organizacional mí nimo oriundo da priorizaçã o dos aspectos institucionais levantados neste
caso.

Tem-se, portanto, de um lado a Cooperativa Coolméia com um grau alto de
institucionalizaçã o gerando desempenhos insatisfató rios e por outro a Cooperativa
ARCOOIRIS com um grau baixo de institucionalizaçã o que também está  gerando
debilidades. Entre estes dois extremos tem-se os outros três casos analisados (Acert, Apesc e
Copaécia), em que verifica-se uma institucionalizaçã o alta, porém diferenciada e com a
interferência de uma ONG que presta assessoria técnica em agroecologia. Estes casos
intermediá rios demostram uma maior capacidade de atendimento às demandas dos mercado
a partir da perspectiva das abordagens técnicas e operacionais de gerenciamento de sistemas
agroindustriais, mesmo que se tenha identificado que, atualmente, a estrutura de coordenaçã o
e gerenciamento destas cadeias nã o atendem de forma adequada a evoluçã o das demandas do
mercado.

Os resultados desta pesquisa confirmam a relaçã o existente entre os aspectos
institucionais e os desempenhos técnicos e econômicos das organizaçõ es. Esses por sua vez
assumem posturas interpretativas sobre o ambiente externo, formando regras, normas, valores
e procedimentos, agindo conforme este ambiente institucionalizado na busca por
reconhecimento e legitimidade das suas açõ es. Abaixo demonstramos um grá fico (14.1) que
busca resumir os resultados acima:
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QUADRO 6.1 – Aspectos institucionais e atendimento adequado das demandas

Fonte: dados de campo

Ressalta-se que o quadro acima possui o objetivo de posicionar os grupos estudados
conforme os resultados verificados na pesquisa, somente evidenciando-se tendências, sem  a
necessidade de se considerar alguns efeitos de escala do grá fico.

Verifica-se que a Cooperativa Coolméia situa-se um pouco acima da Cooperativa
ARCOOIRIS, no que diz respeito ao atendimento das demandas de mercado de forma
adequada. Isto se justifica devido à identificaçã o de alguns parâmetros condizentes com o que
se convencionou neste trabalho como “adequado”. Isto se deve, principalmente, ao maior
tempo de atuaçã o que a Cooperativa Coolméia (aprendizagem) possui neste mercado.
Entretanto, estas duas cooperativas, conforme é possí vel verificar no grá fico acima, situam-se
bastante distantes do que poderia ser considerado como um atendimento adequado.

Já  para os outros três grupos estudados verifica-se uma diferenciaçã o entre eles,
relacionado tanto ao grau de institucionalizaçã o como ao atendimento das demandas do
mercado. Relacionam-se estas diferenciaçõ es, principalmente, ao tempo de atuaçã o de cada
um dos grupos e ao grau de inserçã o no mercado, o que vem conferindo e contribuindo para
um processo de aprendizagem quanto ao atendimento das demandas de forma adequada. Com
isso ocorre uma diminuiçã o no grau de institucionalizaçã o e na busca por uma legitimidade
institucional, conforme verificado em depoimentos dos dirigentes das associaçõ es e
cooperativas. Entretanto, esta diminuiçã o dos aspectos institucionais nã o significa
necessariamente um afastamento dos princí pios, filosofias, motivaçõ es, objetivos e
perspectivas futuras, e sim, uma maior ênfase ou priorizaçã o em fatores relacionados à
sustentabilidade econômica dos negó cios. Isto nos conduz à interpretaçã o, já  externada acima,
de que esses três grupos possuem maior capacidade de atendimento às demandas futuras, a
partir da perspectiva das abordagens técnicas e operacionais de gerenciamento de sistema
agroindustriais.

Para finalizar, pretende-se apresentar algumas consideraçõ es sobre os  resultados do
estudo e as hipó teses iniciais que motivaram o desenvolvimento desse trabalho.

