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RESUMO

Esta tese tem como objetivo geral analisar a qualidade das relações de transação
existentes entre os pequenos produtores de frutas localizados no Polo Petrolina-Juazeiro e
os agentes localizados logo à sua frente no canal de distribuição das frutas, identificando os
principais fatores que determinam as relações vigentes observadas. Para tal, são utilizados
como base os pressupostos e parâmetros básicos da Teoria da Economia dos Custos de
Transação (ECT). Para se alcançar tais objetivos, a tese foi dividida em três estudos focais
que se complementam em termos metodológicos e de argumentação. No primeiro foi
realizada uma resenha dos principais trabalhos que utilizam a ECT como ferramenta para a
análise das transações dos pequenos produtores no setor de frutas no país. Com isso,
procurou-se gerar uma base teórica sólida para a sequência da análise proposta. No
segundo foi dada atenção especial às relações transacionais existentes no agronegócio da
fruta do Polo, destacando aquelas localizadas à jusante do processo produtivo e
diretamente ligadas aos pequenos produtores. Feito isso, ainda nesta segunda seção,
buscou-se relacionar a realidade local aos atributos descritos pela ECT como fundamentais
na determinação das estruturas de governanças observadas entre os agentes. Por fim, foram
analisados os principais fatores determinantes dos arranjos contratuais vigentes entre os
pequenos produtores do Polo e seus elos à jusante, utilizando-se de variáveis que
representam as dimensões particulares referentes à atividade da fruticultura e consideradas
pela ECT. Para tal, foi lançado mão de um modelo de regressão logística ordinal e de
dados obtidos em pesquisa de campo. Como resultado, no geral, observou-se haver no Polo
uma relação positiva entre a maior parte das variáveis testadas e associada ao arcabouço
teórico da ECT e a probabilidade do pequeno produtor de fruta do Polo variar a sua
intensidade de coordenação vertical junto a seu elo à jusante. Deste modo, aqueles
produtores que possuem um maior grau de especificidade e atributos, dentre os
considerados pela ECT, acabam tendo também uma maior capacidade relativa de
transacionar suas frutas por meio de estruturas de governança mais intensificadas,
impedindo, como consequência, que os canais de comercialização utilizem de forma mais
intensa seus poderes de barganha.

PALAVRAS-CHAVE: Economia dos Custos de Transação, Frutas, Pequenos Produtores,
Pólo Petrolina-Juazeiro, Modelo de Regressão Logística Ordinal.
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ABSTRACT

This thesis purpose to analyze the quality of transaction between the small fruit
producers located in Polo Petrolina-Juazeiro and agents located just in front of them in the
channel of fruits distribution, identifying key factors which determine the relationships
observed. To this, are used basics assumptions and parameters of the Theory of Transaction
Costs Economic (TCE). To achieve these objectives, this thesis has been divided in three
complementary studies. At first, was made a review of the mainly researches that use TCE as
a tool for the analysis of farmers transactions in the fruit sector. Thus, we sought
to generate a concrete theoretical basis for the following analysis. The second, dedicated
special attention to transactional relationships in Polo Petrolina-Juazeiro, particularly forward
of the production process and directly linked to small fruits producers. In this second section,
we also attempted to relate the local reality to the attributes described by TCE as
fundamental in the governance structure determination among the analyzed agents. Finally,
we analyzed the main determinants of the contractual arrangements between the Polo
small fruits producers and its forward linkages, using variables which represent particular
dimensions related to the fruit  activity and regarded by TCE. For this purpose, we made use
of an ordinal logistic regression model and primary data. As a result it was noted a positive
relationship between most tested variables linked to the TCE and the small farmers
probability in changing their vertical coordination. Thus, those producers which have a higher
degree of specificity and attributes considered by the TCE also have a greater capacity to
transact their fruits through the more intensified governance structures, preventing, as a
consequence, against buyers bargaining powers.

KEYS WORDS: Transaction Costs Economic, Fruits, Small Farmers, Polo Petrolina-
Juazeiro, Ordinal Logistic Regression Model.
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1. INTRODUÇÃO

Em função de uma série de fatores ocorridos a partir dos anos 1990 – crises agro-

alimentares, tais como os casos da “vaca louca” e da “gripe aviária”; intensificação dos

processos de abertura comercial; mudanças de hábitos alimentares dos consumidores; entre

outros – os principais mercados consumidores de alimentos ao redor do mundo vêm impondo

cada vez maiores exigências aos processos produtivos dos alimentos para que estes possam

entrar em suas fronteiras e serem comercializados.

Deste modo, a partir desta década, os padrões de consumo dos produtos agroalimentares

deixaram de se basear exclusivamente pela oferta – onde, anteriormente, bastavam as

propriedades e/ou as agroindústrias produzirem a preços competitivos para conseguir

demanda – e passaram a ser comandados principalmente por exigências da demanda – onde,

de acordo com seus desejos e valores, os mercados consumidores passaram a exigir bens mais

saudáveis e com qualidades específicas. Ou seja, para um território qualquer, as vantagens

locacionais e infra-estruturais, que possibilitavam a produção de grandes quantidades de bens

durante todo o ano, já não bastavam para mantê-lo competitivo no mercado mundial. Ao

contrário, para se manter neste mercado de forma competitiva, seria necessário às

microrregiões articular-se de uma nova maneira, cujo foco passaria a ser: a qualificação e a

diferenciação dos produtos, a preocupação com as questões de biossegurança e o atendimento

aos requisitos das grandes redes de distribuição e do consumidor (FÁVERO, 2008).

No entanto, para se atender a estas exigências, é preciso levar em consideração a atual

realidade da atividade agrícola, em que, para se chegar até o consumidor, normalmente o bem

passa por uma série de elos referentes não só à produção do bem, como também à sua

comercialização e processamento (ver Figura 1). Assim, o controle de qualidade exigido pelos

mercados deve se dar não só no elo produtivo propriamente dito, como também ao longo do

percurso que o bem faz até chegar ao consumidor final. Como aponta Dörr e Marques (2006),

não adiantaria mais o produtor agrícola ser eficiente “dentro da porteira”, se o Sistema

Agroindustrial1 (SAG) do qual faz parte não apresentar eficiência ao longo da distribuição do

bem. Neste sentido, as transações entre os diferentes segmentos integrados à cadeia produtiva

1 Sistema Agroindustrial (SAG) refere ao conjunto de segmentos envolvidos na produção, transformação e
distribuição de produtos de origem agropecuária – desde a indústria de insumos ao consumidor. Diferente do
conceito de cadeias produtivas, a análise sistêmica focaliza mais na questão da coordenação do sistema e nas
relações tecnológicas e econômicas que se estabelecem entre as suas atividades produtivas. Considera, portanto,
o conjunto de contratos, formais e informais, que alinham as transações entre os diversos segmentos
(ZYLBERSZTAJN e FARINA, 1999).
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ganham importância na medida em que elas se tornam um dos principais determinantes da

competitividade do seu sistema produtivo. Com aponta Vieira et alli. (2002), no novo cenário

indicado, os serviços ligados à comercialização, logística, distribuição e qualificação

passaram a ser requisitos muitas vezes até mais importantes que a própria eficiência referente

à quantidade produzida para a competitividade do agronegócio.

Figura 1. Estrutura geral da cadeia de produtiva de frutas.
Fonte: adaptado de Marino e Mendes (2001) apud Buainain e Batalha (2007).

No entanto, é preciso levar em consideração que todos os esforços para escoar a

produção agrícola de maneira eficiente envolve uma série de custos que não devem ser

desprezados. Como aponta Williamson (1985), diferentemente do que aponta a abordagem

teórica neoclássica tradicional2, dado um ambiente econômico em que os agentes possuem

racionalidade limitada e são oportunistas, o ato de transacionar bens envolve uma série de

custos associados aos esforços de busca de informação e de negociação, mais conhecidos

como custos de transação. Deste modo, esses custos refletem que as negociações existentes

entre as distintas etapas de um processo produtivo envolvem ônus financeiros e, assim, sua

redução se reflete também em ganhos de eficiência econômica. Deste modo, observa-se que o

comportamento dos participantes de um SAG em termos das transações de seus bens pode ser

decisivo para a sua eficiência competitiva. Assim, os agentes que constituem os diferentes

2 Segundo Zylbersztajn (1995), a abordagem neoclássica tradicional defende que o sistema de preços é suficiente
para transferir todas as informações relevantes para que os agentes aloquem eficientemente os seus recursos,
coordenando assim todo o sistema econômico a custo zero.
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SAGs têm despertado para a necessidade de melhor articular-se aos diversos elos destes

sistemas como forma de obter ganhos de eficiência e competitividade.

Neste contexto, dado um determinado ambiente, os seus agentes econômicos buscam

utilizar os meios que julgam serem mais eficientes em termos de minimização dos custos de

transação para escoar sua produção. E, dado que as estruturas de governança3 existentes entre

os agentes definem a intensidade e a qualidade das suas relações transacionais, pode se

afirmar que o seu estudo é essencial quando o que se pretende é analisar, num contexto mais

amplo, a eficiência e/ou propor melhorias para um SAG específico. Nestes termos, como

aponta Azevedo (2000), coloca-se como sendo de fundamental importância o entendimento do

arcabouço teórico conhecido como Teoria da Economia dos Custos de Transação (ECT), já

que é ela que trata de conceitos referentes a custos de transação e estrutura de governança,

permitindo, portanto, concluir quando uma determinada estrutura pode ser considerada mais (ou

menos) eficiente em termos transacionais e quais os seus principais determinantes.

Neste mesmo contexto encontra-se inserida a atividade da fruticultura, em que, devido

às suas particularidades – elevada perecibilidade do bem; elevada participação dos fretes nos

custos dos bens; alto grau de dependência entre os diferentes elos do seu SAG; elevado grau

de incerteza quanto à variação do preço e da qualidade do bem, decorrente de sua

subordinação à natureza; etc. – as relações contratuais entre as partes deste setor têm forte

impacto sobre a eficiência do sistema. Deste modo, com as mudanças descritas, as localidades

produtoras de fruta vêm sofrendo mudanças significativas ao longo das últimas duas décadas,

dentre as quais se inclui o Polo Petrolina-Juazeiro (ver Figura 2) – considerado por vários

autores (GRAZIANO DA SILVA, 1989; SAMPAIO e SAMPAIO, 2004; FÁVERO, 2008;

LIMA e MIRANDA, 2000; entre outros) como o Polo de fruticultura de maior sucesso do

Nordeste – cujo desenvolvimento tem se caracterizado, não apenas pela consolidação de

modernas bases tecnológicas voltadas à atividade, mas também pelo expressivo grau de

heterogeneidade existente entre os fruticultores, em termos de tamanho da propriedade, níveis

de eficiência e competitividade.

Como consequência, o Polo apresenta uma orientação de mercado bastante

diversificada, voltada tanto ao mercado internacional – sendo, inclusive, o maior exportador

nacional de uva e manga frescas – quanto ao mercado doméstico (local, regional e

intraregional); em que os grandes produtores locais conseguem alcançar mais facilmente o

3 O termo estruturas de governança refere-se às formas pelas quais as transações são coordenadas. Deste modo,
nesta pesquisa, serão tratadas como sinônimos: estruturas organizacionais, estruturas de governança e arranjos
contratuais.
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mercado externo, enquanto os pequenos geralmente alcançam apenas o mercado interno. Isso

porque, num contexto regional, os pequenos produtores apresentam maiores dificuldades não

só em termos produtivos, como também em termos da comercialização dos bens, quando

comparados aos grandes produtores.

Figura 2. Localização do Polo Petrolina-Juazeiro
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil – BNB (2010).

Para compreender melhor esta desigualdade, é necessário primeiramente relembrar o

último elo da Figura 1, referente à importância mais recente que os consumidores vêm dando

às características dos bens vindos desta cadeia. Como descrito, este novo cenário passou a

exigir do agronegócio uma maior eficiência ao longo de todo o seu SAG. Contudo, assentada

numa oportunidade conjuntural favorável relacionada aos preços das frutas tropicais no

mercado externo, durante os anos 1990, a lógica induzida pelo setor público no Polo se

manteve focada fundamentalmente no modelo baseado na elevação da oferta agregada em

grande escala de bens in natura (FÁVERO, 2008). Neste sentido, os incentivos

governamentais voltaram-se, fundamentalmente, às grandes empresas exportadoras de frutas

da microrregião, sem que houvesse maiores preocupações com a inserção do pequeno

produtor neste mercado e sem maiores incentivos voltados à qualificação referente à logística

e comercialização da produção agregada do Polo, já que os grandes produtores apresentavam

condições de escoar sua produção por si só, mesmo em condições desfavoráveis – por
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possuírem, de modo geral, packing houses, serviços adequados e capacitação empresarial para

operar em escala global, condições de atender às normas técnicas dos países importadores e às

exigências dos seus consumidores, etc. (SOBEL, 2006).

Vale ainda destacar que a partir do final da década de 1990 é inaugurada uma fase de

queda nos preços internacionais das frutas tropicais, resultante do excesso de oferta,

acompanhada de uma sobrevalorização do real frente ao dólar, reduzindo a competitividade

dos bens nacionais, fatores estes que contribuíram para uma drástica redução nas margens de

lucro dos fruticultores nacionais4. Aliada a tais fatores, é observada uma redução na

participação do poder público no Polo ao longo dos anos 1990, fazendo com que os

perímetros públicos fossem emancipados, investimentos em infra-estrutura fossem cortados e

mecanismos de concessão ao setor privado fossem revistos, diminuindo assim o que poderia

se chamar de “competitividade induzida” do Polo. Em função desta nova realidade, Brito (s/d)

concluiu que, apesar de uma das principais concepções pretendidas na construção dos

perímetros no Polo ter sido o de inserir o pequeno produtor local de forma dinâmica nos

variados mercados, passada a euforia inicial da construção dos perímetros, não foi dada a

devida atenção aos colonos, principalmente após as emancipações5, ficando estes a mercê da

competição de mercado, após estarem acostumados a décadas de paternalismo estatal.

Segundo Silva (2001), este novo cenário acabou privilegiando os grandes produtores, já

que, sob as condições adversas supracitadas, estes tinham melhores condições de manter-se

atendendo aos mercados consumidores quando comparados aos pequenos. Deste modo, boa

parte destes pequenos produtores, principalmente os menos eficientes, ao não conseguir

competir com as grandes empresas nos mercados globalizados, acabou tendo enorme

dificuldade em comercializar seus bens, vendo-se muitas vezes obrigada, quando não a vender

suas propriedades6, (i) ou a voltar suas vendas ao mercado local, menos exigente, tornando-se,

inclusive, em muitos casos, refém de sistemas de intermediação informal para conseguir

escoar suas produções; (ii) ou a trabalhar subordinada às grandes empresas, como legítima

4 Contudo, segundo Agrianual (2004) apud Fávero (2008), os produtores do Polo acabaram enfrentando maiores
dificuldades em relação aos do Sudeste, dado que esta última região apresenta melhores vantagens competitivas
relacionadas à logística e comercialização, pelo fato da infra-estrutura de comercialização estar mais bem
ajustados lá.
5 Como afirma Graziano da Silva (1989), o processo emancipatório significou o abandono total do princípio
social da atuação estatal nos perímetros (detalhes sobre a emancipação dos perímetros no item 4.2.1.).
6 Este processo de venda propicia a entrada nos perímetros de produtores que não passaram pelo processo
seletivo ou licitatório original. Ou seja, como aponta Graziano da Silva (1989), dado que nada obrigava os
compradores destas terras a preencherem os pré-requisitos impostos aos colonos iniciais instalados no Polo,
estes compradores poderiam ser, portanto, grandes empresários. Neste contexto, Sobel e Ortega (2007)
demonstram claramente que esta realidade gerou um processo de concentração fundiária no Polo durante o
período em análise.
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fornecedora de bens in natura para comercialização, por estas serem praticamente as únicas

que, neste novo cenário, conseguiam se articular com a ponta mais avançada deste mercado:

os grandes canais de distribuição e as modernas redes de varejo; (iii) ou a se organizar em

associações de produtores, visando ganhar escala e, assim, poder competir com as grandes

empresas locais e, inclusive, conseguir exportar seus bens.

Portanto, dada a complexidade local em termos de tipos de produtores, canais de

distribuição, mercados alcançados e da atividade da fruticultura, observa-se no Polo uma

complexa estruturação das relações entre os elos deste seu SAG, representada, de maneira

bastante simplificada, na Figura 3.

Figura 3. Sistema Agroindustrial simplificado da fruticultura no Polo – foco no pequeno
produtor

Fonte: elaborado pelo autor, com base em dados de pesquisa de campo.

De um modo geral, destacando-se as inter-relações existentes a partir dos pequenos

produtores do Polo, observa-se que: a maior parte dos pequenos produtores comercializa suas

frutas se utilizando dos canais de comercialização supracitados disponíveis na microrregião,

dentre os quais se destacam os atravessadores individuais, as firmas de processamento, as

grandes firmas atravessadoras e as cooperativas; enquanto uma menor parte deles vende seus

bens in natura diretamente ao mercado consumidor final, sem lançar mão de intermediários.

Ademais, sabe-se que a relação existente entre o pequeno produtor e estes elos ocorre

seguindo variados graus de intensidade de coordenação, indo desde uma simples compra

direta via mercado até contratos em que há comprometimento de venda de 100% da produção

junto a um único comprador/intermediário. Observa-se, enfim, que existem várias

possibilidades disponíveis para que o pequeno produtor do Polo escoe sua produção, sendo a

qualidade e a intensidade da relação existente entre este e seu elo à jusante função de uma
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série de atributos tanto sócio-econômicos dos produtores, quanto referentes à tecnologia e aos

custos de transações específicos para a atividade.

1.1. Perguntas-problema

Dado todo o contexto descrito, colocam-se as seguintes perguntas-problema: os

pequenos produtores do Polo lançam mão dos melhores meios para o escoamento de sua

produção? Quais os principais fatores que determinam o modo com que os pequenos

produtores do Polo escoam sua fruta?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo geral

O objetivo geral desta tese é analisar a qualidade das relações transacionais existentes

entre os pequenos produtores do SAG da fruta no Polo Petrolina-Juazeiro e os agentes

localizados logo à frente no canal de distribuição das frutas, identificando os principais fatores

que determinam estas relações vigentes, tendo como base a Teoria da Economia dos Custos de

Transações (ECT).

1.2.2. Objetivos específicos

- Identificar as principais variáveis/proxys a que um pesquisador deve focar quando o que se

pretende é estudar as transações a partir dos pequenos produtores no setor de frutas no país,

tendo como base teórica a ECT;

- Analisar as relações transacionais existentes entre os diferentes elos à jusante dos pequenos

produtores de frutas do Polo Petrolina-Juazeiro, buscando relacioná-las aos atributos

descritos pela ECT como fundamentais na determinação das estruturas de governanças;

- Elaborar um modelo empírico associado ao arcabouço teórico da ECT, visando identificar as

principais variáveis capazes de explicar a estrutura de governança utilizada pelos pequenos

produtores do Polo em termos da comercialização de suas frutas;
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- Apontar críticas e sugestões para que os pequenos produtores situados dentro do SAG da

fruta no Polo possam valer-se de meios mais eficientes/benéficos para o escoamento de sua

produção.

1.3. Justificativa / Motivação

Em razão das características apresentadas pela abordagem teórica da ECT, referentes à

natureza dos seus principais conceitos e dimensões, pode-se afirmar que a pesquisa empírica

relacionada ao tema encontra-se ainda em fase de pleno desenvolvimento. Como destacam

Lajili et alli (2007), isto ocorre pois para viabilizar uma análise tendo a ECT como base é

necessário se lançar mão de informações pormenorizadas de natureza, fundamentalmente,

qualitativas acerca do caráter das operações transacionais entre os agentes – tais como, nível

de incerteza associado à troca, grau de especificidade dos ativos, nível de intensidade de

coordenação contratual, etc. –, havendo, portanto, dificuldades quanto à sua mensuração e,

como consequência, indisponibilidade de bancos de dados com variáveis de interesse

(maiores detalhes quanto ao arcabouço da ECT, ver Capítulo 2).

Inclusive, em razão destas dificuldades, segundo Rindfleish e Heide (1997), os autores

que trabalham com essa base teórica costumam: i) ou realizar análises de caráter basicamente

descritivo, o que impossibilita a execução de testes causais referentes às estruturas de

governança e seus determinantes; ii) ou criar proxys que representem os atributos relativos à

ECT, possibilitando a realização de testes estatísticos, contudo passíveis a discussões e

críticas quanto à adequação destas proxys aos atributos citados – sendo esta segunda linha de

pesquisa mais rara de ser observada na literatura científica sobre o tema.

Nestes termos, esta tese busca se colocar como uma alternativa adicional acerca, sobretudo,

desta segunda abordagem, apresentando, adicionalmente, um traço distinto relativamente a outros

trabalhos que também utilizam como base a ECT: o seu enfoque é todo direcionado ao setor da

fruticultura para o caso dos pequenos produtores, propondo-se um modelo empírico específico para

comprovar as relações teóricas descritas. Ou seja, o corpo teórico foi desenvolvido com a finalidade

de se circunscrever a um setor e a um segmento específicos. Apesar de ser a ECT um arcabouço

teórico genérico, as instituições e especificidades que condicionam os negócios da fruticultura para

os pequenos produtores são particulares, o que torna interessante sua apresentação neste contexto.

Adicionalmente, em se tratando de um estudo de caso para uma microrregião com as

características do Polo, essa importância aumenta pelo elevado índice de pobreza local, contudo
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com um elevado nível competitividade da atividade frutícola, podendo esta, assim, ser vista

potencialmente como um setor-chave para alavancar os indicadores sociais da região. Como aponta

Fávero (2008), viabilizar meios mais rentáveis de comercialização para os pequenos produtores

do Polo é hoje não só uma imperiosa necessidade, mas também um grande desafio, caso a

microrregião queira manter pelos próximos anos a trajetória de crescimento observada nas

últimas décadas, mas aliada a uma trajetória de desenvolvimento mais inclusiva e com

distribuição da renda resultante da fruticultura da microrregião.

Portanto, aliado aos problemas gerais já colocados na introdução, a escolha do objeto de

análise – pequenos agricultores de frutas do Polo Petrolina-Juazeiro – obedeceu a critérios

referentes: i) às maiores dificuldades em termos de comercialização por parte dos pequenos

produtores, quando comparados aos grandes (graças à falta de capital para investimento,

baixo nível de educação, entre outros), resultando, assim, em pior qualidade do bem e dos

mercados alcançados e maiores dificuldades financeiras; ii) ao fato dos pequenos produtores,

num contexto regional, representarem um importante segmento em termos de área, produção,

vendas, renda e emprego nas áreas irrigadas, fazendo com que, quando estes apresentem

melhores condições de produção e comercialização, os benefícios econômicos e sociais na

região sejam potencializados; e iii) à importância do local em termos de produção e vendas de

frutas tropicais no mercado mundial, sendo este o mais dinâmico dos polos de fruticultura

irrigada do Nordeste.

Nestes termos, cumprindo os objetivos pretendidos na tese, acredita-se ser possível

propor meios para elevar a eficiência da cadeia produtiva da fruta na microrregião, em termos

da relação entre seus pequenos produtores e seus elos à jusante, o que pode ajudar a melhorar

os indicadores sociais locais. Além disso, por ser considerado como um dos setores de maior

potencial no chamado agronegócio brasileiro7, espera-se que as lições gerais tiradas deste

trabalho possam vir a contribuir em análises que busquem aperfeiçoar os mecanismos de

governança que coordenam estes tipos de transações para outras localidades, sinalizando

possíveis métodos de redução de prejuízos e implantação de soluções em termos transacionais.

7 De acordo com o Ibraf (2010) a base agrícola da cadeia produtiva das frutas abrange cerca de 2,5 milhões de
hectares, gera 4 milhões de empregos diretos, sendo, em média, três vagas por hectare e demanda mão-de-obra
intensiva e qualificada, o que contribui para a redução do êxodo rural.
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1.4. Procedimentos gerais e estruturação da tese

De um modo geral, a presente tese consta de três estudos focais que se complementam

em termos metodológicos e de argumentação, onde se buscou debater, de maneira gradativa,

questões referentes às relações transacionais observadas entre os pequenos produtores de

frutas do Polo Petrolina-Juazeiro. Neste sentido, procurou-se estruturá-la de modo que os

capítulos antecedentes fossem utilizados como base para a elaboração dos posteriores,

seguindo um ordenamento coerente. Vale destacar que os detalhamentos acerca (i) da

metodologia utilizada para o desenvolvimento de cada capítulo e (ii) da obtenção dos dados

primários – colhidos por meio de entrevista de campo junto a 159 pequenos produtores de frutas

na microrregião do Polo Petrolina-Juazeiro –, encontram-se descritos ao longo da tese, em seus

respectivos capítulos referidos, sendo neste item realizado apenas uma apresentação resumida

quanto aos procedimentos gerais e etapas seguidas para a execução da tese.

Neste sentido, como já descrito, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a

qualidade das relações transacionais existentes entre os pequenos produtores e os agentes

localizados logo à frente no canal de distribuição das frutas, identificando os principais fatores

que as determinam. Para tal, será utilizado como base a Teoria da Economia dos Custos de

Transação (ECT), considerando-se que os pequenos produtores do Polo tomam suas decisões

em termos de comercialização buscando minimizar seus custos de transação, através de um

alinhamento eficiente entre as características transacionais específicas da atividade da fruta e

os diferentes tipos de governança a eles disponíveis na microrregião. Nestes termos, a partir

do direcionamento que será dado ao longo do Capítulo 2 – referente ao referencial teórico

sobre a ECT – será possível se ter um alicerce adequado para que o desenvolvimento da

análise proposta ocorra de forma fluente nos capítulos posteriores. Em seguida, a tese será

dividida em mais três blocos principais de análise, iniciando-se com uma resenha teórica,

seguida de uma análise descritiva e finalizada com uma abordagem quantitativa.

Referente ao primeiro bloco (Capítulo 3), será realizada uma resenha dos principais

trabalhos que utilizam a ECT como ferramenta para a análise das transações dos pequenos

produtores no setor de frutas no país. Com isso, pretende-se não só se gerar uma base teórica

sólida para que a sequência da análise aqui proposta ocorra de maneira adequada, como

também se chegar a um apanhado das principais variáveis/proxys a que um pesquisador deve

focar quando o que se pretende é estudar este setor em termos da abordagem teórica descrita.

Feito isso, segue-se ao segundo bloco (Capítulo 4), onde será feita uma descrição da

evolução e atual estruturação do SAG da fruticultura na microrregião do Polo, visando melhor
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situar o leitor com relação ao ambiente em estudo; sendo, em seguida, dedicada atenção

especial às relações transacionais existentes entre seus diferentes elos à jusante da produção,

sobretudo àquelas diretamente ligadas aos pequenos produtores, buscando relacioná-las aos

atributos descritos pela ECT como fundamentais na determinação das estruturas de

governanças. Tal análise se baseará não só num amplo processo de coleta de dados

secundários e um vasto levantamento bibliográfico, como em dados e informações obtidos

por pesquisa de campo desenvolvida na microrregião – maiores detalhes ver item 4.1.1..

Por fim, tem-se a terceira abordagem (Capítulo 5) em que serão analisados os principais

fatores determinantes dos arranjos contratuais vigentes entre os pequenos produtores do Polo

e seus elos à jusante, utilizando-se de variáveis que representam as dimensões particulares das

transações referentes à atividade da fruticultura – amplamente discutidas no item 3.2.. Para

tal, será lançado mão do ferramental econométrico, através de um modelo de regressão

logística ordinal (cujos detalhes estão no item 5.2.1.), no qual os dados necessários a análise

foram obtidos pela pesquisa de campo (cujos detalhes estão no item 4.1.1.).

Cumprido estes passos, enfim, será possível apontar críticas e sugestões para que os

pequenos produtores situados dentro do SAG da fruta no Polo possam valer-se de meios mais

eficientes/benéficos para o escoamento de sua produção.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: A ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Como já descrito, a presente tese se ocupa da análise de um estudo de caso no Polo

Petrolina-Juazeiro ligado ao setor primário da economia, especificamente o núcleo fruticultor,

e trata das relações contratuais de venda da fruta produzida pelos pequenos agricultores da

microrregião. Neste sentido, seguirá a linha teórica da Economia dos Custos Transacionais

(ECT), tratando principalmente de conceitos como custos transacionais e estrutura de

governança. Logo, é de fundamental importância para o entendimento e análise dos resultados

desta pesquisa que alguns conhecimentos teóricos a este respeito sejam esclarecidos. Com

este intuito, este capítulo se inicia apresentando as origens desta abordagem, desembocando,

em seguida, no estudo específico da ECT e nos conceitos de Custos de Transação e Formas de

Governança, seus diferentes tipos e principais determinantes.

2.1. Antecedentes

Na teoria neoclássica, inspirada no paradigma walrasiano, o papel das organizações e

instituições do sistema econômico costuma ser suprimido em favor de uma visão em que: i)

firmas são funções de produção; ii) consumidores são funções de utilidade; iii) alocação de

atividade entre modos alternativos de organização é tomada como dado; e iv) otimização é

onipresente (WILLIAMSON, 1985). Contudo, como apontam Coase (1991) e Williamson

(1991), a visão da firma como uma simples função de produção tem utilidade limitada para

quem deseja estudá-la sob a ótica organizacional.

Isso porque, segundo os autores, o problema central da economia das organizações está

na questão da velocidade de adaptação dos agentes a mudanças no sistema econômico – tanto

tecnológicas ou institucionais, como na demanda ou na oferta – havendo dois diferentes tipos

de adaptações: i) “as autônomas”, em que o sistema de preços é suficiente para transmitir

todas as informações necessárias para que os agentes no sistema econômico consigam, de

forma independente, responder às mudanças maximizando as suas funções de utilidades e

lucros; ii) “as coordenadas”, em que mudanças requerem respostas coordenadas entre os

agentes, envolvendo o realinhamento de mecanismo de coordenação, os quais envolvem

arranjos contratuais complexos e aspectos da organização interna. Deste modo, para os

autores, a economia neoclássica foi desenhada para estudar o primeiro caso, mais focado no
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papel do sistema de preços para o funcionamento dos mercados; e não o segundo caso, mais

focado no papel e nas formas de coordenação e operação das organizações.

Neste sentido, desde os anos 1970-80 tem sido crescente o interesse pelo estudo deste

ramo da teoria econômica, sendo esta abordagem formalizada no âmbito teórico do paradigma

da Moderna Organização Industrial e da Nova Economia Institucional (NEI)8. Como aponta

Joskow (1995), a teoria da Moderna Organização Industrial é uma das possíveis abordagens

para se compreender aspectos organizacionais, ao explorar o amplo campo da concorrência

imperfeita, localizado entre os modelos perfeitamente competitivos e os puramente

monopólicos. Já a NEI se apresenta como uma extensão do paradigma da Moderna

Organização Industrial, enriquecendo-a com uma especificação mais completa e detalhada (i)

do ambiente institucional e (ii) das variáveis transacionais que caracterizam a organização das

firmas e dos mercados. Deste modo, estas abordagens contrastam com os estudos tradicionais

que focalizam a análise na eficiência existente no interior de cada um dos segmentos da

cadeia, sem abordar com a devida atenção os relacionamentos existentes entre os diferentes

segmentos de um sistema em um dado ambiente competitivo.

Neste contexto, segundo Azevedo (2000), apesar de constituir um arcabouço teórico

genérico, a abordagem da NEI mostra-se adequada para analisar o setor agroindustrial, já que

este se encontra cada vez mais sujeito a: i) um ambiente macroinstitucional, composto por

direitos de propriedade de terra, políticas de preços mínimos, políticas de segurança

alimentar – em seu duplo sentido de acesso a alimentos (food security) e garantia de

qualidade mínima (food safety); e ii) um ambiente microanalítico, composto por diferentes

tipos de arranjos agroindustriais, cujos diferentes elos – de diversos tamanhos, à montante e

à jusante da produção – vêm se integrando de maneira crescente. Neste ambiente,

fornecedores de insumos, produtores, intermediários comerciais e indústrias processadoras

têm cada vez mais desenvolvido relações entre si, de compra e venda de bens e serviços,

tendo os contratos e as instituições – formais e/ou formais – importante papel nesta análise, ao

criar regras que disciplinam o comportamento dos participantes deste sistema agroindustrial,

visando reduzir custos destas integrações. Ou seja, ambos os ambientes apresentam

importante papel na determinação da competitividade, da organização e da eficiência

econômica do setor agroindustrial.

8 Segundo Azevedo (2000), esta mudança no modo de pensar as atividades econômicas pode ser sinalizado pelos
prêmios nobeis de economia recebidos por Ronald Coase em 1991 e Douglas North em 1993, cujas
contribuições se dão no ramo dos estudos dos direitos de propriedade, transações entre firmas, instituições e
desenvolvimento.
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Dada a relevância dos contratos e do ambiente institucional na organização dos SAGs e

por se tratar de uma extensão do paradigma da Moderna Organização Industrial, a NEI

mostra-se apropriada como instrumental para o tipo de análise proposto na tese, podendo ser

apresentada em dois níveis analíticos de pesquisa que são complementares entre si: a

primeira, referenciada principalmente pelos trabalhos de Yoram Barzel e Oliver Williamson, é

a Economia dos Custos de Transação (ECT) ou, mais especificamente, a Perspectiva de

Governança, e tem um enfoque predominantemente microanalítico indo ao detalhe de como

se comportam os agentes em termos transacionais; enquanto a segunda, referenciada

principalmente pelos trabalhos de Douglas North e Steven Cheung, é a linha de pesquisa

conhecida como a do Ambiente Institucional, tendo um enfoque dedicado à análise das bases

macroinstitucionais estabelecidas para as interações entre seres humanos. Como aponta

Azevedo (2000), embora tenham experimentado trajetórias distintas, desenvolvendo-se

paralelamente, ambos os níveis analíticos da NEI partiram de uma referência comum: o trabalho

seminal de Coase (1937). Contudo, a partir de Williamson (1991), a ligação entre ambiente

institucional e estruturas de governança permitiu a composição de uma agenda de pesquisa

comum, materializando-se na formalização da International Society of New Institutional

Economics, em 1997.

Deste modo, ambos os níveis analíticos se inter-relacionam de modo que, por um lado,

as regras do ambiente institucional estruturam a interação social, econômica e política

(NORTH, 1991), ajudando a determinar as estruturas de governança e, por outro, estas

interações são as principais determinantes para as modificações do ambiente institucional.

Contudo, apesar deste entrelaçamento, nesta tese, o enfoque maior será dado ao nível analítico

preocupado com as estruturas de governança, constituindo o ramo da NEI que foi denominado

por Economia dos Custos de Transações (ECT), analisados no item a seguir9.

2.2. Conceitos e pressupostos gerais

A abordagem teórica da ECT tem base no trabalho A Natureza da Firma de Coase

(1937), afastando-se da visão da firma como uma simples função de produção, como fazia a

teoria econômica então vigente, e tratando-a como um agente econômico especializado que

interage com outros agentes num ambiente econômico específico. Isso porque, segundo o

9 Contudo, no Apêndice 1 é feita uma análise referente ao ramo da NEI conhecida como a do Ambiente
Institucional.
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autor, a atividade econômica não se reduz somente à mera transformação tecnológica de

insumos em produtos. Ou seja, esta abordagem passa a mencionar como relevante, nas

análises econômicas, os custos para compra e venda de um determinado bem – ou custos de

comercialização – considerados até então como irrelevantes. Deste modo, o autor associa a

existência de firmas à ocorrência de custos positivos de gerenciamento de suas relações com o

mercado, devido à constante necessidade destes agentes em pesquisar preços, negociar e

renegociar aspectos das transações econômicas, e desenhar e monitorar contratos entre si.

Neste contexto, visando possibilitar uma análise teórica desta realidade, esta abordagem

buscou relaxar dois dos pressupostos comportamentais básicos da abordagem econômica

tradicional, assumindo-se que os agentes são oportunistas e agem sob condições de

racionalidade limitada. Por oportunismo entende-se que os indivíduos são considerados

fortemente auto-interessados, podendo, se for de seu interesse, mentir, trapacear ou quebrar

promessas. Por racionalidade limitada entende-se que, apesar de utilizarem da melhor maneira

possível os meios para alcançar os seus objetivos, os agentes possuem uma capacidade

cognitiva limitada para obter, processar e transmitir informações – mesmo supondo que todas

elas estejam disponíveis e ao alcance de todos. Este último pressuposto sobrevive da

prerrogativa de que os contratos são intrinsecamente incompletos, sendo impossível aos

agentes prever e processar neles todas as possíveis contingências futuras. E, sob estas

condições, quanto maior o ambiente de incerteza10 – definido como a impossibilidade de

identificar todos os eventos que possam vir a ocorrer quanto às variáveis relevantes – na qual

as transações são desenvolvidas, maior a possibilidade de contingências e, portanto, de

atitudes oportunistas, tornando ainda mais complexa a elaboração de um contrato.

Este novo cenário teórico, portanto, permite entender fenômenos associados a desvios

de comportamento da maximização de lucro – tais como, por exemplo, risco moral e seleção

adversa11. Ou seja, em virtude dos contratos serem incompletos, este novo cenário possibilita

aos agentes agirem de maneira oportunista, na qual a mentira e a trapaça, apesar de

10 Frequentemente confunde-se o pressuposto de racionalidade limitada – uma característica dos agentes – com o
conceito de incerteza – uma característica do ambiente que se processa uma transação. A distinção é, no entanto, de
essência. Como aponta Azevedo (2000), limites à racionalidade implicam a impossibilidade de resolução de
problemas complexos, mesmo em um contexto de informação perfeita, que significa plena certeza quanto às
variáveis relevantes. Há, entretanto, uma forte relação entre incerteza e racionalidade limitada: a primeira torna os
problemas econômicos especialmente complexos, revelando os limites da capacidade cognitiva dos agentes.
11 Risco moral aplica-se ao comportamento pós-contratual da parte que possui uma informação privada e pode
agir de maneira oportunista, tirando dela proveito em prejuízo à sua contraparte. Seleção adversa aplica-se a
situações onde problemas de informação privada ex ante levam ao relacionamento somente com contrapartes
com características menos desejáveis para transacionar. Assim, o mecanismo de seleção adversa elimina do
mercado os produtos de boa qualidade porque o vendedor não consegue convencer o comprador sobre a
qualidade do produto.
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considerados comportamentos antiéticos, passam a ser ações possíveis e esperadas para o

alcance do auto-interesse dos agentes. Deste modo, ao estabelecer os contratos, os agentes

buscam coletar o máximo de informações, utilizar aspectos judiciários, incluir medidas de

salvaguarda, etc., para melhor se prevenir contra prejuízos decorrentes da ação oportunista

dos demais agentes diante das eventuais lacunas que venham a existir nos contratos.

Logo, partindo desta concepção de ambiente econômico, decorre uma série de restrições

às transações entre os agentes, definidos como custos de transação. Para Coase (1937), os

custos de transação se dividem em: custos de coleta de informações e custos de negociação e

estabelecimento de um contrato. Contudo, esta definição foi evoluindo com o tempo para uma

versão mais abrangente, passando a se referir àqueles custos necessários para se colocar o

mecanismo econômico e social em funcionamento. Em outras palavras, são os custos não

diretamente ligados à transformação tecnológica do produto, mas os que surgem à medida que

os agentes se relacionam e problemas de coordenação de suas ações emergem. Neste sentido,

é possível se apontar os custos totais de uma firma como sendo:

Tratando de modo mais formal, Williamson (1985) classifica Custos de Transação como

sendo os custos ex-ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo (de transação), bem

como os custos ex-post dos ajustamentos e adaptações que resultam de quando a execução de

um contrato (de transação) é afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas.

Cheung (1992) ainda acrescenta a estas definições os custos com mensuração e fiscalização de

direitos de propriedade e monitoramento do desempenho das atividades dos funcionários em

rotinas internas de uma firma.

Portanto, dada a unidade de análise utilizada nesta abordagem (a transação), a caracterização

da eficiência econômica para um determinado sistema produtivo deixa de depender apenas de

quão bem cada um de seus segmentos equacionam seus problemas referentes à produção,

passando também a depender de quão bem estes mesmos segmentos equacionam estes mesmos

problemas em termos de transação. Para tal, os agentes econômicos acabam coordenando suas

transações através de arranjos contratuais – também classificados como “estruturas de

governança” – que julgam mais adequados em termos de minimização dos seus custos (FARINA

et alli, 1997), uma vez que são estes arranjos que cumprem a finalidade de regular as transações

econômicas.

Custos da Firma = Custos de Transformação + Custos de Transação
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Existem vários tipos de estruturas de governança (ver item 2.3.), não havendo, contudo, uma

que possa ser considerada mais eficiente que as demais para quaisquer circunstâncias. Isto ocorre

porque o conceito de eficiência apóia-se na adequação da estrutura de governança em questão às

características da transação à qual ela se vincula. Deste modo, pode-se resumir que o estudo das

estruturas de governança se detém à análise de todos os elementos que possibilitam a redução

nos custos de transação. Na seção a seguir, serão definidas as diferentes formas possíveis de

coordenação das transações entre os agentes.

2.3. Tipos de estruturas de governança

Para Coase (1937) os custos de transação se restringiam aos custos de se utilizar o

mercado como meio de transacionar bens. No entanto, atualmente, custos de transação

definem-se num plano mais abrangente, na qual o mercado é apenas um dos casos particulares.

Isto porque o grau de coordenação entre agentes econômicos localizados em diferentes

estágios de uma cadeia produtiva pode ocorrer em diversos níveis de intensidades, que vão

desde as transações em mercado livre, passando por contratos de suprimentos regulares,

contratos de longo prazo com cláusulas de monitoramento, entre outros, até chegar à

integração vertical de uma firma a outra. Dentre esta infinidade de possibilidades, Williamson

(1985) aponta três tipos representativos:

i) a estrutura de mercado, que corresponde a um contrato clássico onde a transação se

resolve em um ponto do tempo, não havendo compromisso de repetição no futuro. Neste

caso, compradores e vendedores não estão envolvidos em uma relação de dependência,

sendo o preço, estabelecido pela competição de mercado, a principal variável

determinante das relações;

ii) as estruturas híbridas, em que as partes da transação são autônomas, havendo,

porém, certo grau de dependência bilateral entre elas, baseada em contratos/acordos com

diversos tipos de intensidade nas quais ambas interagem simultaneamente – este tipo é o

mais comum no caso da comercialização de frutas, como detalhado no Capítulo 3; e

iii) a estrutura hierárquica (ou de integração vertical), que corresponde à incorporação

da transação para dentro dos domínios da firma, o que permite lidar com situações

complexas que dificilmente poderiam ser especificadas nos contratos, limitando a

possibilidade de problemas que possam vir a surgir com comportamentos oportunistas.
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Dada estas três estruturas, à medida que se caminha de um extremo ao outro, ou seja, do

mercado à integração, observa-se que os agentes buscam mais controle administrativo e

burocrático nos contratos. Neste contexto, usando Peterson e Wysocki (1997 e 1998) e

Webster (1992), é possível se propor uma classificação ainda mais detalhada das principais

formas como podem ocorrer as negociações entre os agentes, cujas características principais

são representadas na Figura 4, de acordo com as definições que se seguem:

i) negociação em mercado livre – a coordenação entre dois atores econômicos em

diferentes estágios da cadeia produtiva baseia-se exclusivamente (ou quase que

exclusivamente) em mecanismos de controle exógenos à relação entre esses atores. Ou

seja, no mercado livre os atores não influenciam preços ou padrões genéricos, mas

atuam de acordo com o que foi estabelecido pelo mercado. No mercado livre, os atores

são livres para entrar e sair do mercado de acordo com as suas conveniências, não

influenciando o andamento das transações.

ii) negociações em mercado repetidas – a coordenação entre os agentes é caracterizada

por transações de compras frequentes do mesmo produto e ao mesmo fornecedor

rotineiramente, o que torna mais conveniente e fácil, pois se economiza tempo e esforço

por evitar o processamento de informações de várias outras possíveis alternativas.

iii) negociação através de contratos – é o estabelecimento de relações de mercado

entre agentes econômicos através de contratos. Esses contratos estabelecem as bases

legais para a relação de troca estabelecida previamente – definindo-se preços, prazos,

punições a um eventual não comprimento, etc.. Assim, com os contratos, os mecanismos

da coordenação passam a ser, em parte, endógenos à relação entre os atores econômicos.

Deve-se observar, no entanto, que o estabelecimento dos termos dos contratos é

largamente governado pelas forças de mercado. Portanto, a negociação por contratos

ainda é fortemente caracterizada pela influência de fatores exógenos ao processo de

coordenação entre os atores.

iv) negociações através de alianças estratégicas – esse tipo de coordenação vertical é

caracterizado por uma troca em que os objetivos mútuos são identificados e os riscos e

benefícios oriundos do relacionamento entre as partes são compartilhados. Peterson e

Wysocky destacam que para uma relação de troca ser considerada uma aliança

estratégica, é necessário: a) identificação de objetivos mútuos; b) controle mútuo no

processo de decisão; e c) compartilhamento de risco e benefícios. Assim, na aliança
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estratégica, os parceiros concordam em trabalhar juntos e próximos, e encontrar meios

de resolver preocupações e diferenças internas.

v) negociação através de cooperação formal – o que diferencia essa forma de

organização das alianças estratégicas, de acordo com Peterson e Wysocky, é a presença

de uma organização formal que tem uma identidade distinta dos agentes. Esses agentes

realizam o processo de troca, a qual é destinada a ser um agente conjunto no processo de

troca. Nesse caso, políticas e procedimento são estabelecidos para governar a troca entre

as partes. As cooperativas agrícolas e as joint ventures cabem como exemplos dessa

forma de coordenação.

vi) integração vertical – nesse caso, o produto não é vendido no mercado, mas

transferido entre unidades dentro das fronteiras de uma firma individual. Ou seja, a

integração vertical ocorre quando uma firma individual passa a realizar processos

produtivos, anteriormente realizados por outras firmas em estágios diferentes da cadeia

produtiva. Peterson e Wysocki, no entanto, alertam para o fato de firmas de mesma

propriedade, mas que interagem como unidades autônomas em estágios diferentes da

cadeia produtiva, não constituem um caso de integração vertical.

Formas de Negociação

Características
típicas da

negociação em
mercado livre

Mercado
Livre

(Controle
externo

via preço
de

padrões)

Mercado
com

Repetições
(Controle

externo via
reputação)

Relações de
Contratos
(Controle

externo via
especificações
e apelo legal)

Alianças
Estratégicas

(Controle
Mútuo)

Cooperação
Formal

(Controle
interno via
estrutura de

decisão
descentralizada)

Integração
vertical

(Controle
interno via
estrutura de

decisão
centralizada)

Características
típicas da
integração

vertical

Interesse
próprio Interesse mútuo

Relações de
curto prazo

Relações de longo
prazo

Oportunismo Compartilhamento
de benefício

Informação
limitada

Compartilhamento
de informação

Confiança é
importante

Independe de
confiança

Flexibilidade e
independência

Estabilidade e
independência

Figura 4. Características gerais das formas de negociação*
Fonte: adaptado pelo autor com base Peterson e Wysocki (1997 e 1998) e Webster (1992).

*A linha diagonal representa o mix de características entre a coordenação em mercado livre e a vertical
encontradas em cada uma das seis formas de negociação. A área acima da linha representa características mais
próximas ao tipo de negociação em mercado livre; enquanto a área abaixo da linha representa características
mais próximas à integração vertical.
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Vale destacar que as formas de negociação (ii), (iii), (iv) e (v) podem ser consideradas

inerentes às estruturas híbridas de coordenação, já que estão situadas no continuum existente

entre os dois extremos, ou seja, entre a estrutura de mercado e a integração vertical. Ademais,

conforme destacado por Laprano (2005), estas três diferentes formas de negociação em

estrutura híbrida podem se distinguir de acordo com o tipo de contato, dentre os quais se

destacam:

i) contratos com cláusulas condicionais: são contratos que especificam no presente uma

ação futura, porém condicionada a acontecimentos pré-definidos que possam vir a

ocorrer. Estes tipos de contratos enfrentam dificuldades no que diz respeito à sua

redação, à medida que a complexidade aumenta, em virtude da racionalidade limitada

dos agentes, o que impossibilita antecipar ações futuras e suas respectivas

providências. Outro ponto crítico que este tipo de contrato enfrenta é garantir seu

cumprimento, ou seja, exige-se certo grau de precisão numa avaliação prévia do

contrato.

ii) contratos de curto prazo sequenciais: são contratos de curta duração, realizados

somente no momento em que as condições necessárias para a realização da transação

efetivamente se concretizem. Estes contratos ocorrem quando o comprador e o

vendedor não possuem um vínculo duradouro, as ofertas são feitas a cada instante em

mercados à vista, cada comprador adquirindo o que deseja somente no momento em que

ocorre a necessidade. Deste modo, este tipo de contrato reduz problemas de adaptação

entre as partes.

iii) contratos com relação de autoridade: são contratos estabelecidos no presente com o

direito de selecionar no futuro um desempenho específico dentro do conjunto de

performances estipulados previamente. Nestes tipos de contratos, a relação de

autoridade ocorre quando um agente faculta ao outro o que deverá ser executado. Essa

relação possibilita a vantagem de não ser necessário antecipar todas as ações futuras,

não trazendo problemas diante da racionalidade limitada dos agentes. Outro benefício

deste tipo contrato diz respeito à não-necessidade de contratação sucessiva, reduzindo

os custos de transação, representando uma vantagem comparativa diante dos outros

contratos.
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Deve-se ainda ressaltar que, afora dessa classificação proposta por Laprano (2005),

existem os casos dos contratos informais, em que o acerto ocorre de forma tácita entre as

partes, que preferem não formalizar o acordo. Assim, o que garante o cumprimento do acordo

é o interesse das partes em estabelecer uma relação de transações econômicas estáveis no

longo prazo.