A estrutura de feiras, mesmo considerando a constataçã o inicial de que nã o sã o
estruturas de comercializaçã o totalmente adequadas, tanto para os produtores como para os
consumidores, é o modelo atual que viabiliza os pequenos produtores (público deste trabalho),
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principalmente na fase inicial de inserçã o no mercado. Isto ocorre por meio da geraçã o de
renda, eliminaçã o de intermediá rios (que na visã o dos entrevistados somente agregam custos
aos produtos) e de garantia de volumes significativos (para os atuais ní veis de produçã o) de
comercializaçã o, principalmente de produtos in natura.

Daroldt (2000) corrobora este fato por meio da realizaçã o de uma aná lise
(quantitativa) das diversas dimensõ es da sustentabilidade dos produtores agroecoló gicos da
regiã o Metropolitana de Curitiba/PR. Foi possí vel identificar que possuem melhores
resultados econômicos os produtores orgânicos que dã o preferência pela comercializaçã o
direta ao consumidor final, devido à nã o-utilizaçã o de atravessadores.

Outras pesquisas demonstram os resultados advindos da inserçã o dos agricultores
ecologistas em estruturas de comercializaçã o “convencionais” do varejo, em que nã o houve
qualquer modificaçã o nas relaçõ es de comercializaçã o dos produtos agrí colas, na cadeia
produtiva da agricultura orgânica. Fonseca & Campos (1999;2000), Daroldt (2000),  Bomfim
et alii ( 1999), Dulley et alii, 2000 analisaram a dinâmica do mercado de alimentos orgânicos
no Estado do Rio de Janeiro, na regiã o metropolitana de Curitiba/PR, em Florianó polis/SC
e em Sã o Paulo/SP, respectivamente. Estes estudos revelam que permanecem as relaçõ es
desiguais entre os atores da cadeia e com alto poder de barganha por parte do varejo. Destaca-se
a existência de vendas consignadas, inexistência de sobrepreços, grande diferença entre os
preços pagos aos produtores e os preços aos consumidores e baixa promoçã o ou diferenciaçã o
dos produtos orgânicos dentro das lojas.

Portanto, a continuidade e existência de relaçõ es convencionais na cadeia é o que
torna a feira livre um espaço importante para viabilizaçã o de uma comercializaçã o mais justa.
A comercializaçã o direta é uma forma de afirmaçã o das conquistas dos grupos analisados em
um segmento de mercado em expansã o, nã o tendo sido identificado nas entrevistas a
percepçã o comum sobre as desvantagens das feiras (existem, mas nã o a ponto de causarem
baixos desempenhos), quanto aos aspectos de volumes, diversificaçã o e tempo. As vantagens
relacionadas a margens de lucro, pagamentos à vista e o contato entre produtores e
consumidores para a realizaçã o de um marketing direto sã o bastante ressaltadas quando
questionados sobre os motivos da escolha das feiras como estratégia de comercializaçã o.

Uma outra constataçã o interessante com relaçã o às feiras livres refere-se à
credibilidade que a mesma apresenta para o mercado consumidor e revendedor de produtos
orgânicos. O produtor que está  comercializando os seus produtos no espaço da feira está
inserido em uma rede que lhe fornece de fato um grau de credibilidade que está  sendo
interpretada como “certificaçã o” pelo consumidores finais e para a revenda em outros locais.
Além disso, esse espaço pode ser considerado um local de marketing, que viabiliza e
potencializa as vendas em outros mercados, por possibilitar o encontro e a negociaçã o
permanente entre compradores e produtores.