Em suma, como pôde ser observado ao longo de toda esta seção, cada um dos diferentes

tipos de alinhamentos estratégico e contratual busca desenhar um continuum de soluções

eficientes de coordenação das transações entre os agentes. Deste modo, dado os diferentes

tipos de estruturas contratuais descritos, a estratégia dos produtores agrícolas individuais neste

trabalho será discutida a partir de suas escolhas referentes ao nível de coordenação que esses

têm com o elo à jusante. Neste sentido, no próximo item serão discutidos os principais

motivos e determinantes para que os agentes escolham determinado tipo de estrutura de

governança ou o grau de coordenação vertical.

2.4. Determinantes da estrutura de governança

De um modo geral, do ponto de vista da ECT, a eficiência de uma determinada

estrutura de governança é motivada pela sua capacidade de gerar respostas às mudanças no

ambiente econômico, minimizando os custos de transação (FARINA et alli, 1997). Como

aponta Azevedo (2000:35), quanto mais apropriado for a coordenação entre os componentes

de um sistema produtivo, “menores serão os custos de cada um deles, mais rápida será a

adaptação às modificações de ambiente e menos custosos serão os conflitos inerentes às

relações entre cliente e fornecedor”. Neste sentido, a porção mais relevante da ECT,

encabeçada por O. Williamson, preocupa-se com os custos de transação observados durante a

execução dos contratos, onde a magnitude destes custos varia conforme forem as

características de uma determinada transação. Assim, o autor buscou analisar as principais

variáveis que permitem inferir os custos que se associam às transações e que, assim, ajudam a

definir a estrutura contratual considerada mais apropriada para minimizar estes custos,

identificando três dimensões principais.

A primeira dimensão é a incerteza que, revelada pela presença de limites à racionalidade

dos agentes, refere-se à ocorrência de eventos futuros não passíveis de serem previstos ex-ante à

elaboração de um acordo de troca. Deste modo, o conceito de incerteza se confunde com o de

risco, já que dificulta o desenvolvimento de contratos completos, deixando lacunas que
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abrem possibilidade de comportamento oportunista e, consequentemente, de existência de

custos de transação. Assim, em casos de ambiente com elevado grau de incerteza, a teoria

sugere que as transações incorrem em menores custos quando realizados utilizando-se de

instrumentos mais coordenados de ação. Ou seja, as estruturas mais verticalizadas tornam-se

mais eficientes contra a ocorrência de oportunismo. Segundo Mondelli (2007), o grau de

incerteza pode estar associado a fatores diversos, como características da demanda, qualidade

do bem, impossibilidade de medir os esforços individuais, ou ser de caráter tecnológico.

A segunda dimensão é a frequência das transações – o número de vezes que ocorre

uma transação em um espaço de tempo – entendendo-se que quanto maior for esta frequência,

menores serão os custos associados à coleta de informações e à elaboração e monitoramento

de um contrato complexo que imponha restrições ao comportamento oportunista. Isto ocorre

porque a repetição da transação possibilita que ambas as partes – tanto o comprador, como o

vendedor – adquiram conhecimento umas das outras, reduzindo a incerteza. Além disso,

quando a frequência é alta, os agentes têm motivos para não impor perdas aos seus parceiros,

na medida em que uma atitude oportunista poderia implicar na interrupção da transação e a

perda dos ganhos futuros derivados da troca. Sendo assim, relações recorrentes permitem o

desenvolvimento de comprometimentos e reputação, limitando a possibilidade de

comportamentos oportunistas visando ganhos de curto prazo e, como consequência, reduzindo

os custos de transação.

Por outro lado, é importante destacar que quanto maior a quantidade de transações entre

dois (ou mais) agentes em um dado espaço de tempo, maior será o grau de exposição destes a

atitudes oportunistas, visto que o número de repetições da transação torna-se mais recorrente.

Sendo assim, embora uma elevada frequência possibilite o estabelecimento de relações de

confiança entre os agentes, Zylbersztajn (1995) e Bando (1998) concluem serem mais

eficientes, neste caso, estruturas de coordenação contratuais mais verticalizadas, ainda que

esta relação seja de certa forma ambígua. Adicionalmente, vale destacar que, dentro da

dimensão frequência, o atributo duração da transação pode ajudar na identificação da

estrutura ideal, já que este capta não somente a repetição, mas também a intensidade com que

ela se manifesta, seguindo raciocínio semelhante à dimensão frequência (LAPRANO, 2005).

A terceira e, segundo Zylbersztajn (1995), mais importante dimensão indutora da forma

de governança, refere-se à especificidade dos ativos. Ativos específicos são aqueles não

reutilizáveis, a não ser com perda de valor para uma ou ambas as partes – quanto maior for a

sua especificidade, maior valor este ativo terá para um uso particular em relação à sua
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segunda melhor alternativa, ensejando uma quase-renda12. Deste modo, estes ativos possuem

a capacidade de informar a possível perda por uma ou todas as partes participantes em um

contrato, no caso de ruptura pós-contratual.

Esta premissa, aliada ao oportunismo e à incompletude de contratos, torna o

investimento nestes ativos sujeito a riscos e a problemas de adaptação: quanto maior a

especificidade, maiores são os riscos de uma ação oportunista ou de um problema de

adaptação, elevando, portanto, os custos de transação. Assim, os investimentos realizados, no

caso destes ativos, devem adotar mecanismos voltados à redução dos riscos de perda. É aqui

que entra o papel das estruturas contratuais utilizadas, na medida em que é possível restringir

o comportamento oportunista e favorecer a adaptação dos agentes frente a mudanças no

ambiente econômico, ao se lançar mão de estruturas contratuais mais coordenadas e

utilizando-se de mecanismos de punição as ações não acordadas em contrato. Neste caso, há

diversas salvaguardas no contrato que impõem multas no caso de comportamento diferente

daquele acordado contratualmente. Há também salvaguardas que asseguram parte do retorno do

investimento, mesmo que a transação seja rompida.

Logo, quando há presença de especificidades no ativo, os custos de transação

costumam ser atenuados com a utilização de um contrato com salvaguardas, que, por sua

vez, são mais comuns de serem observados naquelas estruturas de governanças mais

coordenadas. Contudo, neste caso é preciso também levar em consideração o papel das

instituições – concebidas como as “regras do jogo” – na medida em que elas têm a

capacidade de definir as regras que irão assegurar o cumprimento dos contratos, restringindo

a possibilidade de comportamento oportunista. Entretanto, dada que esta variável não pode

ser controlada pelos agentes individualmente, como descrito no item 2.1., ela não será alvo

de uma análise mais aprofundada nesta pesquisa13.

As especificidades dos ativos são oriundas de determinadas fontes/situações, dentre as

quais Williamson (1996) destaca seis:

 especificidade locacional – quando as decisões de localização de ativos nas

proximidades de outros de uma mesma cadeia produtiva visam minimizar despesas

com estoque e transporte, significando retornos específicos a essas unidades

12 Quase-renda é definida como sendo a diferença entre um retorno de um ativo empregado em uma transação
específica e seu retorno em outro emprego alternativo, resultando no montante objeto de barganha entre as
partes envolvidas na transação. Deste modo, especificidade dos ativos não pode ser confundida com os sunk
costs (custos fixos e irrecuperáveis) e ou com os custos contábeis (utilizados para fins diversos) (SANTOS, 2004).
13 Como já descrito, para maiores detalhes sobre questões relacionadas ao ambiente institucional, ver no
Apêndice 1.
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produtivas;

 especificidade física – refere-se principalmente aos ativos envolvidos na produção

do bem transacionado, como, por exemplo, máquinas específicas para as atividades

relacionadas e de realocação muito custosa;

 especificidade de capital humano - diz respeito ao conhecimento fundamentado

dos recursos humanos da empresa envolvidos direta ou indiretamente na transação

e de sua capacidade de aprender e executar uma função específica a uma

determinada firma, possibilitando aumentar a especificidade do ativo;

 especificidade de ativos dedicados - refere-se àqueles casos em que um

fornecedor precisa fazer investimentos que não são intrinsecamente específicos,

mas que foram realizados para suprir a demanda de um cliente especifico, sendo,

portanto, a ele dedicados;

 especificidade de marca - trata-se de um ativo intangível cujo retorno se

materializa na marca, nome e/ou reputação de uma empresa, em um determinado

mercado em particular;

 especificidade de ativos temporais – refere-se ao tempo para efetivação da

transação, em que o seu valor de retorno depende, sobretudo, do tempo em que ela se

processa, sendo especialmente relevante no caso da negociação de produtos

perecíveis, como é o caso das frutas.

A Figura 5 representa um modelo simplificado14, no qual para um dado ambiente

econômico a escolha da estrutura de governança depende do trade-off entre o custo de

transacionar com o mercado e o nível de especificidade de ativos. Nela observa-se que, dada

todas estas características, conforme o nível de especificidade dos ativos aumenta, o mercado

se torna insuficiente para coordenar as transações de maneira eficiente, pois os custos de

transação ficam muito elevados. Deste modo, passado certo nível crítico de especificidade de

ativos, as formas híbridas apresentam vantagem frente ao mercado, o que se reflete em custos

menores de transação. Já em situações de níveis muito elevados de especificidade dos ativos,

o controle eficiente da produção somente será alcançado via estrutura hierárquica. Portanto,

de um modo geral, dado um ambiente econômico, quanto maior for a especificidade do ativo,

mais eficientes são as estruturas de governança com maior grau de interdependência

contratual entre as partes.

14 No modelo, assume-se que o mercado e as firmas apresentam custos de produção idênticos e não há existência
de economias de escala e escopo. Uma apresentação mais detalhada do modelo é apresentada no Apêndice 2.
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Figura 5. Estruturas de governança como uma função da especificidade de ativos
Fonte: Williamson (1991).

Ademais, vale mais uma vez destacar a importância das instituições e das relações de

confiança entre os agentes, já que quanto mais eficientes/positivos forem estes aspectos, o

ambiente terá menor grau de incerteza (dimensão 1), reduzindo os custos de transação

referente a uma mesma especificidade do bem. Deste modo, variações nestes aspectos

provocam deslocamentos nas curvas da Figura 5, influenciando, assim, a estrutura que será

considerada eficiente. Portanto, em resumo, à medida que a incerteza e a especificidade dos

ativos reduzem, os agentes tenderão a buscar formas de governança mais próximas do

mercado, distanciando-se das formas mais coordenadas de integração, sendo o inverso

também observado, como pode ser visto no Quadro 1.

Quadro 1. Formas eficientes de governança como função da especificidade dos ativos e da
incerteza.

IncertezaEspecificidade
dos ativos Baixa Média Alta
Baixa Mercado Mercado Mercado

Média Contrato Contrato ou
integração vertical

Contrato ou
integração vertical

Alta Contrato Contrato ou
integração vertical Integração vertical

Fonte: Brickley et alli. (1997); apud Zylbersztajn e Neves (2000).

Já fazendo um cruzamento das especificidades dos ativos e frequência das transações,

no Quadro 2 são apresentados os mecanismos de governança considerados mais eficientes

m() x() h()

B

A
C
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K
2

Especificidade
dos ativos (

Custos de
transação

m() = governança via mercado
x() = governança híbrida (contratos)
h() = governança hierárquica (int. vertical)
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associados à ambos os atributos.

Quadro 2. Formas eficientes de governança como função da especificidade dos ativos e da
frequência das transações.

Nível de especificidade dos ativosFrequência Não específico Médio Alta

Baixa Gov. mercado
(Mercado Livre)

Gov. híbrida
(Negociações via Contratos)

Gov. híbrida
(Negociações via Contratos)

Média Gov. mercado
(Mercado Repetidos)

Gov. híbrida
(Negociações via Contratos)

Gov. hierárquica
(Cooperação Formal)

Alta Gov. mercado
(Mercado Repetidos)

Gov. hierárquica
(Aliança Estratégica)

Gov. hierárquica
(Integração Vertical)

Fonte: Adaptado pelo autor, com base em Zylbersztajn (1995), Peterson e Wysocky (1997 e 1998) e Webster
(1992).

Finalmente, o Quadro 3 abaixo apresenta um resumo da correlação existente entre as

três dimensões da transação e as estruturas de governança via mercado e via contratos. Nele

observa-se que, na medida em que a incerteza, a frequência e a especificidade dos ativos

aumentam (+), estruturas contratuais mais integradas tornam-se mais eficientes.

Quadro 3. Correlação entre fatores-chave na decisão de coordenação da firma.
Dimensão Coordenação Via Mercado Integração
Incerteza (ou Risco) – +
Frequência da Transação – +
Especificidade do Ativo – +
Fonte: Adaptado de Bando (1998).

Além das características das transações descritas, a escolha da estrutura de governança

considerada ideal pode ainda ser influenciada por alguns custos de transação que surgem em

função de características intrínsecas ao produto, referentes fundamentalmente à forma e

limites com que estão disponíveis aos agentes as informações relevantes sobre o bem, para o

estabelecimento de uma relação de troca. Independe, portanto, da forma como se dá a

interação dos agentes ao longo do tempo15 (AZEVEDO, 2000). Para fins analíticos, tomando

a classificação original de Nelson (1970), estes tipos de bens se distinguem em três diferentes

grupos.

O primeiro grupo de produtos, denominado "bens de procura", é aquele em que todas as

informações relevantes para a transação estão disponíveis antes da conclusão do acordo de

15 De acordo com Azevedo (2000), tais custos intrínsecos ao bem são ditos estáticos, uma vez que refletem uma
característica das transações que independe do contexto temporal em que se desenvolvem. Segundo o autor, o
ramo da ECT cujo foco recai sobre esses custos é denominado Measurement, tendo em Barzel (1982) sua
principal referência.
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troca. Neste caso, não há problemas relacionados à assimetria de informação, possibilitando que

as transações sejam reguladas eficientemente via mercado, sem a necessidade de elaboração de

arranjos complexos. Na prática, no entanto, não há exemplos reais que contemplem as

características fundamentais desse grupo. A situação mais próxima a uma transação livre de

problemas informacionais é o Mercado de Futuros e Opções, em que todas as especificações dos

contratos são claramente definidas. Mesmo assim, diante da incerteza quanto à confiança de

pagamento ou cumprimento de deveres estipulados contratualmente, há um complexo sistema

de garantias, eliminando problemas de inadimplência ou rompimento contratual.

O segundo grupo diz respeito a produtos em que determinadas informações somente

podem ser obtidas após a transação ter sido concluída ou, ainda, após o consumo do produto.

São os chamados "bens de experiência". A aquisição de uma fruta de mesa, por exemplo, é

complexa, respondendo a diversos critérios - como coloração, preço, textura, conveniência,

saúde e sabor (BROUSSEU e CODRON, 1997; apud AZEVEDO, 2000). Esses dois últimos,

particularmente, não podem ser obtidos antes do seu consumo, o que implica que a decisão de

compra não é diretamente balizada pelas informações relativas a esses critérios. Em

substituição, o consumidor utilizará elementos que possam revelar com alguma confiança tais

informações, como a consistência e o cheiro. Frequentemente, no entanto, esses sinais

intrínsecos ao produto não são suficientes para revelar ao consumidor as informações

necessárias a um processo de compra. Para resolver esses problemas de mensuração das

informações, é necessário que o arranjo institucional sinalize adequadamente as informações

relevantes. Nos casos que envolvem risco à saúde pública – que possam implicar em

intoxicação alimentar, por exemplo – o Estado normalmente estabelece a regulamentação

social, fiscalizando os produtos e aplicando penas àqueles que infringirem as regras. No

entanto, elementos subjetivos, como o sabor, são sinalizados por meio de arranjos privados,

como: i) o estabelecimento de uma marca, que consiste em um meio de prover o consumidor

com informações sobre o produto que somente seriam obtidas após o consumo; e ii) o

estabelecimento de estruturas contratuais fundadas na reputação das partes, em que se um

produto não apresenta as características que se supunha antes da celebração do contrato, a

parte prejudicada pode punir sua contraparte com a interrupção do contrato.

O terceiro grupo de produtos possui um problema ainda maior de mensuração das

informações. Nesses casos as informações relevantes para a transação não podem ser obtidas nem

mesmo após o consumo do produto, o que equivale a dizer que o problema derivado da

assimetria de informações não é apenas custoso, mas insolúvel por inspeção direta nos produtos.

Por esses motivos, tais produtos são denominados “bens de crença”. Através do exemplo do
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frango destinado ao mercado muçulmano, Azevedo (2000) descreve bem este tipo de bem.

Segundo o autor, este mercado de consumo exige que as aves sejam abatidas segundo os

preceitos do Alcorão, o que implica uma mudança da linha de abate segundo sua posição em

relação à Meca. Nem o mais experiente dos religiosos muçulmanos pode averiguar essa

informação de importância transcendental por mera inspeção de um frango já abatido. Em suma,

o produto não lhe diz nada, sendo necessário observar o processo produtivo para saber se esta

exigência está sendo cumprida16. Assim, no caso de bens de crença, três são as alternativas

mais usualmente empregadas para solucionar este problema de informação: a integração

vertical, os contratos de longo prazo com monitoramento e a certificação por auditoria externa de

elevada reputação. Em todas as três opções, há dois elementos em comum: há alguma espécie

de controle vertical e, mais fundamentalmente, o processo produtivo é observado, tornando

críveis as informações nele coletadas.

Enfim, observa-se que nos estudos baseados na ECT sobre estruturas de coordenação

costuma-se levar em consideração fatores específicos referentes às transações e ao bem, para

se propor a estrutura contratual considerada mais eficiente dado um determinado ambiente

econômico. Como aponta Williamson (1985), através destes fatores é possível prever os

arranjos contratuais que serão requeridos pelos agentes. Contudo, quando a análise é voltada a

uma determinada realidade empírica, é importante levar também em consideração fatores

específicos locais, tais como os ligados às características sócio-econômicas do produtor e da

sua unidade produtiva como elementos na análise dos determinantes da escolha do tipo de

coordenação por parte dos agentes. Inclusive, porque fatores como estes influem em atributos

discutidos, como por exemplo, escolaridade influencia especificidade do ativo.

Portanto, como pôde ser observado ao longo deste capítulo, a teoria descrita possibilitará

não apenas aprofundar a análise do problema proposto na pesquisa, como também

desenvolver testes empíricos referentes aos problemas contratuais e da organização

econômica do Polo em estudo. Contudo, para tal, será importante se fazer uma análise

detalhada da atividade a qual esta pesquisa se propõe estudar, o que será realizado ao longo do

próximo capítulo.

16Segundo Azevedo (2000), na maior parte dos bens de crença, a informação relevante – indisponível no produto –
pode ser obtida no processo de produção. Há casos extremos, no entanto, em que isso é insuficiente.
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3. A ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO: APLICAÇÕES PARA A

FRUTICULTURA NA AGRICULTURA FAMILIAR

No Brasil a produção de frutas, tanto comercial como para a subsistência, possui um

importante papel para a atividade agrícola familiar, contribuindo para o seu fortalecimento e

garantindo sua sustentabilidade. Isto porque se trata de uma cultura que necessita, de uma

maneira geral, para que seja economicamente viável em relação a outras produções agrícolas: i) de

uma pequena extensão de terra; ii) de pouco conhecimento técnico; e iii) de um baixo nível de

investimento para se iniciar na atividade. Por outro lado, a alta perecibilidade, a elevada

participação do frete no custo, o elevado grau de incerteza quanto à variação de preços e da

qualidade (diante das incertezas naturais), as políticas de segurança alimentar impostas pelos

diversos mercados ao redor do mundo, entre outros aspectos, impõem uma série de limitações à

sua comercialização por parte destes produtores.

Neste contexto, fazendo uso do referencial teórico descrito no Capítulo 2, é possível investigar

quais seriam os meios mais adequados para que pequenos produtores de fruta de uma

determinada localidade tornem-se eficientes em termos transacionais, utilizando, na análise, os

atributos apontados como relevantes para tal designação. Portanto, este item tem exatamente como

objetivo identificar e analisar estas especificidades encontradas na comercialização das frutas por

parte dos pequenos produtores, utilizando como base teórica a Economia dos Custos de Transações

(ECT). Para tal, foi realizado um vasto levantamento bibliográfico em busca dos principais

trabalhos que utilizam a ECT como ferramenta para a análise das transações destes tipos de

produtores de frutas no país.

Nestes termos, esta resenha encontra-se organizada em duas seções básicas. Na primeira será

feita uma breve discussão da evolução e atual situação em que se encontra o mercado doméstico e

mundial de frutas, em termos de suas principais vias de escoamento. Em seguida, na segunda seção,

parte-se para uma análise mais direta em termos da relação entre a atividade da fruticultura e a

agricultura familiar sob a perspectiva teórica da ECT, sendo esta dividida em duas subseções:

primeiramente, são descritas as características intrínsecas à fruta e as suas transações; e, na

sequência, são descritas e analisadas as principais estruturas de governança e canais de

comercialização disponíveis aos pequenos produtores de frutas no país, lembrando que ambas

as análises mantêm como base os elementos da ECT.
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3.1 Antecedentes

O agronegócio brasileiro está em franco crescimento, pois, de um modo geral,

demonstra vantagens comparativas e relativas em relação ao resto do mundo. Neste âmbito,

destaca-se a fruticultura, cujo consumo vem se disseminando cada vez mais na preferência

dos diversos mercados. Para se ter uma ideia, em 2009 o Brasil produziu cerca de 43 milhões

de toneladas de frutas, ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de produção de frutas –

atrás da China (175 milhões de toneladas) e da Índia (57 milhões de toneladas) –, dos quais

47% foram destinadas ao consumo in natura e 53% aplicadas no processamento. Além disso,

no mesmo ano, as exportações ligadas à atividade rederam US$ 2,625 bilhões, sendo 21%

deste total em frutas frescas – destaque para melão, uva, manga, maçã, limão e banana – e

79% em frutas processadas – destaque para o suco de laranja e a castanha de caju (IBRAF,

2010).

Ou seja, esta atividade tem grande importância ao país em termos de geração de

emprego e renda e criação de valor agregado. Analisando separadamente este último item

(criação de valor agregado), observa-se esta realidade já que, mesmo quando comercializado

na modalidade in natura, a fruta já apresenta um ajuntamento de valor embutido no seu preço

de venda muito alto, pois é preciso que seja agregada uma série de rotinas para as quais se

demandam tempo e recursos financeiros, para manutenção do produto em condições

favoráveis ao consumo, conservação do sabor e da aparência desejável pelo consumidor, bem

como para que este chegue até o consumidor final. Deste modo, observa-se a existência de

uma série de elos na cadeia produtiva da fruta, dentre as quais as vias de comercialização se

apresentam como uma das principais.

Contudo, para entender este atual cenário, é importante retornar quatro décadas para,

assim, entender quais fatores têm levado a este elevado grau de segmentação do setor de frutas

no Brasil, resultando em fortes impactos sobre o seu modo de produção e de comercialização.

Como apontam Belik e Chaim (1999), até meados da década de 1970, praticamente toda a

comercialização de frutas do país se dava através de casas comerciais tradicionais – tais como

quitandas, mercearias e, principalmente, feiras-livres. Segundo os autores, esta realidade era

reflexo de um precário sistema de abastecimento atrelado a esta cadeia produtiva nos grandes

centros urbanos. Contudo, o agravamento da situação de carestia nos grandes centros urbanos,

potencializado pela rápida expansão de sua aglomeração populacional, induziu o Estado a

realizar as primeiras intervenções sob este mercado, procurando organizar minimamente os

circuitos de abastecimento destes produtos. Porém, dada a relativa estabilidade do nível de
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renda da sociedade e o baixo apelo referente ao fator “consumismo”, a dieta alimentar da

população manteve-se composta basicamente do produto in natura ou semi-processado. Além

disso, o fato do homem ter condições de sustentar a família – mantendo a mulher com uma função

básica na sociedade de dona-de-casa e responsável pelas compras do dia-a-dia – garantiu, em

grande medida, até final dos anos 1960, condições para continuidade da comercialização baseada

nas formas tradicionais citadas.

Entretanto, a necessidade de uma nova fonte de renda pelas famílias acabou empurrando a

mulher ao mercado de trabalho, reduzindo o seu tempo disponível para a compra do bem e para o

preparo das refeições à família (GOLDMAN e REDCLIFT, 1990; apud BELIK e CHAIM, 1999).

Além disso, curiosamente, é justo nesta mesma época que se introduzem nas grandes cidades

brasileiras as primeiras cadeias de supermercados. Assim, tais fatores contribuíram enormemente

para uma mudança nos hábitos de consumo das pessoas, havendo queda de participação das

feiras e quitandas na comercialização das frutas, em razão de um aumento do interesse dos

supermercados na comercialização de produtos frescos. Ou seja, a partir daí, o supermercado

passou a ser o principal canal de distribuição de frutas das maiores regiões metropolitanas do

país, aumentando, inclusive, o acesso de consumidores de renda mais alta a estes bens.

Com isso, a preocupação com a qualidade – tanto em termos de aparência, como também

de sabor e valores nutricionais – elevou-se17, forçando os produtores a se adequarem às novas

exigências e, como consequência, a trabalharem via contratos mais coordenados e/ou formalizados

junto ao elo demandante de seus bens. Segundo Faulin e Azevedo (2003), isto ocorreu porque,

apesar das primeiras compras dos supermercados terem se dado diretamente com os produtores via

contratos informais controlados por meio de confiança, com o aumento da freqüência das

transações e a elevação das exigências referentes à especificidade dos produtos, estes tipo de

arranjo tendeu a ser substituído por outros mais formais. Mais à frente, visando complementar

seus sistemas de abastecimento, os supermercados passaram também a recorrer (i) às

principais Centrais Estaduais de Abastecimento Sociedade Anônima (CEASAs) e sacolões18

do país; e (ii) às centrais de compra pertencentes aos próprios supermercados19, obrigando os

17 Na verdade, como destacam Dörr e Marques (2006), essa preocupação com a qualidade do alimento advém
indiretamente da pressão dos consumidores finais, na qual os supermercados apenas são o reflexo desta
demanda.
18 Segundo Machado e Silva (2004) tanto as Ceasas quanto os sacolões foram criados a partir da década de 1980
pelo governo brasileiro e instalados em todas as capitais e grandes cidades do país visando atender aos aspectos
intrínsecos das cadeias produtivas das frutas, flores e hortaliças referentes à dificuldade de distribuição, tendo em
vista o curto ciclo produtivo e a interferência do clima nos aspectos de quantidade ofertada e demandada destes
bens.
19Segundo Souza (2001), uma central de compra constitui num espaço físico onde o varejista efetua negociações
diretamente com o produtor. Portanto, ela acaba canalizando todas as operações comerciais e financeiras para um
único espaço, fazendo com que o varejista consiga melhor exercer o seu poder de barganha sobre o produtor,
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produtores a voltar sua atenção também a estes entrepostos como importantes canais para

escoar seus bens.

Vale aqui abrir um parêntese em relação ao aumento da participação das firmas de

processamento na cadeia em análise, encarregadas em transformar a fruta em produtos que

atendessem as perspectivas de consumo criadas após a ascensão dos supermercados. Segundo

Vilarinho (2006), este crescimento só foi possível com a evolução da especialização do

agronegócio no país pós-1970, em que o produtor passou a se envolver quase que

exclusivamente com as operações de cultivo; enquanto que o armazenamento, processamento

e distribuição dos produtos foram transferidos para organizações produtivas fora da fazenda.

Neste contexto, segundo Farina et alli (1997), houve uma tendência à consolidação da

diferenciação das commodities, enquanto os mercados tradicionais perdem seu papel de

grande coordenador das economias modernas, fazendo com que, gradativamente, estas firmas

passassem a constar como mais uma importante possibilidade ao escoamento produtivo para

os fruticultores.

A partir dos anos 1990, no país ganha força o processo de abertura comercial, fazendo

com que os fruticultores mais eficientes passassem a voltar sua atenção ao mercado externo

como o principal alvo a ser alcançado. Assim, os elos de distribuição e escoamento de frutas

se expandiram ainda mais, fortalecendo a participação de agentes que até então não tinham

tanto destaque nessa cadeia produtiva, como é o caso das tradings internacionais,

encarregadas de viabilizar a intensificação do escoamento da fruta nacional no mercado

externo.

Contudo, também nesta década, episódios mundiais marcados por doenças animais de

grandes proporções – tais como os casos da “vaca-louca” e da “gripe aviária”20 –

intimidaram, ao redor do mundo, o consumo de produtos alimentícios de origem animal e

vegetal, fazendo com que seus consumidores passassem a dar ainda mais importância à saúde

do alimento. Para atender a tais demandas, observa-se que os principais mercados

internacionais intensificaram as normas e restrições sanitárias e fitossanitárias sobre a entrada

de frutas sobre suas fronteiras (DÖRR e MARQUES, 2006). Deste modo, a variável ‘preço’

acabou perdendo peso como fator determinante da competitividade da fruta, em detrimento

podendo obter redução nos custos da ordem de 30%.
20 Ambas se constituíram em epidemias que ultrapassaram as fronteiras nacionais e foram amplamente disseminadas
durante os anos 1990, causando pavor nos consumidores de vários países do mundo. A primeira se trata de uma
epidemia de gripe que partia dos frangos podendo ser transmitida ao homem, sendo analisados os primeiros
casos em Hong Kong em 1998, com novos casos na Coréia do Sul em 2003 (VARELLA, 2010). Já a segunda se
trata de uma doença que partia do boi podendo ser transmitida a partir do consumo de sua carne, havendo um
surto no início dos anos 1990, alastrando-se até meados dessa mesma década (PIMENTEL, 2009).
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de outros fatores relacionados às exigências da demanda – tais como qualificação,

preocupação com questões de biossegurança e atendimento aos requisitos das grandes redes

de distribuição e do consumidor21 (FÁVERO, 2008).

No entanto, para se atender a estas exigências, é preciso levar em consideração a atual

realidade da atividade frutícola, em que, para se chegar até o consumidor final, o bem passa

por uma série de elos referentes não só à produção do bem, como também à sua

comercialização (ver Figura 1). Assim, a preocupação dos consumidores se dá não somente

com o produto final, mas com todo o sistema produtivo; e, como consequência, o controle de

qualidade exigido deve se dar não somente no elo produtivo, mas ao longo de todo o percurso

que o bem faz até chegar ao consumidor final. Neste sentido, como aponta Vieira et alli

(2002), serviços ligados à comercialização, logística, distribuição e qualificação passam a ser

requisitos algumas vezes até mais importantes que a própria eficiência referente à quantidade

produzida para a competitividade do agronegócio.

Assim, se pelas vias tradicionais de mercado o provimento de frutas para o varejo

contém pelo menos três etapas – informações comerciais, negociações e logística22 –, a busca

por uma maior eficiência sobre a comercialização dos bens, dada as exigências impostas

sobre sua qualidade, vem induzindo os agentes desta cadeia a estabelecer vínculos cada vez

mais estreitos e duradouros. Deste modo, na medida em que um produtor de frutas aumenta a

especificidade do seu produto e a frequência de suas transações, suas relações com os

demandantes de seus bens tende a transitar de formas de livre mercado para formas mais

intensas de coordenação. Segundo Belik e Chaim (1999), assim, além de se obter ganhos

logísticos advindos das operações, é também possível se obter ganhos ainda mais

significativos no frescor e na durabilidade dos alimentos na área de vendas, o que permite ao

elo final desta cadeia reduzir o desperdício e também obter melhores preços junto ao

consumidor.

Observa-se, portanto, que os grandes distribuidores vêm cada vez mais impondo

estruturas de contratos mais coordenadas com seus fornecedores. Ou seja, no comércio

moderno, contratos formais de venda tendem a se multiplicar, diferindo das velhas

21 É interessante destacar que, com estas maiores exigências, uma maior fração das frutas passou a ser descartada
da possibilidade de comercialização, abrindo, também por essa via, possibilidade a um maior protagonismo das
firmas de processamento como via de escoamento aos produtores, na medida em que: i) elas podem usar bens in
natura de pior qualidade como matéria prima para polpa, suco e doce, por exemplo, ajudando a reduzir
desperdícios (BRAINER et alli, 2008); e ii) seu produto final, de um modo geral, apresenta características mais
fáceis de serem aplicadas normas sanitárias e fitossanitárias (RIBEIRO et alli, 2005).
22 O comprador obtém informações comerciais quanto aos preços e características da mercadoria; em seguida se
estabelece as negociações com o pagamento ou a troca de compromissos isolados e, finalmente, se transporta o
produto para o ponto de venda (logística).
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modalidades de compra via mercado spot, cujos estabelecimentos se baseiam por uma troca

imediata e fortuita, sem que sejam determinados previamente o preço e o volume a ser

negociado. Contudo, pelo lado do produtor, vale destacar que a intensificação contratual

imposta pelos grandes distribuidores leva a uma necessidade de maior produtividade,

regularidade, pontualidade na entrega e qualidade do bem, o que faz com que os produtores

menos capacitados – que são grande maioria no país – acabem não tendo condições de

competir nos melhores mercados ou até, nos casos mais graves, tendo que se desfazer de suas

propriedades, como destacaram Castro e Wilk (2003).

Ademais, vale mais uma vez abrir um parêntese para destacar que a partir de meados da

década de 1990 – junto (i) à redução do tamanho do Estado nacional na economia, que

restringiu o volume de intervenções diretas do governo federal à atividade, (ii) ao intenso

processo de abertura comercial, que elevou sobremaneira à concorrência externa no país (iii)

e à necessidade de elevação na escala produtiva, visando melhorar o poder de negociação e

alcançar melhores mercados –, gradualmente os produtores passaram a se conscientizar das

vantagens em se organizarem em torno de cooperativas e associações (ACSELRAD, 2002).

Assim, nas últimas duas décadas, segundo o Ibraf (2010) estas organizações vêm se tornando

cada vez mais importantes como vias de escoamento da fruta, principalmente no caso dos

pequenos produtores.

Enfim, de um modo geral, observa-se que, apesar de sempre ter se pautado pelos

requisitos ligados à qualidade, no atual contexto a cadeia de produção de frutas vem (i) dando

ainda maior importância ao grau de diferenciação dos produtos, incorporando uma série de

exigências e novos requisitos de qualidade ao bem, aliada (ii) a uma enorme elevação na

necessidade de escala de distribuição. Diante dessas novas condições, observa-se a

introdução de uma série de novos agentes na sua cadeia produtiva associados à distribuição

dos bens, provocando intensas mudanças desde a produção agrícola, passando pelos hábitos

de compra do consumidor, até chegar na intensidade de coordenação entre seus elos. E,

nestes termos, a abordagem da ECT possibilita analisar a direção que deve seguir os sistemas

contratuais, para se chegar àqueles considerados mais eficientes para cada diferente tipo de

produtor. Para tal, é necessário identificar as características específicas em termos

transacionais desta atividade, o que será feito no item a seguir.
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3.2. A fruticultura na agricultura familiar sob a perspectiva da ECT

3.2.1. Características intrínsecas à fruta e às suas transações

Ao longo do Capítulo 2 foi amplamente discutido que é possível, através da ECT, se

chegar a conclusões quanto à eficiência de diferentes arranjos contratuais em termos de custos

de transações, sendo, para tal, necessária uma análise levando-se em conta as características

intrínsecas à atividade estudada, bem como os atributos relacionados às suas transações. Neste

sentido, este subitem tem como objetivo exatamente examinar, à luz da ECT, quais fatores

peculiares da atividade da fruticultura – em termos de suas características intrínsecas e de suas

transações – podem ser identificados, de modo a tornar possível uma análise voltada

especificamente à eficiência das relações transacionais existentes entre os pequenos

produtores de fruta e seus elos à jusante. Antes, vale destacar que, em alguns momentos, a

análise de determinado atributo específico poderá se confundir com a de outros. Isto ocorrerá

porque, para o caso proposto, muitas das características próprias da atividade possuem forte

vínculo sobre mais de um dos atributos estudados – por exemplo, o alto grau de perecibilidade

da fruta tem influência direta sobre a especificidade física, de marca, de localização e

temporal dos bens/produtores.

- Características intrínsecas ao bem

Iniciando a análise em termos das características intrínsecas ao bem, segundo Rezende

(2004), pode-se afirmar que a fruta possui atributos referentes a bens de procura, de

experiência e de crença, já que: (i) a cor, a consistência, o cheiro e o tamanho são atributos de

procura; (ii) o sabor e a saúde são atributos de experiência; e (iii) a segurança é um atributo de

crença. No entanto, grande parte dos trabalhos analisados (AZEVEDO, 2000; ZERBIELLI,

2005; AZEVEDO et alli, 2005, COSTA et alli, 2003; entre outros) aponta a fruta como sendo

um “bem de experiência”, por estes atributos serem os que mais se destacam frente aos

demais.

Sendo assim, dado que informações a respeito do sabor e da saúde das frutas não podem

ser obtidas antes do seu consumo, a decisão de compra dos consumidores não é diretamente

balizada por esses elementos, mas por aqueles que possam revelar com alguma confiança tais

informações, como a consistência, a cor e o cheiro. Inclusive, segundo Rezende (2004), muitas

pesquisas empíricas comprovaram que, na compra destes tipos de bens, os consumidores
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utilizam até o preço como indicador de qualidade23 – fazendo, assim, com que algumas vezes

o seu aumento não leve à redução de demanda, mas sim ao contrário. Contudo, o fato é que

todos estes elementos referentes ao produto não são suficientes para revelar todas as informações

referentes ao bem, fazendo com que o produtor qualificado tenha dificuldade em convencer o

comprador sobre a sua qualidade. Isto possibilita que produtores menos qualificados ajam de

maneira oportunista, o que acaba impactando negativamente sobre o valor pago para todos os

produtores – qualificados ou não24 (AZEVEDO et alli, 2005).

Visando minimizar estes tipos de problemas, é possível lançar mão de arranjos institu-

cionais que busquem sinalizar adequadamente tais tipos de informações buscadas pelo

comprador. Neste sentido, para casos da saúde da fruta – que possa implicar em intoxicação

alimentar do consumidor, por exemplo – o Estado normalmente estabelece normas e

regulamentações sociais, inspecionando os produtos e punindo aqueles que não cumprirem as

regras. Já para casos de elementos subjetivos, como o sabor, existem meios privados de

sinalização que buscam transpor tal problema, como o estabelecimento de uma “marca”.

Como bem exemplifica Azevedo (2000), não é necessário consumir um chocolate Nestlé para

se obter informações sobre seu sabor e qualidade. Assim, a marca consiste em um meio de

prover ao consumidor informações sobre o produto que somente poderiam ser obtidas após o

consumo, desempenhando o papel de reduzir os problemas de mensuração de informações.

Neste sentido, a certificação25 pode servir – tanto para o Estado, como para os

consumidores – como um bom indicativo para mensuração das informações inerentes às

frutas. Isto porque, como descrevem Souza e Saes (2006), a certificação consiste em um

instrumento que consegue: reduzir a assimetria de informações entre os agentes da transação;

melhorar a capacidade dos consumidores para identificar atributos de qualidade específicos,

que são muito difíceis de observar sem o consumo do bem; e garantir que determinada fruta

seguiu os procedimentos exigidos pelos governos para entrar em seus mercados. Porém, os

sistemas de certificação representam maiores custos, sendo, assim, vantajoso apenas se

23 Segundo Caiati (1994) apud Rezende (2004), entre os principais fatores que levam o preço a ser um indicador
de qualidade estão: i) a falta de informações sobre diferenças de qualidade entre produtos (aparentemente)
similares; ii) a consciência de que os produtos possuem características diferentes, embora não identificáveis; iii)
a crença de que os preços refletem os custos envolvidos na produção de qualidade; e iv) o fato do preço ser um
indicador consistente para se fazer comparações.
24 Como aponta Williamson (1996), este tipo de problema, conhecido como risco moral, é comum de ambientes
econômicos em que há assimetria de informação e interesses divergentes entre as partes que realizam as
transações, na qual um destes agentes utiliza-se de atitudes antiéticas para alcançar seus interesses.
25 Certificação consiste na avaliação de um determinado processo, sistema ou produto segundo normas e critérios
que visa verificar o cumprimento dos requisitos, conferindo ao final um certificado com o direito de uso de uma
marca de conformidade associada ao produto ou imagem institucional se os requisitos estiverem plenamente
atendidos (MAPA, 2010).
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permitir reduções nos custos de transação totais (JAHN et alli, 2004; apud MONDELLI,

2007). Ou seja, como apontam Farina e Reardon (2000), ao certificar-se, o produtor passa a

perder valor se continuar a comercializar seus produtos via mercado spot, visto que esse

arranjo não permite valorizar os procedimentos adotados na produção certificada, passando a

ser consideradas mais eficientes estruturas mais intensas de coordenação.

Contudo, no caso da fruta, a criação de uma marca é considerada ainda um indicativo

relativamente limitado, por se tratar de um bem atrelado às condições da natureza e cujo alto

grau de homogeneidade é uma de suas principais características. Sendo assim, mesmo com uma

marca e/ou uma certificação reconhecida pelos compradores, mantém-se uma certa

impossibilidade de se saber exatamente a qualidade real do bem.

Neste caso, segundo Azevedo (2000), o produtor pode também recorrer à sua reputação

e de seus bens. Ou seja, uma solução que se apresenta é o estabelecimento de estruturas

contratuais fundadas na reputação das partes. Dessa forma, uma vez que algumas informações

são obtidas apenas após o consumo, o descontentamento com a execução de um determinado

acordo pode ser manifestado via interrupção da transação. Em outras palavras, se a fruta não

apresenta as características que se supunha antes da celebração do contrato, a parte

prejudicada pode punir sua contraparte com a interrupção do contrato, sendo o valor dessa

punição tanto maior quanto maiores forem: i) o valor presente correspondente aos ganhos

futuros que a contraparte poderia obter na continuidade da transação; e ii) a perda de sua

reputação, elemento que tem valor econômico por permitir redução de custos de transação

(Kreps, 1990; apud Azevedo, 2000).

Enfim, por envolver alto risco referente à informação quanto à qualidade do bem,

Rezende (2004) afirma que, como uma primeira aproximação, é possível generalizar que, para

bens de experiência, a governança é realizada mais eficientemente por mecanismos de

mercado, baseado em reputação através de relações bilaterais. Contudo, na medida em que o

bem vai ganhando qualificação e se torna possível repassar esta informação ao elo à jusante,

estruturas mais intensificadas de governança vão se tornando mais eficientes.

- Atributos de transação

Partindo aos atributos específicos referentes às transações da fruta, será analisada primeiramente

a especificidade dos ativos, por ser considerada o mais importante a definir a estrutura de transações.

Segundo Zambielle (2005), isto se deve, basicamente, a dois fatores: i) aos demais atributos –

incerteza e frequência – normalmente afetarem de forma homogênea as transações entre o pequeno
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produtor e seu elo à jusante; e ii) às frutas, por serem produtos delicados e de rápido processo de

amadurecimento, necessitarem de alguns investimentos/cuidados específicos, tais como atenção

especial na colheita, para evitar danos; embalagens adequadas, para impedir a sua contaminação;

resfriamento, para retardar o seu amadurecimento; armazenagem e transporte em ambiente adequado;

entre outros. Esta análise partirá das seguintes evidências teóricas, descritas ao longo do Capítulo 2: i)

a especificidade do ativo pode ser definido em seis diferentes tipos; e ii) quanto maiores forem tais

especificidades mais eficientes se tornam estruturas contratuais mais coordenadas. Ademais, em

termos intrínsecos ao bem (analisados anteriormente), será considerado que a fruticultura apresenta

problemas de perecibilidade, bem como de elementos ligados à mensuração da informação sobre sua

qualidade, em que ambos os fatores apresentam interferência determinante nos preços e na dinâmica

estrutural considerada mais eficiente nos termos propostos.

A especificidade física se refere aos ativos físicos envolvidos na produção da fruta, indo desde

o uso da terra e o tipo de cultura escolhidos pelo produtor, até a qualidade dos investimentos

realizados na(s) atividade(s) selecionda(s). Ou seja, esta especificidade pode ser analisada sob

diferentes aspectos.

Em termos do ativo físico “terra”, por exemplo, Nassar e Botelho (1999) destacam que este

poderia estar sendo utilizado para atividades alternativas à produção de frutas – tais como para a

pecuária ou para o cultivo de culturas temporárias. Neste sentido, a especificidade física da

propriedade pode ser considerada relativamente alta, elevando-se ainda mais na medida em que o

produtor decide especializar-se e investir em máquinas, equipamentos e instalações

especialmente voltadas à fruticultura, pois aumentaria os custos de uma eventual realocação de

atividade na propriedade. No entanto, se o fator terra for visto do ponto de vista de que uma cultura

está sendo produzida em detrimento de outra(s), sendo todas elas frutas, esta especificidade reduz-se,

já que boa parte dos investimentos físicos poderia ser reutilizada – principalmente aqueles realizados

durante a fase produtiva. Como exemplifica Costa et alli (2003), no geral, no caso do melão, as

máquinas e equipamentos utilizados no seu cultivo são os mesmos utilizados em outros tipos

de fruta, podendo ser classificados, nestes termos, como sendo de baixa especificidade. No

caso da videira, Vilpoux et alli (2009) também aponta que maior parte dos investimentos em

maquinários realizados na fase do processo produtivo da fruta pode ser interpretada como

sendo de baixa especificidade física, pois possui grande propensão em ser reaproveitado em

quaisquer propriedades, desde que nelas sejam também cultivadas frutas.

Contudo, mesmo nestes casos, os autores também destacam a existência de outros tipos

investimentos de difícil reaproveitamento, destacando aqueles realizados na fase de

implantação do pomar e na fase de pós-colheita. O primeiro tipo decorre do fato da
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fruticultura se tratar de uma atividade perene, cujo ciclo de maturação dos investimentos pode

ser considerado longo. Assim, as despesas realizadas em uma área plantada para formação de

um determinado pomar acabam pouco reaproveitadas caso o produtor queira alterar a cultura

a ser produzida na propriedade. Para citar um exemplo, no caso da uva, Tarsitano (2001)

descreve que a videira na região de Jales (SP) possui horizonte de vida útil aproximado de 10

a 12 anos, demandando cerca de 7 anos para que os investimentos sejam amortizados. Sendo

assim, caso deseje modificar o cultivo, o produtor terá que esperar um período de tempo

considerável para que a nova cultura venha a compensar financeiramente esta eventual

realocação. Deste modo, esta característica não só inviabiliza, na maioria dos casos, rápidos

ajustes produtivos a serem realizados nas propriedades; como, muitas vezes, faz com que o

produtor, mesmo quando decida encerrar suas atividades produtivas com uma certa cultura,

ainda prossiga produzindo-a até o vencimento de sua vida útil. Neste sentido, como aponta

Neves (1999), quanto maior o ciclo produtivo da cultura e a área plantada do bem, maior a

sua especificidade, uma vez que sua alocação para outra atividade torna-se ainda mais

dispendiosa, fazendo com que estruturas contratuais mais intensificadas sejam consideradas

mais eficientes. O segundo tipo decorre das necessidades específicas requeridas por cultura

na fase de pós-colheita, sendo estas tanto maiores quanto maiores forem os níveis de

exigência do mercado consumidor ao qual o produtor pretende escoar seus bens. Como

aponta Faria et alli (2008), isso ocorre pois para se atender às limitações impostas pelos mercados

mais restritos, é necessário que o produtor realize uma série de investimentos específicos em sua

propriedade, principalmente na etapa de pós-colheita, tais como em packing houses e instalações

refrigeradas, pois é por meio deste aparato que é possível se realizar a devida seleção e

classificação do produto a ser comercializado, bem como o devido processo de embalagem,

empacotamento, padronização e estocagem do bem.

Ademais, vale destacar que aquelas culturas que possuem um espectro mais amplo de

possibilidades de mercados consumidores e canais de distribuição apresentam relativamente menores

especificidades, por contar com um maior número de alternativas de escoamento, minimizando

eventuais perdas caso haja, por exemplo, uma quebra de contrato (CORDEIRO et alli, 2008). Nestes

termos, excetuando-se alguns casos específicos – tais como bens orgânicos ou aqueles direcionados

a algum tipo específico de processamento – no geral, a fruticultura apresenta baixa especificidade,

por trabalhar com produtos bem aceitos em uma grande quantidade de mercados. Contudo, para se

ampliar este leque de possibilidades de escoamento da produção, é indispensável ao produtor,

também neste caso, realizar uma série de investimentos específicos, sobretudo na etapa de pós-

colheita, tais como os descritos anteriormente, o que pode acabar mais que compensando a ampliação
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dos mercados em termos da elevação da especificidade física em análise (FARIA et alli, 2008).

Enfim, de um modo geral, conclui-se que aquelas propriedades que produzem culturas

(i) que apresentam maiores restrições para serem aceitas em diferentes mercados; (ii) que

necessitam de um maior investimento inicial por área plantada; e/ou (iii) que realizam

maiores investimentos totais em áreas plantadas e/ou em máquinas, equipamentos e

instalações específicas, possuem maior especificidade física. Ademais, segundo Trombin (2007)

e Neves (2003), vale destacar que a especificidade física, em grande medida, pode ser analisada

juntamente à especificidade dedicada, pois ambas se referem a investimentos voltados aos ativos

físicos envolvidos na produção da fruta transacionada, muitas vezes, direcionadas para um

determinado tipo específico de contrato de transação – por exemplo, máquinas específicas para a

atividade e de realocação muito custosa ou até impossível, resultando, neste extremo, apenas em valor

de sucata/reciclagem.

Analisando a especificidade de capital humano, é possível descrevê-la, no caso da fruta,

como o conhecimento técnico e a habilidade adquiridos ao longo dos anos em termos produtivos e

de comercialização e que possuirão aplicabilidade limitada em outras atividades. Neste sentido,

esta especificidade cresce na medida em que a propriedade eleva sua disponibilidade de mão-

de-obra em condições de realizar operações específicas em termos de (i) tratos culturais da

planta e operações de colheita e pós-colheita, de modo a aumentar a produtividade e a

qualidade do bem e evitar os danos físicos e a aceleração de sua perecibilidade; e (ii)

operações de mercado, sem esbarrar em normas específicas para alcançar os mais diversos

consumidores e utilizando-se das melhores vias de escoamento disponíveis (NASSAR E

BOTELHO, 1999). Para tal, Vilpoux et alli (1999) afirma que é necessário que o produtor

esteja em constante contato (direta ou indiretamente) com informações sobre novos métodos

produtivos, insumos, cursos de capacitação, regras e legislações de mercado e canais de

comercialização.

Seguindo essa mesma lógica, a especificidade de capital humano tende também a aumentar

na medida em que os produtores se especializam e realizam maiores investimentos em seus cultivos,

com intuito de melhorar a qualidade do bem e, assim, alcançar melhores mercados. Isso ocorre pois a

atividade passa a demandar do produtor ainda maiores habilidades específicas que envolvem

desde o conhecimento das regras e legislações (tarifárias e não tarifárias) voltadas a atender

todas as exigências requeridas pelo mercado ambicionado, até a capacidade de pô-las em

prática em sua propriedade. Deste modo, observa-se que, geralmente, a especificidade física e

de capital humano propendem em seguir variações numa mesma direção (LIMA JUNIOR,

2008).
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Para citar um exemplo, Laprano (2005) destaca que na última década, com a elevação

dos problemas ambientais mundo afora, os mercados mais exigentes deixaram de consumir

alimentos de propriedades que não adotavam técnicas específicas de controle ambiental.

Assim, os produtores que desejassem alcançar tais mercados (e/ou manter-se neles),

precisariam entender estas normas para, consequentemente, ter condições de por em prática

os seus procedimentos – adoção de adequadas técnicas de plantio, de adubação, de

pulverização e controle de pragas, de colheita e direcionamento adequado dos resíduos

tóxicos. Deste modo, neste caso, seria necessária uma elevação não só na especificidade de

capital humano, como também na de capital físico, já que não adiantaria ao produtor saber as

normas exigidas e como deve proceder para satisfazê-las, se não fossem realizados os

investimentos específicos, em termos dos insumos e instalações, necessários para pô-las em

prática – no caso, por exemplo, com a construção de um local apropriado para que as

embalagens de produtos tóxicos sejam armazenados e, posteriormente, coletados para a

reciclagem.

Citando outro exemplo, o das exportações de manga e mamão brasileiro ao mercado

americano, Faria et alli (2008) descreveram que, para cumprir as exigências fitossanitárias

impostas, os exportadores devem investir em máquinas, laboratórios, modificações no local

de embalamento e, principalmente, em funcionários específicos para realizar tais funções.

Sendo assim, os autores concluem que, independentemente das demais especificidades, a

adequação às exigências requeridas pelos mercados externos mais restritos requer não só alta

especificidade de ativos físicos, como, sobretudo, de capital humano. Assim, a busca pela

qualidade nos sistemas agroalimentares deve envolver adaptações que incluam,

obrigatoriamente, investimentos em ambos os ativos. Por analogia, no caso inverso – ou seja,

das frutas destinadas a mercados menos exigentes – pode se afirmar que o nível de

especificidade humana (e física) tende a ser mais baixo, já que neste mercado são exigidos bens

cujas demandas técnicas são menos restritas e, normalmente, já bastante difundidas.

Portanto, por tudo que foi descrito, Costa et alli (2008) conclui que a especificidade do

capital humano embutido na fruta transacionada pelo pequeno produtor guarda uma

associação direta e positiva com o nível de capacitação dos recursos humanos existentes na

propriedade. Deste modo, fatores como escolaridade, investimentos em cursos e treinamentos,

anos de experiência com a atividade – referida por Williamson (1996) como “learning by doing”

– e contratação de serviços de assistência técnica podem contribuir bastante para que haja

diferenciações em termos deste tipo de especificidade.

A especificidade da marca, no caso, trata-se de um ativo intangível, mas de elevado
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valor econômico, associado à construção de um nome, de uma marca e/ou de uma reputação

do produtor e/ou do seu bem em um determinado mercado.

Neste sentido, como descrito, pelo fato da fruta constituir-se como um “bem de

experiência” – cuja característica consiste em ser um bem relativamente homogêneo e

dependente dos fatores naturais, impossibilitando ao consumidor ter informações precisas a

respeito de sua qualidade real, a não ser após o seu consumo –, sabe-se da importância do

estabelecimento de uma marca identificadora do produto no mercado e que esta seja um

certificado de sua qualidade para os agentes que os comercializa, bem como para o

consumidor final. Contudo, como aponta Costa et alli (2003), por possuir apenas capacidade

limitada de sinalizar todas as informações buscadas pelo comprador, não é comum ver

pequenos produtores realizando grandes custos/esforços com realização de propaganda,

atividades de promoção de vendas, desenvolvimento de embalagens diferenciadas, entre

outros, fazendo com que esta especificidade seja considerada baixa na maioria dos casos

analisados. Por exemplo, ao examinar o caso da uva produzida na região de Jales (SP),

Vilpoux et alli (2009) concluíram que a especificidade da marca é quase nula, tendo muito

pouca influência, portanto, nas estruturas transacionais observadas. Contudo, estudando a

mesma região, dentre os 19 viticultores analisados, Costa et alli (2008) identificou um que

desenvolveu um selo próprio, conseguindo, pela especificidade da marca, receber preços

diferenciados pela sua fruta.

Ademais, Azevedo (2000) destaca também haver alguns casos específicos em que,

mesmo sem a criação de uma marca (ou selo) específica, a reputação que o nome do produtor

e/ou do produto tem no mercado é suficiente para atestar ao comprador um diferencial

positivo referente àquela eventual transação, o que, segundo o autor, é um fator desejável.

Para o autor, isso é possível ocorrer na medida em que determinado produtor realiza

subsequentes transações, cumprindo integralmente os contratos e fornecendo uma fruta com a

qualidade que se supunha antes da celebração da transação. Neste caso, o produtor mantém –

ou até melhora – sua reputação no mercado, permitindo redução dos custos de transação ao

viabilizar futuros contratos relativamente mais intensificados. De outro modo, um simples

descumprimento em um acordo abalaria a reputação do produtor junto aos seus clientes,

resultando em perda de valor econômico ao, possivelmente, elevar os custos de suas

subsequentes transações.

Portanto, possuir uma boa reputação permite ao produtor realizar melhores contratos e,

assim, vender sua produção para mercados mais exigentes, recebendo, sistematicamente,

preços acima da média praticada no mercado. Finalmente, vale destacar que a certificação
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pode também constituir como uma proxy bastante aproximada para este tipo de

especificidade, ao permitir que os consumidores identifiquem que determinada fruta seguiu

alguns padrões preestabelecidos e, assim, possuem certos atributos de qualidade. Sendo assim,

ao focar a obtenção de uma certa certificação, o qual requer elevados investimentos em ativos

físicos e humanos, o nível de especificidade (da marca) da fruta eleva-se consideravelmente,

como foi visto anteriormente, inviabilizando economicamente ao produtor realizar a

transação de bens via mercado.

A especificidade de localização reporta-se a questões relacionadas à decisão de localização

dos produtores, de modo a buscar minimizar eventuais restrições relacionadas às transações de

suas frutas – como, por exemplo, buscar economias nos custos de transporte e armazenagem.

Deste modo, quando analisados em termos microanalíticos, ela costuma ter relativa

importância, já que grande parte dos pequenos produtores depende que o comprador retire a

produção diretamente de suas propriedades, sob o risco de ter de arcar com os custos do

transporte26, normalmente considerados muito elevados para a condição financeira em que

vivem. Sendo assim, quanto mais distantes estiverem os produtores de seus eventuais

compradores e/ou mercados consumidores, de modo a dificultar o escoamento da produção,

menor tende em ser o poder de barganha diante de contratos de transação, implicando em

menores valores relativos obtidos pelo bem e, consequentemente, menores perdas com uma

eventual mudança de planos de produção e/ou quebra de contrato (VILPOUX et alli, 2009).

Além disso, Mondelli (2007) acrescenta que distâncias maiores atrapalham a comunicação e o

fluxo de informação e, portanto, gera piores condições para um relacionamento contratual

direto entre produtor e o comprador. Assim menores distâncias facilitam uma relação de

mútua dependência produtor-comprador, promovendo um relacionamento direto entre eles.

Por outro lado, como aponta Costa et alli (2003 e 2008), a análise pode também ser feita

de um ponto de vista mais macroanalítico, ou seja, em termos das características

edafoclimáticas da localidade – tais como a disponibilidade de solo, clima e temperatura

adequados ao cultivo – e de sua distância em relação às principais regiões concorrentes.

Nestes termos, quanto mais próximo a região em análise estiver de outras que apresentem

condições favoráveis ao cultivo da fruta, menor será a sua especificidade locacional. Isso

ocorre pois, além de elevar a concorrência por mercados circunvizinhos, este tipo de

localidade possibilita ao produtor ter uma fruta de qualidade, bem como programar as suas

26 Como destaca Gonçalves et alli (2007), este custo envolve não só os financeiros com o transporte da fruta,
como também os resultantes da perda de qualidade do bem, associados a lesões e/ou a prazo de maturação, entre
outros fatores que provocam maior descarte.
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colheitas, podendo, assim, comercializá-las nos meses em que outras importantes regiões

produtoras estejam em período de entressafra. Deste modo, a proximidade mencionada tende

a reduzir relativamente os ganhos dos produtores situados na região em análise, minimizando,

assim, suas eventuais perdas ao decidir partir para uma outra atividade, quando comparado à

hipotética situação de não haver regiões concorrentes/competitivas ao seu redor27.

Vale salientar ainda que a proximidade geográfica de produtores entre si e junto aos

seus elos à jusante e à montante tende a elevar a competitividade de todos estes agentes, ao

possibilitar um ambiente especializado – com disponibilidade de materiais, insumos,

implementos, entre outros, em um mesmo espaço físico – e sinérgico voltado à evolução da

atividade, o que acaba pressionando positivamente a especificidade em análise aos

fruticultores locais (BRAGA et alli, 2010). Facilita, inclusive, a organização dos pequenos

produtores em torno de associações/cooperativas, cujo objetivo é exatamente gerar condições

para que seus associados conjuntamente consigam suprir a ausência de outros tipos de

especificidades, tais como a humana, a física e a de marca – maiores detalhes ver item 3.2.2..

Nestes termos, polos produtores de frutas ganham relevância na medida em que neles há uma

maior tendência em haver uma estrutura física e social de porte direcionada especialmente ao

desenvolvimento da atividade, bem como em haver uma considerável concentração de

agentes ligados – direta e/ou indiretamente – à atividade, fatores estes que, ao menos em

teoria, facilita as negociações de escoamento da produção e direciona as instituições locais a

uma maior da evolução da atividade. Por todos estes fatores, é de se esperar que haja uma

relação positiva entre a especificidade de localização e a escolha do arranjo de

comercialização por vias de coordenação mais intensificadas.

Finalmente, a especificidade temporal refere-se ao tempo para a efetivação de uma

transação. Neste caso, esta é considerada a mais relevante dentre as seis especificidades analisadas,

pois, por se tratar de um bem perecível, a fruta entra em estado de decomposição rapidamente,

exigindo-se assim que sua comercialização aconteça em um período de tempo relativamente curto.

Inclusive, por esta razão, Neves (2006) aponta que grande parte dos produtores que trabalham com

este tipo de bens aplicam sistemas de produção just in time28. No caso da uva de Jales (SP), por

exemplo, Costa et alli (2008) descreve que o transporte para distribuição nos mercados de

27 Para citar um exemplo, Faria et alli (2004), estudando a atividade na Zona da Mata mineira, destacaram as
favorabilidades em termos edafoclimáticos e, principalmente, de proximidade aos principais centros
consumidores do país (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo) como fatores que tornam essa localidade
detentora de um alto grau relativo de especificidade locacional no país.
28 Segundo Davis et alli (1999), just in time é um sistema de administração da produção que determina que nada
deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata em que foi demandado, visando reduzir os
estoques e os custos decorrentes. Logo, no caso das frutas, esta política apresenta-se de suma importância, em
função da alta perecibilidade do bem, o que eleva bastantes os custos de estocagem.
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destino é feito no mesmo dia em que se realiza a colheita, exatamente por esta razão. Já no

caso do melão produzido no Rio Grande do Norte, Costa et alli (2003) destaca, pela mesma

razão, a preocupação dos produtores locais em já ter um comprador certo para sua produção

desde o início do plantio, para que não haja qualquer perigo de atraso na fase de colheita e

transporte do bem, minimizando os riscos de perda da produção. Souza (2005) identificou

preocupação semelhante por parte dos exportadores de uva e a manga do Polo Petrolina-Juazeiro; em

que os produtores de manga, por se tratar de um bem mais perecível que a uva, tinham um

tempo disponível para comercialização mais curto, fazendo com que estivessem mais

propensos aos riscos intrínsecos a este tipo de mercado. Segundo Cardoso (2005), inclusive,

em função do alto grau de especificidade temporal, no país o transporte aéreo passou a ser

uma via bastante utilizada para o escoamento das frutas, principalmente quando direcionadas

ao mercado externo, com o intuito, exatamente, de reduzir o tempo em que a fruta sai da

propriedade e chega às prateleiras dos mercados diversos.

Logo, mesmo observando-se que a frequência das transações não é tão recorrente ao longo

do ano – dada a necessidade de espera para que as culturas se desenvolvam e possam ser

comercializadas –, em períodos de safra ela eleva-se consideravelmente29, justamente em função

da necessidade em se realizar a transação em um curto espaço de tempo, o que, segundo Cardoso

et alli (2003), consta como um dos principais fatores redutores do poder de barganha do produtor neste

mercado. E, de acordo com Neves (2006), quanto maior for a especificidade temporal, ainda mais

delicado será o processo de transação ao produtor, já que menor será o tempo disponível à transação do

bem, reduzindo, por consequência, o universo de alternativas disponíveis para o seu escoamento e o

poder de barganha no momento da efetivação do contrato.

Neste contexto, fica fácil entender a importância de o produtor ter à disposição equipamentos e

instalações específicas – tais como packing house com frigorífico apropriado – para um

armazenamento adequado da fruta, bem como entender de técnicas produtivas mais peculiares

– tais como condução dos tratos culturais das fruteiras ou formas especiais de aplicações

preventivas de defensivos – visando elevar a sua vida útil e, assim, o período de tempo disponível

para que sua comercialização se concretize. Além disso, fica também fácil de entender a importância da

propriedade se localizar próxima a seus eventuais compradores e/ou mercados consumidores, de

modo a facilitar as negociações e, consequentemente, acelerar o processo de escoamento de

29 Citando o exemplo de Jales (SP), Costa et alli (2008) descrevem que, nos meses de safra (julho à novembro)
as transações comerciais das uvas de mesa, em média, ocorrem com periodicidade semanal, caindo a zero nos
meses de entressafra. Fato semelhante ocorre em Assú (RN), cujo melão vendido pelos pequenos produtores
apresentam, segundo Costa et alli (2003), elevada frequência entre julho à fevereiro, porém caindo a zero nos
demais meses do ano.
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sua produção. De mais a mais, Faria et alli (2004) destaca ainda que os produtores podem

minimizar suas perdas com o descarte de frutas na medida em que apresentam capacidade em

beneficiá-las – tais como em polpa, sucos e doces – ou ao manter relações de comercialização

junto a firmas de beneficiamento30. Isso ocorre porque, para este fim, é possível utilizar como

matéria-prima frutas cujo período de descarte está próximo e, portanto, sem valor no mercado

in natura; mas que, após processada, dá origem a um bem com vida útil mais prolongada e

com valor no mercado. Contudo, também neste caso, é necessário que a propriedade possua ou

equipamentos específicos para realizar o beneficiamento do bem ou uma boa localização em

relação às potenciais firmas parceiras.

Sendo assim, se aliarmos a elevada especificidade temporal da fruticultura a uma eventual

incapacidade de beneficiamento ou armazenamento adequado da fruta e/ou a uma má localização

da propriedade em relação aos principais mercados compradores, o risco de perdas por parte

do produtor aumenta consideravelmente. Em outras palavras, baixas especificidades física e

locacional da propriedade podem agravar a especificidade temporal do bem31, fazendo com que

o produtor fique bastante vulnerável a inconvenientes contratuais frente a seus clientes,

tornando mais eficiente, portanto, o uso de estruturas de mercados mais verticalizadas

(TROMBIN, 2007).

Entretanto, como descrito no item 2.4., a frequência com que as transações são

realizadas têm condições de diluir tais custos, na medida em que possibilita que os agentes

envolvidos tenham um maior conhecimento uns dos outros e, assim, construam uma

reputação de mercado. Desse modo, segundo Cardoso et alli (2003), este atributo se constitui

em outro importante fator para a determinação do mecanismo de governança a ser utilizado

pelos pequenos produtores de fruta. Isto porque, pelas razões supracitadas referente à

temporalidade, a atividade da fruta apresenta uma elevada frequência sazonal (durante os meses de

safra) das transações entre os parceiros, permitindo, portanto, ao produtor construir reputação e

estabelecer uma relação de confiança junto aos seus clientes, o que reduz em certa medida a

vulnerabilidade diante das desvantagens e dos riscos intrínsecos aos contratos informais.

30 No caso da comercialização com firmas processadoras, Laprano (2005) destaca que, apesar da renda obtida
ser relativamente baixa, serve como um alento ao produtor em termos de perda ao não conseguir comercializar o
bem no mercado in natura no período correto. Nas palavras do autor, “muitas vezes, é melhor ao produtor
receber este valor mais baixo, que perder toda a receita, quando não há mais expectativas de ganhos” (pp:37). Já
ao internalizar o beneficiamento, Castro & Wilk (2003) aponta que é possível ao produtor não só reduzir o risco
relacionado à especificidade temporal das frutas, como agregar valor àquelas cujo destino seria o descarte, ficando
em seu poder toda a receita resultante.
31 Souza (2005) ainda destaca a influência negativa da baixa especificidade de capital humana sobre a
especificidade temporal. Contudo, neste caso, esta ocorre por vias indiretas, dada a necessidade de mão de obra
qualificada para manuseio do capital físico descrito.
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Novamente citando os exemplos de Jales (SP) e de Assú (RN), Costa et alli (2008 e 2003)

observaram esta realidade nas vendas dos produtores locais de uvas e de melão,

respectivamente, mesmo havendo uma alta periodicidade das transações apenas durante o

período de safra – caindo a zero nos meses de entressafra. Ou seja, é comum no caso da

fruticultura ver pequenos produtores vendendo suas frutas via relacionamentos informais de

contratos regulados por salvaguardas de ordem reputacional, tal como discutido por Faulin e

Azevedo (2003) e por Belik (2005) – maiores detalhes ver item 3.2.2..

Vale lembrar dois fatores adicionais que possibilitam a elevação da frequência das

transações da fruta por parte do produtor para determinado período: i) ter à disposição

equipamentos e instalações específicas – tais como packing house com frigorífico apropriado –,

visando gerar condições à elevação da vida útil da fruta através de um armazenamento adequado e,

assim, o período de tempo disponível para que sua comercialização; e ii) lançar mão de avançadas

técnicas agrícolas que consigam aumentar a oferta da fruta ao longo do ano – por exemplo,

através da técnica da indução floral é possível ao produtor estender por um maior período a

safra da manga e da goiaba (EMBRAPA, 2010); ou, no caso da uva, ao realizar a poda de

frutificação de maneira escalonada, é possível também realizar a operação de colheita de

forma escalonada (COSTA et alli, 2008).

Por fim, a incerteza refere-se à ocorrência de acontecimentos imponderáveis, não

possíveis de se prever ex-ante a elaboração dos acordos de troca, estando, portanto,

intimamente relacionado ao pressuposto comportamental da racionalidade limitada dos

agentes econômicos. Sendo assim, principalmente em função de sua forte relação de

dependência a ação dos fatores naturais, cujos fenômenos são aleatórios e livres de grandes

sujeições à intervenção humana – tais como excesso de chuvas, secas, geadas, incidência de

doenças e pragas, entre outros –, as transações envolvendo frutas estão cercadas de incertezas.

Como aponta Costa et alli (2008), neste mercado os produtores encontram-se constantemente

expostos a riscos relacionados não só à (não) realização de sua produção, assim como à (não)

qualificação dos seus bens e à (não) efetivação da transação acordada, fatores estes que acabam

influenciando no comportamento dos preços realizados, normalmente bastante voláteis, e nas

negociações contratuais32.

Faulin e Azevedo (2003) destacam um problema adicional gerado pela dependência da

atividade aos fatores naturais, na medida em que esta impõe um espaço de tempo entre a decisão de

32 Segundo Faria et alli (2004), nesta atividade, a principal incerteza colocada ao produtor está relacionada à
garantia do escoamento de toda a sua produção a um preço satisfatório, o que torna governança via contratos
desejável, já que ela pode garantir ao produtor a comercialização de uma determinada quantidade de fruta a um
preço pré-definido.
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produzir e a colheita da produção agrícola, dificultando eventuais renegociações contratuais

frente a distúrbios inesperados no ambiente econômico, o que, segundo os autores, eleva as

chances de haver imposição de perdas a uma das partes do acordo, geralmente os produtores,

mesmo em decorrência de ações não oportunistas. E, segundo Castro e Wilk (2003), como este

espaço de tempo costuma ser mais lento por parte de produtores menores e menos

tecnificados, estes tendem a ser os mais afetados pelos choques imprevistos. Para citar um

exemplo, em 1999, o Brasil passou por um forte processo de desvalorização cambial,

provocando uma profunda alteração dos preços relativos em todos os setores agrícolas e, em

particular, no sistema frutícola em geral. Contudo, dada as características da atividade, os

fruticultores haviam realizado contratos de longo prazo, sendo alguns fixados em dólar e outros

indexados ao real, fazendo com que houvesse uma série de conflitos e tentativas de

renegociações de contratos, o que gerou custos para todo o sistema (AZEVEDO, 2000).

Portanto, como aponta Zylbersztajn (2000), essa particularidade da atividade pode resultar em

rompimentos contratuais não oportunistas, estando, portanto, associada ao surgimento de

custos transacionais irremediáveis.

Ademais, segundo Farina et alli (1997), o atributo incerteza pode ser também analisado

em termos da incompletude das informações envolvendo a atividade, o que leva a um

aumento nos custos de transação associados à existência da possibilidade de oportunismo,

motivando o uso de estruturas de governança mais coordenadas. Por exemplo, segundo Costa

et alli (2008), os produtores de uva de Jales (SP) quando solicitados que discorressem sobre

as fontes de incertezas inerentes ao mercado a que eles próprios estiveram submetidos,

manifestaram-se destacando as inadimplências dos compradores, cuja explicação, segundo

eles, estaria apenas numa possível má-fé ou comportamento oportunista.

Nestes termos, Zylbersztajn (1995) denota que o limitado conhecimento sobre os

parceiros de contrato e sobre o comportamento dos potenciais mercados consumidores para as

diferentes culturas – tais como evolução da demanda, da concorrência e dos preços33 – e a

incapacidade de elaboração de planejamentos estratégicos para uma comercialização eficiente da

produção, por parte do agricultor, constituem fatores potencializadores das incertezas intrínsecas

à atividade. Neste sentido, Costa et alli (2008) destacam a importância da busca por parte do

produtor de informações gerais referentes à atividade, não só através de conversas informais

com vizinhos produtores, passando por consultas de reputação e preços praticados por agentes

de comercialização e participação em cursos e treinamentos, indo até o uso constante da

33 Como aponta Castro e Wilk (2003), boas perspectivas para uma determinada variedade no futuro em termos
de demanda, concorrência e preços tendem a reduzir as incertezas em se produzir este bem.



49

internet. Além do mais, num contexto mais amplo, Zylbersztajn (1995) também aponta o

importante papel das instituições, como forma de reduzir as incertezas ao estabelecer uma

estrutura estável visando garantir a realização dos contratos; constituindo-se, entretanto, como

um fator externo à ação dos produtores individualmente.

Finalmente, Costa et alli (2008) ainda descrevem as incertezas relacionadas à elevada

especificidade temporal da atividade, referente ao risco de "perder a fruta no pé", sendo este

risco fortalecido no caso dos pequenos produtores, como já foi detalhado ao longo deste

mesmo item.

Dado todo este contexto, Costa et alli (2008) afirmam que os produtores podem reduzir as

incertezas supracitadas ao lançar mão de avançadas tecnologias de produção agrícola, tais como:

variedades de plantas adaptadas às condições edafoclimáticas locais, equipamentos de

irrigação específicos, fertilizantes e defensivos químicos, entre outros. Segundo os autores, a não

utilização destas técnicas reduz a resistência da atividade frente às intempéries da natureza e de

doenças e pragas, aumentando os seus impactos negativos sobre a produção, o que resulta em maior

variância dos preços e, consequentemente, em aumento dos custos de transação. Além disso,

segundo Holleran et alli (1999) apud Faria et alli (2008), a adoção de medidas técnicas e

fitossanitárias, apesar de elevar os custos de produção, apresenta da mesma forma condições

de reduzir a incerteza das relações entre o produtor e seus compradores. De mais a mais,

segundo os mesmos autores, maiores conhecimentos em termos dos potenciais mercados

consumidores e dos canais de comercialização, bem como das técnicas referentes ao

planejamento estratégico da propriedade, podem também, de forma indireta, reduzir os

elevados níveis de incerteza em análise.

De um modo geral, observa-se que dentre as características descritas do bem, destacam-se: i) a

sua elevada perecibilidade, o que reflete um elevado grau de especificidade temporal; e ii) as

crescentes exigências em termos de sua qualificação, apenas possíveis de serem postos em

prática com elevados níveis de especificidade física e de capital humano. Além destas

peculiaridades, vale destacar ainda que o SAG da fruticultura está sujeito a um ambiente com

alto grau de incerteza, originário de sua dependência aos fatores naturais, resultando em (i)

problemas relacionados à sazonalidade da produção, traduzidos em choques de oferta, e,

consequentemente, (ii) elevada instabilidade dos preços e da qualidade dos produtos. E,

segundo Lourenzani et alli (2006), todas estas instabilidades tendem em se acentuar quando se

trata de produção familiar. Enfim, os principais atributos e particularidades em termos do produto e

suas transações e suas implicações sob as estruturas de governança estão resumidos no Quadro 4.



50

Quadro 4a. Síntese dos principais atributos da fruta produzida pelos pequenos produtores, sob o
ponto de vista da ECT (continua).

Atributos Definição
direcionada

Características direcionadas à
fruta/produtor

Exemplos Algumas variáveis
relacionadas

- Características intrínsecas à fruta
Bens de
experiência

- Refere-se às
características
intrínsecas à fruta que
só podem ser
obtidas após o seu
consumo, tais como
sabor e à saúde.

- No caso das frutas, os produtores necessitam
buscar meios para sinalizar adequadamente
ao mercado a qualidade de suas frutas, sendo
os principais meios reputação e/ou marcas.

- Produtores que investem em esforços para a criação
de uma marca e/ou reputação, visando sinalizar
adequadamente ao mercado o seu compromisso diante
dos contratos, apresentam condições de barganhar
melhores contratos para a venda de sua fruta.

- Selos próprios e
certificação: permite
sinalizar a qualidade do
bem ao mercado.

- Reputação: permite
sinalizar ao mercado o
seu compromisso frente
a contratos.

- Características das transações
Especificidade de ativo
- física e
dedicada

- Refere-se aos
ativos físicos da
propriedade
especialmente voltados
ao processo produtivo
da fruta, indo desde o
fator terra e a cultura
cultivada, até a
qualidade dos
investimentos
realizados para a(s)
atividade(s)
selecionada(s).

- Propriedades comum grande volume de
investimentos em máquinas, equipamentos e
instalações especialmente voltadas à
fruticultura, possuem maior especificidade.

- Culturas que necessitam de maior volume de
investimentos específicos e que possuem um
maior ciclo produtivo, possuem maior
especificidade.

- Propriedades que possuem uma grande
quantidade de área plantada, tornam mais
dispendiosas uma eventual realocação da
produção, elevando a especificidade.

- Em relação à banana, a uva possui uma maior necessidade de
investimentos específicos e um maior ciclo produtivo, logo,
suas transações devem apresentar relativamente estruturas
mais coordenadas.

- Em relação a uma propriedade que possui apenas 2 ha de
área plantada de uva, aquela que possui 10 hectares de uva tem
um maior volume de investimento específico, logo, suas
transações devem apresentar relativamente estruturas mais
coordenadas.

- Tipos de cultura:
uva, manga, banana,
goiaba, acerola, etc.

- Área plantada: Área
com culturas
implantadas.

- Investimentos físicos
específicos: packing
house, refrigerador,
microtrator, arado, etc.

- de capital
humano

- Refere-se ao
conhecimento
técnico e habilidade
adquirida pelo
produtor ao longo dos
anos em termos
produtivos e de
comercialização da
fruta e que possuirão
aplicabilidade
limitada em outras
atividades.

- Propriedades que possuem elevada
disponibilidade de mão de obra em
condições de realizar operações específicas,
em termos produtivos e de operações de
mercado, possuem maior especificidade.

- Propriedades que possuem elevado volume de
investimentos físicos específicos (alta
especificidade física) e atendem mercados mais
exigentes, tendem em apresentar maior
especificidade de capital humano.

- Produtores que investem em capacitação para
conhecimento de novos métodos produtivos,
legislações de mercado, canais de comercialização,
etc., tendem a utilizar relativamente melhores vias de
escoamentos.

- Propriedades com elevado investimento em máquinas e
equipamentos específicos, visando alcançar melhores mercados,
demandam do produtor maiores habilidades específicas
que vão desde o conhecimento das legislações, até a
capacidade de manuseio do maquinário.

- Escolaridade: anos de
estudo.

- Experiência: anos que
trabalha com a atividade

- Assistência técnica:
contratação de firmas de
assistência técnica

- Treinamento e cursos:
investimento em eventos
que eleve capacitação

- de marca - Refere-se a um
ativo intangível,
mas de elevado
valor econômico,
associado à
construção de um
nome, de uma
marca e/ou de uma
reputação do
produtor e/ou do
seu bem no
mercado.

- Produtores que realizam grandes
gastos/esforços com propaganda, atividades
de promoção de vendas, desenvolvimento de
embalagens diferenciadas, adoção de
certificação específica, entre outros,
possuem maior especificidade.

- Produtores que realizam esforços para a criação
de uma reputação positiva no mercado, visando
sinalizar ao mercado seu compromisso
frente aos contratos e a qualidade de seu
bem, possuem maior especificidade.

- Ao desenvolver um selo ou utilizar uma certificação
específica, o produtor pode sinalizar ao mercado a
qualidade de seu produto e, assim, ter condições de
exigir contratos mais vantajosos para venda de sua
fruta.

- Ao cumprir integralmente os contratos, o produtor
tende a manter (ou melhorar) sua reputação no
mercado, possibilitando, assim, ter condições de exigir
contratos futuros mais vantajosos para venda de sua
fruta.

- Selos próprios e
certificação: permite aos
consumidores terem uma
ideia aproximada quanto a
qualidade do bem em
termos de sabor e saúde.

- Reputação: Permite ao
produtor passar
confiabilidade ao
mercado quanto ao seu
compromisso frente a
contratos

- locacional - Refere-se à decisão
de localização dos
produtores, de modo a
buscar minimizar
eventuais restrições
relacionadas às
transações de suas
frutas.

- Propriedades localizadas relativamente mais
próximas aos seus eventuais compradores e/ou
mercados consumidores possuem maior
especificidade.

- Propriedades localizadas em localidades com
boas condições edafoclimáticas relativas e
distantes de outras concorrentes possuem
maior especificidade.

- Propriedades localizadas próximas entre si e de
seus elos à jusante e montante possuem maior
especificidade.

- Em relação àqueles produtores localizados distante de seus
eventuais clientes, os bem localizados apresentam
facilidades em termos de comunicação e no
escoamento da produção, facilitando relacionamentos
contratuais diretos produtor-comprador.

- Em relação às regiões que apresentam condições
edafoclimáticas desfavoráveis e proximidades às
concorrentes, uma boa localização permite ao produtor
reduzir concorrência por mercados vizinhos, produzir
frutas de qualidade e programar colheitas, fatores que
possibilitam melhores contratos.

- Ao localizar-se em polos produtores de fruta, o
produtor pode contar com um ambiente especializado –
com facilidade de acesso a insumos, implementos, etc.
– e sinérgico voltado à evolução da atividade,
facilitando o acesso a melhores contratos de venda da
fruta.

- Distância produtor-
comprador.

- Condições
edafoclimáticas
favoráveis locais.

- Localização em
polos/clusters
produtores de fruta.
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Quadro 4b. Síntese dos principais atributos da fruta produzida pelos pequenos produtores, sob o
ponto de vista da ECT (continuação).

Atributos Definição
direcionada

Características direcionadas à
fruta/produtor

Exemplos Algumas variáveis
relacionadas

- Características das transações
Especificidade de ativo
- temporal - Refere-se ao tempo

disponível para que a
efetivação de uma
transação da fruta
ocorra.

- Culturas que entram em estado de
decomposição mais rapidamente possuem
maiores riscos de perda, já que menor será o tempo
disponível à sua transação,elevando a sua
especificidade.

- Propriedades que possuem equipamentos e
instalações específicas para um armazenamento
adequado da fruta, reduzema perecibilidadedo bem
e, consequentemente, a sua especificidade.

- Propriedades que possuem capacidade de
processamento oumantêm relações junto a estes
tipos de firmas, possuem menores riscos de
perda com o descarte de frutas, reduzindo a sua
especificidade.

- A uva, por se tratar de um bem menos perecível que a
manga, possui um tempo disponível para
comercialização mais longo, possibilitando, assim, aos
seus produtores barganhar por mais tempo por
melhores contratos relativos.

- Propriedades que possuem packing house com frigorífico
apropriado podem elevar a vida útilda sua fruta, via um
armazenamento adequado, possibilitando, assim, aos seus
produtores barganhar durante mais tempo por melhores
contratos.

- Propriedades que têm capacidade de beneficiamento
– em polpa ou doces, por exemplo – podem utilizar
como matéria prima frutas cujo período de descarte está
próximo, possibilitando, assim, aos seus produtores
barganhar por mais tempo por melhores contratos no
mercado in natura.

- Tipos de cultura:
uva, banana, goiaba,
coco, acerola, etc.

- Instalações e
equipamentos
específicos: packing
house, refrigerador, etc.

- Realização de
processamento: polpa,
sucos, doces, etc.

Frequência - Refere-se ao
número de vezes
que as transações
entre produtor e
seu elo adiante são
realizadas em um
espaço de tempo.

- Propriedades que dispõem de equipamentos e
instalações específicas para um armazenamento
adequadoda fruta, poderãoreduzir riscos de perda do
bem, possibilitandorealizar transações de
maneira mais recorrente e, assim, construir
reputação no mercado.

- Propriedades que lançam mão de
avançadas técnicas agrícolas, elevam a
oferta da fruta ao longo do ano, possibilitando
realizar transações de maneira mais
recorrente e, assim, construir reputação no
mercado

- Culturas que entram em estado de
decomposição mais rapidamente possuem
menores possibilidades de alta frequência nas
transações, já que menorserá o tempo disponível
para que ela ocorra.

- Propriedades que possuem packing house com frigorífico
apropriado podemefetuar um armazenamento adequado da fruta,
o que possibilita elevar a sua vida útil e, assim, a recorrência das
transações, melhorando as perspectivas para contratos futuros.

- Propriedades que utilizam indução floral apresentam
condições de estender por um maior período a safra da
manga, por exemplo, e assim elevar a frequência de
suas transações, melhorando as perspectivas para contratos
futuros.

- Uva, por se tratar de um bem menos perecível que a
manga, possui um tempo disponível para
comercialização mais longo, possibilitando aos seus
produtores uma maior frequência das transações,
melhorando as perspectivas para contratos futuros.

- Instalações e
equipamentos
específicos: packing
house, refrigerador, etc.

- Tecnologia agrícola:
indução floral,
substituição de copa,
manejo integrado de
frutas, etc.

- Tipos de cultura:
uva, banana, goiaba,
coco, acerola, etc.

Incerteza - Refere-se à
ocorrência de
acontecimentos
imponderáveis, não
possíveis de se
prever ex-ante a
elaboração dos
acordos de troca da
fruta

- Propriedades que lançam mão de avançadas
técnicas agrícolas apresentam maiores
condições de reduzir a incerteza de sua
produção frente aos fatores naturais.

- Produtores com vasto conhecimento sobre as
vias de escoamento e sobre comportamento de
potenciais mercados consumidores, para
diferentes culturas, minimizam as incertezas
intrínsecas à atividade.

- Produtores que apresentam capacidade de
elaboração de planejamentos estratégicos visando
uma comercialização eficiente da produção
minimizam as incertezas quanto ao
escoamento de sua fruta.

- Ambiente institucional afeta incerteza na
medida em que busca estabelecer um
conjunto de condições estáveis que
garantam a realização dos contratos.

- Ao aplicar um bom fertilizante em seu cultivo, o produtor
poderá reduzir as incertezas em termos da incidência de
doenças e pragas em seu pomar, havendo, assim, maior garantia
de cumprimento dos contratos, o que melhora as perspectivas para
contratos futuros.

- Produtores que investem na busca de informações
referentes à atividade – através de conversas com
vizinhos produtores, participação em cursos, uso de
internet, etc. – limitam possibilidade de sofrer com
atitudes oportunistas, melhorando as perspectivas paraos
contratos futuros.

- Produtores que investem no planejamento de sua
produção e comercialização têm condições de alcançar
mercados específicos nas melhores janelas, reduzindo
as incertezas de escoamento da produção e melhorando
as perspectivas de ganhos com os contratos firmados.

- Produtores que agem sob um ambiente institucional
favorável tende a minimizar as possibilidades de sofrer
com uma quebra de contrato, minimizando oportunismo.

- Capacitação do
produtor: experiência,
escolaridade, participação
em treinamentos e cursos,
etc.

- Assistência técnica:
contratação de firmas de
assistência técnica

- Gerenciamento:
internet, computação,
planejamento e
controle de custos, etc.

- Tecnologia agrícola:
uso de fertilizantes,
instalações, máquinas,
etc.

- Ambiente
institucional: leis e
normas.

Portanto, observada todas estas características, é possível concluir que mesmo aqueles

produtores considerados mais eficientes em termos produtivos podem acabar apresentando

dificuldades no escoamento de sua produção, seja por não atenderem a certas exigências

específicas, seja por estarem mal localizados, seja por apresentarem reduzida escala produtiva,
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entre outros. E, dado que a atividade possui uma dinâmica bastante complexa e arriscada,

talvez alguns investimentos específicos necessários a uma comercialização mais vantajosa

por parte do produtor – como, por exemplo, na criação de uma marca, em packing house ou

em qualificações em termos de legislações específicas – não sejam a melhor estratégia, na

medida em que existem empresas/agentes que podem suprir esta lacuna de modo eficiente.

Neste sentido, atribuir o escoamento da fruta a um agente especializado pode se tornar uma

alternativa mais vantajosa.

Sendo assim, levando-se em consideração o atual contexto do mercado de frutas,

atrelado às características gerais intrínsecas ao bem e às suas transações, é possível entender o

porquê de alguns canais de comercialização ou estruturas contratuais serem mais comumente

utilizadas pelos pequenos produtores, como será analisado no item a seguir.

3.2.2. Estruturas de governança e canais de comercialização

De um modo geral, na maioria dos casos, os pequenos produtores não possuem

condições de ofertar um volume de frutas suficiente para que possam comercializá-las sem a

ajuda de um intermediário, sendo comum, portanto, lançarem mão desta via para que seu bem

seja escoado. Neste sentido, os intermediários comerciais desempenham um papel de

fundamental importância no SAG da fruticultura, na medida em que são eles quem

normalmente adquirem e/ou distribuem as frutas produzidas pelos pequenos produtores,

viabilizando, assim, a atividade aos agricultores familiares.

Entretanto, no momento em que as negociações de compra e venda entre ambas as

partes ocorrem, elas procuram, antes de tudo, atender a seus próprios interesses. Logo, tendo

em vista a busca pelos benefícios individuais, neste SAG são observados diferentes tipos de

arranjos contratuais – indo desde arranjos de mercado, até aqueles mais verticalizados – os

quais suas intensidades de coordenação guardam correspondência direta com os níveis de

especialização e tecnificação apresentados pelos agentes envolvidos na transação. Como

descrevem, por exemplo, Costa et alli (2008) e Castro e Wilk (2003), no caso de produtores

mais qualificados, as transações costumam se distanciar das relações contratuais de mercado e

se aproximar das formas mais hierarquizadas juntamente a agentes comerciais mais

especializados; enquanto produtores menos qualificados estão mais propensos a efetuar

negociações com um menor grau de intensidade de coordenação e juntamente a canais de
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distribuição de menor porte, estando, assim, relativamente mais expostos aos riscos

intrínsecos aos contratos.

Neste contexto, há praticamente um consenso entre vários autores – tais como Costa et alli

(2003 e 2008), Vilpoux et alli (2009), Belik e Chaim (1999), entre outros – de que, dada as

características gerais das frutas e dos pequenos produtores, certas estruturas de governança podem

ser consideradas mais eficientes, dentre as quais as mais formalizadas e coordenadas costumam

trazer maiores benefícios aos produtores, apesar de serem também as menos utilizadas por eles, pois

para o seu estabelecimento são exigidos uma série de requisitos que poucos destes produtores

conseguem atender. Sendo assim, tendo como base uma série de trabalhos empíricos – tais como

todos os citados no item 3.2.1. – na Figura 6 estão identificadas, de forma resumida, as vias de

escoamento mais comumente utilizadas pelos pequenos produtores de frutas, bem como as suas

respectivas estruturas de governança, sendo, em seguida, cada uma delas analisadas com base

nos pressupostos básicos da ECT, buscando-se identificar os principais motivos que levam os

agentes a escolhê-las.

Figura 6. Estruturas de governança e principais canais de distribuição de frutas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Analisando primeiramente a estrutura de mercado, observa-se que suas transações são mais
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frequentemente realizadas junto à sacolões, varejões, quitandas34, Ceasas, atravessadores individuais

e alguns tipos específicos de firmas de processamento. Basicamente, os produtores que se utilizam

desta via podem ser divididos em dois distintos grupos: intermediários ou consumidor final.

O primeiro é composto por aqueles que não vendem seus bens diretamente ao consumidor

final, mas que lançam mão desta estrutura no momento da venda. Este tipo de relacionamento

ocorre principalmente junto a agentes menos exigentes em qualidade e frequência, tais como

varejões, sacolões e quitandas mais populares e em menor grau junto à Ceasas e alguns tipos de

atravessadores individuais (menos especializados) e de firmas de processamento. Deste modo,

esse meio de transação costuma se caracterizar como sendo a menos vantajosa aos pequenos

produtores, ocorrendo, portanto, somente nos casos em que eles não encontram outra forma para

escoar seus bens. Sendo assim, os produtores que mais utilizam essa estrutura são aqueles (i)

em piores condições de produção e menos qualificados; e/ou (ii) que possuem boas condições de

produção, mas que esporadicamente apresentam excedentes (ou sobra) de produção e não são

capazes de comercializar esse excesso por meio de outros canais. Inclusive, como destaca Faria

et alli (2004), nesse segundo caso, indo ao seu extremo, é possível destacar a relação entre produtor e

alguns tipos de firmas de processamento – tais como as de polpas, sucos e doces – já que estas usam

como matéria-prima frutas cujo grau de especificidade é baixo e/ou o período de descarte está próximo, ou

seja, que não teriam condições de serem comercializadas no mercado in natura por não atenderem a

determinadas demandas específicas ou por estarem em processo de maturação avançado. Nessas

circunstâncias, normalmente os produtores buscam tais firmas oferecendo-os o referido excedente, o que,

apesar de redundar em um baixo preço obtido na negociação, minimiza as eventuais perdas que eles

teriam caso a fruta fosse inutilizada.

No segundo grupo encontram-se os produtores familiares que realizam a venda direta ao

consumidor final. Nesse caso, a comercialização das frutas pode ocorrer através de feiras livres,

de sacolões particulares, da venda de porta-em-porta ou com a ida do consumidor à propriedade.

Por lidarem diretamente com os consumidores finais, os produtores deste grupo buscam se

tornarem conhecidos e conquistarem uma ampla “freguesia”, ao menos junto a consumidores finais

no mercado local, dando, assim, atenção especial à construção de uma boa reputação junto a estes clientes.

Contudo, neste caso específico, as transações costumam envolver pequenas quantidades e

podem levar meses para se repetir, o que dificulta a construção de uma reputação junto a

agentes que querem/necessitam realizar compras quase diariamente. Além disso, Faulin e

34 Segundo Machado e Silva (2004), a diferença básica entre os formatos sacolões, varejões e quitandas deve-se
ao tamanho, diversidade de produtos e forma de atendimento, sendo a sequência dos estabelecimentos maiores e
mais diversificadas para as menores a seguinte: varejão, sacolão e quitanda.
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Azevedo (2003) ainda ressaltam que nesse grupo a localização do produtor é importante, na

medida em que sua a proximidade a aglomerados urbanos acaba facilitando o acesso do

grande público ao seu bem.

Neste contexto, produtores que se utilizam da estrutura de mercado para comercializar

seus bens, geralmente o fazem por não apresentarem condições de manter uma oferta

minimamente constante de produto ao longo do ano, dificultando, assim, o uso de estruturas

contratuais mais coordenadas. Segundo Costa et alli (2003), isso se dá pois produtores que fazem

parte deste arranjo, de um modo geral, costumam valer-se de propriedades com área pequena em

comparação aos outros produtores, o que resulta na falta de flexibilidade para se ajustar às oscilações

de demanda imposta pelo mercado; pouco uso de tecnologia de produção, assim como um nível de

conhecimento técnico sobre a atividade comparativamente baixo, tornando-os inclusive incapazes de

realizarem um planejamento eficiente da produção e comercialização visando atender o mercado

com uma maior regularidade. Ou seja, os produtores sob esta estrutura geralmente possuem

baixas especificidades física e humana, bem como características que elevam a especificidade

temporal e a incerteza referente a sua produção.

Para complementar, nesse caso, a especificidade locacional se apresenta como sendo de

suma importância, por se tratar de produtores que, de regra, não possuem condições para um

armazenamento adequado da fruta, bem como para arcar com os custos de transporte e

descarga do bem até seu cliente (seja ele uma firma varejista ou de beneficiamento ou

propriamente um consumidor final). Tais características dificultam bastante para que estes

produtores ultrapassem os limites da comercialização local, tornando a sobrevivência deles

função da competitividade dos mercados local e dos canais de comercialização a que estão

vinculados, geralmente os menos especializados e restritos à região.

Enfim, em detrimento das peculiaridades supracitadas da estrutura de mercado, viu-se

no item 3.2.1. que transações que envolvem a atividade da fruticultura costumam ter um

caráter recorrente, ao menos durante os períodos de safra, fazendo com esta se limite mais

àqueles produtores que de fato não possuem capacidade em manter uma oferta minimamente

regular da fruta ao longo do ano ou àqueles que, independentemente de sua qualificação,

possuem excedentes produtivos de baixo valor para o mercado in natura. Neste contexto,

atualmente, a estrutura de governança mais frequentemente observada entre os pequenos

produtores na venda de suas frutas é a híbrida, embora que por meio de contratos informais e

fundamentadas em confiança entre as partes, o que consiste em um tipo de negociação bem

próxima a de mercado.

Como descrito no item 3.1., a partir dos anos 1990 observou-se uma tendência de crescimento
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na adoção deste tipo de relação devido às mudanças nos hábitos de consumo das famílias, cada

vez mais preocupadas com a qualidade dos alimentos, junto ao aumento na demanda mundial por

frutas, que impôs uma elevação nas escalas de vendas na hora da comercialização das frutas. Tais

fatos induziram os agentes a adotarem uma relação mais direta com o produtor, através de

formas mais intensas de coordenação, visando reduzir a incerteza quanto à disponibilidade e

qualidade desses produtos.

Desse modo, comparando-se à estrutura de mercado, os produtores que comercializam seus

bens pela estrutura híbrida possuem uma capacidade de atender o mercado com maior regularidade,

permitindo-os, assim, assumir compromissos que vigorem por prazos mais longos.

Generalizadamente, as formas mais comuns de arranjos híbridos encontrados na relação entre os

pequenos produtores de fruta e o mercado são três: o contrato informal, o contrato formal de

fornecimento e o contrato formal de parceria.

O contrato informal é a forma mais frequentemente observada, sendo, segundo Williamson

(1996), comum percebê-la em relacionamentos de longo prazo, repetitivos e com bens cujo grau de

especificidade é relativamente baixo. Deste modo, é comum observá-la nas relações dos pequenos

produtores junto aos agentes locais que necessitam da fruta com uma frequência relativamente alta, tais

como pequenos e médios supermercados, sacolões, varejões, atravessadores – sejam eles grandes

empresas35 ou pessoas físicas – e processadores de frutas.

Neste tipo de contrato, assim como ocorre na estrutura de mercado, os produtos são

comercializados sem que haja a necessidade de grandes negociações. Ou seja, apenas no momento

da entrega do bem é que o produtor fica sabendo o valor que receberá pela mercadoria, sendo a

cotação normalmente determinada pelo comprador de acordo com as condições do mercado

naquele dia. Contudo, diferentemente do que ocorre na estrutura de mercado, neste tipo de relação

os riscos são relativamente mais baixos, pois, apesar de não haver qualquer tipo de penalidade

formal no caso do comprador não ficar com a produção ou resolver pagar um preço abaixo do de

mercado, ele procurará cumprir o acordo informal, já que lhe interessa receber regularmente um

produto de qualidade. Por sua vez, o produtor também tem incentivo de cumprir o acordado, pois

tem interesse em manter um comprador regular para seus bens. Sendo assim, ele buscará enviar

sua mercadoria com a regularidade e a qualidade acordada, acreditando que sua contraparte

pagará um preço justo de acordo com as condições do mercado.

Portanto, observa-se que a emergência de contratos informais entre a agricultura familiar e os

canais de distribuição decorre, em grande medida, da elevada frequência relativa com que a

35 No caso dos grandes empresas, trata-se daqueles que se interessam na compra da fruta dos pequenos
produtores para atuar como meros atravessadores, assumindo o papel de coordenação do canal de distribuição.
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transação ocorre entre os agentes, que, por sua vez, permite desenvolver-se uma relação de

confiança entre as partes. Como consequência, na estrutura híbrida com contratos informais, as

salvaguardas são de ordem reputacional, em que esta oferece os incentivos e as penalizações –

em termos de regularidade das relações, qualidade do bem e preço justo – para que as partes

respeitem os acordos (BELIK e CHAIM, 1999).