A forte determinaçã o dos grupos de agricultores em dar continuidade às formas de
comercializaçã o direta recebem o incentivo e o apoio institucional das atuais polí ticas do
Governo do Estado do RS. As açõ es voltadas para comercializaçã o e abastecimento popular,
implementadas pela Ceasa/RS em conjunto com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento,
indicam claramente a opçã o pelas vendas diretas ao consumidor final (feiras livres, quiosques,
balcõ es de comercializaçã o, estruturaçã o da COPERGS na Ceasa). Estas polí ticas estã o
sendo implementadas com o auxí lio de ONGs (contratadas pelo Estado), com atuaçã o no
desenvolvimento da agroecologia nas suas á reas de atuaçã o, sendo que estas prestam assessoria
para as associaçõ es e cooperativas de produtores ecologistas. Este é o caso, por exemplo, do
Centro Ecoló gico que assessora a ACERT, a COPAÉCIA e a APESC. Por outro lado, o
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Governo do Estado também possui polí ticas que estimulam outras formas de comercializaçã o
com a presença de intermediá rios nas relaçõ es com os consumidores finais. Este é o caso da
implantaçã o do Espaço Ecoló gico na Ceasa (voltado para compras de varejistas e restaurantes
direto dos produtores), e a articulaçã o com redes de pequenos e médios supermercados
(colocaçã o de gôndolas da rede Unisuper).
6.2 - Sugestões para futuros trabalhos
Primeiramente, recomenda-se a realizaçã o de outros trabalhos com a aplicaçã o da
metodologia aqui proposta, no sentido de captar outras ló gicas de atuaçã o de agricultores e
empresá rios com relaçã o ao mercado de alimentos orgânicos. Cabe ressaltar que uma
importante questã o a ser incluí da em futuros trabalhos diz respeito ao público que será
objeto da pesquisa. Nessa pesquisa trabalhou-se com agricultores familiares organizados em
pequenas cooperativas e associaçõ es e com fortes aspectos técnicos e socioló gicos associados
à agroecologia.

Verifica-se no mercado de alimentos orgânicos agentes com objetivos, visõ es e
propostas diferenciadas com relaçã o aos produtos oriundos de uma agricultura alternativa. Isto
se confirma por meio do levantamento bibliográ fico, realizado para essa dissertaçã o, sobre a
agricultura orgânica no Brasil, onde alguns autores identificaram que está  ocorrendo uma
ní tida divisã o no setor.

Canuto (1998) realizou um amplo estudo sobre a agricultura ecoló gica no Brasil,
buscando identificar os caminhos que estã o sendo seguidos pelos diversos agentes que nela
atuam, a partir de algumas percepçõ es imprecisas sobre as diferenças entre os posicionamentos
e atuaçõ es dos grupos que fazem parte dessa proposta. As agriculturas ecoló gicas brasileiras,
segundo o autor, parecem estar entre o mercado com aspectos convencionais, empresarial e
distantes das questõ es sociais e, os movimentos sociais que vêem na agricultura ecoló gica uma
forma de difundir o ecologismo popular. Este autor identificou, apó s a aná lise de diversas
experiências de agricultura alternativa no Brasil, o aparecimento de duas tendências a partir
dos anos 80, denominadas de Agriculturas Ecoló gicas de Mercado (AEM) e Agriculturas
Ecoló gicas Familiares (AEF). A forma de adesã o ao mercado é a chave para o entendimento
das diferenças existentes entre as duas propostas e prá ticas de agricultura alternativa. O
produto orgânico (AEM) possui ênfase  nos aspectos ecoló gicos e no mercado, por meio de
produtos mais limpos e nichos de mercado, com pouca consideraçã o da questã o social. Já  o
produto ecoló gico (AEF) possui ênfase nos aspectos  ecoló gicos e nos aspectos sociais e
culturais, por meio de produtos adequados aos ecossistemas e culturalmente apropriados.

Analisando a construçã o social de uma nova agricultura, Jalcione (1999) identifica os
principais agentes proponentes de um novo modelo de desenvolvimento para a agricultura
brasileira, baseado em movimentos sociais de contestaçã o da atual estrutura vigente. Estes
grupos possuem forte conceito de autonomia e autoconstruçã o com relaçã o às técnicas,
métodos e procedimentos utilizados na agricultura em funçã o da disponibilidade dos recursos
e das necessidades locais, ocorrendo uma ruptura com as técnicas convencionais da agricultura
convencional, relacionadas à produçã o agrí cola, à gestã o e ao acesso às matérias-primas.

A partir do que é considerado como agriculturas alternativas ou diferentes, o autor
elenca cinco grupos ou categorias principais para a aná lise: agricultura alternativa
propriamente dita, agricultura orgânica, cooperaçã o dos assentados, novo sindicalismo rural
e os projetos de diversificaçã o agrí cola. Segundo Jalcione (1999) as açõ es desses grupos
“oscilam entre a defesa comunitá ria e as proposiçõ es de uma nova modernizaçã o da
agricultura, que vã o das reivindicaçõ es puramente econômicas a manifestaçõ es de forte
tendência messiânica e profética. Em comum possuem a abordagem holí stica das relaçõ es
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com a natureza e a identificaçã o dos seus “adversá rios”, que sã o os grandes empresá rios
agrí colas modernos, os latifundiá rios, cooperativas tradicionais e as empresas que formam o
oligopó lio da produçã o e comercializaçã o de insumos agrí colas.

Por fim, Graziano da Silva (1999) cita exemplos (Chile, Espanha e Brasil) de grupos
de agricultores que adotaram a agricultura alternativa como estratégias de resistência ao
modelo (capitalista) vigente, em que obtiveram resultados desastrosos para os envolvidos.
Afirma que estas estratégias apresentam algum sucesso em termos individuais e também no
curto prazo. As tecnologias alternativas, geralmente sã o apresentadas como meios de retirar
(ou afastar) pequenos produtores (quase excluí dos) dos mercados capitalistas de insumos e
outros produtos para a agricultura (a produçã o sem insumos gera auto-suficiência da
propriedade), visto a reduçã o dos fluxos financeiros, com o objetivo de diminuir a expropriaçã o
em ní vel do mercado das rendas geradas. Esta forma de atuaçã o está  sendo chamada de
"estratégia de resistência à dominaçã o capitalista, por parte dos pequenos produtores rurais".

A partir do levantamento acima, verifica-se a existência de diversos grupos no meio
rural com distintas visõ es e posiçõ es, sendo classificados em grandes linhas de pensamento ou
atuaçã o, possuindo ló gicas diferenciadas neste segmento do mercado de alimentos. Estes
grupos distintos requerem que sejam disponibilizados tratamentos diferenciados na aná lise
dos indicadores de desempenho e dos fatores que influenciam na busca pela sustentabilidade
econômica, social e ambiental.

Sugere-se, portanto, para futuros trabalhos a realizaçã o de estudos incluindo uma
diversidade maior de perfis de agricultores ou de agentes que atuam com algum tipo de
agricultura alternativa, buscando contemplar um maior número de ló gicas, princí pios, valores
e filosofias. Tendo-se este amplo público contemplado para a pesquisa, investigar a influência
do quadro institucional e organizacional em que estã o inseridos no alcance das suas estratégias
(já  estabelecidas ou futuras).

E por fim, destaca-se a importância de considerar, quando da aná lise do desempenho,
os vá rios aspectos que envolvem a sustentabilidade, como o ambiental, o social e o econômico,
como alternativa aos aspectos que envolvem a competitividade, a qual possui uma ló gica
unicamente econômica. A competitividade possui vá rias abordagens que focam aspectos muito
mais ligados às organizaçõ es, seus mercados e aos produtos que fabricam, do que a uma visã o
mais integrada do ambiente em que está  inserida.

Além das dimensõ es a serem incluí das nas aná lise que envolvem o tema aqui
apresentado, deve-se também ter a preocupaçã o com as ferramentas e metodologias de
intervençã o e busca da construçã o de conhecimentos sobre o assunto. Esta construçã o da
ló gica de atendimento às demandas do mercado devem ser supridas por ferramentas e
abordagens que potencializem os objetivos propostos. Ao que parece nã o se trata simplesmente
de olhar através das lentes empresariais utilizadas pelos diversos setores convencionais, e sim
ajustar este foco para que se possa identificar o  grau adequado a este novo setor. Deve-se
considerar as diversas racionalidades e a heterogeneidade do público existente no meio rural.