Contudo, segundo Faria et alli (2004), para o produtor familiar de frutas, as transações

poderiam ser governadas com maior segurança caso os contratos especificassem explicitamente a

regularidade, o volume e o preço dos produtos, o que não ocorrem nos contratos informais. Além

disso, Faulin e Azevedo (2003) complementam ao afirmar que, assim como na estrutura de

mercado, geralmente a informalidade acaba dificultando a expansão da atividade para além das

fronteiras do mercado local, uma vez que sua eficiência se funda na confiança desenvolvida ao

longo do tempo nessas transações locais. Nesse caso, a sobrevivência dos pequenos agricultores

está diretamente ligada à competitividade dos canais de distribuição locais a que se vinculam,

geralmente menos especializados e restritos à região.

Segundo Faulin e Azevedo (2003), outra importante característica de uma relação

contratual informal é a assimetria de capacidade de barganha, o que explica a transferência da

(quase) totalidade dos riscos contratuais aos agricultores. Isso ocorre por dois motivos básicos:

i) a especificidade de ativos tem maior importância relativa para os produtores do que para seus

compradores; e ii) o tamanho relativo dos agricultores familiares costuma ser pequeno frente ao

dos seus distribuidores.

Para exemplificar, observe primeiramente o caso dos varejistas – supermercados, sacolões e

varejões – em que eles estão submetidos principalmente a duas especificidades de ativos:

temporal e de marca. A especificidade temporal é mais baixa para os varejistas, em relação aos

pequenos produtores, porque num caso emergencial, por exemplo, esses podem recorrer a

qualquer momento a outros agentes, tais como CEASAs ou atravessadores, reduzindo, assim, os

custos de um eventual rompimento contratual com seus fornecedores habituais. Já a especificidade

de marca, neste caso, diz respeito à imagem dos agentes junto aos seus clientes, ou mais

precisamente, à perda da reputação caso os clientes não encontrem todos os produtos que

desejam. Assim, apesar de ser mais importante que a especificidade temporal no varejo, a

especificidade de marca se dilui frente à variedade de itens disponíveis no estabelecimento,

perdendo sua relevância. E quanto maior o tamanho do estabelecimento, esta especificidade é

ainda menos importante, devido ao aumento no número de itens sendo comercializados. Do outro

lado, o pequeno produtor normalmente dispõe de uma variedade de bens bastante limitada,

elevando a importância relativa do não cumprimento do acordo frente a sua reputação no
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mercado de frutas. Finalmente, referente ao risco de preço na relação produtor-varejo, este

não constitui um grande problema, uma vez que neste caso as elevações nas cotações das frutas

podem ser imediatamente repassadas pelo varejista aos consumidores finais.

Considerando agora o caso dos atravessadores, os mesmos fatores acima descritos referentes à

especificidade temporal e de marca ocorrem, contudo numa magnitude mais baixa, já que: i) em

termos de especificidade temporal, num caso emergencial estes intermediários podem também

recorrer a outros produtores, reduzindo em certa medida os custos de uma eventual quebra

contratual junto a seus habituais fornecedores; e ii) em termos de especificidade de marca, os

atravessadores possuem uma maior diversidade de opções de fornecedores em relação aos

produtores, minimizando, em certo modo, a possibilidade de que suas frutas não tenham a

qualidade e a quantidade desejadas pelo seus clientes diretos e, assim, a possibilidade de perda de

reputação no mercado.

Em contrapartida, quando comparado ao varejo, nesta relação o pequeno produtor se depara

com um risco-preço consideravelmente maior, visto que, como descreve Costa et alli (2003), o

atravessador possui menores condições de transferência de variações de preços ao seu comprador

direto. De tal modo, um aumento na cotação das frutas dificilmente é repassado aos produtores,

diferentemente de uma redução (que é sempre repassada), fatores estes que podem acabar

comprometendo a viabilidade das negociações aos agricultores. Contudo, na falta de uma

melhor opção, mesmo nestes casos, grande parte dos produtores – principalmente aqueles que

não possuem meios a um armazenamento adequado de suas frutas – se mantém refém dos

serviços dos atravessadores para escoar seus bens, sobretudo em função do curto período de

vida útil da fruta. Ou seja, mesmo quando lhe são oferecidos preços abaixo dos de mercado,

grande parte dos pequenos produtores não vêem alternativas a não ser vender suas frutas aos

atravessadores, já que uma eventual não comercialização resultaria em perdas maiores. E, como

descrito, nesse caso o principal meio que o agricultor possui para tentar minimizar a

possibilidade de uma negociação muito desvantajosa é através da reputação do comprador,

ameaçando divulgar um eventual comportamento oportunista para todo o mercado. Entretanto,

como descreve Costa et alli (2008), a eficácia desta ação é duvidosa, principalmente naquelas

localidades onde maior parte dos pequenos produtores possui condições não favoráveis ao

escoamento de sua produção, já que esta realidade eleva o poder de barganha dos

atravessadores.

Em resumo, observa-se que neste tipo de relacionamento informal, as incertezas e

especificidades são maiores para os produtores do que para os intermediários, já que suas

perdas são maiores caso haja uma eventual quebra do contrato entre as partes. Sendo assim, estes
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últimos possuem maior capacidade de impor suas vontades frente aos pequenos produtores,

redundando não só na transferência de maior parte dos riscos de mercado aos produtores

familiares, assim como na apropriação dos diferenciais de preço e renda que ocasionalmente

venham a surgir nas relações de troca entre ambos. Para lidar com esta situação, os produtores

normalmente buscam realizam ações voltadas a atenuar a dependência com relação a estes canais

de distribuição, lançando mão de: (i) diversificação de produção, para diminuir o risco de preços

entre os diferentes tipos de culturas; (ii) participação no mercado de trabalho urbano, para obtenção

de uma renda garantida e livre de riscos; e/ou (iii) participação em associações/cooperativas, para que

os riscos de mercado deixem de ser repassados de maneira integral à estes produtores.

Analisando agora as formas híbridas com contratos formais de fornecimento, observa-se

que elas ocorrem mais comumente junto a médios e grandes supermercados, atravessadores que

atendem a mercados mais exigentes e firmas processadoras; contudo, no geral, este tipo de

relacionamento é menos comum de ocorrer quando comparado aos contratos informais. A

exemplo do que foi descrito anteriormente, neste caso, mantém-se a relação de especificidade

temporal e da marca dos contratos informais, contudo, sendo os riscos voltados ao pequeno

produtor menores em termos de preço, apesar de se ter uma maior exigência quanto aos

prazos, volume e qualidade do bem. Isto ocorre pois, quando os compradores estão

interessados em formalizar seus contratos, significa que eles não querem correr os riscos

inerentes aos contratos informais, principalmente em termos de preços, quantidade produzida,

período do fornecimento e qualidade do bem.

Neste sentido, (a) firmas de processamento que precisam de matérias-prima específicas

e/ou que mantêm uma frequência contínua na sua produção, costumam fazer bastante uso

deste tipo de contrato. Isso porque, grande parte delas possui contratos de venda de seus bens

junto aos elos à sua frente na cadeia. Deste modo, em uma eventual variação dos preços das

frutas, os custos das firmas também aumentariam, contudo, sem a possibilidade de serem

repassados imediatamente via preços aos contratos previamente estabelecidos. Dessa forma,

como os aumentos nos custos da matéria-prima devem ser absorvidos pela empresa, estas

preferem valer-se de contratos formalizados junto a seus fornecedores de frutas, especificando

regularidade, volume e preço, com o intuito de reduzir suas incertezas em relação ao produto e

não colocar em risco outras atividades da empresa. Contudo, vale apenas lembrar, como descrito

anteriormente, que parte considerável das firmas processadoras, basicamente aquelas de menor porte

e/ou novas no mercado, costuma utilizar-se da estrutura de mercado para a compra das frutas. Ou

seja, as agroindústrias de beneficiamento que fazem uso de contratos formais são, normalmente,

aquelas mais bem estruturadas e que atendem mercados mais restritos, por já estarem consolidadas
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junto a estes mercados, o que facilita a adoção destes tipos de contratos – uma vez que, neste

caso, já existe uma constância e um volume de produção que permite um sistema de compras

em grande quantidade e frequência com o produtor (FARIA et alli, 2004). Ademais, cabe

apenas ressaltar que, embora não seja comum, por meio deste tipo de contrato o processador

poderá eventualmente disponibilizar ao produtor um apoio em termos tecnológico e humano –

por meio, por exemplo, de fornecimento de máquinas e equipamentos e/ou de mão-de-obra

qualificada. Contudo, mesmo nestes casos, todas as características supracitadas referentes aos

riscos e às exigências mantêm-se, diferentemente do que ocorre numa relação caracterizada

como uma parceria, tal qual será descrita mais a frente.

Situação semelhante é observada no caso das (b) grandes empresas atravessadoras.

Contudo, neste caso, o fator ‘qualidade da fruta’ aparece como o principal requerido, para que as

firmas consigam atender as exigências dos mercados in natura os quais comercializam o bem. Ou

seja, as grandes distribuidoras costumam lançar mão de contratos formalizados visando garantir

que o bem possua as qualidades específicas desejadas nos mercados mais restritivos. Portanto, no

momento da formulação do contrato, o comprador impõe detalhadamente todas as suas

exigências quanto às características que buscam na fruta negociada, assim como as penalidades

no caso do seu descumprimento. Ademais, vale destacar que, normalmente, por meio deste

tipo de contrato as firmas não disponibilizam suporte tecnológico e humano aos produtores, a

não ser como prestação de serviço remunerado – diferentemente do que ocorre numa relação

caracterizada como uma parceria, tal qual será descrita a seguir. Além disso, observa-se que a

fiscalização quanto à qualidade da fruta é feita principalmente através da exigência de um

certificado específico, uma vez que ao obtê-lo o produtor comprova que a propriedade e o

bem atende a uma série de requisitos.

Por fim, vale ressalvar que, embora a busca por bens com qualidades específicas e em

quantidades e frequência predeterminadas se constitua como um fator que vem ganhando

importância no mercado de frutas, não é fácil estabelecer contratos formais de fornecimento

em termos destas variáveis descritas. Isso porque a produção de frutas é muito instável e os

interesses existentes entre os agentes envolvidos nesta transação são sempre antagônicos,

sendo os pequenos agricultores apenas meros fornecedores de matéria-prima às

agroindústrias – sejam elas tradings ou firmas de processamento (BNB, 2000). Deste modo,

entre ambos agentes são desenvolvidos na maioria das vezes acordos informais, mesmo

sabendo-se que contratos mais formalizados trazem maiores benefícios a ambos. Segundo

Costa et alli (2003), a única relação formal mais usualmente observada neste tipo de arranjo

ocorre para determinar as condições de pagamento.
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Por esta razão muitos dos agentes buscam o terceiro tipo de estrutura híbrida, via

contratos de parceria, pois neste as quantidades e os preços de transação são mais flexíveis,

contudo, é garantida a venda em condições de subordinação relativamente menor que os contratos

anteriormente descritos. Geralmente estabelecida junto a grandes empresas atravessadoras e/ou

associações/cooperativas de produtores, este tipo de parceria é motivado por produtores que

desejam expandir seus mercados, mas: i) não dispõem de grandes conhecimentos para

comercialização do bem; ii) não dispõem de recursos financeiros suficientes para investir em

mais tecnologia e mão-de-obra; e/ou iii) não desejam correr o risco de perder o dinheiro aplicado

em grandes investimentos. Nestes termos, ao estabelecer contratos de parceria junto a estes tipos

de canais de distribuição, o produtor poderá usufruir de uma série de vantagens – dentre os quais

pode se destacar a garantia de escoamento da produção e, em alguns casos, transferência de

tecnologias específicas, fornecimento de insumos e de mão-de-obra para alguns serviços

específicos, armazenamento e embalagem do bem, transporte da produção, entre outros –

reduzindo os riscos de perda com investimentos específicos em capital físico e humano; contudo,

sem que o seu bem perca qualidade e/ou sua propriedade perca eficiência, já que ele poderá

usufruir dos maquinários e do conhecimento técnico dos parceiros. Segundo Costa et alli (2003)

pode, inclusive, agregar ao seu bem a marca (ou reputação) que o parceiro possui junto ao

consumidor final, já que este é quem irá representar os produtores na negociação de venda.

Deste modo, neste tipo de relação, o produtor pode focar suas ações fundamentalmente na

atividade produtiva – podendo, inclusive, lançar mão de artifícios colocados a sua disposição pelos

parceiros –, enquanto ao parceiro fica a responsabilidade de realizar os esforços em termos de: i)

pesquisa de mercado, essencial no planejamento estratégico que se propõe a responder “o

quê” e “quanto” produzir e a "quem" vender, analisando preços e mercados concorrentes e

potenciais; ii) escolha do mercado consumidor, verificando gostos e preferências de quem vai

consumir o produto final, que tipo de produto representará maior satisfação, que preço o

consumidor estará disposto a pagar, que tipo de qualidade o consumidor espera do produto;

iii) negociações de preços, analisando as variáveis que refletem sobre o preço da fruta, na

qual a influência de efeitos da natureza trazem uma margem de risco à sazonalidade do bem,

como agregar valor ao produto; iv) elaboração dos contratos, sendo necessário conhecimento

jurídico para efetuá-los junto ao elo adiante, incluindo desde o preço a ser pago pelos bens e

formas de pagamentos, até cláusulas legais de salvaguardas visando evitar atitudes

oportunistas; v) intermediação da transação, efetuando as ações referentes ao escoamento do

bem, incluindo desde transporte e frete, até empacotamento e etiquetagem, quando

necessários; e vi) monitoramento e acompanhamento da transação, importante no
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cumprimento de metas a serem alcançadas de ambas as partes, evitando, mais uma vez, o

comportamento oportunista por parte dos agentes envolvidos nas transações (LAPRANO,

2005). Ou seja, ao atravessador cabe realizar todos os esforços em termos de planejamento e

escoamento da produção nas melhores condições possíveis, enquanto ao produtor cabe

garantir a disponibilidade do produto na qualidade exigida pelos mercados.

Vale destacar, neste tipo de contrato, que a especificidade temporal imposta aos agentes é

relativamente mais baixa, pois: o produtor apenas escoará suas frutas se houver disponibilidade;

as firmas possuem a flexibilidade em apenas aceitar as frutas se houver a perspectiva de

revendê-la rapidamente; enquanto as cooperativas devem receber sempre o bem, contudo

vendendo-o ao preço disponível no momento – em busca sempre das melhores condições.

Contudo, neste tipo de contrato sob parceria, os riscos de preços mantêm-se altos já que suas

variações (positivas ou negativas) são repassadas aos produtores, sendo maior o risco no caso

das associações, pois nelas a variação do preço é repassada integralmente a produtor (por não

possuírem fins lucrativos); enquanto no caso das empresas a variação é repassada

parcialmente, por estas possuírem fins lucrativos, buscando, assim, se apoderar de uma

parcela do lucro. Neste caso, quanto mais estruturado e eficiente for o pequeno produtor,

menor será o seu grau de subordinação às imposições da empresa. Isto ocorre pois nem todos

os pequenos produtores conseguem atender os requisitos exigidos pelas firmas. Deste modo,

aqueles que conseguem podem em certo grau impor melhores condições no momento em que

firmam os contratos de parceria, inclusive em termos dos preços.

Já no caso das associações, apesar do maior risco-preço relativo e também de necessitar

de um alto grau de especificidade de localização, para viabilizar/facilitar a organização e a

comunicação entre os associados, ao se juntarem estes acabam aumentando poder de barganha na

negociação de comercialização junto aos compradores de seus bens, estando, assim, menos

vulneráveis a contratos desvantajosos (PIMENTEL e SOUZA, 2003; apud LAPRANO, 2005).

Isto porque um dos principais problemas enfrentados pelos pequenos produtores é sua

desorganização, que faz com que estes acabem competindo entre si, o que os torna mais

vulneráveis aos contratos unilaterais dos comerciantes que agem em oligopólio. E este

problema afeta não apenas os produtores ineficientes, como também os mais eficientes que,

independentemente de possuir um bem qualificado, ao atuar sozinho no mercado, perde poder

de barganha junto aos canais de comercialização. Deste modo, através de associações estes

ganham poder de barganha em termos de ganhos de escala na quantidade a ser

comercializada, possibilitando, também por esta via, alcançar mercados mais exigentes e

melhorar os preços obtidos pelos bens. Contudo, para que estes resultados positivos sejam
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alcançados, é preciso que os pequenos produtores estejam comprometidos com o sucesso da

associação, bem como que a associação esteja não só devidamente qualificada, como também

empenhada em defender os interesses dos pequenos produtores, fato este que nem sempre é

observado36.

Este ponto é de suma importância, uma vez que diversos autores que estudam

cooperativismo na agricultura familiar costumam não levar em consideração ou minimizarem

a possibilidade de existência de conflitos de interesses no interior das associações, sendo,

portanto, normalmente apontado de forma errônea como panacéia para melhoria das

condições econômicas dos pequenos produtores. Sendo assim, embora ações cooperativistas

não sejam garantias para se alcançar resultados concretos, na medida em que os agentes

estejam de fato integrados de forma sólida em torno do objetivo comum, existem vários

exemplos que demonstram que elas podem resultar em avanços em termos das metas de

comercialização analisados.

Por fim, a estrutura hierárquica é a menos utilizada pelos pequenos produtores de frutas.

Isso porque geralmente é necessária uma estrutura relativamente maior para que o produtor tenha

condições de produzir o bem e arcar com todas as exigências e custos, até chegar ao consumidor

final ou para transformar o bem em um outro processado. Neste sentido, o agente com estrutura

hierárquica consegue vender diretamente ao consumidor final, sem passar por qualquer outro agente

intermediário. Diferentemente da estrutura de governança pura de mercado, a estrutura hierárquica

concebe uma integração vertical de todos os processos produtivos – que podem ainda acrescentar

atividades de processamento – e de comercialização, uniformizando a cadeia produtiva em torno de

um só agente. Desta forma, pequenos produtores estariam longe de se caracterizar por estruturas

hierárquicas, visto que, em geral, apenas grandes produtores possuem a capacidade de manter uma

estrutura hierárquica sob estas condições.

De um modo geral, viu-se que quanto mais formalizados e intensificados forem as

relações contratuais entre os pequenos produtores e seus elos à jusante, menores tendem a ser

os riscos a qual estes estão sujeitos. Contudo, apesar de ter se observado avanços recentes, esta é

uma realidade ainda incipiente no país, uma vez que a maior parte de seus pequenos agricultores

não consegue se adequar às exigências impostas para obtenção de um destes contratos tidos

como mais vantajoso, restando-lhes utilizar, portanto, as estruturas de governança consideradas

mais tradicionais e alheias a oportunismos, com um grau menor de coordenação e maior de

36 Trabalhos como os de Moyano (1999), Ortega e Só (2005) e De Janvry e Saudolet (2004), apontam que para
este tipo de organização dê certo é necessário que os agentes estejam integrados de forma sólida em torno do
objetivo comum, sem que haja problemas de solidariedade entre eles, já que estes problemas podem gerar
desconfiança, fazendo com que este tipo de estratégia não atinja os melhores resultados para o todo.
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informalidade. Vale ainda mencionar uma tendência para que este tipo de ineficiência no sistema

persista, pois, como destacam Zylbersztajn e Farina (1999), aqueles agentes que acabam mais

se beneficiando com esta realidade – normalmente as grandes empresas distribuidoras e

possuidoras de considerável poder político-econômico – terão incentivos em dificultar

quaisquer mudanças de cenário.

Ademais, para finalizar este item, é conveniente lembrar que, mesmo naquelas relações de

transação mais intensificadas e formalizadas em que é inclusa uma série de cláusulas contratuais de

salvaguardas, é praticamente impossível a um contrato descartar todas as possibilidades de

comportamento oportunista por parte de um dos agentes envolvidos no acordo. Como descrito no

item 2, isto ocorre pois a ECT pouco diz respeito às condições do ambiente na qual se desenrola as

transações e que levam os agentes a cumprirem seus contratos. Nestes termos, seria relevante a

análise do ambiente institucional como balizador e assegurador dos compromissos econômicos.

Entretanto, considera-se que todos os pequenos produtores do Polo em estudo submetem-se às

mesmas condições macroinstitucionais, de modo que sua análise será incorporada marginalmente à

pesquisa.
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4. O PEQUENO PRODUTOR E A ESTRUTURA DE TRANSAÇÕES NA CADEIA

PRODUTIVA DA FRUTA NO POLO

No Polo a fruticultura tropical é tida como uma importante atividade, não só em seu

aspecto econômico gerador de emprego e renda, como também em seu aspecto social.

Contudo, só a partir de 1960, quando se iniciou a implantação de uma série de políticas

públicas na microrregião do Submédio do Vale do São Francisco, é que a atual estrutura

produtiva focada na fruticultura passou a ser desenhada. No entanto, a despeito desta

evolução, é inquestionável a existência de um sério problema que há muito atinge a

microrregião, referente à dificuldade enfrentada pelos pequenos produtores locais em

comercializar seus bens, resultando em perda significativa de renda potencial.

Neste contexto, este capítulo tem como objetivo analisar as principais características e

dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores de frutas do Polo para transacionar seus

bens por meios das diferentes estruturas contratuais e canais de comercialização localmente

disponíveis, buscando relacionar as peculiaridades identificadas pelos agentes em análise

àqueles atributos descritos pela ECT como determinantes fundamentais da estrutura de

governança. Nestes termos, este capítulo buscou se fundamentar no referencial descrito ao

longo do item anterior. Além disso, sua análise ainda se baseou em um amplo processo de

coleta de dados secundários, um vasto levantamento bibliográfico e em dados e informações

obtidos na pesquisa de campo desenvolvida na microrregião.

Basicamente, este capítulo é subdividido em três itens. A seguir serão descritos os

procedimentos metodológicos realizados para a obtenção dos dados, por meio de pesquisa de

campo, e para a sua organização, por meio da criação de um Índice de Coordenação Vertical

(ICV). Na sequência, será brevemente delineada a origem, a evolução e a atual situação da

cadeia produtiva da fruta no Polo, possibilitando mais à frente entender algumas ações dos

pequenos produtores em termos de gerenciamento de suas empreendimentos e

comercialização de seus bens. Por fim, será descrita com maiores detalhes a realidade em

termos da comercialização dos bens lá produzidos por parte dos pequenos produtores locais,

tentando-se identificar suas principais características sob o ponto de vista da ECT.
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4.1. Procedimentos metodológicos

Para viabilizar a análise pretendida não só neste capítulo, como na tese, foi necessário

se efetuar uma pesquisa de campo na microrregião em estudo, bem como se criar um Índice

de Coordenação Vertical (ICV). Nestes termos, este item procura descrever detalhadamente

os procedimentos metodológicos realizados acerca de ambos os eventos.

4.1.1. Fonte dos dados

Além dos dados obtidos por meio de fontes secundárias e de um vasto levantamento

bibliográfico, este capítulo teve como base, sobretudo, dados e informações obtidos numa

pesquisa de campo realizada na microrregião. Isto porque, apesar de se observar uma

quantidade considerável de trabalhos que tratam do setor frutícola no país, observa-se também

uma considerável restrição quanto à disponibilidade de dados que foquem as relações

contratuais dos pequenos produtores junto aos seus elos à jusante nesta cadeia, incluindo-se

neste contexto o Polo Petrolina-Juazeiro, havendo, portanto, dificuldades de acesso a dados

adequados para a realização da análise proposta.

Visando sanar este problema, durante os meses de outubro e novembro de 2009, foi

realizada uma visita de campo ao Polo, resultando em 159 questionários obtidos junto a

pequenos produtores, contendo questões não só voltadas à estrutura geral do agronegócio da

fruta na microrregião, mas principalmente referente às suas propriedades, focando

características referentes ao nível de qualificação da propriedade e aos tipos de

relacionamentos contratuais existentes entre os pequenos produtores e seus elos à jusante (o

questionário aplicado encontra-se no Anexo 1).

Os produtores foram escolhidos de maneira aleatória, sendo abordados diretamente em

suas propriedades ou nas vilas agrícolas localizadas próximas às propriedades. A delimitação

do universo agrícola familiar foi feita a partir do tamanho do estabelecimento, considerando

“pequeno produtor” apenas aqueles que possuíam propriedades com área total inferior à 20

hectares37, tal qual a classificação utilizada pela Codevasf para a microrregião (CODEVASF,

2010). A partir daí, o número de entrevistados por perímetro obedeceu a critérios de

proporcionalidade, resultando na seguinte subdivisão: 24 localizados no Perímetro Maria

37 Segundo Guanziroli et alli (2001), ainda que do ponto de vista conceitual a agricultura familiar não seja
definida a partir do tamanho do estabelecimento, para evitar eventuais distorções que poderiam decorrer da
inclusão de grandes latifúndios improdutivos no universo de unidades familiares, é pertinente estabelecer um limite
para classificar um estabelecimento de familiar.
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Tereza, 15 no Bebedouro e 120 no Nilo Coelho (ver distribuição na Tabela 16). Vale destacar

que, dos sete perímetros em funcionamento no Polo (ver Quadro 5), apenas os três

supracitados foram visitados, devido (i) à escassez de recursos e (ii) por acreditar que estes

podem representar a realidade do Polo como um todo, dado que estes três, além de abrigarem

76% dos produtores familiares do Polo (ver Quadro 5), estão situados em uma região com

tipos de solo, clima, mão-de-obra, ambiente institucional, etc., semelhantes aos outros quatro

perímetros em funcionamento na microrregião.

Quadro 5. Apresentação geral dos perímetros de Petrolina e Juazeiro – divisão de área
entre a área de colonos e empresarial (2005).

Áreas Irrigadas Empresas Rurais ColonosPerímetro Início da
operação Ha % No Áreas (ha) % No Áreas (ha) %

Petrolina - 22.990 55% 174 9.386 39% 2.025 13.604 76%
Bebedouro 1968 2.418 6% 5 924 4% 134 1.494 8%
Nilo Coelho 1984 15.712 38% 131 6.412 27% 1.446 9.300 52%
Maria
Tereza 1996 4.860 12% 38 2.050 9% 445 2.810 16%

Juazeiro - 18.853 45% 95 14.279 61% 601 4.324 24%
Mandacaru 1968 436 1% 1 66 0% 70 370 2%
Maniçoba 1982 4.201 10% 54 2.393 10% 232 1.808 10%
Curaçá 1982 3.889 9% 39 1.913 8% 265 1.976 11%
Tourão 1984 10.328 25% 1 10.158 42% 34 170 1%
Total - 41.843 100% 269 23.915 57% 2.626 17.928 43%
Fonte: CODEVASF (2010).

Foram também contatados agentes econômicos chaves que lidam com fruticultura no

Polo – Embrapa, Valexport, Codevasf, Univasf, Facape, Sebrae, BNB, CAJ, BGMB, Plantec,

associações de produtores e moradores dos perímetros, grandes produtores e empresários

locais, entre outros – obtendo-se, assim, uma série de informações qualitativas da realidade

transacional do setor na microrregião, não expressos em dados estatísticos ou documentos,

mas de fundamental importância no entendimento de como funcionam as relações comerciais

do pequeno produtor com os demais atores do SAG da fruta na microrregião. Portanto,

através do trabalho de campo foi possível obter todos os elementos necessários à realização da

análise proposta na tese. Os recursos necessários à realização deste trabalho foram obtidos

junto ao CNPq, no Edital Universal MCT/CNPq 14/2008.

Contudo, tendo a consciência de que uma pesquisa de campo consiste em um processo

dispendioso e demorado, procurou-se também lançar mão de dados secundários, visando

complementar, com segurança, a análise proposta. Neste sentido, foram consultados dados e

informações adicionais junto a (i) fontes secundárias, através de instituições e órgãos oficiais
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de pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de

Comércio Exterior (Secex/MDIC), entre outros; (ii) pesquisas de campo realizadas por outros

órgãos/instituições de pesquisa, destacando-se o acesso aos dados primários de uma pesquisa

realizada junto aos 2.025 pequenos produtores localizados nos três perímetros em

funcionamento no município de Petrolina – Maria Tereza, Nilo Coelho e Bebedouro38; (iii)

trabalhos científicos e documentos oficiais; entre outros.

Ademais, vale destacar que também foi feita uma ampla revisão bibliográfica com o

intuito de aprofundar os conhecimentos teóricos acerca da metodologia utilizada pelo

trabalho, analisando se as informações e os resultados obtidos estão coerentes: i) com os

conceitos sugeridos pela literatura relacionada à teoria das estruturas de contratos,

principalmente aqueles relacionados ao setor de frutas; e ii) com a estrutura institucional e

econômica vivida pelos pequenos produtores de fruta no Polo. Neste sentido, foram

consultadas fontes bibliográficas diversas, como livros, periódicos, teses, sites, entre outras.

4.1.2. Índice de Coordenação Vertical (ICV)

Conforme já descrito, para viabilizar a análise, os dados obtidos (em pesquisa de

campo) tiveram que ser agregados de modo a possibilitar comparações entre diferentes

estruturas de governança utilizadas pelos pequenos produtores locais na venda de suas frutas

vis-à-vis os atributos considerados fundamentais pela ECT para este tipo de análise. A

hipótese que embasa esta análise é a de que as diferenças encontradas nas faixas que

representam as diferentes estruturas de governança são resultantes, em grande medida, dos

atributos referentes ao tipo de transação realizada pelo produtor – no Capítulo 5, esta hipótese

será testada por meio de procedimentos econométricos.

Neste contexto, procurou-se meios de mensuração de estruturas de governança, visando

possibilitar a distinção de pequenos produtores por grau de coordenação vertical. Contudo,

como concluem Rindfleish e Heide (1997) após realizar uma ampla revisão acerca de estudos

empíricos relacionados à ECT, há uma enorme dificuldade em se mensurar tais fatores.

Com efeito, por meio de ampla revisão bibliográfica, observou-se não haver um modelo

unânime com respeito à mensuração do grau de integração dos agentes analisados. Como

exemplo, pode-se citar o estudo de Levy (1985), que analisa 69 empresas de 37 indústrias

38 Esta pesquisa foi encomendada, em março de 2009, pela Codevasf à empresa de consultoria agrícola
PLANTEC – Planejamento e Tecnologia Agrícola LTDA –, que realiza serviços de assistência técnica junto aos
pequenos produtores nestes mesmos perímetros.
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variadas e utilizou como medida de integração a razão do valor adicionado às vendas. Por sua

vez, Armour e Teece (1980), que estudaram a indústria de petróleo norte-americana,

utilizaram como medida de integração o número de etapas de produção em que a empresa

participou. De forma semelhante, MacDonald (1985), em estudo acerca da indústria de

transformação norte-americana, utilizou como medida de integração vertical a participação

das remessas da indústria para estabelecimentos de propriedade do vendedor. De outra

maneira, Masten et alli (1991), que estudaram a indústria da construção naval, tomaram como

medida de integração o número de componentes do produto ou de tarefas realizadas

internamente na empresa – mais uma série de exemplos podem ser vistos ao longo do item

5.1..

Adicionalmente, diversos autores indicam que o modo mais simples e usual de

representar a forma organizacional se dá por meio de uma variável binária que indique a

existência ou não de integração vertical (ver Lafontaine e Shaw, 2001; Masten, 1994; e

Lierberman, 1991). Contudo, em geral, esta variável dicotômica capta apenas as duas formas

extremas de coordenação (hierarquia e mercado), o que desconsidera formas híbridas que não

são difíceis de ser observáveis, particularmente no caso da fruticultura comercializada por

pequenos produtores, como descrito no item 3.2.2.39.

Dado todo este contexto, com o intuito de estabelecer um índice capaz de viabilizar a

análise proposta no item, procurou-se um que tivesse condições de diferenciar produtores por

intensidade de coordenação da estrutura de governança utilizada, já que, em grande medida, o

pequeno produtor do Polo caracteriza-se por utilizar mais de uma estrutura para escoar seu

bem, não sendo, portanto, possível classificá-lo como sendo aderente a apenas uma das

diversas disponíveis40. Nestes termos, como supracitado, apesar de não ter se observado um

modelo unânime nos trabalhos analisados, identificou-se, contudo, que o padrão seguido por

Levy (1985) e MacDonald (1985) – que utilizam uma medida proporcional (e não

dicotômica) de integração – é o que melhor se adequa ao objetivo deste item.

Deste modo, com base nesse padrão, foi proposto um Índice de Coordenação Vertical

(ICV) que será empregado na análise. Este índice considera que as propriedades agrícolas têm

a liberdade em escolher entre diferentes tipos de contratos disponíveis para escoar seus bens,

39 Como uma exceção a este tendência, observou-se que Lafontaine e Shaw (2001) tomam estruturas híbridas
como variável dependente, em estudo acerca do sistema de franquias, em que a hierarquia (lojas próprias) é
contraposta a uma forma híbrida (lojas franqueadas); contudo, a variável dependente é ainda binária.
40 Por exemplo, considere um produtor X que comercializa sua produção de duas diferentes formas: i) junto a um
atravessador individual A, por meio de estrutura de mercado; e ii) junto a uma firma de processamento B, por
meio de estrutura híbrida via contrato formal. Neste caso, seria complicado classificá-lo como sendo adepto de
apenas uma das duas estruturas que utiliza, já que pode ocorrer de 50% de sua receita ser resultante da estrutura
de mercado, enquanto outros 50% ser da estrutura híbrida.
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sendo dados diferentes pesos a cada um deles, de acordo com a ordenação descrita no item

3.2.2.. Os pesos considerados foram os seguintes:

 Mercado (m): peso = 0;

 Contrato Informal (ci): peso = 0,25;

 Contrato Formal (cf): peso = 0,5;

 Parceria (p): peso = 0,75;

 Hierarquia (h): peso = 1.

Definindo-se que:

 Se 100% das receitas do produtor advêm das vendas ao mercado, então este se

caracteriza por uma estrutura pura de mercado. Portanto, 100% de receita via

mercado Índice = 0.

 Se 100% das receitas do produtor advêm das vendas sob contrato informal, então este

se caracteriza por uma estrutura híbrida fraca. Portanto, 100% de receita via contrato

informal Índice = 0,25.

 Se 100% das receitas do produtor advêm das vendas sob contrato formal, então este se

caracteriza por uma estrutura híbrida média. Portanto, 100% de receita via contrato

formal Índice = 0,5.

 Se 100% das receitas do produtor advêm das vendas sob parceria, então este se

caracteriza por uma estrutura híbrida forte. Portanto, 100% de receita via parceria 

Índice = 0,75.

 Se 100% das receitas do produtor advêm das vendas sob hierarquia, então este se

caracteriza por uma estrutura verticalizada. Portanto, 100% de receita via hierarquia

 Índice = 1.

Nestes termos, com o intuito de se estipular um valor para o ICV no caso em que um

produtor caracterize-se por comercializar sua produção por meio de mais de uma estrutura de

governança, efetuou-se o cálculo de uma média ponderada sobre os percentuais de receita

desse produtor. O Índice de Coordenação Vertical (ICV) para cada propriedade i pode,

portanto, ser representado da seguinte forma:

iiiiii hpcfcimICV  175,05,025,00
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Em que: mi é o percentual da receita obtida via mercado pelo produtor i; cii é o percentual da

receita obtida via contrato informal pelo produtor i; cfi é o percentual da receita obtida via

contrato formal pelo produtor i; pi é o percentual da receita obtida via parceria; e hi é o

percentual da receita obtida via hierarquia pelo produtor i.

Vale destacar que, nestes termos, é possível que um produtor se aproxime de uma das

diferentes estruturas descritas, sem que o valor do ICV seja exatamente igual ao valor crítico

correspondente. Por exemplo, se o produtor A obtém 10% de suas receitas comercializando

seu bem via mercado e 90% comercializando seu bem via contrato informal, tem-se que:

ICVA = (0,1 x 0) + (0,9 x 0,25) = 0,225  ou seja, o produtor A aproxima-se da

estrutura híbrida fraca (cujo índice =

0,25).

Citando outro exemplo, se o produtor B obtém 10% de suas receitas comercializando

seu bem via mercado e 90% via contrato formal, tem-se que:

ICVB = (0,1 x 0) + (0,9 x 0,5) = 0,405  ou seja, o produtor B aproxima-se de

estrutura híbrida média (cujo índice =

0,5).

Neste sentido, com o intuito de viabilizar a análise, optou-se por definir estratos que

representassem, em certo grau, os grupos mais aproximados em termos de intensificação de

coordenação das estruturas de governanças utilizadas para escoar a fruta, seguindo a seguinte

classificação:

 Se ICVi = [0] o produtor utiliza estruturas de mercado41 (M).

 Se ICVi = (0; 0,375] o produtor prioriza estruturas híbridas fracas (Hf).

 Se ICVi = (0,375; 0,625) o produtor prioriza estruturas híbridas médias (Hm).

 Se ICVi = [0,625; 1) o produtor prioriza estruturas híbridas fortes (HF).

 Se ICVi = [1] o produtor utiliza estruturas vertical (V).

41 O intervalo fechado inclui o valor descrito; enquanto o intervalo aberto exclui o valor descrito. Exemplo: (0;
0,375] representa aqueles produtores que possuem 0 < ICV ≤ 0,375.
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Assim, nos exemplos acima descritos, teríamos que o produtor A prioriza estruturas

híbridas fracas, enquanto que o produtor B prioriza estruturas híbridas médias, tal como pode

ser visualizado na Figura 7 abaixo, que representa o continuum referente ao Índice de

Coordenação Vertical (ICV).

Vale salientar que foi atribuída a classificação de mercado (M) para produtores que

apresentassem ICV estritamente igual a zero pois considerou-se que, se estes passassem a

utilizar alguma forma de comercialização diferente, ainda que em percentagem mínima de

suas receitas, sua estrutura já seria caracterizada como híbrida42. O mesmo raciocínio aplica-

se à classificação verticalizada (V).

Figura 7. Continuum referente ao Índice de Coordenação
Vertical (ICV).

Fonte: Elaboração do autor.

É importante também chamar atenção que o objetivo do cálculo do índice é caracterizar

o produtor segundo determinada estrutura de governança: mercado, híbrido (fraco, médio ou

forte) ou vertical. Assim, é possível que um produtor (Produtor X) que negocia 50% de sua

produção via contrato formal e 50% via mercado tenha o mesmo ICV calculado de outro

produtor (Produtor Y) que negocia 100% de sua produção via contrato informal (ICV = 0,25).

Não obstante o problema da cardinalidade do índice, visto que os produtores X e Y possuem o

42 Por exemplo, com ICV equivalente a 0,01, foi atribuído que a estrutura utilizada pelo produtor seria híbrida
fraca, ainda que muito próxima da de mercado. Contudo, apenas três produtores da amostra apresentaram ICV
muito próximos de zero (acima de zero e abaixo de 0,1), com valores equivalentes a 0,028, 0,056 e 0,075 – todos
estes, então, foram classificados como utilizadores de estruturas híbridas fracas e não puramente de mercado.
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mesmo valor – o que não quer dizer que ambos negociem sob vias idênticas –, o

estabelecimento das categorias ordenadas descritas anteriormente é o que realmente importa

para satisfazer os objetivos de caracterização propostos inicialmente, pois indica que ambos

os produtores (X e Y) comercializam sob estruturas híbridas fracas, o que é plausível quanto à

identificação da governança utilizada por estes.

Enfim, dados este índice e esta classificação, assume-se que o ICV no Polo variará de

acordo com os fatores referidos no Capítulo 3, dos quais podemos destacar três principais

determinantes: frequência, incerteza e, sobretudo, especificidade dos ativos. Portanto, este

item procura investigar, qualitativamente e por meio de estatísticas descritivas43, como pode

ser verificada esta relação no Polo e se ela afeta a qualidade das relações dos pequenos

produtores locais.

Ademais, vale destacar que: i) a análise dos dados da pesquisa de campo (realizada em

outubro de 2009) é válida para o ano de 2008, já que as informações repassadas pelos

entrevistados foram referentes este ano; e ii) elementos referentes ao ambiente institucional

serão incorporados marginalmente à análise, visando retratar o ambiente na qual os agentes

analisados estão inseridos, o que ajuda a explicar algumas de suas atitudes e comportamentos,

que, por sua vez, afetam (direta ou indiretamente) as estruturas de governanças observadas.

Entendido o índice, o subitem a seguir tratará da origem, evolução e atual situação da

cadeia produtiva da fruta no Polo, possibilitando-se mais a frente entender algumas ações dos

pequenos produtores em termos de estarem nas diferentes ICVs.

4.2. A cadeia produtiva da fruta no Polo: informações gerais

4.2.1. O Polo Petrolina-Juazeiro: um breve histórico

Situado na zona mais árida do Nordeste brasileiro, às margens do Rio São Francisco, no

extremo Oeste de Pernambuco e Norte da Bahia, o Polo Petrolina-Juazeiro é formado por oito

municípios – Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, em Pernambuco;

Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá, na Bahia (ver Figura 2) – onde se distribuía, em

2009, uma população de 689.421 habitantes (IBGE, 2010). Suas condições naturais (solo,

clima, topografia, etc.) são excepcionais para o desenvolvimento da fruticultura, havendo

43 A análise econométrica será realizada no Capítulo 5.
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apenas um fator limitante para essa atividade agrícola na região: o baixo nível de

precipitações pluviométricas, com um período de estiagem anual de 8 meses, de abril a

novembro. Este fator limitante, porém, vem sendo sanado pela disponibilidade de água em

quantidade e qualidade oferecidas para irrigação pelo Rio São Francisco.

Alvo de políticas públicas importantes, o Polo vem apresentando transformações

expressivas em sua estrutura produtiva e social. No entanto, há pouco mais de três décadas,

este território se apresentava como mais um dentre as diversas zonas de miséria situadas no

sertão nordestino. Como afirma Coelho e Mellet (1995), até meados do século passado, soava

impossível antever o futuro da região como um grande Polo de produção de frutas do país. O

quadro era tão desolador que levou Oliveira at alli (1991:20) a afirmar que “(...) nada poderia

acontecer naquela região do São Francisco que provocasse uma transformação do aparelho

produtivo local”. Deste modo, segundo esse autor, “(...) as forças de propulsão da economia

local teriam que vir, necessariamente, de fora da região”. Tais forças chegaram, no decorrer

da década de 1950, quando as autoridades públicas federais voltaram a atenção para as

potencialidades agrícolas da microrregião, e intensificaram-se a partir de 1959 com a criação

da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste). Daí para frente, o Estado

manteve uma forte atuação no Polo, passando, gradualmente, a ter na agricultura irrigada sua

principal atividade fomentadora do desenvolvimento44.

Portanto, observa-se que o atual dinamismo econômico verificado no Polo se deve,

essencialmente, a fatores exógenos à região, em um claro exemplo de planejamento estatal

centralizado, sem que houvesse uma ampla e democrática participação das comunidades

locais neste processo. Por conseguinte, durante muito tempo, a população do Polo se viu

sujeita e, de certo modo, amparada pelas ações do governo central, o que acabou inibindo

práticas empreendedoras mais ousadas por parte dos produtores e empresários locais frente

aos desafios impostos pelo mercado. Contudo, em anos mais recentes este panorama também

vem se modificando.

O passo inicial para esta mudança se deu em fins da década de 1980, quando o governo

procurou emancipar os perímetros públicos, implementando um modelo de gestão onde os

próprios produtores passaram a ser os responsáveis pela administração, operação e

44 Para tanto, três foram as principais formas de atuação que nortearam os investimentos públicos no Polo: i)
investimentos em infraestrutura, através, por exemplo, da construção da ponte que une as cidades de Petrolina e
Juazeiro, a barragem de Sobradinho, rodovias federais ligando o Polo a todos os centros urbanos do país, o
aeroporto de Petrolina, entre outros; ii) investimentos em irrigação, através da implantação de perímetros
públicos; e iii)  políticas de incentivos ao setor privado, através de programas visando a atração dos
investimentos privados, dentre os quais destacam-se o FINOR (Fundo de Investimentos do Nordeste) e o FNE
(Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) (SOBEL & ORTEGA, 2008).
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manutenção de suas áreas comuns45. A partir deste marco, portanto, os produtores do Polo

ficaram mais a mercê do livre mercado, forçando-os à tornarem-se mais eficientes, contudo,

sem muito êxito no início. Isto porque, até então, o vínculo de dependência destes agentes

face ao poder público ainda era muito forte, inibindo uma atuação mais ativa diante dessa

nova realidade. Contudo, a partir de meados da década de 1990, com o intenso processo de

abertura comercial – que deixou os produtores locais, principalmente os pequenos, bastante

vulneráveis à concorrência externa – os agentes locais passam a se conscientizar, de uma vez,

de que um novo modelo de governança estatal estava em vigor no Polo, na qual: o setor

público passara a aplicar uma política com viés liberal, reduzindo o volume de incentivos

diretos à microrregião; enquanto o produtor passou a ter uma maior responsabilidade referente

ao sucesso (ou insucesso) de seus negócios.

Todo este novo cenário macroinstitucional teve reflexos na estruturação produtiva

observada no Polo, bem como no comportamento e no grau de competitividade dos

produtores locais, já que, a partir destes acontecimentos, estes passaram a dar uma maior

importância à fatores básicos, tais como a necessidade de tornarem-se mais eficientes, de se

adequarem aos requisitos de qualidade exigidos, de trabalharem de forma cooperativa e,

principalmente, com produtos de alto valor comercial, como será detalhado a partir do

próximo item.

4.2.2. A cadeia produtiva da fruta no Polo: origem, evolução e atual situação

Como descrito, o Polo Petrolina-Juazeiro é considerado um dos mais importantes polos

de frutas do país e, até mesmo, do mundo. Contudo, nem sempre esta foi uma realidade

observada na microrregião. Até meados da década de 1990 as culturas que predominaram no

Polo foram as anuais de menor valor agregado (tais como cebola, tomate, arroz, feijão, cana-

de-açúcar, acerola, etc.) voltadas, em sua maior parte, ao atendimento do mercado doméstico

in natura e, em menor proporção, ao suprimento de um projeto agroindustrial regional

(SILVA, 1998). Entretanto, a partir desta década, embalado pelo contexto descrito no item

4.2.1. – em que o Estado diminuíra o volume de intervenções diretas à localidade e o processo

de abertura comercial se intensifica no país – os produtores do Polo iniciaram um processo de

45 Este modelo de gestão, denominado “Distrito de Irrigação”, foi implementado após técnicos da Codevasf
conhecerem as experiências na gestão dos perímetros irrigados no México, nos Estados Unidos, na Espanha e em
Israel. Essa mudança deveu-se tanto da necessidade de compatibilizar a administração dos perímetros às
restrições financeiras do governo federal durante a forte crise enfrenta na década de 1980, como da adoção de
uma ideologia liberalizante, cujos resultados, na época, presumia-se ser uma maior eficiência com menor
intervenção pública e maior liberdade para a iniciativa privada.
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reorientação produtiva, voltando sua produção à culturas de maior valor agregado e

direcionado ao mercado externo, ou seja, à fruticultura46 (ver Figura 8).
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Figura 8. Evolução de área plantada por tipo de exploração
Fonte: ATER/CODEVASF (2007).

Neste contexto, a fruticultura atingiu sua plena expansão e os produtores do Polo

passaram a despender uma maior atenção aos mercados mais exigentes, conseguindo,

inclusive, competir em boas condições no mercado internacional, destacando-se as culturas da

manga e da uva, únicas culturas a serem exportadas do Polo (ver Tabela 1).

Tabela 1. Valor da produção e das exportações (em R$ 1.000) e quantidade produzida
(ton.) das principais frutas do Polo (em 2008).

Cultura Quantidade Produzida
(ton)

Valor da produção
(em R$ 1.000)

Valor das exportações
(em R$ 1.000)*

Uva 249.928 466.684 301.047
Manga 441.754 455.800 137.993

Banana (Cacho) 161.826 99.994 -
Goiaba 83.850 70.048 -

Melancia 111.482 32.767 -
Coco 94.386 22.522 -
Melão 23.100 16.120 -
Total 1.166.326 1.163.935 439.040

Fontes: Produção Agrícola Municipal (IBGE, 2010) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Secretaria de Comércio Exterior (MDIC, 2010).
* O Valor das exportações foi transformado de Dólar FOB para Reais, baseando-se na cotação média anual de venda do
dólar, divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), para o ano de 2008 (R$/US$ = 1,8375).

46 Como afirma Melo (2000), foi a partir de 1987, após a chegada das grandes empresas ao Polo, que os colonos
começaram a substituir as plantações tradicionais, de sequeiro, por culturas mais nobres, como banana, coco,
goiaba e, principalmente, uva e manga. Contudo, este processo só foi intensificado a partir da década de 1990.
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A preferência dada à produção de uva e manga não é sem razão. Por se adequarem

perfeitamente às características bioclimáticas encontradas no Polo e estarem entre as

principais frutas comercializadas no mundo, seus desempenhos fenológico-financeiros se

destacam frente às culturas mais importantes cultivadas no Polo. Na Tabela 2, observa-se que

a uva in natura é a que gera maior receita líquida (R$ 61.457,36 por hectare por ano) apesar

de exigir, para sua implantação, um maior volume de investimento inicial (R$ 58.775,72

durante um período de 3 anos), apresentando um período de carência de receitas de 1 ano. A

cultura da manga veio em seguida, com um receita líquida de R$ 13.551,91 ha/ano, após um

investimento de R$ 33.318,83 por hectare durante 6 anos, com um período de carência na

obtenção de receitas de 3 anos.

Tabela 2. Indicador de desempenho por hectare das diferentes culturas (2010).

Cultura
Período

de invest.
(anos)1

Custo
total no

período de
invest.1

Período
sem

receita
(anos)1

Custo na
produção
(R$/ha de

2010)2

Produtivid.
(kg/ha)2

Receita
bruta

(R$/ha de
2010)2

Receita –
Custos

(R$/ha)2

Acerola 5 22.229,49 1 8.004,15 20.000 14.352,81 6.348,65
Bananeira 3 15.604,26 1 8.759,57 25.000 13.201,87 4.442,30
Coqueiro1 6 19.131,74 2 6.142,36 40.000 12.998,77 6.887,33

Goiaba 5 24.184,21 1 6.111,44 25.000 15.571,44 9.460,00
Manga 6 33.318,83 3 9.466,75 20.000 23.018,65 13.551,91

Uva (Itália) 3 58.775,72 1 31.700,48 40.000 93.157,84 61.457,36
Feijão2 1 2071,30 0 2.068,86 1.800 35.09,67 1.440,81

Melancia2 1 3517,21 0 3.516,69 25.000 6.093,17 2.576,48
1Fonte: Várias fontes, ver Apêndice 3.
2Fonte: ATER/DIPSNC (2005) atualizados para 2010 pelo IGP-DI.