Fundamentalmente,  a “cadeia de suprimentos” da agricultura familiar, e em
conseqüência, também da agricultura ecoló gica, nã o pode ser considerada na sua concepçã o
tradicional de fluxo de matérias-primas e produtos, financeiro e de informaçõ es, mas sim como
a dinâmica a ser estabelecida entre todos os elos da cadeia produtiva no sentido de atingir
objetivos especí ficos e primordiais relacionados à sustentabilidade, tais como a oferta de
produtos adequados à sociedade, preservaçã o do meio ambiente, desenvolvimento humano,
manutençã o do homem no campo, resgate de prá ticas agrí colas alternativas e apropriadas
culturalmente.
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8 Anexos

8.1 Quadro descritivo da populaçã o do estudo 

Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

01 ACERT–
Associação dos
Colonos
Ecologistas da
Região de Torres 

28 Manpituba
morrinho
do Sul D.
Pedro de
Alcântara

Feira
Coolméia
Feira
Torres
Coopet
Eco
Torres

124.832,00 hortaliças,
banana,
arroz
(branco e
int.)
berinjela e
aimpim

1992 passas de
banana,
conservas
vegetais,
açucar
mascavo,
melado, suco
de maracujá,
rapadura,
amendoim

02 AÉCIA –
Associação de
Produtores
Ecologistas de
Ipê e Antônio
Prado

20 Antônio
Prado e
Ipê

Feira
Coolméia
São
Paulo
Rio de
Janeiro
Atacado
Ceasa*

59.430,00 hortaliças,
tomate,
vinhedos,
frutas em
geral e maçã

1989 conservas,
schmier, suco
de uva, extrato
de molho de
tomate,
papinha de
nenê

especialização
em agroindústria
ecológica

03 AESBA –
Associação dos
Agricultores
Ecologistas de
São João Batista

07 Ipê Feira
Coolméia
Feira
Caxias

779,00** milho, feijão
(sementes),
pastoreio e
bovinos,
tomate,
hortaliças 

1987 não possui região que não
possui vinhedos

04 APEMA –
Associação dos
Produtores
Ecologistas da
Linha Pereira
Lima

08 Ipê Feira
Coolméia

23.564,00 hortaliças,
maçã, caqui,
vinhedos,
cebola,
feijão, batata

1989 molho de
tomate,
massas
caseiras, suco
de uva e
schmier

segundo grupo
que se formou
na região de Ipê
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Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

05 Associação Novo
Citrus

07 Pareci
Novo

Feira
Coolméia

5.657,00 frutas em
geral

1995 sucos em
geral, schmier,
geléias,
bananada,
goiabada

a produção de
maracujás é de
terceiros.
Possuem 30ha.
As máquinas de
industrialização
são somente de
uma família,
que está coord.
O processo. A
associação
ainda não está
constituída.

06 APESC –
Associação dos
Produtores
Ecologias da
Capela Santa
Catarina

08 Ipê Feira
Coolméia

41.995,00 grãos,
horftaliças,
vinhedos,
tomate,
amendoim

1997 verduras pré-
processadas,
suco de uva,
molho e massa
de tomate,
massas
caseiras,
conservas, chás
de maçã

ocorre um
maior
envolvimento
de mulheres
neste grupo

07 APESSA –
Associaçõ dos
Produtores
Ecologistas da
Capela São Antão
do Abate

07 Ipê Feira
Coolméia

13.556,00 milho, feijão
e outros
grãos,
hortaliças,
tomate
(miúdos),
algumas
frutas

1992 não possui

08 Associação Serra
Verde

07 Cerro
Grande do
Sul

Feira
Coolméia
Feira em
Cerro
Grande

21.792,00 hortaliças,
milho, feijão

1991 conservas
schmier

a associação
está em fase de
formação

09 APEVS –
Associação dos
Produtores
Ecologistas de
Vila Segredo

06 Ipê Feira
Smic (2ª
quadra
da J.
Bonifácio)

hortaliças,
feijão

1990 panifícios histórico do
grupo com
muitos conflitos.
Feira junto à
Arcooiris
(sócios)



149As cadeias produtivas dos alimentos orgânicos comercializados...

Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

10 Coolméia -
Cooperativa
Ecológica
Coolméia Ltda.

20 Diversos
municípios

Feira da
própria
Coolméia,
através
da banca
dos
servidores
operacio-
nais.
Entre-
posto
Coolméia
São
Paulo.
Super-
mercados
em POA

1.300.000,00
anuais –
faturamento
da loja,
restaurante
e lancheria

25.000,00
faturamento
da feira

31.425,00
(banca
servidores
na feira)

arroz feijão,
canjica,
trigo, milho
pipoca,
erva-mate

1978 restaurante
coom buffet,
lanches e
sucos, arroz
integral, trigo
em grãos, farelo
de trigo,
canjica de
trigo, farinha de
trigo, mel,
macarrão
integral,
panifícios e
diversos outros
produtos

nas feiras são
ofertados os
produtos de
produtores que
não
comparecem às
feiras. Dos 50
sócios
individuais da
Coolméia, 15
não participam
das feiras.

11 COOPAEL –
Cooperativa dos
Produtores
Agroecológicos
de Eldorado do
Sul

32 Eldorado
do Sul

Feira
Coolméia

7.663 hortaliças,
avicultura
(postura)
grãos, leite

1993 algumas
famílias dentro
do
assentamento

12 Pé na Terra –
Cooperativa de
Trabalhado de
Produtores
Rurais

20 Novo
Hamburgo

Feira
Coolméia

31.070 hortaliças,
leite

1989 50 hectares
possui uma
agrovila na
propriedade
com produtores
oriundos de
outras regiões.
Somente um
proprietário das
terras.
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Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

13 Ecocitrus –
Cooperativa dos
Citricultores do
Vale do Caí

54 Montenegro
Harmonia
Bom
Princípio
Tupandi
Pareci
Novo

Feiras:
-
Monteneg
ro
- Caxias
do Sul
- Porto
Alegre
(individual
)
Supermer
cados da
região
Atacado
Ceasa
(COPER
GS)
Entrepost
o em
Monteneg
ro

610.000,00
anuais -
50.000,00 em
bergamota
verde -
160.000 em
laranjas.
Somente
10% do total
da produção
dos sócios
passa pela
Cooperativa.
O restante é
vendido
diretamente
diretamente
pelos
produtores.
300.000,00
nas
atividades de
compostage
m. Este valor
não
representa
faturamento,
somente
custos. O
produto é
distribuído
para sócios e
terceiros.
100.000,00
no
entreposto de
hortifruti-
granjeiros em
Montenegro.

Citrus
hortaliças
cereais
frutas
diversas

1994 - usina de
compostagem
de resíduos
agroindustriais;
- estão em
busca de
financiamento
para uma
beneficiadora
de frutas; 
- bergamotas
verdes são
vendidas para
uma indústria
de óleos
essenciais
(Aripe S/A)
com 30% de
prêmio

somente
20%da
produção foi
vendida como
orgânica. 50 a
80 mil cxs de
25 kg. Área total:
400ha
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Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

14 Arcooiris –
Cooperativa de
Produtores
Ecológicos de
Porto Alegre

20 Porto
Alegre,
Viamão,
Terra de
Areia,
Maratá,
Nova
Santa
Rita,
(assenta-
mento),
Alvorada
Montenegro

Feirea
Arcooiris
em POA,
na José
Bonifácio
Loja da
Arcooiris
na Rua
Santana
em POA

400.000,00
anuais,
considerand
o as vendas
da Arcoiris,
da APEVS e
da
Coopercapri

hortaliças,
aimpim,
banana e
mamão,
abacaxi,
cebola,
feijão, milho,
centeio,
alho,
laranja,
outras frutas
cítricas,
pêssego,
temperos
aromáticos
medicinais,
tomate,
arroz, flores
e leite de
cabra

1994 - hortaliças
(folhas e
tubérculos)
acond. E emb. 
- pães caseiros e
bolos de cenoura
e laranja;
- compotas de
doces
- conservas
- açúcar mascavo
- cereais
embalados
- caldo de cana
- banana
desidratada
- abacaxi passa
- massas (18
variedades)
- farinha de trigo
integral
- geléia e
schmier de
frutas
- goiabadas
- molho e massa
de tomate
- lanches de
farinhas int.
- temperos
mistos
- granola (fibra e
germe de trigo,
aveia grossa,
gergelim,
passas de uva,
açucar mascavo
e melado)
-sachês de
plantas
aromáticas
- iogurte de leite
de cabra
leite de cabra
pasteuri-zado
- queijo de cabra

* Hortaliças possuem mais venda na Feira. Industreializados vendem mais na em SP e RJ
** Praticamente nã o realizou feira em 1999.
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8.2 Quadro descritivo dos Sócios da Cooperativa Coolméia que participam da FAE

Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

01 Água grande
(Barbosa Lessa)

01 Camaquã Feira
Coolméia
Pontos de
comercia-
lização em
Camaquã

12.336,00 erva-mate
chás
temperos

1990 erva-mate, chás,
antibaratas,antitra
ças,
travesseiros
aromáticos

02 Apiquários 01 Gramado Feira
Coolméia
Gramado
Canela
Monte-
negro

20.047,00 chás, flor
citrus, milho,
mudas de
árvores,
abacate,
tomate

1990 chás secos
(desidratados)

03 Boss Wolff 02 Viamão
Capivari
Mariana
Pimentel
Eldorado do
Sul

Feira
Coolméia

14.302,00 apicultura
hortaliças

1983 mel e derivados os produtores são
2 agrônomos

04 Espaço Sossego 01 Farroupilha Feira
Coolméia
Feira
Caxias
Entrepost
o Caxias
Venda
diretas

7.901,00 frutas em
geral, feijão,
apicultura,
flores
vinhedos

1989 vinagre (maça e
vinho) própolis,
suco de uva,
mel, framboesa
congelada, sucos
(framboesa)

05 Elemar Schimitz 01 Feliz Feira
Coolméia

9.283,00 morango,
figo, amora,
hortaliças,
citrus

1982 suco de uva,
geléia, massa de
tomate

06 F. Strack 01 Novo
Hamburgo

Feira
Coolméia
Feira NH

27.586,00 flores,
hortaliças,
laranja, milho

1992 melado

07 Frutos da Terra 01 Mariana
Pimentel

Feira
Coolméia

vendas
baixas
iniciou a
pouco tempo
na feira

arroz 1995 processo do
arroz

05 hectares

08 Granja Mundo
Verde

01 Viamão Feira
Coolméia

2.155,00 avicultura
(postura e
corte)
hortaliças

1997 não possui família residente
na cidade

09 Granja Coelho 01 Gravataí Feira
Coolméia

21.924,00 hortaliças
aimpim

1992 não possui

10 Hortinatur 04 Novo
Hamburgo

Feira
Coolméia

21,418,00 citrus,
suinocultura,
avicultura

1992 não possui trata-se de uma
empresa com
sociedade de 3
pessoas
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Nome número de
produtores
(famílias)

locais de
produção
no RS

locais
das
vendas

vendas
anuais (R$)

produção início das
atividades

atividades de
industrialização

Observações

11 Isolan 01 Bom Retiro
do Sul

Feira
Coolméia

10.580,00 citrus,
maracujá,
vinhedos

1989 não possui possui 40 ha de
área e produz
super magro
para venda

12 Jair Gaio 01 Flores da
Cunha

Feira
Coolméia

? Caqui,
vinhedos,
figo, pêssego

1993 não possui

13 Laticínios Natureza 02 Taquara Feira
Coolméia
Pontos
em
Taquara e
POA

? Não possui
produção
própria de leite

1980 microusina de
pasteurização
lenta (não produz
leite
pasteurizado)
iogurte, queijo,
nata

terceira a
produção de leite
com 11
fornecedores

14 Q. Livramento 01 ?? Feira
Coolméia

5.762,00 cogumelos 1998 não possui

15 Sítio Betinho 01 Santa Cruz
do Sul

Feira
Coolméia

3.576,00 chás, frutas e
flores

1989 chás secos ervas
medicinais,
sucos, geléias

16 Sítio Nayr 01 Mariana
Pimentel

Feira
Coolméia

9.895,00 citrus em
geral,
maracujá,
outras frutas,
feijão,
abóboras,
cactus
(ornament.)
amendoim,
batata-doce,
mel, aipim

1989 não possui 20 ha

17 Valdon Wegner 01 Viamão Feira
Coolméia

40.420,00 bovinos de
leite hortaliças
frutas

1989 não possui

Fonte: Pesquisa de campo.