Segundo Marinozzi & Correa (1999), é importante ressaltar, a despeito destes maiores

retornos relativos, que os técnicos muitas vezes aconselham os pequenos produtores que estão

iniciando suas operações no Polo a produzir banana, já que esta, apesar de não ser a cultura

que traz maiores retornos financeiros (receita líquida de R$ 4.442,30 ha/ano), apresenta custos

de investimentos bem abaixo das demais culturas (R$ 15.604,26) e possibilita a estabilização

das receitas mais rapidamente (em 3 anos, com apenas um ano sem receita). Com isso a

introdução da banana pode ser considerada como um momento de transição para, mais

adiante, o pequeno produtor iniciar o cultivo de outras culturas permanentes mais rentáveis

como goiaba, manga e uva. Por esta razão, a banana acaba sendo a terceira cultura mais

importante no Polo.
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Contudo, é também importante salientar que estes resultados devem ser relativizados, já

que estas receitas são obtidas apenas pelos produtores mais eficientes, que conseguem atingir,

inclusive, o mercado externo, fato este que ainda não se tornou realidade para a maioria dos

produtores do Polo47. No entanto, observa-se que as condições naturais, raramente

encontradas fora desta localidade, aliadas a tecnologias específicas disponíveis no Polo

permitem colheitas de frutas em qualquer época do ano48 com uma produtividade média

acima da obtida nas demais regiões produtoras brasileiras e até mundiais (CODEVASF,

2010). Disponibiliza, portanto, condições para que os produtores estejam entre os mais

produtivos do mundo e produzindo, concomitantemente, um bem de alta qualidade, podendo

assim aproveitar “janelas de oportunidades” abertas no mercado externo, possibilitando-os,

enfim, obter melhores preços nos mercados internacionais. Por exemplo, como ilustra o

Quadro 6, a manga produzida no Polo apresenta grandes vantagens em relação a demais

regiões produtoras do Brasil e, inclusive, do mundo, uma vez que a sua produção é obtida

durante todo o ano, destacando-se os meses de outubro e novembro como o ápice da

produção, época em que praticamente não encontra concorrentes no mercado internacional49.

Por estas razões, hoje não é difícil encontrar nas prateleiras do mercado da Europa e dos

Estados Unidos as frutas com o selo “San Francisco Valley”. Como apontam dados do Ibraf

(2010), hoje o Polo é conhecido como o mais importante centro exportador brasileiro de

frutas tropicais, sendo responsável por 99% das exportações nacionais de uvas de mesa e 90%

das exportações da manga, das quais a maior parte destinada aos mercados europeu e norte-

americano50.

47 No entanto, estes dados aparecem como válidos já que através deles é possível se ter uma análise comparativa
quanto às diferenciações de receitas líquidas obtidas através dos diferentes cultivos.
48 Segundo DIPSNC (2005) o Polo apresenta potencial para produção durante o ano todo nas seguintes culturas:
acerola, banana, coco, goiaba, mamão, manga, maracujá, melancia, pinha, uva.
49 É importante ressaltar que, segundo Buainain & Batalha (2007), esta vantagem da sazonalidade brasileira vem
sendo ameaçada por novas tecnologias, como a indução floral, que permitem maior regularidade da produção em
vários dos países fornecedores para o mercado mundial. Esse fato acirrará ainda mais a concorrência no
comércio mundial de manga.
50 Segundo o IBRAF (2010), em 2006, 54% das vendas externas de uvas do Polo seguiam para os Países Baixos,
20% para os Estados Unidos e 16% para o Reino Unido; enquanto, no caso da manga, 45% seguiam para os
Países Baixos, 22% para os Estados Unidos e 10% para o Reino Unido.
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Quadro 6. Época de produção dos principais países produtores e exportadores de manga
(para o ano de 2003).

Manga – Época de Produção
País

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

África do Sul

Brasil (Juaz-Petr.)

Brasil (SP)

Brasil (PI)

Costa do Marfim

Costa Rica

Guatemala

Índia

Israel

México

Paquistão

Peru

Equador

Venezuela

Porto Rico

Quênia

Filipinas
FONTE: Valexport (2003) apud Franca (2004) e Fávero (2008).

Maior concentração da produção Média/Baixa produção

Todos estes fatores favoráveis acabaram atraindo ao Polo, uma série de agentes

especializados na distribuição das frutas, além de grupos empresariais variados, tanto

propriamente da fase produtiva, quanto à montante (tais como empresas fornecedoras de

insumos e equipamentos) e à jusante (tais como agroindústrias processadoras, voltadas à

produção de sucos, polpas, doces, etc.) do processo produtivo da fruticultura, interessadas em

explorar tais culturas potencialmente rentáveis no mercado externo. Na Figura 9 segue um

fluxograma simplificado com os principais macrossegmentos que atuam nesta cadeia

produtiva no Polo, destacando o fluxo de comercialização que liga os pequenos produtores –

foco nesta tese – ao consumidor final. De um modo geral, o fluxo desta cadeia funciona da

seguinte maneira:
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Figura 9. Estrutura geral da cadeia de produtiva e dos canais de distribuição de frutas
disponível aos pequenos produtores no Polo.

Fonte: elaborada pelo autor, com informações obtidas na pesquisa de campo.

1. O elo produtivo, seja ele grande ou pequeno produtor, recorre aos fornecedores de

insumos (mudas, adubos, fertilizantes, máquinas, etc.) para poder produzir os bens. No Polo

não há maiores problemas referentes ao acesso a insumos por parte dos pequenos produtores,

havendo uma vasta quantidade de casas comerciais lá localizadas que comercializam estes

bens, dentre as quais pode se destacar Juagro, Casa do Colono, Rumo Agrícola, Boa Terra,

Verdão, Pulvetec, entre outros51.

2. Produzida a fruta, de um modo geral, ela poderá seguir dois caminhos alternativos: o do

processamento ou o da comercialização in natura. Contudo, como sugere Galvão (2007), no

Polo o setor de processamento de frutas é considerado insuficiente para atender ao potencial

local52. Dados da pesquisa de campo confirmam esta realidade, indicando que 74,2% dos

pequenos produtores locais encontram-se insatisfeitos com a (falta de) disponibilidade de

firmas processadoras de frutas na microrregião. Não a toa, hoje o Polo é conhecido,

fundamentalmente, como microrregião produtora de frutas in natura.

3. Obtido o bem final, seja in natura ou beneficiado e dependendo do seu grau de

51 Informações baseada em quantidade de respostas obtidas na pesquisa de campo.
52 Para citar um caso específico, Leão & Soares (2009), BNB (2005), Kümmel et alli (2009), chegam a
conclusões semelhantes quanto ao potencial subutilizado para a produção de vinho na microrregião. Já Sobel &
Costa (2004) apontam que parcela considerável das vendas da fruta local vem tendo como destino agroindústrias
de outras regiões, onde este bem é beneficiado.
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especificidade, ele deverá seguir as vias de comercialização disponíveis para chegar até o

consumidor final, sendo as mais utilizadas pelos pequenos produtores do Polo: as grandes

empresas atravessadores, tais como as tradings Special Fruit, Argofutas, VSD Export, Sechi

Agrícola, etc.; os atravessadores individuais, mais comumente conhecidos como

“compradores dentro da porteira”; e as associações de produtores, tais como a Cooperativa

Agrícola de Juazeiro (CAJ-BA), a Cooperativa de Produtores Exportadores do Vale do São

Francisco (Coopexvale), a Associação dos Produtores do Vale (Aprovale), a Associação dos

Exportadores de Uvas do Vale do São Francisco (BGMB), entre outros. Além destes, uma

minoria vendem seus bens a supermercados e/ou diretamente ao consumidor final por meio

de feiras livres, sacolões, entre outros.

Este elo é de suma importância, já que, como descrito ao longo do item 4, a sobrevivência

da agricultura familiar de frutas está diretamente ligada à qualidade dos contratos e à

competitividade dos canais de distribuição a que se vinculam esses agricultores. Contudo, como

também descrito no Capítulo 3, pequenos produtores costumam estarem expostos a uma série de

entraves referentes à comercialização de seus bens, por apresentarem, modo geral, reduzida

escala produtiva e relativa incapacidade em atender aos requisitos impostos por aqueles agentes

de comercialização considerados mais eficientes. Neste mesmo contexto encontra-se grande

parte dos pequenos produtores do Polo, sendo o seu relacionamento junto aos agentes

localizados à sua frente na cadeia da fruta local um dos principais entraves a qual este SAG

está alheio – maiores detalhes referentes às questões transacionais disponíveis aos pequenos

produtores no Polo serão analisados no subitem a seguir.

Ademais, vale ressaltar a importância com que atuam, de forma paralela, neste

agronegócio as agências bancárias, as consultorias especializadas, as instituições de pesquisa

e o setor de transportes (LIMA & MIRANDA, 2000). Referente aos três primeiros, em 2007 o

Polo já contava com 27 agências bancarias e 5 instituições de ensino superior, bem como uma

série de órgãos e instituições de apoio a produção local, tais como Embrapa Cpatsa, Codevasf,

Sebrae, BNB, entre outros (VALEXPORT, 2010). Já em termos dos transportes, a

microrregião conta com rodovias federais ligando-a às principais capitais e portos do país.

Deste modo, o escoamento de praticamente toda a produção voltada ao mercado interno e aos

países do Mercosul é feita via transporte rodoviário, enquanto o mercado externo é atendido,

basicamente, via portos – destacando-se os de Salvador (a 500 km de distância), Suape (780

km) e Pecém (930 km) – e pelo aeroporto de Petrolina. Entretanto, à exceção do seu
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aeroporto53, este acervo infraestrutural não se encontra em boas condições de conservação,

implicando em significativo acréscimo nos custos de escoamento (FOLEGATTI et alli, 2005;

apud FÁVERO, 2008).

Enfim, analisando toda esta dinâmica, é possível entender como se deu o

desenvolvimento e como está atualmente organizada a estrutura produtiva da fruta no Polo.

Contudo, como aponta Mello et alli (2009), a despeito dos bons resultados observados, é

visível que o nível de desenvolvimento local se distribui de maneira desigual entre os

produtores, na medida em que alguns conseguem atingir mercados mais exigentes, enquanto

outros mal conseguem escoar seus bens no mercado local, ficando a mercê de arranjos

contratuais e canais de comercialização bastante rudimentares e desvantajosos, o que será

detalhado no item a seguir.

4.3. Pequeno produtor do Polo e comercialização da fruta sob a perspectiva da ECT

4.3.1. Estruturas de governança e principais canais de distribuição

Como descrito ao longo do item 3.2.2., normalmente uma série de entraves referentes à

comercialização da fruta costuma fazer parte da realidade dos pequenos produtores – tais

como reduzida escala de produção, desconhecimento de mercado e/ou jurídico referente aos

contratos, infra-estrutura física insuficiente, entre outros – fazendo com que eles dificilmente

apresentem condições e/ou viabilidade para escoar sua produção, a não ser com o auxílio de

intermediários especializados. Nestes casos, o grau de dependência dos pequenos produtores

frente aos intermediários é determinado pelas características dos primeiros, em que quanto

mais estruturados e eficientes eles forem, menor sua subordinação e maiores seus benefícios

derivados deste relacionamento.

A Figura 10 apresenta um resumo das principais estruturas de governança e canais de

comercialização utilizadas pelos pequenos produtores no Polo. Nela fica claro que as

estruturas menos intensificadas – mercado e híbrida por meio de contrato informal – são as

mais utilizadas, principalmente, em função do uso dos atravessadores individuais, seguidos

pelas firmas de processamento de frutas e atravessadoras e cooperativas, respectivamente.

53 Inclusive, a partir de 2005, quando recebeu um investimento da Infraero da ordem de R$ 30 milhões, o
aeroporto de Petrolina passou a ter semanalmente um cargueiro abastecido de produtos produzidos no Polo rumo
aos comércios europeu e americano.
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Figura 10. Estruturas de governança e principais canais de distribuição de frutas utilizados
pelos pequenos produtores no Polo*.

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

* Quantidade total de canais de comercialização descritos na Figura 10 (237) é maior que o número de produtores
observados na amostra (159), pois vários produtores fazem uso de estruturas de governança mistas, ou seja, fazem
uso de mais de uma via de comercialização para escoar seu bem.

Analisando mais detalhadamente a Figura, vê-se que em termos das transações que ocorreram

por meio da estrutura de mercado, foram identificadas 76 observações, das quais: i) 6 se deram

através de vendas diretas do produtor ao consumidor final, por meio de feiras livres, sacolões,

varejões e Ceasas; e ii) 70 se deram através de vendas diretas a intermediários, sendo 64 deles

atravessadores individuais, 3 firmas de processamento, 2 pequenos e médios supermercados e 1

empresa atravessadora – estes dois últimos apresentam-se como exceções à regra apresentada no

item 3.2.2.. De um modo geral, esta estrutura foi considerada sempre que os produtores descreveram

realizar transações sem que houvesse qualquer contato e/ou comprometimento prévio (formal

ou informal) quanto à venda do bem junto aos agentes à jusante. Em resumo, o item 3.2.2.

aponta que ela é utilizada principalmente por aqueles produtores que se relacionam junto a

agentes menos exigentes em termos da qualidade da fruta, sendo, contudo, considerada a

estrutura menos vantajosa em termos de riscos de mercado e de retorno financeiro aos pequenos

Estruturas de
Governança

- Atravessadores
individuais (64)

- Firmas de
processamento (3)

- Pequenos e médios
Supermercados (2)

- Empresas
atravessadoras (1)

- Feira livre,
sacolões, varejões e
Ceasas (6)

HÍBRIDOMERCADO

CONTRATO
FORMAL

(57)

PARCERIA
(11)

CONSUMIDOR
FINAL

(6)

INTERMEDIÁRIOS
(69)

CONTRATO
INFORMAL

(92)

- Cooperativas (8)

- Empresas
atravessadoras (3)

- Firmas de
processamento (32)

- Empresas
atravessadoras (12)

- Atravessadores
individuais (10)

- Bolsa de mercadoria
(1)

- Pequenos e médios
supermercados (1)

- Quitanda (1)

- Atravessadores
individuais (79)

- Empresas
atravessadoras (7)

- Firmas de
processamento (5)

- Pequenos e médios
supermercados (1)



84

produtores. Portanto, o produtor que normalmente utiliza esta estrutura costuma ser aquele em

pior condição de eficiência ou que, apesar de possuir boa condição de produção, eventualmente

obtêm excedentes (sobras) produtivos e não é capaz de comercializá-los por outro meio.

Partindo para a segunda estrutura da Figura 10, nota-se que as transações por meio de contrato

informal foram as mais observadas no Polo, sendo identificados 92 casos, dos quais: i) 79 se deram

junto a atravessadores individuais; ii) 7 junto a grandes/médias empresas atravessadoras; iii) 5 junto

a firmas de processamento; e iv) 1 junto a pequenos e médios supermercados. Assim como a

estrutura anterior, nas relações identificadas como contrato informal não houve entre os agentes um

comprometimento formal em termos de compra e venda da fruta, contudo, os produtores

descreveram realizar de forma recorrente transações junto ao mesmo comprador, havendo, assim,

um sentimento prévio de confiança quanto à venda do bem àquele agente específico. Deste

modo, mesmo não havendo qualquer tipo de penalidade formal caso o eventual comprador não

fique com a produção e/ou resolva pagar preços abaixo dos de mercado, a teoria descrita no item

3.2.2. diz que este tipo de relação é mais vantajosa que a de mercado, pois nela o comprador

tenderá a cumprir o acordo (informal) e pagar preços mais justos, já que lhe interessa receber

regularmente um bem de qualidade, sem quebra no ciclo de confiança. Ainda assim, neste tipo de

relacionamento, as incertezas são maiores aos produtores que aos intermediários, já que estes

últimos possuem maior capacidade de impor suas vontades aos primeiros, redundando não só em

transferência de maior parte dos riscos de mercado aos produtores, como também na apropriação

por parte dos intermediários dos diferenciais de preço e renda que ocasionalmente venham a

surgir nas relações de troca entre ambos.

Em ambas as estruturas vistas, é interessante observar a predominância dos

atravessadores individuais como principal destino da fruta do pequeno produtor local – 85,6% dos

casos. Contudo, apesar deste fato, paradoxalmente, este mesmo canal de comercialização é

também apontado por vários autores – tais como Franca (2004); Sobel e Costa (2005); Fávero

(2008); entre outros – como um dos graves empecilhos à maximização dos lucros destes

mesmos produtores. Isto porque, ao mesmo tempo em que os atravessadores costumam

trabalhar junto àqueles produtores em pior situação de eficiência, servindo, assim, como uma

importante opção – inclusive, muitas vezes como a única – para que ele consiga escoar sua

produção ao mercado, a transação ocorre fundamentalmente por meio de estruturas

contratuais pouco intensificadas, sendo, pelas razões descritas, de alto risco ao pequeno

produtor. Neste sentido, os atravessadores costumam utilizar de seu poder de barganha, não

restando alternativa a estes produtores a não ser se sujeitar aos baixos preços normalmente
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oferecidos, já que uma eventual não comercialização resultaria em perdas maiores54. Vale

ainda destacar que o uso desta via muitas vezes também acaba sendo um fator limitante para

que o pequeno produtor busque mercados mais competitivos, visto que estes costumam

restringir-se aos mercados locais/regionais, destinando as frutas, principalmente, às centrais

de abastecimentos.

Contudo, apesar dos problemas supracitados, é também fato que a falta de maiores

opções para o escoamento produtivo dos pequenos produtores locais menos eficientes faz

com que a presença destes atravessadores individuais seja de fundamental importância para

que aqueles tenham condições de descarregar sua produção ao mercado e, assim, obter renda.

Como afirma Franca (2004:105):

“A presença dos compradores independentes no Polo (grifo nosso), conhecidos como
‘atravessadores’, é considerada, na visão dos produtores familiares, a ‘salvação’ para venda
dos seus produtos, ou seja: dos males o menor”.

Analisando agora a estrutura híbrida por meio de contratos formais, este tipo de relação foi

identificado sempre que o produtor descreveu ter realizado suas operações de venda da fruta

por meio de um contrato formalizado junto a seu comprador. Nestes termos, foram observados

57 casos, dentre os quais: i) 32 se deram junto a firmas de processamento; ii) 12 junto a empresas

atravessadoras; iii) 10 junto a atravessadores individuais; iv) 1 junto bolsa de mercadorias; v) 1 junto

a um supermercado; e vi) 1 junto a uma quitanda. Com relação aos canais mais comuns apresentados

no item 3.2.2. para este tipo de contrato, a exceção ficou por conta da presença dos atravessadores

individuais, da quitanda e, principalmente, da bolsa de mercadorias55. A exemplo do que foi descrito

no contrato informal, neste caso o intermediário mantém uma maior capacidade de impor suas

vontades frente aos pequenos produtores, contudo numa magnitude reduzida, sendo os riscos

direcionados ao produtor menores em termos de preços – por serem pré-definidos nos

54 Como aponta Franca (2004), os atravessadores no Polo costumam ir até as pequenas propriedades nas épocas
de safras oferecendo aos colonos, para compra de seus produtos, preços abaixo de mercado, no entanto,
garantindo pagamento a vista. Segundo o autor (2004:15): “Essa categoria praticamente negocia na porteira
dos lotes, barganhando os produtos sempre abaixo dos preços do mercado, aproveitando-se da fragilidade dos
produtores familiares e da sua falta de opção para escoar sua produção para os mercados a preços mais
vantajosos”.
55 Na literatura consultada no Capítulo 3, não foi visto qualquer pequeno produtor que utilizasse desta última via
de comercialização descrita para escoar suas frutas. Contudo, dando uma breve explanação sobre este meio de
comercialização da fruta, Ferreira (2008) destacam que este tipo de relação diferencia-se das demais descritas
pelo fato serem realizadas em mercados organizados e devidamente regulamentados, inclusive, não envolvendo
obrigatoriamente a entrega física do bem na maturidade do contrato, podendo constar, portanto, como um
instrumento inovador para a administração de riscos de preços para esse mercado. Enfim, de um modo geral,
apesar de não analisado mais minuciosamente, constatou-se que o agricultor que utiliza desta via – produtor de
acerola, coco e goiaba – consegue atingir uma rentabilidade acima da média dos demais produtores locais para
estas culturas.
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contratos –, porém havendo maiores exigências quanto aos prazos, volume e qualidade da

fruta. Sendo assim, normalmente, os agricultores que costumam lançar mão deste tipo de

contratos são aqueles mais bem estruturados e que possuem condições em produzir um bem que

atenda aos mercados mais restritos.

É interessante observar, neste tipo de contrato, a predominância das firmas de

processamento, citadas 32 vezes – 56,1% dos casos – pelos entrevistados como destino utilizado

para escoar suas frutas, destacando-se as empresas Niagro Nishieri (fabricante de polpa de

acerola) e a Amacoco (embalagem de água de coco). Isto ocorre pois este tipo de firma

normalmente necessita de matérias-prima em preço, quantidade, frequência e qualidade

específicas, para não comprometer o seu planejamento produtivo. Também sob este tipo de

contrato, aparece com certo destaque as grandes firmas atravessadoras – 21,1% dos casos. De

modo geral, estas agem de maneira semelhante aos atravessadores individuais, contudo,

normalmente focando frutas de melhor qualidade relativa, já que costumam direcioná-las a

mercados mais exigentes – regiões sul e sudeste e exterior. Deste modo, aqueles colonos que

possuem um bem mais qualificado, mas não apresentam condições de escoar individualmente

a estes mercados atendendo aos requisitos impostos, costumam fazer uso desta via de

comercialização, por meio de contratos formais, o que reduz ao produtor o risco de preço e de

garantia de escoamento do bem, como descrito no caso anterior. As principais firmas

atravessadoras apontadas pelos pequenos produtores do Polo foram Special Fruit, Argofutas,

VSD Export e Sechi Agrícola.

Por fim, apesar de descrita no item 3.2.2. como uma alternativa viável para que os pequenos

produtores consigam fugir da dependência dos intermediários e eventuais desperdícios de

renda que eles causam, as transações sob parceria no Polo foram as menos observadas – apenas 11

casos, dos quais (i) 8 ocorreram junto a associações/cooperativas e (ii) 3 junto a empresas

atravessadoras. No geral, ao estabelecer este tipo de relação, o produtor poderá (i) não só reduzir

os riscos de perda com investimentos específicos em capital físico e humano, ao dispor de uma

série de vantagens em termos de acesso a tecnologias, insumos, instalações e mão de obra, (ii)

como também usufruir dos esforços realizados pelo parceiro em termos de planejamento,

negociação, elaboração de contratos e logística ao escoamento produtivo, cabendo ao produtor

“apenas” garantir a disponibilidade do bem na qualidade exigida pelos mercados alcançados.

Contudo, como visto na Figura 10, no Polo esta realidade é ainda bastante rara,

principalmente pelas seguintes razões: i) os pequenos produtores ainda vêem com desconfiança

as organizações de produtores mais desorganizadas; e ii) aquelas mais organizadas os

pequenos produtores dificilmente apresentam os pré-requisitos impostos para fazer parte, já
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que nestas costuma-se exigir dos associados adequação a normas sanitárias e fitossanitárias

cada vez mais rigorosas (por exemplo, certificações como o PIF e o Globalgap56) (SOBEL e

ORTEGA, 2010). Para se ter um ideia, Sobel (2006), analisando cinco experiências de

associações de pequenos produtores localizadas dentro do PISNC em 2005, identificou que

estas encontravam-se bastante desorganizadas, na qual nenhuma chegava a atuar no

escoamento/comercialização dos bens. Porém, em pior situação encontrava-se o Perímetro

Bebedouro, onde observou-se um retrocesso em termos de organização dos produtores, já que

em 2002 foi fechada a única cooperativa que funcionava no perímetro: a CAMPIB

(Cooperativa Agrícola Mista do Projeto de Irrigação de Bebedouro)57.

Já as em termos das organizações mais avançadas, é possível destacar a Associação dos

Exportadores de Uvas do Vale do São Francisco – com o nome fantasia BGMB (Brazilian

Grapes Marketing Board) – que procura não só reunir os exportadores de uva do Polo, como

desenvolver ações de marketing, logística, padronização e controle de qualidade e

comercialização dos produtos dos associados voltados ao mercado externo. Já a Associação

dos Produtores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco

(VALEXPORT), também consiste numa organização que busca viabilizar a participação dos

pequenos produtores nos mercados internacionais, contudo, com um espectro mais amplo, já

que não se limita a cultura da uva. É possível ainda destacar a Cooperativa Agrícola de

Juazeiro (CAJ-BA) como uma importante entidade associativa que congrega cerca de 80

produtores locais – sendo a maioria pequenos produtores.

De um modo geral, pode-se dizer que hoje no Polo já existem várias formas de

organização de produtores, de produtores representando, assim, uma mudança no

comportamento destes agentes locais; no entanto, ainda havendo um enorme espaço para o

desenvolvimento de um “melhor” capital social58. Ademais, vale apenas lembrar que neste tipo

56 Maiores detalhes sobre estes tipos de certificações, ver página 108.
57 Como descrito em Sobel (2006), estes insucessos teve origem, em grande medida, na relação histórica de
dependência dos pequenos produtores locais ao paternalismo estatal, rompido no final da década de 1980 com o
início da onda neoliberalizante observada no país. Todo este processo deixou no pequeno produtor local um
sentimento de abandono, que teve como consequência, durante vários anos, uma inércia em termos de busca de
novas alternativas. Contudo, a partir de meados da década de 1990, de fato, os produtores começam a perceber a
importância da ação cooperativa, resultando, enfim, no surgimento algumas cooperativas e associações, dentre as
quais pode-se destacar: i) a Cooperativa Agrícola Juazeiro da Bahia Resp. Ltda. (CAJ-BA); ii) a Associação dos
Produtores e Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport); iii)
Brazilian Grapes Marketing Board (BGMB), entre outras.
58 De maneira bastante ampla, pode-se conceituar o capital social como sendo as características da organização
social (como, por exemplo, confiança, normas e sistemas) em torno de uma atividade produtiva local ou de
algum objetivo específico (por exemplo, visando a melhoria na educação, saúde, etc.) que facilitam as ações
coordenadas e, assim, contribuem para aumentar a eficiência da sociedade.
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de contrato, o risco-preço é alto, já que suas variações (positivas ou negativas) são sempre

repassadas (em maior ou menor grau) aos produtores.

Nos itens a seguir serão melhor detalhadas as características apresentadas por cada uma

destas estruturas. Já no item a seguir, serão analisadas de forma detalhada as

receitas/rentabilidades médias obtidas pelos pequenos produtores por meio das diferentes vias

de escoamento produtivo e estruturas de governança.

4.3.2. Receitas, destino da produção e satisfação

Sabe-se que a receita obtida pelos pequenos produtores é fortemente afetada tanto pela

combinação das culturas produzidas, quanto pelo preço e pela produtividade. Contudo,

também é sabido que os valores obtidos pelos colonos dependem das estruturas de

governança e vias de comercialização em que estes colocam seus produtos59. Para Brito

(s/d:45), isso ocorre pois “os pequenos agricultores costumam enfrentar grandes dificuldades

(...) para comercializar sua produção”, já que, normalmente, não apresentam capital

suficiente para pôr de forma autônoma seus bens nos mercados consumidores, principalmente

naqueles mais exigentes. Deste modo, mesmo com produtividade e qualidade elevadas em

seus cultivos, muitas vezes os colonos ficam dependentes de atravessadores/empresas para

escoar seus bens, podendo, assim, lançar mão de contratos desvantajosos, impactando

negativamente nos retornos obtidos.

Neste contexto, a Tabela 3 aponta dados referentes à receita e rentabilidade líquida

média gerada por produtor e por hectare para cada estrato do ICV, além dos desvios padrão

(em percentagem) e número de produtores que responderam (por estrato). Nela se observa

que, apesar de quase 75% dos produtores entrevistados se encontrarem nos dois estratos

menos coordenados de governança, tanto a receita total quanto a rentabilidade destes

produtores, em média, estão bem abaixo das obtidas por aqueles que usam estruturas mais

intensificadas de governança.

59 Como destacam Sampaio e Sampaio (2004), um dos principais fatores que determinam a remuneração do
produtor refere-se à forma como ela é vendida e ao destino que ela segue.
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Tabela 3. Relação entre Intensidade da Coordenação Vertical (ICV) do pequeno produtor
do Polo, receita e rentabilidade.

ICV1
Discriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Total

No produtores por estrato 36 83 34 6 159
% de produtores por estrato 22,6 52,2 21,4 3,8 100,0
- RENDA TOTAL
Valor médio (em
R$/propriedade) 42.032,38 53.096,64 126.121,77 143.113,33 70.816,42

Desvio/Média2 (%) 68,0 80,9 114,1 94,6 121,8
No. de observações 26 79 31 6 142
- RENTABILIDADE
Valor médio (em R$/ha) 7.019,24 9.592,45 18.117,23 24.929,90 11.630,40
Desvio/Média2 (%) 61,1 86,8 91,0 79,5 100,4
No. de observações 26 79 31 6 142
Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 O intervalo fechado inclui o valor descrito; enquanto o intervalo aberto exclui o valor descrito. Exemplo: (0; 0,375]
representa aqueles produtores que possuem 0 < ICV ≤ 0,375.
2 Equivale ao desvio padrão em termos percentuais à média.

Analisando por cultura, também é possível se observar na Tabela 4 que, no geral, a

rentabilidade média (em R$/ha) obtida por aqueles que utilizam estruturas mais intensificadas

é maior que a obtida pelos que utilizam estruturas menos intensificadas60. No caso da banana e

da goiaba, culturas de baixo valor agregado relativo (ver Tabela 2) e direcionadas basicamente ao

consumo in natura nos mercados local e regional (ver Tabelas 14 e 15), observa-se algumas

tendências semelhantes: i) nenhum produtor encontra-se no 4º estrato, estando a maioria nos dois

primeiros, com destaque ao 2º; ii) a maior rentabilidade média encontra-se com aqueles produtores

que estão no 3º estrato; e iii) a rentabilidade do 1º estrato é maior que a do 2º. Tais informações

sugerem que, para estas culturas, maior parte dos produtores comercializa pela via contratual menos

rentável.

No caso do coco e da acerola também são observadas tendências semelhantes, em função da

presença das firmas de processamento Niagro e Amacoco na microrregião, que realizam contratos

de compra junto a pequenos produtores locais, fazendo com que no 3º estrato estejam (i) maior parte

dos produtores que comercializam estas culturas e (ii) as maiores rentabilidades médias por hectare.

Tais dados indicam à importância de se ter localmente firmas de processamento como alternativa ao

escoamento produtivo dos pequenos produtores. Ademais, no 4º estrato, observa-se que, (i) no caso

do coco, a rentabilidade descrita foi baixa, contudo, sendo identificado neste caso apenas um

produtor que, por sua vez, declarou direcionar seus esforços prioritariamente a produção de acerola;

60 Neste caso, não foi analisada a receita total do produtor, pois esta variável não indicaria maiores
retornos/benefícios obtidos com a cultura pelas diferentes estruturas de governança, uma vez que este valor tem
como uma das principais influências a priorização, em termos de tamanho da área cultivada, que o produtor
aplica à cultura em análise.
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e (ii) no caso da acerola, a rentabilidade foi a mais alta observada.

Tabela 4. Relação entre Intensidade da Coordenação Vertical (ICV) do pequeno produtor
do Polo e rentabilidade por cultura (em R$/ha).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1)
Total de

produtores
- UVA
Produtores por estrato 41,0% 25,6% 23,1% 10,3% 39
Valor médio (em R$/ha) 10.171,86 21.522,49 41.811,62 40.158,73 -
- MANGA
Produtores por estrato 33,8% 52,9% 11,8% 1,5% 68
Valor médio (em R$/ha) 7.211,66 9.615,73 9.032,13 9.750,00 -
- ACEROLA
Produtores por estrato 8,5% 23,4% 59,6% 8,5% 47
Valor médio (em R$/ha) 4.869,97 14.167,76 16.770,70 24.222,22 -
- COCO
Produtores por estrato 26,3% 15,8% 52,6% 5,3% 19
Valor médio (em R$/ha) 3.600,00 8.674,60 11.597,96 840,00 -
- GOIABA
Produtores por estrato 18,9% 73,6% 7,5% - 53
Valor médio (em R$/ha) 13.327,82 12.677,31 17.246,67 - -
- BANANA
Produtores por estrato 26,9% 59,6% 13,5% - 51
Valor médio (em R$/ha) 9.514,52 7.665,58 15.273,47 - -
- OUTROS
Produtores por estrato 55,6% 38,9% 5,5% - 18
Valor médio (em R$/ha) 3.614,29 5.770,24 13.333,33 - -

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Já no caso das duas culturas locais mais voltadas a exportação – uva e manga – são

observadas distintas realidades. No caso da uva – cultura de maior valor agregado e principal

direcionada à exportação – observa-se que (i) assim como as demais culturas analisadas, sua

rentabilidade eleva-se nos estratos mais coordenados; e (ii) assim como as duas últimas

analisadas, há uma grande quantidade relativa de produtores nos ICVs mais coordenados.

Ambos os fatores se devem ao número de produtores que direcionam esta cultura para

exportação61, sendo ela de maior valor agregado e, assim, normalmente conduzida via contratos

mais formalizados. Já no caso da manga, apesar de também se tratar de uma cultura local

amplamente direcionada à exportação, praticamente toda a produção dos entrevistados é

direcionada ao mercado interno, sobretudo o nordestino62, não havendo na microrregião

nenhuma firma de processamento referente à cultura. Deste modo, assim como as culturas da

61 Cerca de 55% da receita total obtida pelos pequenos produtores entrevistados com a cultura da uva se deu via
exportação.
62 Vale lembrar que no ano em que foi realizada a pesquisa de campo, houve uma grave crise econômica
internacional, que acabou afetando consideravelmente a demanda externa de frutas, o que pode explicar, ao
menos em parte, este baixo volume de exportações. Contudo, o fato é que, entre os produtores de manga
entrevistados, 70,4% da produção era direcionada ao mercado nordestino (local mais resto do Nordeste).
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banana e da goiaba, maior parte dos produtores encontra-se nas ICVs menos coordenadas,

sendo, inclusive, a rentabilidade do 2º estrato maior que a do 3º estrato, apesar de os três últimos

estratos apresentarem valores próximos.

Ademais, observa-se que para as demais culturas, que apresentam menores valores

agregados, mais uma vez a estrutura mais coordenada aparece como a geradora de maiores

retornos por hectare, apesar de ser a menos utilizada.

Portanto, apesar de não ser correto atribuir os diferenciais de renda unicamente a

intensidade dos contratos, de um modo geral, fica claro nas Tabelas 3 e 4 que o uso de estruturas

contratuais mais coordenadas está associado a um maior retorno financeiro com a atividade aos

pequenos produtores, podendo esse ser um bom indicativo de que estas são as que geram

maiores benefícios aos pequenos produtores do Polo. Como sugere o item 3.2.2., este resultado,

em grande medida, pode ser explicado em função de que comercialização por meios de

estruturas de governança menos intensificadas tende a ser menos rentável, uma vez que

possibilita aos canais de comercialização utilizar mais intensamente seus poderes de barganha

para acuar o produtor e, assim, se apoderarem de uma parcela maior da receita com a fruta.

Além disso, observa-se ainda que aqueles produtores que se relacionam com seus

compradores por meio de estruturas pouco coordenadas apresentam maiores dificuldades em

expandir suas vendas para além das fronteiras do mercado local, uma vez que suas transações

normalmente estão fundadas na confiança desenvolvida ao longo do tempo nas relações junto

aos agentes locais – fundamentalmente, atravessadores individuais.

Na Tabela 5, considera-se que cada entrevistado vende cada um de seus cultivos sob

uma das quatro diferentes categorias de continuum disponíveis – por exemplo, da soma das

receitas dos produtores entrevistados (R$ 9,9 milhões), R$ 3.777.834 são obtidas por meio de

vendas sob estruturas híbridas fracas, sendo que, destes, 23,6% são obtidos no mercado local.

Neste sentido, observa-se que normalmente aquelas vendas realizadas por meio de estruturas

menos coordenadas, apresentam uma menor proporção de receitas originárias dos mercados

extra-regionais; enquanto que aquelas vendas realizadas por meio de estruturas mais

coordenadas são as que mais conseguem alcançar mercados mais exigentes. Por exemplo, das

vendas realizadas nos dois primeiros estratos, respectivamente, 83,0% e 82,9% dos faturamentos

foram obtidos juntos ao mercado local e regional, enquanto apenas 0% e 4,8% foram junto ao

mercado externo. Por outro lado, os 3º e 4º estratos apresentam 49,9% e 31,0% de suas receitas

originárias do mercado local e regional; enquanto 50,1% e 69,0%, respectivamente, obtidas junto

aos mercados sul/sudeste e externo.
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Tabela 5. Relação entre Intensidade da Coordenação Vertical (ICV) do pequeno produtor
do Polo e a receita obtida com os diferentes destinos finais da fruta (em %).

ICVDestino de Venda Destino
Total [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1)

Mercado Local 29,5 46,5 23,6 31,9 18,2
Resto do Nordeste 36,0 36,5 59,3 18,0 12,8
Outros (Norte + Centro-Oeste) 1,6 6,1 2,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 9,2 10,9 10,2 2,5 26,8
Exterior 23,7 0,0 4,8 47,6 42,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (valor absoluto em R$) 9.898.931 1.449.127 3.777.834 3.654.040 1.017.930

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Dada estas constatações, não é a toa que os produtores que escoam seus bens através de

estruturas menos coordenadas são os que mais se encontram insatisfeitos com o meio de

comercialização utilizado. Como pode ser observado na Tabela 6, dos 159 entrevistados, 67

utilizam de alguma forma a estrutura de mercado, dos quais 73,1% se mostraram insatisfeitos

em algumas das operações descritas. Além disso, sob esta estrutura, foram citadas 113

diferentes operações de transação, dentre as quais 69,9% foram consideradas insatisfatórias.

Tabela 6. Relação entre a Estruturas de Governança utilizada pelo pequeno produtor do
Polo e a sua satisfação com a operação de comercialização realizada.

Estruturas de Governança
Discriminação Mercado Contrato

informal
Contrato

formal Parceria Total1

Nº de produtores que usam a estrutura 67 87 48 11 213
Nº de satisfeitos 17 41 36 9 103
Nº de insatisfeitos 49 46 11 2 108
Não responderam 1 0 1 0 2

Nº agregado de operações 113 163 71 15 362
Nº de satisfeitos 26 77 53 11 167
Nº de insatisfeitos 79 85 17 4 185
Não responderam 8 1 1 0 10

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 O total é maior que o número de entrevistados (159) pois cada produtor pode realizar mais de uma operação,
lançando mão de estruturas de governança mistas. Por exemplo, considere um produtor X que comercializa sua
produção de três formas: i) junto ao atravessador individual A, via contrato informal; ii) junto a firma de
processamento B, via contrato formal; e iii) junto a empresa atravessadora C, via contrato formal. Neste caso,
este produtor X utiliza duas diferentes estruturas (contrato informal e formal) para realizar 3 diferentes operações
(1 por meio de contrato informal e 2 por meio de contrato formal). As demais Tabelas referentes à “insatisfação”
seguem este mesmo raciocínio.

Já no caso daqueles produtores que utilizam a estrutura híbrida via contrato informal,

apesar de manter-se elevado a quantidade de produtores e operações consideradas

insatisfatórias, seus respectivos valores em percentuais já caem para 52,9% e 52,1%. As duas
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estruturas seguintes apresentam uma redução ainda maior na quantidade produtores

insatisfeitos: i) o contrato formal apresenta 22,9% de produtores insatisfeitos e 23,9% de

operações insatisfatórias; e ii) o contrato sob parceria apresenta 18,2% de produtores

insatisfeitos e 26,7% de operações insatisfatórias.

Inclusive, indo mais a fundo nas razões para esta realidade, observa-se na Tabela 7 que

dos 113 diferentes tipos de operações citadas pelos 67 produtores que utilizam a estrutura de

mercado, 98 se deram junto a atravessadores individuais, dentre os quais 73,5% foram

classificadas como insatisfatórias, sendo as principais razões citadas: o reduzido preço pago

pelo bem (59,7%); a exploração do intermediário (22,2%); o risco ou incerteza de venda e/ou

preço (13,9%); e, por fim, o fato de não vender o produto no peso (4,2%). Já em termos das

vendas diretas ao consumidor final (via feiras e Ceasas) e à outros intermediários

(supermercados e empresas atravessadoras e processadoras), o número de observações foi

bem menor, assim como o nível de insatisfação – 50,0% e 42,9%, respectivamente – sendo a

única razão da insatisfação os baixos preços obtidos com a venda da fruta.

Tabela 7. Satisfação do pequeno produtor do Polo por operação realizada via governança
de mercado (desagregado por vias de comercialização).
Discriminação Observações %
- ATRAVESSADORES INDIVIDUAIS 98 100,0

Nº de satisfeitos 22 22,5
Nº de insatisfeitos 72 73,5
Não responderam 4 4,1

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 43 59,7
Exploração do intermediário 16 22,2
Risco (incerteza de venda e/ou preço) 10 13,9
Não vende o produto no peso 3 4,2

- CONSUMIDOR FINAL (FEIRA E CEASA) 8 100,0
Nº de satisfeitos 3 37,5
Nº de insatisfeitos 4 50,0
Não responderam 1 12,5

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 4 100,0

- OUTROS INTERMEDIÁRIOS (SUPERMERCADOS,
EMPRESAS ATRAVESSADORAS E PROCESSADORAS) 7 100,00

Nº de satisfeitos 1 14,3
Nº de insatisfeitos 3 42,9
Não responderam 3 42,9

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 3 100,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
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Estes dados indicam que estes pequenos produtores têm a percepção de que os preços

obtidos em suas vendas estão normalmente abaixo do que consideram o justo, o que, segundo

descrito no item 3.2.2., pode ser explicado em função dos riscos-preço relativamente maiores

observados nas estruturas menos coordenadas. Ademais, observa-se na Tabela 7 que o alto

grau de grau de insatisfação dos produtores está também relacionado a: i) exploração do

intermediário, que pode ser explicado em função do reduzido poder de barganha relativo do

pequeno produtor; e ii) incerteza relacionada a venda e/ou preço, que pode ser explicado pela

questão do oportunismo. Ambos os fatores estão intimamente relacionados à questão da alta

especificidade temporal da fruta, que faz com que o produtor tenha que comercializar o bem

num período de tempo relativamente curto.

A Tabela 8, por sua vez, trata das relações sob contrato informal, sendo novamente

observada uma elevada quantidade de operações consideradas insatisfatórias, contudo, numa

proporção menor se comparada a Tabela anterior. Sendo novamente observada uma elevada

quantidade de operações consideradas insatisfatórias, contudo, numa proporção menor se

comparada a Tabela anterior.

Tabela 8. Satisfação do pequeno produtor do Polo por operação realizada via contrato
informal (desagregado por vias de comercialização).
Discriminação Observações %
- ATRAVESSADORES INDIVIDUAIS 146 100,0

Nº de satisfeitos 65 44,5
Nº de insatisfeitos 80 54,8
Não responderam 1 0,7

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 37 46,25
Exploração do intermediário 16 20,0
Inadimplência 10 12,5
Falta de contrato 9 11,25
Risco (incerteza de venda e/ou preço) 8 10,0

- OUTROS INTERMEDIÁRIOS (SUPERMERCADOS,
EMPRESAS ATRAVESSADORAS E PROCESSADORAS) 17 100,0

Nº de satisfeitos 12 70,59
Nº de insatisfeitos 5 29,41
Não responderam 0 0,00

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 4 80,00
Exigência de qualidade 1 20,00

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Pela via dos atravessadores individuais, 54,8% das operações foram insatisfatórias,

destacando-se as mesmas justificativas observadas na estrutura de mercado, contudo numa
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proporção menos intensa – preços reduzidos (46,2%) e exploração dos intermediários (20,0%) –

seguidas de duas não descritas na estrutura anterior – inadimplência (12,5%) e falta de contrato

(11,3%). Estas duas últimas justificativas aparecem apenas na Tabela 8, uma vez que é intrínseco

às transações pela via de mercado que a negociação e o pagamento ocorram no momento da

troca, não abrindo brecha a atitudes oportunistas em termos de inadimplência ou de não

cumprimento dos acordos informais – não salvaguardados.

Ou seja, ambos os fatores, aliados aos 10% que citaram o risco intrínseco a este canal de

comercialização, demonstram que a insatisfação dos pequenos produtores sob este tipo de

contrato estão intimamente relacionadas à atitudes oportunistas dos atravessadores, fator que

poderia ser minimizado caso as transações ocorressem por meio de contratos formalizados, já

que estes normalmente são salvaguardados. Já em termos das operações identificadas junto a

outros intermediários – empresas atravessadoras, processadoras e supermercados – observou-

se que 29,4% são consideradas insatisfatórias, dentre as quais o preço reduzido apresentou-se

novamente como principal razão de insatisfação, reforçando o fato de que as relações que

ocorrem por meio desta via contratual possuem um elevado risco-preço.

Analisando agora as operações realizadas via contrato formal, observa-se uma redução

ainda maior no grau de insatisfação, indicando que esta via contratual tende a ser mais vantajosos

aos pequenos produtores quando comparada as anteriores. Na Tabela 9 é possível observar que

das 56 operações realizadas por esta via: i) 64,3% ocorreram junto a empresas processadoras, das

quais 75% foram consideradas satisfatórias pelos produtores; ii) 28,6% junto a atravessadores

individuais, das quais 68,8% foram consideradas satisfatórias; iii) 26,8% junto a empresas

atravessadoras, das quais 73,3% foram consideradas satisfatórias; e iv) 7,1% foram por meio de

outras vias – supermercados, quitanda e bolsa de frutas – sendo 100% consideradas

satisfatórias. Ou seja, apesar de “preço reduzido” ainda ter sido apontada como a mais

importante razão de insatisfação para todos os canais de comercialização, fica claro que, por

meio de contrato formal, o número de operações consideradas satisfatórias pelos produtores

eleva-se consideravelmente.

Inclusive, é interessante observar que, na relação junto à atravessadores individuais, a

medida em que a estruturas se tornam mais intensificadas, a proporção de operações

consideradas satisfatórias aumenta – 22,5% via mercado, 44,5% via contrato informal e

68,8% via contrato formal. Este pode ser mais um indicativo de que as estruturas mais

coordenadas geram maiores benefícios aos pequenos produtores, já que, em suas percepções,

mesmo ao fazer uso de um mesmo canal de comercialização, o fato deste relacionamento se
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dar por meios mais formalizados já reduz a quantidade de operações consideradas

satisfatórias.

Tabela 9. Satisfação do pequeno produtor do Polo por operação realizada via contrato
formal (desagregado por vias de comercialização).
Discriminação Observações %
- EMPRESAS PROCESSADORAS 36 100,0

Nº de satisfeitos 27 75,0
Nº de insatisfeitos 8 22,2
Não responderam 1 2,8

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 7 87,5
Falta de opções de venda 1 12,5

- ATRAVESSADORES INDIVIDUAIS 16 100,0
Nº de satisfeitos 11 68,75
Nº de insatisfeitos 5 31,25
Não responderam 0 0,0

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 4 80,0
Exploração do intermediário 2 40,0
Risco (incerteza de venda e/ou preço) 1 20,0

- EMPRESAS ATRAVESSADORAS 15 100,0
Nº de satisfeitos 11 73,3
Nº de insatisfeitos 4 26,7
Não responderam 0 0,0

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 3 75,0
Falta de transparência 1 25,0

- OUTRAS VIAS (SUPERMERCADOS, QUITANDA E BOLSA DE
FRUTAS) 4 100,00

Nº de satisfeitos 4 100,0
Nº de insatisfeitos 0 0,0
Não responderam 0 0,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Por fim, observa-se na Tabela 10 que, dentre as 15 operações identificadas sob contrato de

parceria: 9 se deram por meio de associações, das quais 100% mostraram-se satisfatórias;

enquanto 6 se deram junto à firmas atravessadoras, das 66,7% apresentaram-se insatisfatória,

sendo a razão principal mais uma vez o preço reduzido.
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Tabela 10. Satisfação do pequeno produtor do Polo por operação realizada via contrato em
parceria (desagregado por vias de comercialização).
Discriminação Observações %
- ASSOCIAÇÕES 9 100,0

Nº de satisfeitos 9 100,0
Nº de insatisfeitos 0 0,0
Não responderam 0 0,0

- EMPRESAS ATRAVESSADORAS 6 100,0
Nº de satisfeitos 2 33,3
Nº de insatisfeitos 4 66,7
Não responderam 0 0,0

Principais razões da insatisfação
Preço reduzido 3 75,0
Exploração do intermediário 1 25,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

No caso específico da parceria, é interessante ressaltar que, apesar de a totalidade dos

produtores que lançaram mão de cooperativas/associações para o escoamento de seus bens se

considerarem satisfeitos com este meio, isto não significa necessariamente que este seja o

meio que os pequenos produtores no Polo mais buscam para escoar seus bens. Como mostra a

Tabela 11, apesar de 44,7% dos produtores entrevistados declararem fazer parte de

associações e/ou cooperativas, apenas foram identificados 9 operações de comercialização

realizados por 6 produtores por esta via, o que, modo geral, pode indicar duas diferentes

situações: ou as associações locais não têm capacidade de comercializar o bem (ou seja, são

ineficiente em termos de comercialização), ou o pequeno produtor associado não tem

confiança suficiente para utilizar sua associação para comercializar seu bem. Deste modo,

para que uma maior quantidade de produtores passe a utilizar deste meio de comercialização,

é necessário que as associações sejam mais confiáveis aos produtores locais, já que quando

qualificadas e comprometidas com o bem-estar do associado, esta via vem se mostrando como

a melhor opção para que os produtores escoem seus bens.

Tabela 11. Participação de Produtores em associações e/ou cooperativas
Discriminação Observações (%)
Participa 71 44,7
Não participa 88 55,3
Total de entrevistados 159 100,0
Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

De um modo geral, observa-se que aqueles produtores que lançam mão de estruturas de

governança mais intensificadas encontram-se em condições relativas de comercialização mais

favoráveis, o que nos leva a supor que estas estruturas são as que geram maiores benefícios,
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como descreve o item 3.2.2.. Contudo, como será detalhado no item a seguir, é também

observado que estes produtores mais coordenados costumam apresentar um maior grau de

especificidade de seus bens, tendo, assim, maior capacidade relativa em exigir estruturas de

governança mais intensificadas. Por outro lado, aqueles produtores que usam estruturas

menos intensificadas, acabam apresentando maiores dificuldades de se desvencilharem dos

elos locais e menos especializados em busca de melhores contratos/mercados, uma vez que,

de modo geral, não conseguem atender às maiores exigências daqueles canais de

comercialização considerados mais especializados – maiores detalhes sobre as especificidades

no item a seguir.

4.3.3. As estruturas de governança e a especificidade dos ativos

Como descrito ao longo do Capítulo 3, de um modo geral, as estruturas de governança

mais intensificadas podem ser consideradas como geradoras de maiores benefícios aos pequenos

produtores, o que, de certo modo, pôde ser demonstrado no item anterior para o caso do Polo.

Contudo, viu-se também que para alcançar contratos mais intensificados, é necessário que o

produtor atenda a uma série de pré-requisitos impostos pelos canais de comercialização, dentre

os quais se destacam aqueles referentes à especificidade dos ativos. Ou seja, dependendo do

nível de especificidade embutida na fruta, sua negociação tenderá a ocorrer lançando-se mão das

diferentes vias contratuais disponíveis localmente. Nestes termos, uma série de variáveis pode –

de forma direta ou através de proxys – servir para mensurar o nível de especificidade dos

pequenos produtores do Polo, o que será alvo de análise neste item.

- Especificidade de capital humano

Analisando primeiramente a especificidade de capital humano, como detalhado no item

3.2.1., é de se esperar que esta tenha uma relação positiva como o ICV, ou seja, quanto maior

esta especificidade, maior o ICV. Neste sentido, na Tabela 12 observa-se, de um modo geral,

que em termos de capital humano, aqueles produtores que se utilizam dos 3º e 4º estratos,

respectivamente, possuem uma maior especificidade quando comparados aos outros dois.

Quanto à escolaridade, observa-se que à medida em que aumenta o ICV, aumenta

também o número de anos de estudo do produtor – à exceção do 1º para o 2º estratos, que

praticamente se mantém inalterado. De acordo com Sobel e Ortega (2007) e Rocha (2001),

isto ocorre pois um maior grau de instrução potencializa a capacidade do pequeno produtor de
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se inserir no mercado, de se organizar, de utilizar e manusear tecnologias mais avançadas

(com um maior grau de complexidade de uso), de negociar com possíveis compradores, entre

outros fatores, o que acaba elevando a eficiência econômica das propriedades rurais.

Inclusive, observou-se na pesquisa de campo que a maior parte dos produtores que

apresentaram alta escolaridade são agrônomos ou técnicos agrícolas, fazendo com que a

propriedade possua o acompanhamento de um profissional especializado na área, o que pode

a diferenciar daquelas cujo proprietário possui escolaridade relativamente baixa63. Deste

modo, além da maior produtividade no cultivo, o grau de instrução leva o produtor a ter um

maior discernimento da realidade empresarial, dando-lhe condições de aumentar seu poder de

barganha, levando-o a obter condições contratuais mais favoráveis e com maior grau de

formalização.

Tabela 12. Relação entre especificidade de capital humano e intensidade de coordenação
vertical (ICV).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Média

Anos (médio) de estudo 6,0 5,9 9,0 10,0 6,7
Anos (médio) de experiência com fruticultura 26,5 21,9 19,1 19,0 22,3
Possui assistência técnica (%) 100,0 88,0 97,1 100,0 93,1
Produtor ou funcionários participa(m) de
treinamento(s) (%) 77,1 67,5 73,5 100,0 72,2

Possui conhecimento específico sobre os
mercados:

- Europeu 22,2 16,5 39,4 83,3 25,3
- Norte americano 5,6 10,1 24,2 66,7 14,3
- Asiático 0,0 2,5 12,1 50,0 5,8

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Analisando agora a questão da experiência com a atividade, observa-se que os dados não

se encontram de acordo com o que a teoria da ECT apregoa – descrita no item 3.2.1. –, já que

na Tabela 12 é possível notar que aquelas estruturas com maior ICV possuem produtores com

uma menor quantidade de anos de experiência. Entretanto, como descrito em Sobel (2006) e

Franca (2004), apesar controverso, no caso do Polo este fato não gera surpresa por se tratar de

uma variável que está intimamente atrelada à idade dos produtores, que, se por um lado pode

indicar conhecimento prático sobre a atividade e, portanto, sobre as formas mais vantajosas de

se comercializar a fruta; por outro lado, sob um ambiente de baixa escolaridade, pode também

63 Corroborado com esta análise, Franca (2004) observou, estudando as condições em que viviam os pequenos
agricultores localizados no Perímetro Irrigado de Bebedouro, que os poucos com nível superior adotavam
recursos tecnológicos não tradicionais e possuíam uma boa relação comercial com uma grande empresa para
escoar sua produção, fazendo com que estes apresentassem melhores resultados quando comparados aos colonos
com menos tempo de estudo.
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implicar em intolerância do produtor às mudanças nos métodos de produção e

comercialização mais tradicionais para outros considerados mais modernos, dada a

experiência adquirida no uso dos antigos métodos e a baixa capacidade de aprendizado de

técnicas modernas – por parte de sua grande maioria, por possuírem baixa escolaridade, como

anteriormente descrito.

Inclusive, no processo de distribuição dos lotes aos pequenos produtores nos primeiros

perímetros do Polo, observou-se que, ao invés de terem sido distribuídos preferencialmente

aos pequenos produtores desalojados e que cumpriam os requisitos básicos de aptidão à

atividade agrícola – tal qual estabelecido pela Codevasf64 –, foram em grande medida

distribuídos em função de indicações de “pistolões” e padrinhos políticos, como constatam

Brito (s/d) e Graziano da Silva (1989). Resultou, portanto, na obtenção de vários lotes por

colonos sem conhecimento e/ou vocação para a atividade da agricultura65, fazendo com que

estes não tivessem boas condições competitivas e, por conseguinte, alguns acabassem

vendendo rapidamente suas terras para outros agentes mais especializados, enquanto outros

mantivessem suas propriedades, mesmo que de maneira ineficiente – maiores detalhes ver

Sobel (2006). Deste modo, dadas estas características do Polo, observa-se que é bastante

razoável que os agentes com menos experiência com a atividade na microrregião sejam os que

utilizam os meios de comercialização considerados mais modernos. Vale destacar que Lima e

Ferreira Irmão (2004) chegam a conclusões semelhantes para a microrregião do Polo, ou seja,

de que produtores com idade mais avançada e com mais anos de experiência tendem a ser

menos propensos à realização de contratos, ao que os autores relacionam à falta de costume

dos produtores mais velhos a esse tipo de negociação.

Em termos de assistência técnica, praticamente 100% dos pequenos produtores locais

tinha a disposição este tipo de serviço, por ser disponibilizado de forma gratuita aos

produtores pela Codevasf, através de um convênio com uma firma local de assistência

agrícola – a Plantec. Ainda assim, observa-se que aqueles produtores situados no 2º estrato

possuem uma menor proporção relativa de produtores que buscam este tipo de serviço. De

modo semelhante, em termos de participação em treinamentos e cursos, observa-se que

aqueles produtores situados no 2º estrato possuem também uma desvantagem relativa,

64 Durante o processo de distribuição dos primeiros lotes localizados nos perímetros públicos localizados no Polo
– a partir da década de 1960 (ver Quadro 4) – A Codevasf estabeleceu alguns critérios para escolha dos
produtores, referentes a: i) grau de escolaridade - no máximo curso primário; ii) capacidade de trabalho com
agricultura; iii) assimilação de técnicas mais sofisticadas de agricultura; e iv) comportamento comunitário
(BRITO, s/d).
65 Segundo Heinze (2002), esta ausência capacitação de boa parte da mão-de-obra assentada nos perímetros de
Petrolina foi também observada em outros pólos irrigados do Nordeste. Graziano da Silva (1989) também aponta
para a seleção de colonos seguindo interesses políticos em outros perímetros implementados no Nordeste.
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indicando que este estrato, de um modo geral, possui uma menor especificidade de capital

humano.

É interessante observar nas duas últimas variáveis descritas, que os bons resultados

conseguidos pelo 1º estrato se devem, em grande medida, aos esforços instituídos pelo

Sebrae, Distritos de Irrigação, Codevasf e Embrapa visando oferecer aos produtores,

sobretudo àqueles em pior situação de eficiência, condições para que se tornem agentes mais

competitivos no mercado de frutas, por meio de cursos, palestras, serviços de assistência e

consultoria, etc., tanto relacionadas a aspectos técnicos, assim como relacionadas a fatores

“não-técnicos”, tais como: como se organizar em cooperativas; como obter créditos rurais;

como identificar os principais aspectos de mercado e de comercialização que devem ser

levados em consideração, entre vários outros. Além disso, algumas multinacionais, tais como

a Bayer66 e a Basf67, também vêm buscando viabilizar técnicos agrícolas, oferecendo

treinamentos gratuitos, etc., aos produtores locais. Neste último caso, apesar de a intenção

principal destas firmas ser angariar um maior número de demandantes a seus bens, é fato

também que estas ações acabam auxiliando na difusão dos conhecimento específicos acerca

da produção e do mercado de frutas aos pequenos produtores locais. Portanto, baseado nestes

últimos valores, pode-se concluir que, apesar do fator treinamento reforçar o conhecimento

técnico do produtor do 1º estrato, este parece não ser condição suficiente para estimular a

adoção de sistemas mais modernos de produção e comercialização, o que será mais detalhado

a partir do item a seguir.

Para finalizar, observa-se na Tabela 12 que em termos dos conhecimentos específicos

referentes aos diferentes mercados externos – europeu, asiático e norte-americano –, no geral,

na medida em que as estruturas se tornam mais coordenadas, eleva-se a proporção de

produtores que se consideram informados a respeito. Como pode ser visto na Tabela 5, isto

ocorre em função dos produtores localizados nos estratos mais coordenados terem uma maior

proporção de receitas direcionadas aos mercados externos. Sendo assim, buscam se informar

acerca de “janelas de oportunidades” abertas nestes mercados, visando obter os melhores

preços pelos seus bens.

66 Firma internacional, que oferece ao mercado uma ampla gama de produtos e serviços que abrange os campos
da saúde, agricultura e polímeros (BAYER, 2006).
67 Empresa alemã produtora de agrotóxico (FRANCA, 2004).
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- Especificidade Física

Na Tabela 13 abaixo se observa que, em termos de especificidades do ativo, no geral,

aqueles produtores que possuem um maior investimento em termos de máquinas, equipamento,

instalações e culturas são também os que utilizam as estruturas de governança mais

intensificadas.

Primeiramente, observa-se que à medida que as estruturas tornam-se mais coordenadas, os

produtores fazem uso de uma maior quantidade de implementos – trator, microtrator, arado,

grade, adubadeira e pulverizador. No entanto, como apontam Sampaio e Sampaio (2004), a

não ser no momento da implantação das culturas, a necessidade de equipamentos no manejo

da fruticultura do Polo pode ser considerada baixa. Como afirma Lima e Miranda (2000:38)

“a fruticultura é uma atividade intensiva em trabalho. (...) O caráter quase artesanal se

evidencia em atividades que exigem habilidades manuais e para as quais não existe nenhuma

máquina que esteja disponível (...)”. Sendo assim, em termos de investimentos físicos, após

implantada a cultura, a atenção do pequenos produtores deve ser voltada de forma mais

incisiva aos sistemas de irrigação e em benfeitorias (packing houses, depósitos, galpões, etc),

ao invés de maquinários.

Nestes termos, analisando primeiramente o custo de implantação do negócio por hectare

plantado – soma de todos os custos de implantação das culturas, desde o preparo do solo,

passando pelos custos de uso de implementos, correção de solo, etc., até chegar ao momento

em que cada cultura atinge sua fase de estabilização produtiva – observa-se uma tendência

pouco conclusiva, já que, apesar de haver uma tendência positiva entre o 2º e o 4º estratos, em

média, os valores observados no 1º estrato apresentam-se maiores que os nos dois seguintes,

contudo menor que o último (R$ 43.467,06 no 4º estrato contra R$ 33.753,12 no 1º estrato).

Esta realidade se deve a metodologia utilizada para o cálculo deste índice, que considerou que

todos os produtores que produzem uma mesma cultura incorrem em custos homogêneos,

ignorando seu grau de eficiência – ou seja, por exemplo, considerou-se que todos os

produtores de uva têm um custo de R$ 58.775,72 por hectare, independentemente de

exportarem ou não sua fruta – visando identificar a influência da cultura nos níveis de

coordenação vertical do produtor68 (na Tabela 14 fica mais claro este resultado).

68 Ademais, vale destacar que, na regressão realizada no Capítulo 5, esta variável é corrigida, na medida em que
é possível se distinguir os produtores “mais” ou “menos” eficientes, ao incluir na análise outras variáveis, tais
como certificação, por exemplo (maiores detalhes ver item 5.2.2.).
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Em termos da área plantada por propriedade, excetuando-se o último estrato, observa-se

uma tendência geral em que quanto mais coordenada a estrutura contratual69, maior a área

plantada, o que torna mais dispendiosas uma eventual realocação da produção, elevando o efeito dos

custos de implantação acima descritos.

Tabela 13. Relação entre especificidade dos ativos e intensidade de coordenação vertical
(ICV).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Média

- IMPLEMENTOS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)
No. de implementos utilizados por
produtor1 2,29 2,66 2,94 3,50 2,68

Custo com sistema de irrigação2 (em
R$/ha) 2.673,72 3.565,38 3.740,20 4.355,99 3.429,86

- INSTALAÇÕES PARA CUIDADOS E PÓS-COLHEITA
Possui depósito para agrotóxico e
lixos químicos (%) 63,9 63,9 79,4 83,3 67,9

Possui packing house (%) 0,0 3,7 11,8 33,3 5,7
- GASTOS COM CULTURA

Área plantada (em ha) 5,96 6,19 6,70 6,02 6,24
Custo de implantação3 (em R$/ha) 33.753,12 26.718,40 31.198,53 43.467,06 29.901,21

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 Os produtores foram questionados “quais” dos seguintes seis diferentes implementos utilizam em suas
propriedades: trator, microtrator, arado, grade, adubadeira e pulverizador.
2 Com base em Ferreira et alli (1998); Menu e Marinozzi (1997); Nunes Filho et alli (2003); e Sobel e Costa
(2005), esta variável indica os custos com o investimento nos quatro principais sistemas de irrigação utilizados
pelos pequenos produtores no Polo, tomando-se como custo máximo o valor de R$ 6.000,00/ha, no caso de
gotejamento, e considerando valores relativos de 1 = gotejamento, 0,6875 = manga, 0,5 = aspersão, 0 = sulco
(mínimo = R$ 0,00/ha; máximo = R$ 6.000,00/ha).
3 Com base em várias fontes (ver Apêndice 3), esta variável indica o custo de implantação do negócio por
hectare plantado, considerando a soma de todos os custos de implantação das culturas, desde o preparo do solo
até o momento em que cada cultura atinge sua fase de estabilização produtiva.

Em seguida, analisando os custos (por hectare) de investimento com sistemas de

irrigação, observa-se novamente que aqueles produtores que estão nas estruturas mais

coordenadas utilizam uma maior proporção daqueles sistemas considerados mais caros e em

geral mais eficientes para a fruticultura na microrregião – ou seja, gotejamento e

microaspersão em detrimento de aspersão e sulco70. Por fim, fazendo uma análise em termos

de instalações para cuidados com agrotóxicos e pós-colheita, observa-se novamente que, de um

modo geral, aqueles estratos que representam maior coordenação possuem uma maior

quantidade destes tipos de instalações.

69 É interessante destacar que, em seu estudo sobre o setor de acerola no Polo, Lima e Ferreira Irmão (2004)
chegam a conclusões semelhantes acerca da relação entre área plantada e propensão dos produtores a utilizar
contratos na venda de seus bens.
70 Como apontam Sobel e Costa (2005), gotejamento e microaspersão são os sistemas que melhor se adéquam à
fruticultura na microrregião; enquanto aspersão e, sobretudo, sulco são considerados os mais atrasados, trazendo
os piores resultados em termos de eficiência econômica e de qualidade para da fruta local.
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Analisando com um pouco mais de detalhes as especificidades físicas em termos de

culturas, é importante lembrar, como visto no item 3.2.1., que quanto maior for a necessidade

de investimentos específicos nas diferentes culturas, maior a especificidade atrelada ao bem

em análise. Neste sentido, discriminando a análise por cultura, observa-se na Tabela 14 que

uva, acerola e coco destacam-se como aquelas cujos produtores que estão nos estratos mais

coordenados mais dedicam seus esforços, já que: i) a cada hectare de fruta cuja produção é

vendida no 4º estrato, em média, 50% é destinada à uva, 34,2% à acerola e 6,1% ao coco,

todos estes valores acima da área média produzida no Polo com a mesma cultura (13,9%,

12,7% e 4,5%, respectivamente); e ii) a cada hectare de fruta cuja produção é vendida no 3º

estrato, em média, 18,2% se destina à uva, 26,7% à acerola e 9,3% ao coco, todos estes

valores novamente acima da sua área média produzida no Polo.

Tabela 14. Relação entre Intensidade da Coordenação Vertical (ICV) do pequeno produtor
do Polo e área produzida por culturas (em %).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Média

Uva 22,3 5,4 18,2 50,0 13,9
Exportação 0,0 0,9 10,7 28,3 3,8
Sul/Sudeste 0,7 0,0 0,4 20,0 1,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 21,6 4,5 7,1 1,7 9,1

Manga 36,1 24,7 20,1 0,0 25,6
Exportação 0,1 1,4 1,8 0,0 1,1
Sul/Sudeste 2,6 5,7 1,9 0,0 4,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 33,3 17,5 16,4 0,0 20,5

Acerola 6,5 8,1 26,7 34,2 12,7
Exportação 0,0 0,6 1,9 0,0 0,7
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,1 5,6 0,2
Outros (Local + NE + CO + NO) 6,5 7,5 24,8 28,7 11,7

Coco 3,2 3,0 9,3 6,1 4,5
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 1,0 3,5 0,0 1,3
Outros (Local + NE + CO + NO) 3,2 1,9 5,8 6,1 3,2

Goiaba 5,9 30,2 6,8 0,0 18,1
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 5,9 30,2 6,8 0,0 18,1

Banana 8,8 16,1 13,5 2,6 13,2
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 0,7 0,3 0,0 0,4
Outros (Local + NE + CO + NO) 8,8 15,4 13,2 2,6 12,8

Outras 9,0 3,3 2,8 0,0 4,4
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 9,0 3,3 2,8 0,0 4,4

Culturas em implantação 8,3 9,4 2,7 7,1 7,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total (em hectares) 216,92 514,03 227,69 36,10 994,74
Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
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Além disso, na Tabela 15 é possível ver que uva, acerola e coco são as culturas que, em

relação as suas respectivas áreas totais, apresentam proporcionalmente uma maior área

direcionada a vendas nos dois estratos mais coordenados (com destaque ao 3º estrato), onde se

localiza 47,7% da área total produzida de uva, 54,6% da área de acerola e 45,9% da área de

coco. De um modo geral, estas realidades podem ser explicadas, no caso da uva, por ser um

bem de elevada especificidade física relativa, sendo grande parte de sua produção local

direcionada ao mercado externo; enquanto no caso da acerola e do coco, por possuir firmas de

processamento localizado na microrregião, elevando a especificidade locacional de seus

produtores. Ambos os fatores facilitam a que seus produtores realizem contratos mais

coordenados, como detalhado ao longo do Capítulo 3.

Tabela 15. Relação entre Intensidade da Coordenação Vertical (ICV) do pequeno produtor
do Polo e as culturas produzidas (em %).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Média

Uva 30,0 22,2 34,9 12,8 100,0
Exportação 0,0 3,2 21,0 7,0 31,2
Sul/Sudeste 0,5 2,3 0,7 5,2 8,7
Outros (Local + NE + CO + NO) 29,6 16,8 13,3 0,5 60,2

Manga 31,4 46,2 22,4 0,0 100,0
Exportação 0,0 3,1 3,1 0,0 6,1
Sul/Sudeste 0,7 12,0 2,3 0,0 14,9
Outros (Local + NE + CO + NO) 30,7 31,1 17,1 0,0 78,9

Acerola 8,4 37,0 43,0 11,6 100,0
Exportação 0,0 2,1 2,9 0,0 5,0
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,1 1,2 1,3
Outros (Local + NE + CO + NO) 8,4 34,9 40,0 10,3 93,7

Coco 19,4 34,7 41,8 4,1 100,0
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 14,3 17,3 0,0 31,6
Outros (Local + NE + CO + NO) 19,4 20,4 24,5 4,1 68,4

Goiaba 8,0 85,2 6,8 0,0 100,0
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 8,0 85,2 6,8 0,0 100,0

Banana 14,0 66,5 18,4 1,1 100,0
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 2,2 0,4 0,0 2,6
Outros (Local + NE + CO + NO) 14,0 64,3 18,0 1,1 97,4

Outras 44,1 36,1 19,8 0,0 100,0
Exportação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sul/Sudeste 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros (Local + NE + CO + NO) 44,1 36,1 19,8 0,0 100,0

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Em termos da manga, em ambas as Tabelas é possível observar que esta cultura também

apresenta certo destaque no 3º estrato, provavelmente em função de ser uma cultura de
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elevada especificidade física relativa – possui o 2º maior custo de implantação –, contudo em

menor medida, já que a maior parte da produção desta cultura é direcionado ao mercado

interno in natura. Já no caso da banana, da goiaba e das outras culturas, fundamentalmente

voltadas ao mercado interno in natura, maior parte está localizada nos dois primeiros estratos.

Portanto, analisando as Tabelas 14 e 15, observa-se que produtores mais intensificados

produzem, em sua maioria, uva, acerola e coco, respectivamente, por se tratarem de frutas com

maior grau de especificidade física (no caso da uva) e locacional (no caso da acerola e do coco),

como será descrito no subitem a seguir.

- Especificidade Locacional

Em termos de especificidade locacional, primeiramente é relevante destacar que, de um

ponto de vista mais macroanalítico – ou seja, em termos das características locacionais

referentes a (i) disponibilidade de solo, clima e temperatura adequados ao cultivo e (ii)

concentração de agentes ligados, direta e/ou indiretamente, à atividade da fruta –, o Polo

possui uma elevada especificidade, já que tais fatores direcionam os produtores a atividade da

fruta, bem como, ao menos em teoria, facilita o relacionamento direto produtor-comprador ao

escoamento da produção.

Tabela 16. Relação entre localização do produtor e a intensidade de coordenação vertical
(ICV).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1)
No. de

entrevistados
Nilo Coelho 13,3 60,8 21,7 4,2 120

N1 40,0 40,0 0,0 20,0 5
N2 58,3 41,7 0,0 0,0 12
N3 0,0 75,0 16,7 8,3 12
N4 7,7 23,1 46,2 23,1 13
N5 25,0 66,7 8,3 0,0 12
N6 0,0 92,3 7,7 0,0 13
N7 16,7 75,0 8,3 0,0 12
N8 0,0 100,0 0,0 0,0 11
N9 0,0 72,7 27,3 0,0 11
N10 12,5 50,0 37,5 0,0 8
N11 0,0 18,2 81,8 0,0 11

Maria Tereza 20,8 41,7 33,3 4,2 24
Bebedouro 100,0 0,0 0,0 0,0 15
TOTAL 22,6 52,2 21,4 3,8 159

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.

Já em termos mais microanalíticos, é possível se observar na Tabela 16 que aqueles
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produtores localizados nos núcleos 1 e 2 estão mais propensos a utilizarem estruturas de

mercado71 – 40,0% e 58,3%, respectivamente. No outro extremo, observa-se que aqueles

produtores localizados nos núcleos 11 e 4 estão mais propensos a estarem nos dois estratos

considerados mais coordenados – 81,8% e 69,3%, respectivamente. Adicionalmente, observa-se

também que no perímetro Maria Tereza, há um maior número de produtores mais coordenados,

seguido pelo Nilo Coelho e, por último, pelo Bebedouro, na qual 100% dos produtores estão

localizados no 1º estrato. Este resultado muito se deve ao fato deste último perímetro ter sido o

primeiro a ser implantando na microrregião (ver Quadro 5), sendo possível corrigir erros que

ocorreram em sua implantação nos perímetros seguintes, tais como disponibilizar aos seus

pequenos produtores equipamentos e serviços de assistência mais modernos72, como pode ser

visto em Sobel e Ortega (2010).

Adicionalmente, não se deve esquecer que, pelo fato do Bebedouro ser um perímetro

bem mais antigo, maior tendeu a ser a dependência por parte de seus colonos à ação

paternalista do Estado, comum até inicio dos anos 1990, estando, portanto, estes menos aptos

a enfrentar o processo de “seleção natural” imposto pela emancipação dos perímetros. Ou

seja, no Perímetro Nilo Coelho, muitos dos que ali se instalaram, via distribuição de lotes por

parte do governo, tiveram um menor período de tempo de dependência ao poder público,

podendo, portanto, de forma relativamente mais fácil, se adaptar à emancipação dos

perímetros e, assim, entrar no mercado sem fortes vínculos de dependência ao paternalismo

estatal, fato este que pode também ter influenciado na qualidade relativa dos contratos atuais

realizados pelos produtores para os diferentes perímetros.

Analisando agora em termos da localização do comprador que compra ao pequeno

produtor a fruta, observa-se uma leve relação positiva, em que quanto mais coordenadas as

estruturas em análise, maior tende a ser a proporção de operações realizadas com agentes

localizados no próprio Polo, indicando que as facilidades locacionais de acesso à eventuais

compradores tendem a promover uma maior coordenação nas transações entre os agentes (ver

Tabela 17).

71 No interior de alguns perímetros existem vilas onde moram os colonos que possuem propriedades nos mesmo.
O N4 e o N11, por exemplo, correspondem aos Núcleos Habitacionais Número 4 e 10 do PISNC – Perímetro
Irrigado Senador Nilo Coelho.
72 Por exemplo, no PISNC, os pequenos produtores dispuseram de sistema de irrigação mais modernos
(aspersão) quando comparados aos colonos do Bebedouro (gravidade), apresentando assim, vantagens
competitivas. Além disso, Brito (s/d) ainda destaca uma série de facilidades dadas pelo governo federal aos
pequenos produtores do PISNC (e não dadas aos do Bebedouro no momento de sua implantação): i) autorização
de trabalho no lote por um período de dois anos para adaptação; e ii) prazo de 10 anos para pagamento com
cinco anos de carência, caso o colono decidisse comprar o lote após o período de adaptação.
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Tabela 17. Relação entre localização do comprador e a intensidade de coordenação vertical
nas operações de compra e venda de frutas junto ao pequeno produtor (ICV).
Discriminação Mercado Informal Formal Parceria Total
Nº de operações realizadas 113 163 71 15 362

Relações com compradores do Polo (%) 58,4 87,1 87,3 93,3 284
Relações com compradores fora do Polo (%) 4,4 12,9 12,7 6,7 36
Não responderam1 (%) 37,2 - - - 42

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 Por não ter um comprador específico, 37,2% dos produtores que utilizam a estrutura de mercado responderam
vender seus bens a vários diferentes compradores, não sendo possível identificar se estes estão localizados no Polo.
Logo, estes foram considerados como “não responderam”.

Ademais, como já descrito, vale lembrar que o fato das firmas de processamento Niagro e

Amacoco estarem localizadas no Polo, facilita o acesso daqueles produtores de acerola e coco a

estruturas contratuais mais coordenadas, já que estas empresas costumam realizar contratos

formais de compra e venda junto a seus fornecedores.

- Especificidade de marca

Em termos de especificidade de marca, foi analisado se o produtor possui certificação, já

que esta constitui o principal meio que os produtores do Polo utilizam para sinalizar ao

mercado a qualidade de sua fruta73, sendo estas dividas em nacionais e internacionais, de

acordo com as respostas obtidas na aplicação do questionário. O PIF – Produção Integrada de

Frutas –, utilizado por seis dos produtores entrevistados, trata-se de um programa de

certificação 100% nacional, desenvolvido pelo Inmetro em conjunto com o Ministério de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com o intuito de gerar condições para que a

produção de frutas seja de alta qualidade, mas sem perder o foco na sustentabilidade

(INMETRO, 2010).

Já o Globalgap – também conhecido como Eurepgap74 – trata-se de uma organização

privada internacional que estabelece normas voluntárias para a certificação de produtos

agrícolas ao redor do mundo. Criado em 1997 por 24 grandes cadeias de supermercados que

operavam na Europa, suas normas foram elaboradas, sobretudo, para garantir perante os

73 Tal como descrito no item 3.2.1., a reputação que o nome do produtor e/ou do produto tem no mercado
também pode servir como proxy para atestar ao comprador um diferencial positivo referente a qualidade do
produtor para eventual transação. Contudo, por constar como uma variável de difícil mensuração, preferiu-se
focar a análise na questão da certificação.
74 Em função do número grande número de produtores e compradores que aderiram à este tipo de certificação no
mundo inteiro, ganhando cada vez importância global, em setembro de 2007 o nome Eurepgap foi modificado
para Globalgap. Contudo, muitos pequenos produtores do Polo ainda chamam esta certificação de Eurepgap
(GLOBALGAP, 2010).
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consumidores que a produção alimentar das unidades produtivas que usam este certificado é

realizada respeitando o meio-ambiente e a segurança dos seus empregados e buscando reduzir

o uso de insumos químicos (GLOBALGAP, 2010). No Polo, dentre os pequenos produtores

entrevistados, cinco descreveram utilizar esta certificação. Por fim, observou-se um produtor

que descreveu utilizar a TNC – Tesco Natures Choice75. Criado em 1992, esta consiste em um

documento que atesta que o produtor segue uma série de normas exigidas caso queira se

tornar fornecedores da rede de varejo inglesa Tesco76. Em linhas gerais, a norma TNC segue

os mesmos parâmetros da norma Globalgap: realizar a produção em consonância às

legislações locais e dos países destinatários, além de não agredir o meio ambiente.

Tabela 18. Relação entre especificidade de marca e Intensidade de Coordenação Vertical:
percentual de produtores que utilizam certificação por estrato de ICV.

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Total

Certificação (%) 0,0 3,6 12,5 33,3 5,8
Nacional1 0,0 3,6 6,3 16,7 3,8
Internacional2 0,0 0,0 12,5 33,3 3,8

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 Dentre os certificados utilizados pelos produtores, considerou-se como certificado nacional o PIF.
2 Dentre os certificados utilizados pelos produtores, considerou-se como certificados internacionais Globalgap e

o TNC.

Enfim, dado o uso destas certificações, observa-se na Tabela 18 que para ambas as

origens, há uma clara relação positiva em termos de coordenação contratual e uso de

certificado, sendo, contudo, mais intensa no caso das internacionais. Como amplamente

discutido ao longo do item 3.2.1., isto se deve ao fato de que os produtores certificados – o

qual requer elevados investimentos, principalmente, em ativos físicos e humanos –

conseguem diferenciar suas frutas num mercado que se caracteriza como sendo bastante

competitivo e cujos bens são homogêneos. Deste modo, eles acabam sendo os mais

procurados pelos melhores compradores que, no geral, costumam realizar transações por meio

de estruturas contratuais mais coordenadas.

- Especificidade temporal, frequência e incerteza

Neste item, serão vistas algumas variáveis que ainda não foram analisadas, mas que

75 Este único que utiliza TNC encontrava-se no 3º estrato.
76 Com sede na Inglaterra e espalhada por 11 países com mais de 2.500 lojas, a Tesco trata-se da maior rede
varejista da Inglaterra e uma das maiores do mundo (TESCO, 2010).
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apresentam condições (direta ou indireta) de elevar a frequência das transações do pequeno

produtor do Polo e/ou reduzir a perecibilidade da fruta e as incertezas inerentes a este mercado.

Por sua vez, tais fatores apresentam capacidade de influenciar a estrutura de coordenação

utilizada pelos pequenos produtores, como descrito no item 3.2.1..

Nestes termos, analisando primeiramente as variáveis relacionadas aos cuidados com a

cultura durante o processo produtivo, observa-se na Tabela 19 que, excetuando-se os dois primeiros

estratos das variáveis “recomendações das análises de solo e/ou foliar” e “EPI”, na medida em

que a estrutura contratual se torna mais coordenada, uma maior proporção de produtores realiza os

cuidados descritos – “fertirrigação”, “poda de formação e limpeza”, “MIP (Manejo Integrado de

Frutas)” e as duas supracitadas. Inclusive, levando em consideração o somatório das cinco

diferentes variáveis descritas na Tabela, observa-se que os produtores localizados nas estruturas

mais coordenadas são os que adotam uma maior quantidade relativa de cuidados com a cultura –

descrevendo os extremos, 3,67 para o 4º estrato contra 2,69 para o 1º estrato.

Tabela 19. Relação entre especificidade temporal, frequência e incerteza e Intensidade de
Coordenação Vertical (ICV).

ICVDiscriminação [0] (0; 0,375] (0,375; 0,625) [0,625; 1) Total

- CUIDADOS COM A CULTURA DURANTE A PRODUÇÃO
Adota recomendações das análises de solo
e/ou foliar (%) 83,3 78,3 85,3 100,0 81,8

Faz fertirrigação (%) 22,2 34,1 52,9 50,0 36,1
Faz MIP (Manejo Integrado de Frutas) (%) 0,0 18,1 29,4 33,3 17,0
Faz poda de formação e limpeza (%) 75,0 87,8 88,2 83,3 84,8
Utiliza EPI (%) 88,9 80,7 88,2 100,0 84,9
Quantidade (média) por produtor1 2,69 2,98 3,44 3,67 3,04

- CUIDADOS NO PÓS-COLHEITA
Faz limpeza, seleção e classificação (%) 27,8 51,2 47,1 66,7 45,6
Armazena a fruta em ambiente climatizado

(%) 0,0 4,9 8,8 16,7 5,1

Transporta a fruta em ambiente climatizado
(%) 0,0 2,4 2,9 16,7 2,5

Quantidade (média) por produtor2 0,28 0,30 0,59 1,00 0,38
- GERENCIAMENTO

Faz uso da informática no gerenciamento
(%) 2,8 8,5 23,5 50,0 12,0

Faz planejamento da produção e controle de
custo (%) 55,6 51,8 64,7 50,0 55,3

Fonte: Elaborada pelo autor com base em pesquisa de campo.
1 Quantidade média de cuidados com a cultura por produtor, levando em consideração os 5 descritos na nesta

mesma Tabela (mínimo = 0; máximo = 5).
2 Quantidade média de cuidados no pós-colheita, levando em consideração os 3 descritos na nesta mesma Tabela

(mínimo = 0; máximo = 3).

Voltando a atenção a análise da fase pós-colheita, uma vez mais é possível se observar que, de um

modo geral, aqueles produtores situados nos estratos mais coordenados lançam mão de uma maior
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quantidade relativa de cuidados específicos – limpeza, seleção e classificação da fruta e armazenagem e

transporte em ambiente climatizado –, sendo, por exemplo, identificado no 4º estrato que os produtores,

em média, realizam 1,00 dos três cuidados considerados na Tabela, valores este bem acima dos

observados nos demais estratos.

Enfim, na análise dos últimos dois fatores – cuidados com a cultura durante a produção e no pós-

colheita – os dados da Tabela 19 apontam que aqueles produtores mais coordenados apresentam

melhores condições de elevar, em relação àqueles menos coordenados, a vida útil e a resistência frente

às intempéries da natureza, doenças e pragas de sua produção, já que, no geral, aplicam em suas

propriedades: i) técnicas produtivas mais avançadas, tais como fertirrigação, MIP, poda de formação

e limpeza, uso de EPI e de recomendações de análise de solo e foliar; e ii) maiores cuidados no

período pós-colheita, tais como limpeza, seleção e classificação da fruta e armazenamento e

transporte da fruta em ambiente climatizado. Como consequência, estas características possibilitam aos

produtores mais coordenados reduzir, em suas propriedades, as incertezas intrínsecas da atividade e

elevar o período de tempo disponível para que a comercialização de sua produção se concretize,

influindo, por conseguinte, para que estes consigam obter contratos melhores e mais coordenados, tal

como detalhado no item 3.2.1..

Analisando agora variáveis relacionadas ao gerenciamento da propriedade, observa-se,

primeiramente, haver uma clara relação positiva entre verticalização contratual e “uso de

informática no gerenciamento da propriedade”; enquanto, em termos de “planejamento da

produção e controle de custos”, apesar de não se identificar uma tendência clara, é visível na

Tabela que maior parte dos pequenos produtores que lançam mão desta ferramenta de

gerenciamento, encontra-se no 3º estrato, indicando, em algum grau, haver certa relação positiva

entre esta variável e o aumento no nível de coordenação vertical.

Como sugerido no item 3.2.1., provavelmente, isso ocorre, pois o conhecimento sobre

eventuais parceiros de contrato e sobre o comportamento dos potenciais mercados

consumidores – possíveis de serem obtidos por meio de internet – e a capacidade de

elaboração de planejamentos estratégicos para uma comercialização eficiente da produção, por parte

do agricultor, constituem fatores minimizadores das incertezas intrínsecas à atividade,

possibilitando aos produtores barganhar contratos melhores e mais coordenados junto a seus

compradores.

Para finalizar, é interessante tão somente acrescentar que, apesar de constar como uma

variável de fundamental importância para driblar a questão da perecibilidade da fruta, foi

observado no Polo que nenhum produtor realizou qualquer tipo de processamento secundário

no interior de sua propriedade – não sendo, por essa razão, colocada qualquer informação
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sobre esta variável na Tabela 19 –, fato este que mantém restrito o período de tempo que estes

produtores dispõem para comercializar a fruta, aumentando o poder de barganha dos

compradores (detalhes ver item 3.2.1.).

Portanto, de um modo geral, os dados observados neste item sugerem que, apesar de

representarem uma minoria no Polo, aqueles produtores localizados nos estratos

correpondentes aos mais coordenados normalmente apresentam-se em melhor situação de

comercialização e econômica, já que conseguem obter maiores receitas e rentabilidade com a

atividade, bem como alcançar mercados mais exigentes e apresentar menores

dificuldades/insatisfações para comercializar seus bens. Por outro lado, também foi possível

identificar que aqueles produtores localizados nos estratos mais coordenados se caracterizam

por uma série de particularidades restritivas, sobretudo em termos de especificidades físicas e

de marcas e referentes à elevação da frequência e redução de perecibilidade e incerteza da

atividade.

Ou seja, os dados observados neste item sugerem haver uma associação positiva entre

produtores que possuem maiores Índices de Coordenação Vertical, aqueles com maiores

benefícios, em termos de poder econômico e de satisfação com a comercialização de seus

bens, e aqueles que apresentam maiores especificidade dos ativos. Nestes termos, seria de fato

esta relação atendida? Em caso afirmativo, qual dos fatores analisados geram mais impactos

na estrutura de coordenação à qual o produtor se caracteriza? A resposta a estas questões será

dada no item a seguir.
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5. DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA UTILIZADA PELOS

PEQUENOS PRODUTORES DO POLO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA ECT

No capítulo anterior, foi feita uma análise da situação vivida pelos pequenos produtores

de fruta do Polo em termos de comercialização de seus bens, buscando identificar as principais

características existentes nas suas relações junto aos agentes localizados logo à sua frente no

canal de distribuição das frutas. Nestes termos, foi observado, de um modo geral, que apesar

de normalmente estarem em melhores condições, os pequenos produtores mais coordenados

se diferenciam dos demais por possuírem uma série de particularidades que os possibilitam

realizar transações mais coordenadas junto ao elo à jusante.

Dado este contexto, este item tem como objetivo (i) elaborar um modelo empírico

associado ao arcabouço teórico da ECT, visando testar a hipótese de que os seus principais

atributos – especificidade dos ativos, incerteza e frequência – são capazes de explicar a

estrutura de governança utilizada pelos pequenos produtores do Polo em termos da

comercialização de suas frutas e (ii) mensurar os impactos de cada um destes atributos – por

meio de variáveis proxys – sobre a estrutura utilizada, identificando quais mais influenciam a

intensidade de coordenação das relações vigentes entre os pequenos produtores em análise e

seu elo a jusante. Tal análise se baseia no pressuposto de que os pequenos produtores do Polo

tomam suas decisões em termos de comercialização de suas frutas buscando minimizar seus

custos de transação, através de um alinhamento eficiente entre as características transacionais

específicas da atividade da fruta (detalhes no Capítulo 3), e os diferentes tipos de governança

a eles disponíveis na microrregião (detalhes no Capítulo 4). Sob estas condições, a ECT

constitui-se como a abordagem mais apropriada para a análise proposta, tal como detalhado

ao longo dos itens anteriores.

Portanto, para se alcançar os objetivos pretendidos neste capítulo, lançou-se mão do ICV

como variável a ser explicada, em que cada produtor i apresenta um valor (ICVi) que traduz

seu grau de coordenação segundo um continuum que varia entre zero e um (maiores detalhes

no item 4.1.2.). Os dados utilizados neste item foram os obtidos por meio de uma pesquisa de

campo junto a 159 agricultores familiares locais, cuja atividade principal é o cultivo de frutas

(maiores detalhes no item 4.1.1.). Ademais, lançou-se mão de um modelo de regressão

logística ordinal, visto que o mesmo é consistente com os limites da variável dependente, ou

seja, o continuum entre zero e um77.

77 Esse não é o caso do uso de modelos de probabilidade linear com mínimos quadrados ordinários, o qual pode
prever probabilidades que são menores que zero e maiores que um.
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Este item subdivide-se da seguinte forma: primeiramente, será feita uma revisão

bibliográfica, específica para este Capítulo 5, com o intuito de apresentar alguns estudos que

buscaram realizar testes econométricos acerca da aplicação da ECT como base teórica para

explicar níveis de coordenação vertical na relação entre diferentes agentes econômicos em

atividades econômicas diversas. Em seguida é detalhada a metodologia utilizada, sendo este

dividido em dois subitens: primeiramente, é apresentado o modelo teórico utilizado na análise,

mais especificamente, o modelo de regressão logística ordinal; e, na sequência, é apresentado

o modelo empírico que foi testado. Por fim, são apresentados os resultados alcançados,

seguido de uma análise referente aos principais fatores determinantes da intensidade de

coordenação vertical nas relações examinadas.

5.1. Revisão de estudos empíricos

Em razão das características específicas apresentadas pela abordagem teórica da ECT,

descritas nos itens anteriores, grande parte dos trabalhos empíricos que a utilizam como

ferramenta teórica apresentam caráter fundamentalmente descritivo. Contudo, dado que um

dos principais dilemas das ciências sociais refere-se à sua incapacidade em identificar e testar

relações de causalidade sem a possibilidade de trabalhar com contrafactuais – ou seja, com

um agente representativo em diferentes situações, controlando-se todos os condicionantes – é

importante se utilizar ferramentas que cumpram a função de minimizar tal limitação. Nestes

termos, é possível identificar alguns estudos que buscam realizar testes estatísticos acerca da

aplicação da ECT como base teórica para explicar níveis de coordenação vertical na relação

entre diferentes agentes econômicos para atividades econômicas diversas.

Destarte, visando analisar os determinantes da escolha dos arranjos contratuais na

transação entre produtores e processadores de carne bovina no Uruguai, Mondelli e

Zylbersztajn (2008) buscaram lançar mão de um modelo Logit, por dados painel, com

variável dependente discreta binária, em que considerou: produtores que comercializam sua

carne diretamente ao mercado (=1); e produtores que comercializam junto a intermediários

(=0). Nestes termos, para a construção de seu modelo empírico, os autores destacaram a

importância de se referenciar a análise empírica do problema a uma estrutura teórica sólida, a

qual julgaram mais adequada ao seu estudo a ECT. Nesse sentido, o fato de os produtores

comercializarem diretamente ao mercado (aos processadores de carne) significaria a



115

utilização de estruturas mais coordenadas, enquanto que vender através de intermediários

levaria à ideia de utilização de estruturas menos coordenadas por parte destes produtores.

Portanto, com base nas três dimensões principais nas quais as transações diferem –

especificidade dos ativos, frequência das transações e grau de incerteza – o autor buscou

variáveis mensuráveis que julgou influenciar a escolha do arranjo contratual mais eficiente,

testando as seguintes hipóteses: i) quanto maior a especificidade dos ativos envolvidos na

transação, maior a probabilidade da transação se alinhar com o arranjo contratual mais

coordenado, sendo considerado venda de vacas como baixa especificidade (=0) e de novilhos

precoces como alta especificidade (=1); ii) quanto menor a especificidade locacional entre o

produtor e o processador envolvido, menor a probabilidade da transação se alinhar com o

arranjo contratual mais coordenado, sendo considerada a variável distância entre produtor e o

processador como proxy desta especificidade; e iii) quanto maior a frequência de transações

entre o produtor e o processador envolvido, maior a probabilidade da transação se alinhar com

o arranjo contratual mais coordenado, utilizando-se o número de transações realizadas entre o

produtor e o processador78. Como resultado, os autores encontraram significância nas três

relações como explicação da escolha do arranjo contratual.

Já Gama et alli (2006), realizou uma pesquisa no mesmo moldes, contudo visando testar a

validade das explicações da ECT sobre estruturas de governança observados em hospitais

públicos estaduais da Grande Vitória/ES. Nestes termos, a pesquisa procurou estudar a relação

de probabilidade da terceirização de alguns serviços hospitalares estaduais com as seguintes

variáveis: especificidade do ativo, frequência e incerteza. Como método para testar as hipóteses

do estudo, foi utilizado uma regressão logística com variáveis dependentes dicotômicas, em que

se considerou: hospitais cujos serviços não são terceirizados (=0); e hospitais cujos serviços são

terceirizados (=1).

Como variáveis independentes, dentre outras referentes ao serviço hospitalar –

consideradas variáveis de controle –, analisou-se algumas particularmente relacionadas às

características das transações, quais sejam: especificidade do serviço, incerteza externa e

recursividade. A especificidade dos serviços prestados foi desdobrada em: (i) especificidade de

capital humano, que teve como proxy a dificuldade de realocação do contratado para outras

atividades; e (ii) especificidade de ativos, tendo como proxy o tempo gasto para a realocação de

equipamentos específicos utilizados nos serviços hospitalares. A incerteza nas transações com os

fornecedores terceirizados também foi testada, considerando a reputação do fornecedor e o preço

78 Vale lembrar que este autor lançou mão de uma base de dados oficial com 125.367 registros (transações),
possibilitando tal tipo de análise, o que não foi o caso desta tese, impossibilitando, portanto, tal tipo de análise.
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como proxys, já que o processo de contratação de serviços terceirizados passa por licitação, em

que a proposta que vence se baseia no preço e não na qualidade técnica. Por último, a variável

recursividade representa a frequência com que os serviços são realizados no hospital, dividindo-

se em serviços realizados diariamente (=5), semanalmente (=4), quinzenalmente (=3),

mensalmente (=2) e outros (=1). Contudo, os resultados apontaram que a ECT separadamente

pouco explica as relações de terceirização no setor hospitalar, a exceção do fator incerteza.

Segundo os autores, isso se dá em função de questões referentes a legislação própria a atividade

hospitalar para o Setor Público.

Ribeiro e Caixeta Filho (2000), por sua vez, procuram identificar elementos que

influenciam o processo de escolha das distintas estratégias de coordenação vertical das

empresas produtoras de celulose em relação ao transporte de madeira entre florestas e

fábricas de celulose, lançando mão, para tal, das variáveis consideradas pela ECT. Nestes

termos, foi considerada como variável dependente a proporção percentual em termos de

terceirização da empresa de celulose junto a empresa de transporte para levar a carga da

floresta até a fábrica. Já em termos das variáveis explicativas, foram consideradas as

seguintes.

A variável que representa a especificidade locacional e de ativos dedicados, neste

trabalho, foram analisados de maneira conjunta, já que a primeira considera a localização

geográfica das transportadoras no trajeto entre a fábrica de celulose e as florestas, enquanto a

segunda diz respeito à aquisição de caminhões e à instalação de uma base operacional

próxima à fábrica ou às florestas. Nestes termos, utilizou-se como proxy para mensurar estas

especificidades o valor resultante da razão entre o número de caminhões demandados pela

fábrica e o valor da produção industrial da região de contratação. Analisando a especificidade

de ativo físico, por sua vez, vale destacar que os autores consideram que, no transporte de

madeira para a fabricação de celulose, se é exigido a utilização de carretas especificamente

desenhadas para esta atividade, podendo-se usar como proxy, portanto, para sua mensuração o

fato das peças serem ou não produzidas para uma única montadora. Nestes termos, esta

especificidade foi medida por uma variável tipo dummy, sendo considerada relativamente

menor (=0) caso a empresa transportadora preste serviços para outras empresas florestais; e,

no caso inverso, esta especificidade foi considera relativamente maior (=1). Em termos de

especificidade temporal, os autores apontam que esta está associada ao processo contínuo de

produção, pois a não ocorrência da transação, em um dado momento, pode implicar a

paralisação da planta e os consequentes custos associados a esta paralisação. Nestes termos os

autores buscaram medir este atributo por meio do tempo de espera para a contratação de uma
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nova transportadora ponderado pelo percentual médio do abastecimento sob responsabilidade

de cada transportadora.