8.3 Roteiro de entrevista utilizado para a caracterizaçã o detalhada das principais Cadeias
Produtivas de alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS.

1 Caracterizaçã o das principais cadeias produtivas de alimentos orgânicos

1.1 "Antes da porteira" (montante da cadeia)
- produtos utilizados como insumos (sementes, biofertilizantes, adubos orgânicos, etc.)
- má quinas, equipamentos e serviços demandados pelos sistemas produtivos

1.2 "Dentro da porteira" (Propriedades Agrí colas ou Sistemas Produtivos)
- caracterizaçã o dos tipos de Unidades de Produçã o (UP) em funçã o do tamanho das
propriedades (estrutura fundiá ria), tipo de mã o-de-obra utilizada e quantidades,  renda
bruta anual e diversidade de cultivos;
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- descriçã o geral sobre as produtividades, rentabilidades e escalas de produçã o;
- tipos de produtos gerados e participaçã o de cada atividade no total produzido;
- caracterizaçã o dos produtores e de suas famí lias, quanto aos aspectos sociais em funçã o
da idade e escolaridade dos integrantes da famí lia, relações de trabalho externo à
propriedade, local de habitaçã o (campo ou cidade), participaçã o em igrejas, partidos
polí ticos, clubes, entidades de classe, cooperativas ou comitês;
- ano de iní cio das atividades agrí colas, á reas inicias, á rea própria e arrendada e algumas
evoluções;

1.3 "Depois da porteira" (jusante da cadeia)
- constituiçã o da cadeia produtiva com relaçã o ao processamento, agroindústrias,
comercializaçã o atacadista e varejista;
- caracterizaçã o quanto aos tipos de produtos, formas de agregaçã o de valor, distâncias e
formas de atuaçã o nos mercados;

2 Descriçã o das formas de coordenaçã o e gerenciamento das principais cadeias produtivas de
alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS
2.1 Identificaçã o dos fluxos financeiros, fí sicos e de informações na cadeia

- formas e controles dos pagamentos entre os agentes comerciais na cadeia;
- movimentaçã o geral dos produtos no suprimento, produçã o e distribuiçã o, e descriçã o
das estruturas de suporte, sistema de transporte e armazenagem, assim como o manuseio
dos produtos;
- complexo tecnológico utilizado, entre computadores, software e redes de comunicaçã o
eletrônica para transmissã o de dados;

2.2 Formas das transações, com relaçã o a utilizaçã o de contratos formais e informais e a
coordenaçã o das relações comerciais ao longo da cadeia;

2.3 Operacionalizaçã o dos fluxos na cadeia e formas de previsã o das necessidades e gestã o dos
pedidos.

3 Descriçã o do quadro institucional e organizacional em que estã o inseridas as principais cadeias
produtivas de alimentos orgânicos no municí pio de Porto Alegre/RS
3.1 Normatizações e certificações utilizadas na cadeia;

3.2 filosofias e princí pios incorporados nos sistemas de produçã o e comercializaçã o
- filosofias e princí pios cooperativistas e ecológicos incorporados aos negócios;
- caracterí sticas dos estatutos, regimentos internos e instâncias de deliberaçã o;
- aspectos culturais, costumes, tradições, históricos e motivações,  e códigos tá citos de
condutas;
- histórico e iní cio das atividades de produçã o e comercializaçã o (motivações, evoluçã o,
como começaram as atividades, aspectos importantes na constituiçã o e conduçã o das
atividades);
- objetivos e perspectivas futuras com relaçã o aos negócios; 
- apoios em pesquisas, assistências técnicas e financiamentos utilizados (crédito rural);