A incerteza presente na contratação de serviços de transporte de madeira está associada

à dificuldade em se ajustar de forma eficiente a oferta de serviços de transporte e a demanda

da fábrica por madeira. Nestes termos, os autores buscaram estimar tal variável a partir da

oscilação do número de caminhões demandados pelas empresas de celulose. Entretanto,

devido às dificuldades em se obter dados com nível de detalhamento exigido para esta

simulação, optou-se por utilizar apenas a quantidade transportada como proxy para o número

de caminhões demandados pela empresa produtora de celulose. Desta forma, a incerteza foi

medida pelas oscilações nas quantidades transportadas de madeira. Por fim, a frequência de

ocorrência da transação foi considerada constante para todas as empresas, pois o processo

produtivo exige abastecimento contínuo das fábricas. Contudo, segundo os autores, este

pressuposto não representa uma simplificação excessiva da realidade, pois as alterações na

frequência acabam sendo consideradas por meio da variável incerteza.

Em função do número reduzido de observações (a amostra abrange apenas 9 das 12

maiores empresas do setor) e das variáveis dependentes não serem de caráter binário, neste

trabalho, optou-se por não se utilizar modelos econométrico do tipo probit e logit para

analisar a relação em estudo, sendo, para tal, lançado mão de testes não paramétricos – o

Teste Exato de Fisher. Porém, mais uma vez, os autores encontraram que os resultados dos

testes estatísticos não corroboraram com o pressuposto de que níveis relativamente maiores

de especificidade e incerteza estariam associados a maiores proporções de integração vertical

parcial. Ou seja, não foi verificada correlação entre as variáveis proxy escolhidas para medir

as dimensões da transação e a escolha por integrar-se verticalmente ou contratar serviços de

terceiro.

Em estudo aplicado ao Polo Petrolina-Juazeiro, especificamente aos produtores de

acerola da região, Lima e Ferreira Irmão (2004) utilizaram como Índice de Coordenação

Vertical a área contratada com a agroindústria para entrega da produção como fração da área

total irrigada de dada propriedade. Com informações correspondentes a uma pesquisa de

campo realizada junto a 75 produtores, realizada no ano de 1999, foi utilizado o modelo tobit,

aconselhável quando a variável dependente apresenta concentração de observações com

valores iguais a um valor limite, geralmente o valor nulo. Como resultados, os autores

verificaram que: i) produtores de idade mais avançada tendem a ser menos propensos à

realização de contratos, mesmo resultado encontrado para produtores com mais anos de

experiência, ao que os autores relacionam à falta de costume dos produtores mais velhos a
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esse tipo de negociação; ii) a ocorrência de mão-de-obra familiar na propriedade tende a

reprimir a realização de contratos, enquanto que a ocorrência de mão-de-obra familiar fora da

propriedade tende a propiciar essa forma de negociação, resultado cujo os autores relacionam

ao fato de as agroindústrias normalmente entrarem com contrapartidas de insumos, como

horas de máquinas, que podem levar à liberação da mão-de-obra para fora da propriedade; iii)

produtores que recebem mais visitas técnicas por parte da agroindústria tendem a ser mais

propensos às relações contratuais; iv) produtores que recebem insumos da agroindústria são

mais propensos à realização de contratos; v) produtores que já realizaram negociações sob

contrato são mais propensos a essas relações; e vi) maiores áreas plantadas significam maior

propensão dos produtores ao engajamento contratual.

Por sua vez, Rocha (2002), ao tratar do setor petroquímico brasileiro, utilizou como

variável dependente três categorias de estrutura de governança: i) ausência de hierarquia e de

quase-integração vertical (=0); ii) quase-integração vertical (=1); e iii) integração vertical

(=2). Nesse sentido, a autora considerou que sempre que a empresa fornecedora e a

demandante estivessem sob controle comum (mais de 50% do capital da empresa), a forma

organizacional seria identificada como integração vertical. No caso de quase-integração,

considerou-se qualquer ligação acionária entre empresas fornecedora e demandante, abaixo

do limite de 50%. Por fim, do contrário, a relação seria de ausência de hierarquia e de quase-

integração.

Como exercício econométrico, foram realizadas regressões independentes e conjuntas

para os anos de 1989 e 1999, com diversos arranjos de observações (incluindo-se e

excluindo-se a empresa Petroquisa, que exerceria forte influência no setor) e variáveis

explicativas, utilizando-se sempre o modelo logit multinomial. Como resultado, no geral,

verificou-se que: i) a incerteza (captada pelo termo aleatório de uma regressão auxiliar

autorregressiva quadrática de primeira ordem da produção da empresa) exerceria influência

na probabilidade de escolha entre mercado e quase-integração (com efeito negativo sobre a

opção de quase-integração), mas não sobre a escolha entre mercado e hierarquia; ii) as

variáveis relacionadas à especificidade dos ativos (índices de concentração de mercado e

quantidade de transações possíveis) foram representativas e coerentes no sentido de aumentar

a chance de escolha das formas híbridas ou de hierarquia em relação ao mercado; iii) a

variável de proximidade locacional, em geral, mostrou-se insignificante; e iv) as variáveis de

economia de escala (tratando da capacidade instalada em relação à demanda) demonstram

pouca influência na escolha de estruturas de governança. Vale destacar que, no caso deste

trabalho, lançou-se mão de um modelo de regressão logística multinomial, mas, dado caráter
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ordinal da variável dependente, é possível que o uso do modelo logit ordenado trouxesse

resultados mais satisfatórios.

Em trabalho posterior, Azevedo e Rocha (2005) estudaram o mesmo setor, ampliando a

análise com dados de 1989, 1999 e 2001, realizando-se uma comparação entre os anos de

1989 e 1999, e 1989 e 2001 – posterior à reestruturação da Braskem, que, segundo os autores,

resultou no aumento do nível de integração vertical e na redução do controle compartilhado

na forma de quase-integração. Novamente, foi utilizado o modelo logit multinomial, tendo

como variável dependente as mesmas três categorias do estudo de Rocha (2002). Como

variáveis explicativas, os autores tomaram outras configurações frente ao trabalho

anteriormente citado.

Nesse sentido, os autores encontraram resultados semelhantes nas regressões

comparativas de 1989 e 1999, e 1989 e 2001. Contudo, a inclusão da dummy “ano” indicou

que somente após a reestruturação da Brasken, a forma de organização das transações na

indústria petroquímica respondeu às novas características frente àquela observada no final

dos anos 1980. Assim, foram encontrados os seguintes resultados gerais: i) a dummy “estatal”

(observações em há participação do Estado, seja por meio da Petroquisa, seja através do

BNDES) mostrou-se significativa e positivamente relacionada com as chances de governança

quase-integrada e integrada; ii) a especificidade locacional (proporção de plantas

demandantes localizadas no mesmo estado em que há pelo menos uma planta ofertante) tem

relevância para explicar, de forma positivamente relacionada, a ocorrência em estruturas mais

coordenadas; iii) ativos dedicados (inverso da quantidade de transações possíveis por par de

insumo-produto) explicam a ocorrência apenas de integração vertical (com relação positiva),

pois não se mostraram significativos para explicar a quase-integração; iv) o tamanho relativo

da firma mostrou-se estatisticamente insignificante; e v) a volatilidade (atribuída da mesma

maneira que a variável incerteza do estudo de Rocha, 2002) mostra-se significativa e

negativamente relacionada com a ocorrência de quase-integração.

Em estudo de caso para os produtores de laranja da microrregião de Bebedouro-SP,

Mello (2008) buscou encontrar os determinantes da pluralidade de governanças por parte

destes – venda para mais de um comprador, empregando-se estruturas distintas. De acordo

com a autora, as vendas para o consumo in natura são geralmente realizadas por transações

spot, enquanto que nas negociações com processadores de suco predominam as relações de

contrato. Outras formas de negociação, ainda que em mínima frequência relativa, dizem

respeito ao arrendamento de parte da capacidade ociosa das indústrias para processar a fruta e

vender diretamente ao mercado (quase-integração) e à venda in natura sendo o produtor
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proprietário de barracões (hierarquia). Assim, a autora testou as hipóteses através dos

modelos logit e probit, tomando-se como variável dependente uma dummy que assume valor

unitário para produtores que empregam formas plurais e zero quando empregam uma única

forma de governança. Os resultados gerais encontrados indicam que: i) a participação do

produtor em organização social e o tempo de transporte do produto ao local de entrega

interferem positivamente sobre a pluralidade; e ii) o nível de escolaridade, a quantidade

comercializada do produto e o preço recebido pelo produtor interferem negativamente.

Apesar de o objetivo do estudo direcionar-se à identificação dos fatores que levam os

produtores a realizar formas plurais de negociação, os resultados podem servir para analisar

os determinantes das estruturas de governança utilizadas por estes. Isto seria possível tendo

em vista a composição da amostra, em que mais de 80% dos produtores que empregam uma

única forma de governança dedicam suas vendas através de negociações sob contrato

(variável dependente = 0); enquanto que mais de 90% dos que utilizam formas plurais

vendem, de alguma maneira, através de estruturas de mercado (variável dependente = 1).

Assim, pode-se interpretar, com relação à variável dependente utilizada por Mello (2008),

que o valor unitário corresponde, praticamente, aos produtores que utilizam, de alguma

forma, negociações sob estruturas de mercado. Nesse sentido, ainda que com a presença de

vieses, pode-se indicar, através dos resultados encontrados nesse estudo, que: i) a

participação do produtor em organização social e um maior tempo de transporte do produto

ao local de entrega elevam a probabilidade de o produtor vender, de alguma maneira,

diretamente via mercado; e ii) maiores níveis de escolaridade, quantidades comercializadas

do produto e preços recebido pelo produtor reduzem a probabilidade de o produtor vender, de

alguma maneira, diretamente via mercado. Infelizmente, não é possível indicar, através dos

resultados encontrados por Mello (2008), quais fatores elevam ou diminuem a probabilidade

de venda sob contrato (forma mais coordenada de negociação), visto que mais de 70% da

amostra comercializa através deste tipo de negociação, mas, de alguma forma, é possível

estender os resultados para delinear quais fatores levam aqueles produtores a comercializar,

de alguma maneira, através de estruturas de mercado.

Contudo, em estudo posterior, Mello e Paulillo (2009) estenderam a análise para

verificar, de fato, os determinantes da escolha dos produtores de laranja da região de

Barretos-SP – que inclui a microrregião de Bebedouro, analisada no estudo anterior – quanto

à estrutura de governança utilizada em suas negociações. Neste estudo, utilizou-se do modelo

logit, com valor unitário correspondente a transações negociadas sob contrato e zero no caso

contrário. Como resultados, encontrou-se que: i) especificidade de ativos (se a transação é
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marcada por pelo menos dois de cinco tipos de especificidades analisadas79) e frequência

(número de transações) elevam a probabilidade de ocorrência de transações sob contratos; e

ii) incerteza (diferença entre o preço recebido e o preço esperado) é uma variável

insignificativa para explicar a escolha de estruturas de governança. Contudo, cabe salientar

que a referida estimação deve apresentar viés, visto que a base de dados tem como

observações as transações efetuadas pelos produtores. Assim, como podem ocorrer mais de

uma transação observada por produtor, é possível que as características intrínsecas deste

interfira na estimativa dos coeficientes e, por consequência, na confiabilidade dos resultados.

Nesse sentido, a inclusão de uma variável dummy para transação realizada por produtores que

efetuam mais de uma operação poderia trazer resultados mais satisfatórios.

Ademais, em estudos empíricos internacionais, pode-se verificar uma série de trabalhos

que utilizam como base a ECT80. Não obstante, a pesquisa empírica relacionada ainda não se

mostra plenamente constituída, visto que há diversas dificuldades principalmente quanto à

mensuração dos principais conceitos desta teoria e à indisponibilidade de bancos de dados

com variáveis de interesse. Nesse sentido, segundo Masten (1994), são necessárias

informações pormenorizadas sobre o caráter das operações, como o nível de incerteza

associado à troca, a complexidade dos produtos e processos, bem como os bens específicos

necessários para a produção. Tratam-se, portanto, de variáveis de natureza qualitativa, o que

tende à construção de proxys com efeito representativo. De acordo com Rindfleish e Heide

(1997), em trabalho de revisão de uma série de estudos empíricos relacionados à ECT, as

dificuldades encontram-se justamente em mensurar as estruturas de governança, a

especificidade dos ativos e a incerteza.

Inclusive, como detalhado no item 4.1.2., em termos da estrutura de governança, não há

um padrão acerca da mensuração do grau de integração das empresas. Adicionalmente, neste

mesmo item viu-se que diversos autores indicam que o modo mais simples e usual de

representar a forma organizacional se dá por meio de uma variável dummy que indique a

existência ou não de integração vertical (ver Lafontaine e Shaw, 2001; Masten, 1994; e

Lierberman, 1991). Contudo, em geral, a variável dummy capta apenas as duas formas

extremas de coordenação (hierarquia e mercado spot), o que desconsidera formas híbridas

79 Os cinco tipos de especificidades foram: i) física, se houver presença de investimentos em irrigação e/ou
produção em larga escala da variedade de laranja Pêra Rio; ii) humana, se houver presença de assistência técnica
e cursos de capacitação; iii) locacional, se o tempo de transporte até o local de entrega é menor que uma hora; iv)
dedicada, se o produtor vendeu para o mesmo e único comprador há pelo menos três safras consecutivas; e v)
incerteza, se o produto foi vendido a um preço mais baixo que o esperado, caso não tenha sido destinado a um
comprador específico.
80 Uma revisão destes pode ser encontrada de forma pormenorizada nos trabalho de Masten (1994), Rindfleish e
Heide (1997) e Lajili et alli (2007).



122

que não são difíceis de ser observáveis. Como indica Masten (1994), o esforço para explicar

um conjunto mais complexo de estruturas, tal que inclua formas híbridas, é multiplicado no

sentido que a identificação do modelo se torna mais complexa e é exigido um maior número

de variáveis explicativas.

Além disso, nos estudos empíricos revistos, há uma diversidade de tipos de bases de

dados analisados, sejam séries temporais, cross-sections ou dados em painel. Nesse sentido,

diversos métodos de estimação também são utilizados, como OLS (Ordinary Least Squares),

2SLS (Two-Stage Least Squares), SUR (Seemingly Unrelated Regressions) e,

predominantemente, logit e/ou probit.

Com relação aos testes de variáveis explicativas, particularmente à especificidade dos

ativos, verifica-se em geral que a integração vertical é uma opção de governança mais

provável quando há um alto nível de especificidade de ativos (capital humano, físico ou

dedicado, locacional e temporal). Nesse sentido, quanto às especificidades de capital humano,

essas evidências podem ser revistas em Anderson (1985), em estudo aplicado ao setor de

componentes eletrônicos dos Estados Unidos; Armour e Teece (1980), que estudaram a

indústria de petróleo norte-americana; Cavanaugh (1998), em estudo que utiliza dados de 722

firmas manufatureiras dos Estados Unidos; Coff (2003), em trabalho aplicado aos casos de

fusões e aquisições nos EUA; Masten et alli (1991), com análise empírica na construção

naval; e Taylor et alli (1998), em teste empírico voltado a indústrias manufatureiras japonesas

e norte-americanas. Como apontam estes trabalhos, quanto maiores as especificidades de

capital humano, mais provável é a utilização de estruturas de integração vertical.

Quanto às especificidades físicas (ativos dedicados), evidências empíricas que

encontram relação com a opção de governança podem ser revistas em Heide e John (1988),

em estudo aplicado a 400 empresas manufatureiras norte-americanas; Levy (1985), que

analisou 69 empresas de 37 indústrias variadas; Lieberman (1991), em pesquisa aplicada

sobre produtores norte-americanos de 34 produtos químicos orgânicos; MacDonald (1985),

em estudo da indústria de transformação norte-americana; Ulset (1996), em teste que

contempla 80 projetos de P&D da indústria norueguesa de tecnologia da informação; e Weiss

(1994), que realizou três estudos de casos para grandes companhias norte-americanas. De

acordo com estes trabalhos, quanto maiores as especificidades físicas, mais provável é a

utilização de estruturas de integração vertical.

Com respeito às especificidades locacionais, evidências empíricas que encontram

relação com a opção de governança podem ser revistas em González-Diaz et alli (2000), que

estudou o setor de construção espanhol; Masten et alli (1991), com análise empírica na
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construção naval; e Spiller (1985), em trabalho sobre concentração industrial. Por último,

quanto às especificidades temporais, evidências empíricas que encontram relação com a

opção de governança podem ser revistas em Hubbard (2001), em estudo do setor de

transporte rodoviário norte-americano; Masten et alli (1991), citado anteriormente; e Pirrong

(1993), que analisa o setor de transporte marítimo. Como evidências, quanto maiores essas

especificidades (locacionais e temporais), mais provável é a utilização de estruturas de

integração vertical.

Por fim, especificamente quanto a variáveis de incerteza, as evidências são de que estas

levam a uma maior coordenação, como apontado por Heide e John (1988), em estudo

aplicado a 400 empresas manufatureiras norte-americanas; Levy (1985), que analisa 69

empresas de 37 indústrias variadas; e Lieberman (1991), em pesquisa sobre produtores norte-

americanos de 34 produtos químicos orgânicos. Ademais, quanto à frequência, as evidências

de que quanto maior a frequência e o número de parceiros em potencial, mais provável é a

opção por integração vertical, conforme verificado por Heide e Miner (1992), em pesquisa

aplicada a 136 empresas da indústria de transformação norte-americana; e Ohanian (1994),

em estudo do setor de papel e celulose dos Estados Unidos.

De um modo geral, conclui-se que o uso de ferramentas econométricas para testar

hipóteses acerca da ECT em estudos empíricos ainda encontra-se em pleno desenvolvimento.

Contudo, como indicam Lajili et alli (2007), pesquisas mais recentes mostram que as

especificações de modelos acerca desta teoria estão sendo adotadas de forma cada vez mais

satisfatória. Os autores, que fazem uma ampla revisão da literatura acerca de estudos

empíricos que utilizam a teoria dos custos de transação, dão como exemplo dos avanços

quanto à especificação dos modelos o trabalho de Parmigiani (2007). Este, por sua vez,

estudou 800 empresas industriais de pequeno porte e a opção destas em terceirizar produtos e

processos, utilizando como variável dependente categorias ordenadas (produção totalmente

interna, híbrida e totalmente terceirizada) e modelos logit ordinal e multinomial81. Como será

visto no item a seguir, o modelo econométrico aplicado na presente tese utilizou, como

variável dependente e método de estimação, estratégia próxima daquela aplicada por

Parmigiani (2007).

81 O uso das categorias ordenadas tratou “produção totalmente interna” para os casos em que menos de 10% dos
produtos e processos são realizados por terceiros; “total terceirização”, para os casos em que mais de 90% são
realizados por terceiros; e “híbrido”, no caso intermediário.
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5.2. Metodologia

5.2.1. Método de estimação

O Modelo Logit Ordenado utiliza máxima verossimilhança para fornecer previsões

sobre quais fatores influenciam, no caso deste trabalho, a escolha da estrutura de governança

por parte do pequeno produtor. Nesse sentido, a variável dependente é discreta e qualitativa,

com categorias de correspondências ao continuum de coordenação vertical. Esse modelo,

portanto, é apropriado para analisar variáveis ordinais, provenientes de uma variável contínua

que foi, por sua vez, agrupada qualitativamente. Tal qual detalhado no item 4.1.2., para a

presente análise, foram considerados os seguintes estratos:

 Mercado se, ICVi = [0]  corresponde que toda a renda do produtor é obtida através de

estruturas de mercado;

 Híbrido Fraco, se ICVi = (0; 0,375]  corresponde que o produtor está mais próximos de

estruturas híbridas com vendas sob contrato informal;

 Híbrido Médio, se ICVi = (0,375; 0,625)  correspondente que o produtor está mais

próximos de estruturas híbridas com vendas sob

contrato formal;

 Híbrido Forte, se ICVi = [0,625; 1)  correspondente que o produtor está mais próximo

de estruturas híbridas caracterizadas por parceria; e

 Vertical, se ICVi = [1] correspondente que toda a renda do produtor é obtida através de

estruturas estritamente verticalizadas.

Segundo Greene (2003), há vários exemplos de variáveis de escolha multinomial que

estão inerentemente em ordem, como ratings de títulos, resultados de teste de gosto, pesquisas

de opinião, designação de militares na classificação de emprego por nível de habilidade,

resultados de voto em certos programas, o nível de cobertura de seguro tomado por um

consumidor (nenhum, parcial ou total), emprego (desemprego, tempo parcial e tempo total),

entre outros. Em cada um desses casos, embora o resultado seja discreto, o Logit Multinomial

pode falhar por não contabilizar a natureza ordinal da variável dependente. Assim, o modelo

de regressão logística ordinal ou Logit Ordenado apresenta-se como alternativa para as

referidas análises.
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Com respeito aos estudos empíricos que utilizam a ECT como referencial, a aplicação

de modelos de regressão logística ordinal é recente. Exemplos podem ser encontrados em

Antinori (2000), Hubbard (2001), James e Sykuta (2003), James e Sykuta (2004), Parmigiani

(2007), Hardesty (2008), Fernández-Olmos et alli (2009) e Bacuks et alli (2010).

Nesse sentido, a técnica de estimativa do modelo Logit ordenado, desenvolvida por

McKelvey e Zavoina (1975), é baseada em um modelo de probabilidade linear construído em

torno de uma regressão latente da mesma maneira do modelo Logit padrão, em que:

  '* xy

Com y* sendo uma variável não observada, x o vetor de informações explanatórias, β o vetor

de parâmetros e ε o resíduo.

Assim, y é gerada da seguinte maneira:

y = 0, se y* ≤ 0,

y = 1, se 0 < y* ≤ μ1,

y = 2, se μ1 < y* ≤ μ2,

...

y = J, se μJ – 1 ≤ y*

O parâmetro μ, chamado ponto de corte das categorias82, é desconhecido para serem

estimados com β.

Assumindo que ε seja normalmente distribuído entre as observações83, normaliza-se a

média e a variância do resíduo para zero e um. Assim teremos as seguintes probabilidades:
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82 Ver Abreu et al (2009) e Stata (2010).
83 Greene (2003) chama atenção que outras distribuições, como a logística, podem ser utilizadas. Assume-se
normalidade puramente por conveniência. Na prática, as distribuições logística e normal geralmente apresentam
resultados similares.
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Para todas as probabilidades, devemos ter μ1 < μ2 < ... < μJ – 1. Tomando F(.) como

uma função de distribuição cumulativa (com distribuição logística), para qualquer valor de Z,

a função é dada por:

)exp(1
)exp()(
Z

ZZF




A regressão pode ser realizada com diferentes técnicas, como a versão de chances

proporcionais e a versão esteriótipo (STATA, 2010). No caso do presente estudo, é utilizado o

modelo de chances proporcionais ou proportional odds model (POM), que inclui uma

suposição que os coeficientes de inclinação são iguais em todas as categorias. Nesse sentido,

o POM é um conjunto de equações para as probabilidades de distribuição acumulada e estima

a probabilidade de ocorrência em certa categoria, dado um conjunto de características:
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Em que μi são os parâmetros que representam os pontos de corte, quando existem J – 1

categorias.

Tomando-se o logaritmo destas equações:

 '
)(
)(

log x
xiyP
xiyP

i 














Para ajuste do modelo, Stata (2010) sugere o teste razão de verossimilhança (Teste

LR) que verifica que pelo menos um dos coeficientes da regressão não é igual a zero no

modelo. O teste pode ser calculado como a seguir:

))2(mod)1(mod(2 ll 

Em que l(mod1) é a função verossimilhança do modelo sem parâmetros e l(mod2) é o

logaritmo da probabilidade do modelo com todos os parâmetros. O teste tem a distribuição χ2,
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no qual os graus de liberdade é definido pelo número de previsores no modelo. A hipótese

nula do modelo é que não existem previsores no modelo.

Outro tipo de teste de ajuste de modelo é o que analisa a presença de proporcionalidade

entre os pontos de corte, ou seja, o teste da razão aproximada da verossimilhança (likelihood

ratio test) proposto por Wolf e Gould (1998). A hipótese nula é que não existe diferença nos

coeficientes entre os modelos. O teste possui uma distribuição χ2. Esse teste é semelhante ao

Teste LR descrito acima, porém difere no número de graus de liberdade, que é igual a p(K –

2), em que p é o número de regressores e K é o número de categorias. Esse teste também é

sugerido para identificar a presença de heteroscedasticidade (Wang e Kockelman, 2005).

5.2.2. Modelo empírico

Conforme detalhado no item 4.1.2., foram considerados cinco estratos ordenados

consonantes com o continuum de coordenação do ICV, quais sejam: Mercado, Híbrido Fraco,

Híbrido Médio, Híbrido Forte e Vertical. Contudo, a amostra de 159 pequenos produtores

apresenta 39 observações no 1º estrato, 80 no 2º estrato, 34 no 3º, 6 no 4º e nenhuma no 5º

estrato. Desse modo, visto que não há observações na categoria Vertical – ou seja, não há

pequenos produtores completamente coordenados –, eliminou-se o referido estrato da análise.

Além disso, como há apenas seis observações no 4º estrato, o que dificulta testar hipóteses

acerca das variáveis que determinam tal estrutura, optou-se por tratar o 3º e o 4º estratos como

uma só categoria.

Nesse sentido, o modelo empírico testado no presente estudo apresenta uma variável

dependente discreta e qualitativa de três classes: a primeira, chamada Mercado, refere-se à

estrutura de mercado, com ICV = 0; a segunda, chamada Híbrido Fraco, refere-se a estruturas

mais próximas das híbridas sob contrato informal, com ICV pertencente ao intervalo (0;

0,375]; e a terceira, doravante chamada Híbrido Forte, refere-se às estruturas mais

coordenadas, híbridas sob contrato formal ou em parceria, com ICV > 0,375. Assim, a

variável explicativa y – doravante chamada CONTCATEG, ou categorias conforme intervalos

de continuum do ICV – é definida da seguinte forma:

y = 1 (Mercado), se y* ≤ μ1,

y = 2 (Híbrido Fraco), se μ1 < y* ≤ μ2,

y = 3 (Híbrido Forte), se y* > μ2.
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Ou seja, em resumo, a análise destacará o que determina o produtor lançar mão de

estruturas de coordenação mais (ou menos) intensificadas para venda de sua fruta.

Em princípio, as variáveis explicativas básicas a serem testadas como determinantes da

estrutura de coordenação utilizada pelos pequenos produtores correspondem àquelas

consideradas como as principais proxys que representem os atributos considerados pela ECT

– especificidades dos ativos, incerteza e frequência – e amplamente discutidas nas seções

3.2.1. e 4.3.3., quais sejam:

 ESCOL: anos de estudo formal do pequeno produtor, variável discreta com mínimo de

zero (analfabeto) e máximo de 18 anos (pós-graduado);

 EXPER: anos de experiência do pequeno produtor, variável discreta com mínimo de

três anos e máximo de 50;

 DTEC: dummy de adoção de boas práticas de manejo produtivo, que assume valor

unitário no caso afirmativo (realiza fertirrigação, faz análise de solo, faz análise foliar,

adota recomendações de análises de solo e/ou foliar, faz MIP, utiliza EPI, realiza poda

de formação e limpeza e, no caso de produtores de manga, faz indução floral), e zero,

caso contrário;

 DGER: dummy de adoção de boas práticas gerenciais, que assume valor unitário no

caso afirmativo (utiliza informática no gerenciamento do negócio, realiza

planejamento da atividade e controle dos custos de produção), e zero, caso contrário;

 CUSTIMPL: custo de implantação das culturas produzidas por hectare plantado,

variável contínua que considera a soma de todos os custos de implantação das culturas

por hectare, desde o preparo do solo até o momento em que cada cultura plantada

atinge sua fase de estabilização da produtividade (o valor mínimo observado foi

equivalente a R$ 11.661,22/ha, e o valor máximo chegou a R$ 70.530,87/ha)84;

 CUSTIRRIG: custo de implantação dos sistemas de irrigação por hectare plantado,

variável contínua que considera a soma dos custos de implantação de todos os

equipamentos relacionados aos sistemas de irrigação utilizados na propriedade,

tomando-se como custo máximo o valor de R$ 6.000,00/ha, no caso de gotejamento, e

considerando valores relativos de gotejamento = 1, microaspersão = 0,6875, aspersão

= 0,5 e sulco = 0 (de fato, como o sistema de sulco não utiliza quaisquer equipamentos

de irrigação, seu custo de implantação é nulo);

84 Maiores detalhes referentes a como se chegou aos valores para esta variável, ver Apêndice 3.
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 DCERTIF: dummy de certificação, que assume o valor unitário no caso afirmativo, e

zero, caso contrário.

As referidas variáveis captam aspectos relacionados, direta e indiretamente85, às

especificidades de capital humano (ESCOL e EXPER), às especificidades de ativos

temporais, frequência e incerteza (DTEC e DGER), às especificidades físicas (CUSTIMPL e

CUSTIRRIG) e às especificidades de marca (DCERTIF).

Seguindo o arcabouço teórico apresentado no item 3.2.1., a hipótese sobre as variáveis

EDUC e EXPER é de que um ano a mais de estudos e/ou de experiência com a atividade gera

efeitos positivos na intensidade de coordenação das relações contratuais em análise. Isso

porque, quando (ao menos) uma destas variáveis se eleva, presume-se que o pequeno produtor

potencializa sua capacidade de realizar operações específicas referentes à atividade, tanto em

termos de (i) tratos culturais da planta e operações de colheita e pós-colheita, de modo a

aumentar a produtividade e a qualidade do bem, quanto em termos de (ii) operações de

mercado, sem esbarrar em normas específicas para alcançar os mais diversos consumidores e

utilizando-se das melhores vias de escoamento disponíveis. Ambos os fatores levam o

produtor a obter condições contratuais mais favoráveis e, consequentemente, com uma maior

intensidade de coordenação. Contudo, por outro lado, é importante lembrar a relação positiva

existente entre a variável EXPER e a idade dos pequenos produtores do Polo – amplamente

discutida no item 4.3.3. –, que, sob um ambiente de baixa escolaridade, pode resultar numa

relação negativa entre experiência e intensidade de coordenação vertical.

Quanto às variáveis DGER e DTEC, espera-se que elas apresentem relação positiva com

a variável CONTCATEG, já que quando os pequenos produtores realizam ações referentes à

adoção de boas práticas gerenciais e de manejo produtivo, há uma tendência (i) de melhora da

qualidade do bem e dos contratos de venda, (ii) de aumento da frequência das transações, da

vida útil e da resistência das frutas frente às intempéries da natureza e, em consequência, (iii) de

redução das incertezas inerentes a este mercado. Deste modo, tais ações possibilitam aos

pequenos produtores alcançar mercados consumidores mais exigentes, cujas formas de

transação mais frequentes se dão por meio de estruturas mais coordenadas – maiores detalhes,

ver itens 3.2.1. e 4.3.3..

85 Como destacado no item 3.2.1., a análise de alguns atributos próprios da atividade normalmente se confunde
com a análise de outros – por exemplo, espera-se que uma elevada escolaridade afete positivamente não só a
especificidade de capital humano, como também negativamente a incerteza da atividade, já que pode elevar o
conhecimento do produtor sobre potenciais vias de escoamento alternativas.
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As variáveis CUSTIRRIG e CUSTIMPL buscam estimar, respectivamente, o impacto

dos custos (por hectare) com a implantação das diferentes culturas e sistemas de irrigação

sobre a probabilidade de o produtor vender sua produção via estruturas contratuais mais

verticalizadas. Considera-se esta relação positiva, pois maiores investimentos referentes a estas

variáveis significam maiores dispêndios caso o produtor necessite realizar uma eventual realocação

de sua produção e/ou de seus sistemas de irrigação, o que, por sua vez, representa uma maior

especificidade física. Nestes termos, o arcabouço teórico discutido nos itens anteriores diz que

elevadas especificidades físicas “pedem” estruturas de governanças mais coordenadas, visando

minimizar riscos de eventuais atitudes oportunistas que venham a comprometer os altos

investimentos realizados.

Por último, espera-se que a variável DCERTIF impacte positivamente sobre a

probabilidade dos produtores efetuarem suas vendas por meio de contratos mais

intensificados, já que para obter qualquer uma das certificações descritas por aqueles

entrevistados que as possuíam – PIF, Globalgap e TNC (maiores detalhes, ver Tabela 18) – é

necessário se atender a uma série de exigências, referentes não só à qualidade da produção e

pós-colheita, mas indo até àquelas referentes às relações do produtor junto ao meio ambiente e

à mão de obra de sua propriedade. Deste modo, a certificação aqui é utilizada como uma

proxy para especificidade de marca, já que ela constitui o principal meio utilizado pelos

produtores do Polo para sinalizar ao mercado a qualidade de sua fruta, o que acaba atraindo

melhores compradores que, no geral, costumam realizar transações por meio de estruturas

contratuais mais coordenadas.

Portanto, dada tais variáveis, o modelo básico de regressão será dado por:

y* = β1(escol) + β2(exper) + β3(dtec) + β4(dger) + β5(custimpl) + β6(custirrig) + β7(dcertif) + μ

Vale destacar que variáveis relacionadas aos cuidados no pós-colheita (limpeza, seleção

e classificação de frutas, utilização de packing house, utilização de armazém climatizado e

transporte climatizado) estão intimamente correlacionados com a variável DCERTIF, o que

levou à exclusão destas especificidades no modelo básico.

Por outro lado, em adição a este modelo básico, outras variáveis também tidas como

importantes pelo arcabouço teórico da ECT foram testadas, visando examinar suas

adequações e, assim, chegar-se a um melhor ajuste do modelo às observações. Neste contexto,

acrescentando-se ao modelo base, foram testadas, separadamente e conjuntamente, as

seguintes variáveis:
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 DN1N2BB: dummy de localização, que assume valor unitário caso a propriedade

esteja localizada no Perímetro Bebedouro ou nos núcleos N1 e N2 do PISNC, e zero

caso contrário.

 DN4N11: dummy de localização, que assume valor unitário caso a propriedade esteja

localizada nos núcleos N4 e N11 do PISNC, e zero caso contrário;

 AREAMANGAUVAINT: variável de participação percentual das culturas de manga e

uva com destino ao mercado interno (dentro do país) na área total plantada na

propriedade, variando entre 0 e 1;

 AREAMANGAUVAEXT: variável de participação percentual das culturas de manga

e uva com destino ao mercado externo (fora do país) na área total plantada na

propriedade, variando entre 0 e 1;

 AREACOCOACER: variável de participação percentual das culturas de coco e

acerola na área total plantada na propriedade, variando entre 0 e 1;

 DCOMPRPOLO: dummy de localização, que assume valor unitário caso o produtor se

relacione com um comprador que esteja localizado no próprio Polo Petrolina-Juazeiro,

e zero caso contrário.

Nestes casos, as referidas variáveis captam aspectos relacionados, direta e

indiretamente, às especificidades locacionais (DN1N2BB, DN4N11 e DCOMPRPOLO); e às

especificidades físicas (AREAMANGAUVAINT, AREAMANGAUVAEXT e

AREACOCOACER).

As variáveis DN1N2BB e DN4N11 são colocadas para testar a influência da localização

do produtor nos diferentes perímetros/núcleos sobre a probabilidade de ele realizar suas

vendas por meio de ICVs mais coordenados. E, nestes termos, foi possível avaliar, no item

4.3.3., que os produtores que atuam nas respectivas localidades consideradas, estão mais

propensos a utilizarem estruturas distintas de governança para escoar seus bens – no caso de

DN1N2BB, estruturas de mercado; e no caso de DN4N11, estruturas mais coordenadas. Por

trás desta realidade, pode estar uma série de explicações, que vão desde aquelas relacionadas

a fatores históricos – tais como, o modo de distribuição dos lotes aos colonos e/ou os sistemas

de irrigação disponibilizados aos colonos no momento de sua implantação –, passando por

questões de proximidades a eventuais compradores, e chegando até a questões referentes à

capacidade de organização local dos produtores em torno da atividade. Ademais, referente à
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variável DN1N2BB, vale destacar que não foi considerada uma única dummy para os

produtores localizados no Perímetro Bebedouro, visto que a sua totalidade comercializa seus

bens via estrutura de mercado, sendo, portanto, observações completamente identificadas.

Assim sendo, ainda que se tratem de produtores localizados em diferentes perímetros

irrigados, cujas características se distinguem em alguns aspectos – tais como de eficiência

produtiva, localização, nível de organização social, entre outros86, – por apresentam

semelhantes tendências de utilização de estruturas menos coordenadas, optou-se por incluir

essa característica em conjunto com as localidades N1 e N2 do PISNC.

As variáveis AREAMANGAUVAINT, AREAMANGAUVAEXT e

AREACOCOACER são testadas com o intuito de mensurar a influência da atenção dada pelo

pequeno produtor à produção das culturas da manga, uva, coco e acerola sobre a

probabilidade de o produtor realizar suas vendas por meio de contratos mais coordenados.

Portanto, estas variáveis estão associadas às especificidades físicas e, no caso da última,

locacionais87.

Sabe-se que manga e uva são as principais culturas produzidas no Polo, em termos de

quantidade produzida e exportada, valor agregado e custos de implantação (ver Tabelas 1 e 2).

Neste sentido, por um lado, seria de se esperar que propriedades com uma maior proporção de

sua área plantada voltada a estas culturas possuíssem uma maior probabilidade de realizar

suas vendas por meio de contratos mais coordenados, já que, em média, tratam-se de bens

mais específicos e direcionados a mercados com um maior padrão de exigência. Por outro

lado, também é patente que parte considerável da produção destas mesmas culturas é

realizada por produtores pouco qualificados, resultando, fundamentalmente, em bens de baixa

qualidade relativa e direcionadas, fundamentalmente, ao mercado interno, reduzindo,

portanto, a probabilidade de serem comercializadas por meio de contratos mais coordenados.

Nestes termos, visando diferenciar as culturas por qualificação, buscou-se lançar mão de

proxys, subdividindo-as em duas variáveis: AREAMANGAUVAEXT, referente à

participação da área plantada com uva e manga pelo produtor i cujo destino é o mercado

externo, a qual o impacto esperado sobre CONTCATEG é positivo; e

AREAMANGAUVAINT, referente à participação da área plantada com uva e manga pelo

produtor i cujo destino é o mercado nacional, a qual o impacto esperado sobre CONTCATEG

86 Maiores detalhes ver Sobel e Ortega (2010).
87 Como já destacado, apesar de alguns atributos próprios da atividade normalmente se confundirem com a
análise de outros, no caso AREACOCOACER esta ligação se acentua, já que, por se tratar de uma variável
relativa ao tipo de cultura (no caso, acerola e coco), apresenta íntima relação à especificidade física; ao mesmo
tempo em que, por se tratar de culturas cuja microrregião possui importantes firmas de processamento
relacionadas, apresenta também forte relação quanto a especificidade locacional – detalhes ver item 3.2.1..
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é indefinido, já que dependerá de qual dos efeitos supracitados – elevada especificidade da

cultura vs. ineficiência do produtor – se sobressairá.

Com relação às culturas do coco e da acerola, deve-se levar em consideração que, apesar

de serem culturas de baixo valor agregado relativo e direcionadas fundamentalmente ao

mercado doméstico, sua demanda costuma ocorrer de duas formas distintas: i) pelo

consumidor final para consumo in natura, sendo, neste caso, ‘mercado’ a estrutura de

governança mais provável de ocorrer; e ii) pelas firmas de processamento locais Niagro e

Amacoco, como insumo para sua produção, sendo, neste caso, estruturas mais coordenadas

mais prováveis de ocorrerem. Neste sentido, o sinal esperado do impacto de uma variação em

AREACOCOACER sobre a probabilidade de CONTCATEG ser mais (ou menos) intensa é

também indefinido, já que dependerá de qual dos efeitos supracitados – consumo in natura vs.

demanda por firmas de processamento – se sobressairá.

Por fim, em termos da variável DCOMPRPOLO, espera-se uma relação positiva com o

ICV, indicando que quando os agentes que transacionam junto aos pequenos produtores

localizam-se no Polo, maior a probabilidade destes últimos se caracterizarem por um ICV mais

coordenado, já que supõe-se que facilidades locacionais de acesso a eventuais compradores

tendem a promover uma maior coordenação nas transações entre os agentes.

5.3. Resultados

Conforme disposto na Tabela 20a, o modelo empírico básico (Modelo 01) foi testado,

encontrando-se os seguintes resultados: i) o qui-quadrado da razão de verossimilhança (Teste

LR), com estatística equivalente a 53,46 e significância de 0,00, indica que o conjunto de

variáveis traz um modelo estatisticamente significante; ii) o Teste LR de Proporcionalidade

das probabilidades, com estatística equivalente a 10,52, mostra que a hipótese de igualdade do

modelo entre as categorias de governança não pode ser rejeitada (p-value de 0,16); iii) as

variáveis EXPER, DTEC, CUSTIMPL, CUSTIRRIG e DCERTIF mostraram-se significativas

(a 5% de significância) e com sinais esperados; e iv) as variáveis ESCOL e DGER

mostraram-se insignificativas. Contudo, como descrito no item anterior, seguindo o arcabouço

da ECT, procurou-se testar algumas variáveis adicionais, com o intuito de se alcançar um

melhor ajuste do modelo às observações.

Neste sentido, primeiramente, foram testadas sobre o modelo básico as duas dummies

referentes à localização da propriedade – DN1N2BB e DN4N11 –, observando-se que ambas
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apresentaram-se estatisticamente significantes e com sinais esperados, como apresentado nos

Modelos 02 e 03 descritos na Tabela 20a. Já em termos das principais culturas produzidas na

microrregião, foram também testadas no modelo básico as três variáveis referentes descritas

no item anterior – AREAMANGAUVAINT, AREAMANGAUVAEXT e

AREACOCOACER – verificando-se que todas elas são significativas e com sinais esperados,

conforme demonstrado nos Modelos 04, 05 e 06. Com respeito à última variável testada,

dummy de comprador localizado no Polo (DCOMPRPOLO), esta mostrou-se insignificante

no Modelo 07 da Tabela 20a – fato esse em desacordo com a abordagem da ECT, contudo, já

esperado em função dos resultados pouco expressivos observados na Tabela 17.

Na Tabela 20b são apresentados modelos que consideraram diversas combinações das

variáveis adicionais ao modelo básico. Assim, verificou-se que a combinação das dummies

relacionadas à localização mantém os resultados esperados, ou seja, ambas continuam

significativas e com sinais esperados (Modelo 08 da Tabela 20b). Com relação às variáveis de

participação de culturas específicas na área plantada da propriedade, verificou-se que: i) a

combinação da variável de participação de uva e manga com destino ao mercado interno e da

variável de participação de coco e acerola mantém os resultados esperados com respeito à

significância e aos sinais dos coeficientes estimados (Modelo 09 da Tabela 20b); ii) a

combinação da variável de participação de uva e manga com destino ao mercado externo e da

variável de participação de coco e acerola mantém os resultados esperados com respeito à

significância e aos sinais dos coeficientes estimados (Modelo 10 da Tabela 20b); e iii) a

combinação das três variáveis relativas à participação das culturas trouxeram resultados

esperados, com exceção da variável de participação de uva e manga com destino ao mercado

exterior (Modelo 11 da Tabela 20b), que, por sua vez, está correlacionada com a variável

DCERTIF – coeficiente de correlação equivalente a 0,751). Com respeito à dummy de

comprador localizado no Polo, verificou-se que a mesma mantém-se insignificativa quando

combinada com outras variáveis adicionais (Modelos 12 e 13 da Tabela 20b).

Portanto, o modelo de melhor ajuste às observações refere-se ao Modelo 14 apresentado

na Tabela 20b. Neste, considera-se o modelo básico acrescido das seguintes variáveis:

DN1N2BB, DN4N11, AREAMANGAUVAINT e AREACOCOACER. Ademais, optou-se

por não incluir no modelo de melhor ajuste as variáveis AREAMANGAUVAEXT, por esta

mostrar-se estatisticamente insignificante e correlacionada com a dummy DCERTIF

(coeficiente de correlação equivalente a 0,751); e DCOMPRPOLO, por esta mostrar-se

insignificativa em todos os modelos em que a mesma foi testada. É importante observar que

os Modelos 12 e 13, em que se testou a combinação dos diversos grupos de variáveis
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adicionais, não trazem resultados satisfatórios com respeito ao teste de proporcionalidade das

probabilidades, ao contrário do encontrado no Modelo 14. Vale ainda ressaltar que nenhuma

das variáveis consideradas no Modelo 14 da Tabela 20b apresenta forte correlação com as

demais, o que indica a inexistência de problemas de multicolinearidade.
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Tabela 20a. Comparação de modelos de regressão (continua)
MODELO 01 MODELO 02 MODELO 03 MODELO 04 MODELO 05 MODELO 06 MODELO 07

VAR.EXPLICATIVAS
Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign.

ESCOL 0,052 0,25 0,061 0,20 0,000 0,99 0,072 0,12 0,046 0,32 0,011 0,82 0,052 0,25
EXPER -0,065 0,00 -0,022 0,40 -0,088 0,00 -0,059 0,01 -0,068 0,00 -0,069 0,00 -0,069 0,00
DTEC 1,382 0,04 1,528 0,02 0,857 0,25 1,366 0,05 0,983 0,17 1,858 0,01 1,435 0,04
DGER 0,942 0,15 0,622 0,35 1,076 0,13 0,331 0,63 0,794 0,23 0,614 0,38 1,073 0,11
CUSTIMPL 0,000 0,01 0,000 0,91 0,000 0,04 0,000 0,77 0,000 0,00 0,000 0,20 0,000 0,01
CUSTIRRIG 0,001 0,00 0,000 0,25 0,001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00
DCERTIF 1,934 0,03 1,960 0,04 2,494 0,01 0,968 0,31 0,787 0,48 2,242 0,01 2,043 0,02
DN1N2BB - - -3,188 0,00 - - - - - - - - - -
DN4N11 - - - - 3,266 0,00 - - - - - - - -
AREAMANGAUVAINT - - - - - - -0,021 0,00 - - - - - -
AREAMANGAUVAEXT - - - - - - - - 0,030 0,09 - - - -
AREACOCOACER - - - - - - - - - - 0,032 0,00 - -
DCOMPRPOLO - - - - - - - - - - - - -0,999 0,30
TESTE LR 53,46 0,00 85,04 0,00 87,58 0,00 63,99 0,00 56,79 0,00 74,47 0,00 54,54 0,00
TESTE PROPORC. 10,52 0,16 8,65 0,37 11,32 0,18 8,48 0,39 11,03 0,20 15,81 0,05 17,06 0,03
Nº OBS. 154 154 154 154 154 154 154
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.
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Tabela 20b. Comparação de modelos de regressão (continuação)
MODELO 08 MODELO 09 MODELO 10 MODELO 11 MODELO 12 MODELO 13 MODELO 14

VAR.EXPLICATIVAS
Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign. Coef. Sign.

ESCOL 0,013 0,80 0,030 0,54 0,004 0,93 0,026 0,59 0,013 0,81 0,015 0,78 0,015 0,77
EXPER -0,049 0,08 -0,064 0,01 -0,072 0,00 -0,065 0,01 -0,050 0,10 -0,051 0,09 -0,046 0,11
DTEC 1,141 0,13 1,827 0,01 1,456 0,05 1,686 0,03 0,997 0,23 1,398 0,08 1,321 0,09
DGER 0,789 0,28 0,093 0,90 0,463 0,51 0,110 0,88 0,375 0,65 0,437 0,59 0,216 0,78
CUSTIMPL 0,000 0,96 0,000 0,45 0,000 0,09 0,000 0,71 0,000 0,29 0,000 0,09 0,000 0,07
CUSTIRRIG 0,000 0,14 0,001 0,00 0,001 0,00 0,001 0,00 0,000 0,18 0,000 0,09 0,000 0,08
DCERTIF 2,372 0,01 1,380 0,16 1,061 0,36 1,099 0,33 0,884 0,50 1,848 0,09 1,604 0,13
DN1N2BB -2,772 0,00 - - - - - - -3,108 0,00 -2,790 0,00 -2,738 0,00
DN4N11 2,825 0,00 - - - - - - 2,333 0,00 2,420 0,00 2,396 0,00
AREAMANGAUVAINT - - -0,018 0,01 - - -0,016 0,05 -0,011 0,21 -0,017 0,03 -0,018 0,02
AREAMANGAUVAEXT - - - - 0,031 0,09 0,010 0,60 0,038 0,13 - - - -
AREACOCOACER - - 0,030 0,00 0,032 0,00 0,030 0,00 0,019 0,03 0,018 0,04 0,018 0,04
DCOMPRPOLO - - - - - - - - -0,958 0,35 -1,007 0,32 - -
TESTE LR 109,93 0,00 81,66 0,00 77,88 0,00 81,94 0,00 125,23 0,00 122,95 0,00 121,98 0,00
TESTE PROPORC. 14,04 0,12 13,57 0,14 15,56 0,08 14,71 0,14 22,59 0,05 22,59 0,03 15,42 0,16
Nº OBS. 154 154 154 154 154 154 154
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.
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Com respeito ao modelo de melhor ajuste (Modelo 14 da Tabela 20b), o teste qui-

quadrado da razão de verossimilhança (Teste LR) apresentou estatística equivalente a 121,98,

com significância de 0,000, o que indica que o conjunto de variáveis traz um modelo

estatisticamente significante. Por sua vez, o Teste LR de Proporcionalidade das

probabilidades mostra que a hipótese de igualdade do modelo entre as categorias de

governança não pode ser rejeitada (significância de 0,164). Nesse sentido, o modelo está de

acordo com a hipótese do modelo Logit Ordenado, de que a relação entre cada par de grupos

de classe é o mesmo.

Na Tabela 21 são apresentados os resultados da estimação do Modelo 14 com correção

robusta à heterocedasticidade, podendo-se observar que os valores dos coeficientes estimados

são semelhantes aos obtidos na Tabela 20b, mas as significâncias apresentam leve alteração, o

que indica que no Modelo 14 (da Tabela 20b) havia sensíveis problemas de

heterocedasticidade88. Contudo, dado que os resultados apresentados na Tabela 21 isentam

referidos problemas, a análise doravante terá por base esta estimação, tida como o modelo

final de melhor ajuste.

Tabela 21. Coeficientes estimados para o modelo com correção de
heterocedasticidade.
VARIÁVEIS Beta Z P > |Z|
ESCOL 0,015355 0,30 0,764
EXPER -0,045800 -1,59 0,113
DTEC 1,320515 2,43 0,015
DGER 0,215973 0,30 0,762
CUSTIMPL 0,000054 2,16 0,031
CUSTIRRIG 0,000389 1,72 0,086
DCERTIF 1,603965 2,38 0,017
DN1N2BB -2,737809 -4,27 0,000
DN4N11 2,396093 3,52 0,000
AREAMANGAUVAINT -0,018301 -2,53 0,011
AREACOCOACER 0,017688 1,89 0,059
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

Quanto ao número de observações, equivalente a 154, demonstra-se que foram excluídas

as informações não respondidas pelos produtores, identificados como missing values. Como

interpretação dos sinais dos coeficientes “beta” estimados89, entende-se que termos positivos

elevam as chances de que o produtor passe às categorias mais intensas de coordenação

88 Vale salientar que todos os modelos apresentados nas Tabelas 20a e 20b também foram testados com correção
robusta à heterocedasticidade. Os resultados alcançados foram coerentes com a inclusão, sobre o modelo básico,
das variáveis DN1N2BB, DN4N11, AREAMANGAUVAINT e AREACOCOACER, e a exclusão das variáveis
AREAMANGAUVAEXT e DCOMPRPOLO.
89 Vale lembrar que neste modelo logit, os coeficientes “beta” estimados medem o impacto de cada variável
explicativa no índice latente, e não na variável explicada, que é medida pelo efeito marginal.
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vertical quando ocorre uma variação positiva na referida variável; enquanto que coeficientes

negativos aumentam as chances de que o produtor passe às categorias menos verticalizadas.

Os efeitos marginais (Dy/Dx) das variáveis explicativas estão dispostos na Tabela 22 e

foram encontrados tomando-se por base um produtor cujas características são equivalentes à

média amostral de cada uma das variáveis explicativas encontradas no modelo (Coluna X).

Assim, como pode ser observado na Tabela, um produtor médio – com características

equivalentes às descritas na Coluna X – apresenta probabilidade de 10,2% de estar situado na

categoria de Mercado, 76,6% de estar na categoria Híbrido Fraco e 13,2% de ser Híbrido

Forte90.

Neste sentido, os efeitos marginais indicam o impacto sobre a probabilidade de o

produtor fazer parte de dada categoria de governança quando a variável explicativa em análise

aumenta em uma unidade a partir do nível estabelecido na Coluna X. Por exemplo, a

probabilidade de o produtor em questão se situar na categoria Mercado deve aumentar 0,42

pontos percentuais quando a sua experiência com a fruticultura eleva-se de 22,26 para 23,26

anos – a probabilidade de estar na categoria Mercado passaria de 10,23% para 10,65%.

Contudo, para variáveis dummy, deve-se fazer outro tipo de análise, em que o termo

Dy/Dx corresponde ao impacto na probabilidade de o produtor fazer parte de dada categoria

de governança quando a variável em análise passa de 0 para 1. Por exemplo, a probabilidade

de o produtor em questão se situar na categoria Mercado deve aumentar 43,87 pontos

percentuais devido ao fato de o mesmo estar localizado no Perímetro Bebedouro ou nos

núcleos N1 ou N2 do PISNC – a probabilidade de estar na categoria Mercado passaria de

10,23% para 54,10%.

Neste sentido, conforme apresentado na Tabela 22, nas categorias extremas – Mercado e

Híbrido Forte – todos os efeitos apresentaram-se significativos e com sinais esperados, exceto

as variáveis ESCOL e DGER, que na própria estimação dos coeficientes mostravam-se

estatisticamente insignificantes. Entretanto, no caso do estrato Híbrido Fraco, os efeitos

marginais das variáveis explicativas em geral mostraram-se estatisticamente insignificantes,

com exceção das variáveis DTEC (significativa a 15%), DN1N2BB (significativa a 10%) e

DN4N11 (significativa a 5%). Nesse sentido, os efeitos marginais de mudanças de uma

unidade sobre as variáveis consideradas, em torno do nível estabelecido na Coluna X, não

devem trazer alterações significativas sobre a probabilidade de ocorrência na categoria

90 Destaca-se que os intervalos de confiança (95%) indicam que a probabilidade desse produtor se encontrar no
1º estrato pode variar entre 4,7% a 15,7%; enquanto que no 2º estrato o intervalo vai de 67,9% a 85,1%; e, no
último estrato, a probabilidade varia entre 7,0% e 19,4%.
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Híbrido Fraco, mas sim sobre as chances de ocorrência nas categorias Mercado e Híbrido

Forte.

Tabela 22. Efeitos marginais para o modelo com correção de heterocedasticidade.
Mercado Híbrido Fraco Híbrido Forte

Variáveis
Dy/Dx P > |Z| Dy/Dx P > |Z| Dy/Dx P > |Z|

X

ESCOL -0,00141040 0,767 -0,00034920 0,786 0,00175960 0,768 6,727
EXPER 0,00420690 0,081 0,00104150 0,518 -0,00524830 0,123 22,260
DTEC* -0,08012130 0,011 -0,13768130 0,131 0,21780250 0,051 0,084
DGER* -0,01851700 0,746 -0,00785750 0,830 0,02637450 0,778 0,097
CUSTIMPL -0,00000495 0,061 -0,00000123 0,410 0,00000618 0,026 30133,100
CUSTIRRIG -0,00003570 0,046 -0,00000884 0,497 0,00004450 0,074 3433,720
DCERTIF* -0,08670220 0,006 -0,19947410 0,153 0,28617630 0,069 0,058
DN1N2BB* 0,43868630 0,003 -0,24400830 0,060 -0,19467810 0,000 0,208
DN4N11* -0,12554590 0,000 -0,31701080 0,031 0,44255670 0,003 0,149
AREAMANGAUVAINT 0,00168102 0,022 0,00041616 0,431 -0,00209718 0,011 38,243
AREACOCOACER -0,00162467 0,052 -0,00040221 0,453 0,00202688 0,044 16,462
PROBABILIDADES 0,10232218 0,76565673 0,13202109 -
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.
* Variáveis dummy.

Contudo, saindo um pouco deste “ambiente teórico”, é importante destacar que as

características do produtor indicadas na Coluna X da Tabela 22 não são observáveis

empiricamente, já que as variáveis dummies não podem assumir valores entre 0 ou 1. Dessa

forma, de agora em diante, as explicações e exemplos interpretativos acerca das variáveis

independentes se basearão em um “produtor médio” que apresentam as seguintes

características91:

 ESCOL = 6,727 (média amostral);

 EXPER = 22,260 (média amostral);

 DTEC = 0 (mediana amostral);

 DGER = 0 (mediana amostral);

 CUSTIMPL = R$ 30.133,10 (média amostral);

 CUSTIRRIG = R$ 3.433,72 (média amostral);

 DCERTIF = 0 (mediana amostral);

 DN1N2BB = 0 (mediana amostral);

 DN4N11 = 0 (mediana amostral);

 AREAMANGAUVA = 38,24% (média amostral);

91 Para este “produtor médio”, tomou-se a média amostral das variáveis contínuas e a mediana das variáveis
dummy.
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 AREACOCOACER = 16,46% (média amostral).

Nestes novos termos, o referido “produtor médio”, conforme modelo estimado, tem

chances de 10,4% de caracterizar-se na categoria Mercado; 76,6% de caracterizar-se na

categoria Híbrido Fraco; e 13,0% de caracterizar-se na categoria Híbrido Forte92. Os efeitos

marginais referentes a este “produtor médio” encontram-se dispostos na Tabela 23. Portanto,

levando-se em consideração os referidos efeitos, baseados em características do produtor

possíveis de serem observadas na prática, serão realizadas as interpretações acerca de cada

variável explicativa considerada.

Tabela 23. Efeitos marginais sobre o “produtor médio” para o modelo com correção de
heterocedasticidade.

Mercado Híbrido Fraco Híbrido Forte
Variáveis

Dy/Dx P > |Z| Dy/Dx P > |Z| Dy/Dx P > |Z|
X

ESCOL -0,00142750 0,764 -0,00031240 0,815 0,00173990 0,771 6,727
EXPER 0,00425800 0,105 0,00093180 0,608 -0,00518980 0,112 22,260
DTEC* -0,07375360 0,009 -0,15537440 0,148 0,22912800 0,060 0,000
DGER* -0,01842970 0,747 -0,00805460 0,828 0,02648440 0,777 0,000
CUSTIMPL -0,00000501 0,044 -0,00000110 0,602 0,00000611 0,051 30133,100
CUSTIRRIG -0,00003610 0,068 -0,00000791 0,599 0,00004400 0,065 3433,720
DCERTIF* -0,08098350 0,007 -0,21564320 0,143 0,29662670 0,067 0,000
DN1N2BB* 0,53764650 0,000 -0,41695970 0,001 -0,12068680 0,001 0,000
DN4N11* -0,09329750 0,001 -0,39832800 0,005 0,49162550 0,001 0,000
AREAMANGAUVAINT 0,00170144 0,026 0,00037234 0,586 -0,00207378 0,016 38,243
AREACOCOACER -0,00164441 0,053 -0,00035986 0,599 0,00200426 0,054 16,462
PROBABILIDADES 0,10372765 0,76598437 0,1302879 -
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.
* Variáveis dummy.

Primeiramente, com respeito às variáveis ESCOL (anos de estudo do produtor) e DGER

(dummy de adoção de boas práticas gerenciais), verificou-se, na Tabela 21, que ambas

apresentaram coeficientes positivos, e, portanto, de acordo com suas hipóteses; porém, não

estatisticamente significantes (p-values de 0,764 e 0,762, respectivamente). Adicionalmente,

na Tabela 23, é novamente possível se observar que, para os três estratos analisados (HF, M e

Hf), os efeitos marginais para ambas as variáveis também se mostraram não significativas.

Deste modo, estas variáveis não serão alvos de uma análise mais detalhada, sendo, contudo,

apresentado um resumo acerca dos valores referentes às suas possíveis (mas pouco prováveis)

influências sobre a decisão do produtor no Quadro 7.

92 Destaca-se que os intervalos de confiança (95%) indicam que a probabilidade desse produtor se encontrar no
1º estrato pode variar entre 3,8% a 16,9%; enquanto que no 2º estrato o intervalo vai de 67,9% a 85,2%; e, no
último estrato, a probabilidade varia entre 5,6% e 20,4%.
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Já em termos da variável EXPER (anos de experiência do produtor), verificou-se, na

Tabela 21, que a mesma apresenta um nível de significância estatística acima dos 10% (p-

value de 0,113); porém, não acima de níveis considerados mais conservadores, de 15% ou

20%, tidos como plausíveis, segundo Hair et alli (2006), principalmente, em ocasiões em que

a amostra é relativamente pequena,  o que é o caso desta tese.

Deste modo, analisando mais detidamente os seus efeitos marginais, disponíveis na

Tabela 23, é possível se observar que o aumento de uma unidade nessa variável – ou seja, um

ano a mais de experiência, passando de 22,26 para 23,26 anos – pode elevar as chances de o

“produtor médio” se encontrar no estrato de Mercado em 0,42 pontos percentuais; elevar as

chances de ser Híbrido Fraco em 0,09 pontos percentuais; e reduzir as chances de ser Híbrido

Forte em 0,52 pontos percentuais. Para o “produtor médio”, portanto, o aumento de um ano

de experiência – no caso, de 22,26 para 23,26 anos –, mantendo-se as demais variáveis

constantes, traz mudanças na distribuição de probabilidades para 10,8%, 76,7% e 12,5%,

respectivamente para as categorias Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte. Se esse aumento

fosse, por exemplo, de dez anos – de 22,26 para 32,26 anos –, a distribuição passaria a ser de

15,5%, 75,9% e 8,7%.

Abaixo, a Figura 11 apresenta as alterações de probabilidades provocadas pelas

mudanças de anos de experiência do “produtor médio”, mantendo-se as demais variáveis

constantes. Como é possível visualizar, a variável EXPER não traz alterações tão relevantes

quanto à determinação da estrutura de governança a qual o “produtor médio” se caracteriza.

Com a experiência mínima amostral de três anos, o referido produtor teria chances de 4,6%,

68,9% e 26,6% de situar-se, respectivamente, nos estratos de Mercado, Híbrido Fraco e

Híbrido Forte. Até os 25,1 anos de experiência, há um comportamento de crescimento das

probabilidades de o “produtor médio” se encontrar nas categorias 1 e 2 (M e Hf,

respectivamente), e queda das chances deste se encontrar na categoria 3 (HF). Aos 25,1 anos,

a distribuição de probabilidades equivale a 11,6%, 76,7% e 11,6%; e a partir de então, há uma

inflexão tal que a probabilidade de ser Híbrido Forte passa a ser menor que as chances de ser

Mercado, enquanto a probabilidade de ser Híbrido Fraco passa a se reduzir. Por fim, aos 50

anos (máximo amostral observado), a distribuição das probabilidades seria de 29,2%, 66,8% e

4,0%, respectivamente, para as categorias de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte.

Percebe-se, portanto, que as alterações da variável EXPER, com respeito ao “produtor

médio”, trazem mudanças mais relevantes nas chances de ocorrência sobre categorias

extremas (Mercado e Híbrido Forte), enquanto a probabilidade de ser Híbrido Fraco pouco é

alterada. Esses resultados estão em acordo com a significância dos efeitos marginais
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estimados para esta variável na Tabela 23. Em resumo, conforme apresentado, tende-se a

afirmar que o aumento dos anos de experiência, no caso dos pequenos produtores do Polo,

deve elevar a probabilidade de o produtor comercializar sob estruturas menos coordenadas,

ainda que a significância estatística desta variável seja contestável (p-value de 0,113) e que

esses resultados entrem em conflito com o arcabouço teórico, apesar de ser esperado para o

caso em análise, em função de que produtores mais experientes possuem, em média, idade

elevada – maiores detalhes ver item 4.3.3..
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Predicted Probabilities:  (CONTCATEG)

Figura 11. Efeitos da experiência sobre as probabilidades de ocorrência.
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

Quanto à variável DTEC, dummy de adoção de boas práticas de manejo produtivo,

verificou-se que a mesma apresenta coeficiente positivo e significativo a 5% (ver Tabela 21).

Seus efeitos marginais indicam que o fato de o “produtor médio” passar de DTEC = 0 para

DTEC = 1 pode levar a uma redução das chances de o produtor se encontrar no estrato de

Mercado em 7,4 pontos percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 15,5 pontos

percentuais; e elevar as chances de ser Híbrido Forte em 22,9 pontos percentuais (ver Tabela

23). Assim, verificou-se que o fato de o “produtor médio” passar a caracterizar-se por DTEC

= 1 faz com que a distribuição de probabilidades passe a ser de 3,0%, 61,1% e 35,9%,

respectivamente às categorias 1, 2 e 3. Nesse sentido, a probabilidade de este produtor situar-
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se no estrato de Mercado cai em 71,1%, enquanto que as chances de estar em Híbrido Fraco

caem 20,3% e as chances de estar em Híbrido Forte aumentam 2,8 vezes. Percebe-se,

portanto, que a variável DTEC é capaz de provocar alterações relevantes nas chances de

ocorrência sobre todas as categorias analisadas. Assim, no caso dos pequenos produtores do

Polo, o fato de estes adotarem boas práticas de manejo produtivo – realizar fertirrigação, fazer

análise de solo, fazer análise foliar, adotar recomendações de análises de solo e/ou foliar,

fazer MIP, utilizar EPI, realizar poda de formação e limpeza e, no caso de produtores de

manga, fazer indução floral – tende a elevar consideravelmente as chances de o produtor

comercializar seus produtos através de estruturas mais coordenadas, resultado coerente com o

apresentado no arcabouço teórico.

Com respeito à variável CUSTIMPL, referente ao custo de implantação dos cultivos por

hectare despendido pelo produtor, verificou-se que a mesma apresenta coeficiente positivo e

significativo a 5% (ver Tabela 21). Seus efeitos marginais indicam que o aumento de uma

unidade nessa variável – passando de R$ 30.133,09/ha para R$ 30.134,09/há – pode reduzir as

chances de o “produtor médio” se encontrar no estrato de Mercado em 0,0005 pontos

percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 0,0001 pontos percentuais; e elevar

as chances de ser Híbrido Forte em 0,0006 pontos percentuais (ver Tabela 23). Contudo,

passa a ser mais interessante a análise dos efeitos decorrentes da variação do custo de

implantação das culturas em valores mais consideráveis. Assim, se o “produtor médio”

aumenta seu custo de implantação em mil Reais – passando de R$ 30.133,09/ha para R$

31.133,09/há –, mantendo-se as demais variáveis constantes, a distribuição de probabilidades

é alterada para 9,9%, 76,5% e 13,6%, respectivamente para as categorias Mercado, Híbrido

Fraco e Híbrido Forte. Se esse aumento fosse de dez mil Reais (de R$ 30.133,09/ha para R$

40.133,09/ha), a distribuição passaria a ser de 6,3%, 73,2% e 20,4%.

Abaixo, a Figura 12 apresenta as alterações de probabilidades provocadas pelas

mudanças de custo de implantação das culturas do “produtor médio”, mantendo-se as demais

variáveis constantes. Como é possível visualizar, a variável CUSTIMPL traz alterações

relevantes quanto à determinação da estrutura de governança a qual o “produtor médio” se

caracteriza. Ao custo mínimo amostral de R$ 11.661,22/ha, o referido produtor teria chances

de 23,8%, 70,9% e 5,2% de situar-se, respectivamente, nos estratos de Mercado, Híbrido

Fraco e Híbrido Forte. Até o custo de R$ 27.740,00/ha, há um comportamento de crescimento

das probabilidades de o “produtor médio” se encontrar nas categorias 2 e 3 (Hf e HF,

respectivamente), e queda das chances deste se encontrar na categoria 1 (M). Ao custo de R$

27.740,00/ha, a distribuição de probabilidades equivale a 11,6%, 76,7% e 11,6%; e a partir de
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então, há uma inflexão tal que a probabilidade de ser Híbrido Forte passa a ser maior que as

chances de ser Mercado, enquanto a probabilidade de ser Híbrido Fraco passa a se reduzir. Ao

custo de R$ 64.695,00/ha, ocorre um novo ponto crítico, em que a distribuição de

probabilidades equivale a 1,8%, 49,1% e 49,1%; e a partir de então, a probabilidade de ser

Híbrido Forte passa a ser maior que as chances de ser Híbrido Fraco. Por fim, ao custo

máximo amostral de R$ 70.530,87/ha, a distribuição das probabilidades seria de 1,3%, 41,8%

e 56,9%, respectivamente, para as categorias de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte.
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Figura 12. Efeitos da implantação das culturas sobre as probabilidades de ocorrência
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

Percebe-se, portanto, que as alterações da variável CUSTIMPL, com respeito ao

“produtor médio”, trazem mudanças relevantes nas chances de ocorrência sobre todas as

categorias analisadas93. Em resumo, conforme apresentado, tende-se a afirmar que o aumento

dos custos de implantação por hectare plantado (a soma de todos os custos de implantação das

culturas por hectare, desde o preparo do solo até o momento em que cada cultura plantada

atinge sua fase de estabilização da produtividade), no caso dos pequenos produtores do Polo,

93 Contudo, cabe ressaltar que o efeito marginal estimado para esta variável mostra-se estatisticamente
insignificante para o estrato Híbrido Fraco (ver Tabela 23). Porém, é importante notar que referidos efeitos
foram obtidos com base na variação de R$ 1,00 sobre a variável CUSTIMPL, o que de fato não traz amplas
variações sobre a distribuição de probabilidades.
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deve elevar a probabilidade de o produtor comercializar sob estruturas mais coordenadas,

resultado coerente com o apresentado no arcabouço teórico.

Com respeito à variável CUSTIRRIG, referente ao custo de implantação dos sistemas de

irrigação por hectare plantado, verificou-se que a mesma apresenta coeficiente positivo e

significativo a 10% (ver Tabela 21). Seus efeitos marginais indicam que o aumento de uma

unidade nessa variável – passando de R$ 3.433,72/ha para R$ 3.434,72/há – pode reduzir as

chances de o “produtor médio” se encontrar no estrato de Mercado em 0,0036 pontos

percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 0,0008 pontos percentuais; e elevar

as chances de ser Híbrido Forte em 0,0044 pontos percentuais (ver Tabela 23). Contudo,

como no caso da análise da variável CUSTIMPL, passa a ser mais interessante verificar os

efeitos decorrentes de variações mais consideráveis. Assim, se o “produtor médio” aumenta

seu custo de implantação dos sistemas de irrigação em mil Reais (passando de R$ 3.433,72/ha

para R$ 4.433,72/ha), mantendo-se as demais variáveis constantes, a distribuição de

probabilidades é alterada para 7,3%, 74,6% e 18,1%, respectivamente para as categorias

Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte. Se esse aumento fosse de dois mil Reais – de R$

3.433,72/ha para R$ 5.433,72/há –, a distribuição passaria a ser de 5,0%, 70,4% e 24,6%.

A Figura 13 apresenta as alterações de probabilidades provocadas pelas mudanças de

custo de implantação dos sistemas de irrigação do “produtor médio”, mantendo-se as demais

variáveis constantes. Como é possível visualizar, a variável CUSTIRRIG traz alterações

relevantes quanto à determinação da estrutura de governança a qual o “produtor médio” se

caracteriza. Ao custo mínimo amostral de R$ 0,00/ha – caso dos produtores que irrigam toda

a sua propriedade através do sistema de sulco –, o referido produtor teria chances de 30,5%,

65,7% e 3,8% de situar-se, respectivamente, nos estratos de Mercado, Híbrido Fraco e

Híbrido Forte. Até o custo de R$ 3.100,00/ha, há um comportamento de crescimento das

probabilidades de o “produtor médio” se encontrar nas categorias 2 e 3 (Hf e HF,

respectivamente), e queda das chances deste se encontrar na categoria 1 (M). Ao custo de R$

3.100,00/ha, a distribuição de probabilidades equivale a 11,6%, 76,7% e 11,6%; e a partir de

então, há uma inflexão tal que a probabilidade de ser Híbrido Forte passa a ser maior que as

chances de ser Mercado, enquanto a probabilidade de ser Híbrido Fraco passa a se reduzir.

Por fim, ao custo máximo amostral de R$ 6.000,00/ha – caso dos produtores que irrigam toda

a sua propriedade através do sistema de gotejamento –, a distribuição das probabilidades seria

de 4,1%, 67,0% e 28,9%, respectivamente, para as categorias de Mercado, Híbrido Fraco e

Híbrido Forte.
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Figura 13. Efeitos dos sistemas de irrigação sobre as probabilidades de ocorrência
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

Percebe-se, portanto, que as alterações da variável CUSTIRRIG, com respeito ao

“produtor médio”, trazem mudanças mais relevantes nas chances de ocorrência sobre

categorias extremas (Mercado e Híbrido Forte), enquanto a probabilidade de ser Híbrido

Fraco pouco é alterada. Esses resultados estão em acordo com a significância dos efeitos

marginais estimados para esta variável na Tabela 23. Em resumo, conforme apresentado,

tende-se a afirmar que o aumento dos custos de implantação por hectare de sistemas de

irrigação – a soma dos custos de implantação de todos os equipamentos relacionados aos

sistemas de irrigação utilizados na propriedade –, no caso dos pequenos produtores do Polo,

deve elevar a probabilidade de o produtor comercializar sob estruturas mais coordenadas,

resultado coerente com o apresentado no arcabouço teórico.

Quanto à variável DCERTIF, dummy de certificação, verificou-se que a mesma

apresenta coeficiente positivo e significativo a 5% (ver Tabela 21). Seus efeitos marginais

indicam que o fato de o “produtor médio” passar de DCERTIF = 0 para DCERTIF = 1 pode

levar a uma redução das chances de o produtor se encontrar no estrato de Mercado em 8,1

pontos percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 21,6 pontos percentuais; e

elevar as chances de ser Híbrido Forte em 29,7 pontos percentuais (ver Tabela 23). Assim,
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verificou-se que o fato de o “produtor médio” passar a caracterizar-se por DCERTIF = 1 faz

com que a distribuição de probabilidades passe a ser de 2,3%, 55,0% e 42,7%,

respectivamente às categorias 1, 2 e 3. Nesse sentido, a probabilidade de este produtor situar-

se no estrato de Mercado cai em 78,1%, enquanto que as chances de estar em Híbrido Fraco

caem 28,2% e as chances de estar em Híbrido Forte aumentam 3,3 vezes. Percebe-se,

portanto, que a variável DCERTIF é capaz de provocar alterações relevantes nas chances de

ocorrência sobre todas as categorias analisadas. Assim, no caso dos pequenos produtores do

Polo, o fato de estes adotarem certificação tende a elevar consideravelmente as chances de o

produtor comercializar seus produtos através de estruturas mais coordenadas, resultado

coerente com o apresentado no arcabouço teórico.

Quanto à variável DN1N2BB, dummy de localização do produtor no Perímetro

Bebedouro ou nos núcleos N1 e N2 do PISNC, verificou-se que a mesma apresenta

coeficiente negativo e significativo a 1% (ver Tabela 21). Seus efeitos marginais indicam que

o fato de o “produtor médio” passar de DN1N2BB = 0 para DN1N2BB = 1 pode levar a uma

elevação das chances de o produtor se encontrar no estrato de Mercado em 53,8 pontos

percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 41,7 pontos percentuais; e reduzir as

chances de ser Híbrido Forte em 12,1 pontos percentuais (ver Tabela 23). Assim, verificou-se

que o fato de o “produtor médio” passar a caracterizar-se por DN1N2BB = 1 faz com que a

distribuição de probabilidades passe a ser de 64,1%, 34,9% e 1,0%, respectivamente às

categorias 1, 2 e 3. Nesse sentido, a probabilidade de este produtor situar-se no estrato de

Mercado cresce em 6,2 vezes, enquanto que as chances de estar em Híbrido Fraco caem

54,4% e as chances de estar em Híbrido Forte caem em 92,6%. Percebe-se, portanto, que a

variável DN1N2BB é capaz de provocar alterações relevantes nas chances de ocorrência

sobre todas as categorias analisadas. Assim, no caso dos pequenos produtores do Polo, o fato

de estes estarem localizados no Perímetro Bebedouro ou nos núcleos N1 e N2 do PISNC

tende a elevar consideravelmente as chances de o produtor comercializar seus produtos

através de estruturas menos coordenadas.

Quanto à variável DN4N11, dummy de localização do produtor nos núcleos N4 e N11

do PISNC, verificou-se que a mesma apresenta coeficiente positivo e significativo a 1% (ver

Tabela 21). Seus efeitos marginais indicam que o fato de o “produtor médio” passar de

DN4N11 = 0 para DN4N11 = 1 pode levar a uma redução das chances de o produtor se

encontrar no estrato de Mercado em 9,3 pontos percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido

Fraco em 39,8 pontos percentuais; e elevar as chances de ser Híbrido Forte em 49,2 pontos

percentuais (ver Tabela 23). Assim, verificou-se que o fato de o “produtor médio” passar a
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caracterizar-se por DN4N11 = 1 faz com que a distribuição de probabilidades passe a ser de

1,0%, 36,8% e 62,2%, respectivamente às categorias 1, 2 e 3. Nesse sentido, a probabilidade

de este produtor situar-se no estrato de Mercado cai em 89,9%, enquanto que as chances de

estar em Híbrido Fraco caem 52,0% e as chances de estar em Híbrido Forte aumentam em 4,8

vezes. Percebe-se, portanto, que a variável DN4N11 é capaz de provocar alterações relevantes

nas chances de ocorrência sobre todas as categorias analisadas. Assim, no caso dos pequenos

produtores do Polo, o fato de estes estarem localizados nos núcleos N4 e N11 do PISNC tende

a elevar consideravelmente as chances de o produtor comercializar seus produtos através de

estruturas mais coordenadas.

Com respeito à variável AREAMANGAUVAINT, referente à participação percentual

das culturas de manga e uva com destino ao mercado interno na área total plantada na

propriedade, verificou-se que a mesma apresenta coeficiente negativo e significativo a 1%

(ver Tabela 21). Seus efeitos marginais indicam que o aumento de uma unidade nessa variável

(passando de 38,24% para 39,24%) pode elevar as chances de o “produtor médio” se

encontrar no estrato de Mercado em 0,17 pontos percentuais; elevar as chances de ser Híbrido

Fraco em 0,04 pontos percentuais; e reduzir as chances de ser Híbrido Forte em 0,21 pontos

percentuais (ver Tabela 23). Contudo, passa a ser mais interessante verificar os efeitos

decorrentes de variações mais consideráveis. Assim, se o “produtor médio” aumenta a área

relativa dessas culturas em 10 pontos percentuais – passando de uma participação de 38,24%

sobre a área plantada para 48,24% –, mantendo-se as demais variáveis constantes, a

distribuição de probabilidades é alterada para 12,2%, 76,7% e 11,1%, respectivamente para as

categorias Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte. Se esse aumento fosse de 20 pontos

percentuais – de 38,24% para 58,24% –, a distribuição passaria a ser de 14,3%, 76,3% e 9,4%.

Por sua vez, a representação gráfica das variações da distribuição de probabilidades

através de mudanças na variável AREAMANGAUVAINT, mantendo-se as demais variáveis

constantes, não é tão direta quanto àquelas demonstradas sobre as variáveis contínuas

interpretadas anteriormente (Figuras 11, 12 e 13). No caso desta variável, deve-se levar em

consideração o fato de que o “produtor médio” apresenta AREACOCOACER = 16,46% e,

portanto, AREAMANGAUVAINT não pode ultrapassar o percentual de 83,54% sem que a

variável AREACOCOACER não seja alterada. Ou seja, a partir do ponto em que a

participação de manga e uva com destino ao mercado interno ultrapassa 83,54%, o produtor

terá de, necessariamente, reduzir a participação de coco e acerola. Nesse sentido, a Figura 14

traz as variações da distribuição de probabilidades quando AREAMANGAUVAINT varia de

0% e 83,54% e as demais variáveis são constantes; e quando AREAMANGAUVAINT varia
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de 83,54% e 100% e as demais variáveis são constantes, exceto para a variável

AREACOCOACER, que varia em 100% menos o percentual de participação de manga e uva

com destino ao mercado interno. Como resultado, observa-se que, quando

AREAMANGAUVAINT varia no intervalo de 83,54% a 100%, há uma intensificação do

comportamento das variações da distribuição de probabilidades visualizado quando

AREAMANGAUVAINT < 83,54%, no sentido que o crescimento da variável

AREAMANGAUVAINT eleva as chances de ocorrência em categorias menos coordenadas e,

simultaneamente, ocorre o decréscimo da variável AREACOCOACER, o que também eleva a

probabilidade de ocorrência em categorias menos coordenadas, como será visto em análise

posterior e exclusiva a esta variável.

Nesse sentido, através da Figura 14, é possível visualizar que a variável

AREAMANGAUVAINT traz alterações relevantes quanto à determinação da estrutura de

governança a qual o “produtor médio” se caracteriza. Ao nível de participação mínimo de 0%

– caso em que os produtores não alocam nenhuma área ao plantio de manga e uva com

destino ao mercado interno –, o referido produtor teria chances de 5,4%, 71,4% e 23,2% de

situar-se, respectivamente, nos estratos de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte. Até o

percentual de participação de 43,3%, há um comportamento de crescimento das

probabilidades de o “produtor médio” se encontrar nas categorias 1 e 2 (M e Hf,

respectivamente), e queda das chances deste se encontrar na categoria 3 (HF). Ao nível em

que AREAMANGAUVAINT = 43,3%, a distribuição de probabilidades equivale a 11,6%,

76,7% e 11,6%; e a partir de então, há uma inflexão tal que a probabilidade de ser Híbrido

Forte passa a ser menor que as chances de ser Mercado, enquanto a probabilidade de ser

Híbrido Fraco passa a se reduzir. Como comentado anteriormente, o comportamento das

variações da distribuição de probabilidades (curvas da Figura 14) intensifica-se quando

AREAMANGAUVAINT ultrapassa o percentual de 83,54%, visto que agrega os efeitos da

redução de AREACOCOACER. Por fim, ao nível de participação máximo de 100% – caso

em que os produtores alocam toda sua área ao plantio de manga e uva com destino ao

mercado interno –, a distribuição das probabilidades seria de 32,4%, 64,1% e 3,5%,

respectivamente, para as categorias de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte.

Percebe-se, portanto, que as alterações da variável AREAMANGAUVAINT, com

respeito ao “produtor médio”, trazem mudanças mais relevantes nas chances de ocorrência

sobre categorias extremas (Mercado e Híbrido Forte), enquanto a probabilidade de ser

Híbrido Fraco pouco é alterada. Esses resultados estão em acordo com a significância dos

efeitos marginais estimados para esta variável na Tabela 23. Em resumo, conforme
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apresentado, tende-se a afirmar que o aumento de AREAMANGAUVAINT – participação

dos cultivos de manga e uva com destino ao mercado interno sobre a área plantada total da

propriedade –, no caso dos pequenos produtores do Polo, deve elevar a probabilidade de o

produtor comercializar sob estruturas menos coordenadas94.
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Figura 14. Efeitos do custo de área proporcional da propriedade direcionada as culturas
da manga e uva sobre as probabilidades de ocorrência

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

* No intervalo em que AREAMANGAUVAINT = [0; 0,835], AREACOCOACER = 0,1646; no intervalo em
que AREAMANGAUVAINT = (0,835; 1], AREACOCOACER = 1 – AREAMANGAUVA.

A última variável a ser analisada diz respeito à AREACOCOACER, referente à

participação percentual das culturas de coco e acerola na área total plantada na propriedade, a

qual apresenta coeficiente positivo e significativo a 1% (ver Tabela 21). Seus efeitos

marginais indicam que o aumento de uma unidade nessa variável – passando de 16,46% para

16,47% – pode reduzir as chances de o “produtor médio” se encontrar no estrato de Mercado

em 0,16 pontos percentuais; reduzir as chances de ser Híbrido Fraco em 0,04 pontos

94 Vale destacar novamente que se optou por não incluir a variável AREAMANGAUVAEXT (participação dos
cultivos de manga e uva com destino ao mercado externo sobre a área plantada total da propriedade) na análise
em modelo final, visto que há uma íntima relação entre esta variável e a dummy DCERTIF, tomando-se as
interpretações da dummy de certificação, apresentadas anteriormente, como extensíveis à análise da variável
AREAMANGAUVAEXT.
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percentuais; e elevar as chances de ser Híbrido Forte em 0,21 pontos percentuais (ver Tabela

23). Contudo, passa a ser mais interessante verificar os efeitos decorrentes de variações mais

consideráveis. Assim, se o “produtor médio” aumenta a área relativa dessas culturas em 10

pontos percentuais – passando de uma participação de 16,46% sobre a área plantada para

26,46% –, mantendo-se as demais variáveis constantes, a distribuição de probabilidades é

alterada para 8,8%, 76,0% e 15,2%, respectivamente para as categorias Mercado, Híbrido

Fraco e Híbrido Forte. Se esse aumento fosse de 20 pontos percentuais – de 16,46% para

36,46% –, a distribuição passaria a ser de 7,5%, 74,6% e 17,6%.

Por sua vez, a representação gráfica das variações da distribuição de probabilidades

através de mudanças na variável AREACOCOACER, mantendo-se as demais variáveis

constantes, deve ser feita de forma análoga à realizada no caso da variável

AREAMANGAUVAINT (Figura 14). Assim, deve-se levar em consideração o fato de que o

“produtor médio” apresenta AREAMANGAUVAINT = 38,24% e, portanto,

AREACOCOACER não pode ultrapassar o percentual de 61,76% sem que a variável

AREAMANGAUVAINT não seja alterada. Ou seja, a partir do ponto em que a participação

de coco e acerola ultrapassa 61,76%, o produtor terá de, necessariamente, reduzir a

participação de manga e uva com destino ao mercado interno. Nesse sentido, a Figura 15 traz

as variações da distribuição de probabilidades quando AREACOCOACER varia de 0% e

61,76% e as demais variáveis são constantes; e quando AREACOCOACER varia de 61,76%

e 100% e as demais variáveis são constantes, exceto para a variável

AREAMANGAUVAINT, que varia em 100% menos o percentual de participação de coco e

acerola. Como resultado, observa-se que, quando AREACOCOACER varia no intervalo de

61,76% a 100%, há uma intensificação do comportamento das variações da distribuição de

probabilidades visualizado quando AREACOCOACER < 61,76%, no sentido que o

crescimento da variável AREACOCOACER eleva as chances de ocorrência em categorias

mais coordenadas e, simultaneamente, ocorre o decréscimo da variável

AREAMANGAUVAINT, o que também eleva a probabilidade de ocorrência em categorias

mais coordenadas, como visto em análise anterior e exclusiva a esta variável.

Nesse sentido, através da Figura 15, é possível visualizar que a variável

AREACOCOACER traz alterações relevantes quanto à determinação da estrutura de

governança a qual o “produtor médio” se caracteriza. Ao nível de participação mínimo de 0%

– caso em que os produtores não alocam nenhuma área ao plantio de coco e acerola –, o

referido produtor teria chances de 13,4%, 76,5% e 10,1% de situar-se, respectivamente, nos

estratos de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte. Até o percentual de participação de
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9,2%, há um comportamento de crescimento das probabilidades de o “produtor médio” se

encontrar nas categorias 2 e 3 (Hf e HF, respectivamente), e queda das chances deste se

encontrar na categoria 1 (M). Ao nível em que AREACOCOACER = 9,2%, a distribuição de

probabilidades equivale a 11,6%, 76,7% e 11,6%; e a partir de então, há uma inflexão tal que

a probabilidade de ser Híbrido Forte passa a ser maior que as chances de ser Mercado,

enquanto a probabilidade de ser Híbrido Fraco passa a se reduzir. Como comentado

anteriormente, o comportamento das variações da distribuição de probabilidades (curvas da

Figura 15) intensifica-se quando AREACOCOACER ultrapassa o percentual de 61,76%, visto

que agrega os efeitos da redução de AREAMANGAUVAINT. Nesse sentido, essa

intensificação é tamanha ao ponto que, ao nível em que AREACOCOACER atinge 91,3%, a

probabilidade de ocorrência no estrato Híbrido Forte chega a ultrapassar as chances de

ocorrência na categoria Híbrido Fraco – quando AREACOCOACER = 91,3%, a distribuição

de probabilidades equivale a 1,7%, 49,1% e 49,1%. Por fim, ao nível de participação máximo

de 100% – caso em que os produtores alocam toda sua área ao plantio de coco e acerola –, a

distribuição das probabilidades seria de 1,3%, 41,8% e 56,9%, respectivamente, para as

categorias de Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte.

Percebe-se, portanto, que as alterações da variável AREACOCOACER, com respeito ao

“produtor médio”, trazem mudanças relevantes nas chances de ocorrência sobre todas as

categorias analisadas95. Em resumo, conforme apresentado, tende-se a afirmar que o aumento

de AREACOCOACER – participação dos cultivos de coco e acerola sobre a área plantada

total da propriedade –, no caso dos pequenos produtores do Polo, deve elevar a probabilidade

de o produtor comercializar sob estruturas mais coordenadas.

95 Todavia, cabe ressaltar que o efeito marginal estimado para esta variável mostra-se estatisticamente
insignificante para o estrato Híbrido Fraco (ver Tabela 23). Porém, é importante notar que referidos efeitos
foram obtidos com base na variação de 1 ponto percentual sobre a variável AREACOCOACER, o que de fato
não traz amplas variações sobre a distribuição de probabilidades.
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Figura 15. Efeitos do custo de área proporcional da propriedade direcionada as culturas
da acerola e coco sobre as probabilidades de ocorrência

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados.

* No intervalo em que AREAMANGAUVA = [0; 0,835], AREACOCOACER = 0,1646; no intervalo em que
AREAMANGAUVA = (0,835; 1], AREACOCOACER = 1 – AREAMANGAUVA.

Como análise geral do exposto, apresenta-se um Quadro resumo dos resultados obtidos

através das estimações econométricas (ver Quadro 7). Conforme apresentado, pode-se

perceber que as variáveis CUSTIMPL, DCERTIF, DN1N2BB, DN4N11 e

AREACOCOACER são capazes de alterar consideravelmente as chances de ocorrência em

todas as categorias analisadas. Em contrapartida, as variáveis ESCOL e DGER mostram-se

incapazes de alterar consideravelmente a distribuição das probabilidades. Em caráter

intermediário, as variáveis EXPER, DTEC, CUSTIRRIG e AREAMANGAUVAINT

proporcionam alterações relevantes apenas nas categorias extremas de Mercado e Híbrido

Forte. O resultado referente a este último grupo de variáveis aponta para a ideia de que as

variáveis EXPER e AREAMANGAUVAINT tendem a levar produtores do 1º estrato ao 2º

estrato e levar produtores do 2º para o 3º estrato; enquanto as variáveis DTEC e CUSTIRRIG

tendem a levar produtores do 3º para o 2º estrato e deste para o 1º. Adicionalmente, para

aquelas variáveis que provocam alterações relevantes também sobre as probabilidades de

ocorrência na categoria intermediária (CUSTIMPL, DCERTIF, DN1N2BB, DN4N11 e
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AREACOCOACER), leva-se à conclusão de que referidas variáveis são capazes de trocar

chances de ocorrência entre todas as categorias. Estes são os casos das variáveis DN1N2BB,

elevando a probabilidade de ocorrência na categoria Mercado em detrimento das chances de

ser Híbrido Fraco e Híbrido Forte; e CUSTIMPL, DCERTIF, DN4N11 e

AREACOCOACER, elevando a probabilidade de ocorrência na categoria Híbrido Forte em

detrimento das chances de ser Mercado e Híbrido Fraco. Contudo, vale destacar que as

estimativas de efeitos marginais dispostas na Tabela 23 apontam para apenas quatro efeitos

significativos quanto às alterações sobre as chances de ocorrência no estrato intermediário de

Híbrido Fraco: DTEC e DCERTIF, a 15%; e DNN2BB e DN4N11, a 1%.

Por fim, vale ainda destacar que certas combinações de variáveis podem ser fortemente

determinantes para a elevação das chances de o produtor situar-se na categoria Híbrido Forte,

a ponto de superar as probabilidades de ocorrência em quaisquer outros estratos. Por exemplo,

se o “produtor médio” caracterizado anteriormente passar a apresentar simultaneamente

DTEC = 1 e DCERTIF = 1, a distribuição de probabilidades passaria a ser de 0,6%, 25,8% e

73,6%, respectivamente para as chances de ocorrência nas categorias Mercado, Híbrido Fraco

e Híbrido Forte. Adicionalmente, se esse mesmo “produtor médio” passasse a utilizar

sistemas de irrigação tecnologicamente mais avançados, caracterizando-se simultaneamente

por DTEC = 1 DCERTIF = 1 e CUSTIRRIG = R$ 6.000,00/ha, sua distribuição de

probabilidades passaria a ser de 0,2%, 11,5% e 88,3%. Nesse sentido, visto que estas, dentre

as variáveis abordadas no modelo, são as características mais passíveis de política pública de

incentivo à verticalização dos produtores, e ao consequente objetivo de elevação da renda

obtida por estes, destaca-se que esses fatores devem ser observados como instrumentos

efetivos para o aumento das chances de os pequenos produtores do Polo comercializarem seus

produtos sob estruturas mais coordenadas.
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Quadro 7. Resumo dos principais resultados/conclusões tirados dos dados da regressão.
Variações das chances de ocorrência1 Relevância dos impactos sobre as chances de ocorrência2

Variável explicativa
Impactos sobre a

variável
dependente

Valor máximo
observado Mercado Híbrido

Fraco
Híbrido

Forte Mercado Híbrido
Fraco

Híbrido
Forte Conclusão

ESCOL Positivo, mas
insignificativo 18 anos Cai em

14,2%
Cai em
0,8%

Cresce em
15,9%

Pouco
relevante

Não
relevante

Pouco
relevante Não relevante

EXPER Negativo e
significativo a 15% 50 anos Cresce em

2,8 vezes
Cai em
12,8%

Cai em
69,3% Relevante Pouco

relevante Relevante Relevante apenas sobre
categorias extremas

DTEC Positivo e
significativo a 5% 1 (dummy) Cai em

71,1%
Cai em
20,3%

Cresce em
2,8 vezes Relevante Pouco

relevante Relevante Relevante apenas sobre
categorias extremas

DGER Positivo e
insignificativo 1 (dummy) Cai em

17,8%
Cai em
1,1%

Cresce em
20,3%

Pouco
relevante

Não
relevante

Pouco
relevante Não relevante

CUSTIMPL Positivo e
significativo a 5% R$ 70.530,87/ha Cai em

87,5%
Cai em
45,4%

Cresce em
4,4 vezes Relevante Relevante Relevante Relevante sobre todas as

categorias

CUSTIRRIG Positivo e
significativo a 10% R$ 6.000,00/ha Cai em

60,5%
Cai em
12,5%

Cresce em
2,2 vezes Relevante Pouco

relevante Relevante Relevante apenas sobre
categorias extremas

DCERTIF Positivo e
significativo a 5% 1 (dummy) Cai em

78,1%
Cai em
28,2%

Cresce em
3,3 vezes Relevante Relevante Relevante Relevante sobre todas as

categorias

DN1N2BB Negativo e
significativo a 1% 1 (dummy) Cresce em

6,2 vezes
Cai em
54,4%

Cai em
92,6% Relevante Relevante Relevante Relevante sobre todas as

categorias

DN4N11 Positivo e
significativo a 1% 1 (dummy) Cai em

89,9%
Cai em
52,0%

Cresce em
4,8 vezes Relevante Relevante Relevante Relevante sobre todas as

categorias

AREAMANGAUVAINT Negativo e
significativo a 1% 100% Cresce em

3,1 vezes
Cai em
16,3%

Cai em
73,1% Relevante Pouco

relevante Relevante Relevante apenas sobre
categorias extremas

AREACOCOACER Positivo e
significativo a 10% 100% Cai em

87,5%
Cai em
45,4%

Cresce em
4,4 vezes Relevante Relevante Relevante Relevante sobre todas as

categorias
1 Considera a situação em que o "produtor médio" passa a atingir o máximo observado para a variável em análise.
2 Considera "relevante" se a variação for superior a |25%|; "pouco relevante" se a variação for superior a |10%| e inferior a |25%|; e "não relevante" se a variação for inferior a

|10%|.
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6. CONCLUSÕES

Nesta tese, procurou-se captar a qualidade e a intensidade das relações transacionais

existentes entre os pequenos produtores de fruta do Polo Petrolina-Juazeiro e os agentes

localizados logo à sua frente no canal de distribuição das frutas, identificando os principais

fatores, em termos da abordagem teórica da ECT, que determinam tais relações vigentes.

Nestes termos, primeiramente buscou-se analisar as especificidades encontradas na

comercialização das frutas por parte dos pequenos produtores, utilizando como base teórica a ECT.

Nesse contexto, viu-se que a fruticultura se constitui em uma atividade cujas particularidades,

em termos dos atributos apontados pela ECT como fundamentais à sua análise – a saber,

características intrínsecas ao bem e frequência, incerteza e especificidade dos ativos –,

possibilitam tratá-la de maneira distinta de outras atividades. Deste modo, atendo-se à atividade

no âmbito da agricultura familiar, foi possível se observar que dentre os seus principais atributos

destacam-se: i) a elevada perecibilidade, o que reflete um elevado grau de especificidade temporal;

e ii) as crescentes exigências em termos de sua qualificação, apenas possíveis de serem postas em

prática com elevados níveis de especificidade física e de capital humano. Além destas

peculiaridades, observou-se ainda que o SAG da fruticultura está sujeito a um ambiente com

alto grau de incerteza, originário de sua dependência aos fatores naturais, resultando em: i)

problemas relacionados à sazonalidade da produção; e, consequentemente, ii) elevada

instabilidade dos preços e da qualidade dos produtos.

Dada estas características, é possível se afirmar que mesmo aqueles produtores

considerados mais eficientes em termos produtivos podem acabar tendo dificuldades no

escoamento de sua produção, seja por não atenderem a certas exigências específicas de

mercado (certificação, por exemplo), seja por estarem mal localizados, seja por apresentarem

reduzida escala produtiva, seja por não possuirem meios adequados para armazenagem, seja por

desconhecerem os melhores mercados e épocas para ofertar o bem, entre outros. E, neste

sentido, viu-se que uma série destas instabilidades tende a se acentuar quando a análise

contempla a agricultura familiar, - tais como, as questões da reduzida escala de produção,

desconhecimento de mercado e/ou jurídico referente aos contratos, infra estrutura física

insuficiente, entre outros -, fazendo com que eles dificilmente apresentem condições e/ou

viabilidade para escoar sua produção, a não ser com o auxílio de intermediários

especializados.

Entretanto, no momento em que as negociações de compra e venda entre ambas as

partes ocorrem, uma série de diferentes tipos de arranjos contratuais podem ser observados –
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indo desde arranjos de mercado até aqueles mais verticalizados – cujas intensidades de

coordenação guardam correspondência direta com os níveis de especialização e tecnicidade

apresentados pelos agentes envolvidos na transação. Nestes termos, o grau de dependência

dos pequenos produtores frente aos intermediários é determinado, em grande medida, pelas

características dos primeiros, em que produtores menos estruturados e eficientes estão mais

propensos a efetuar negociações com um menor grau de intensidade de coordenação e junto a

canais de distribuição de menor porte, estando, assim, relativamente mais expostos aos riscos

intrínsecos aos contratos; e vice-versa.

Incluindo o Polo neste contexto, foi observado que a maior parte dos pequenos

produtores locais lança mão das estruturas menos intensificadas – mercado e híbrida por meio

de contrato informal – para escoar seus bens, principalmente, em função do uso dos

atravessadores individuais, sendo estes seguidos, como principais canais para o escoamento

local, pelas firmas de processamento e atravessadoras e, por fim, pelas

associações/cooperativas.

Em ambas as estruturas menos intensificadas se observou a predominância dos

atravessadores individuais como principal destino da fruta do pequeno produtor local – 85,6% dos

casos. Portanto, apesar de quase consensualmente ser apontado como o canal de comercialização que

mais explora o pequeno produtor no Polo, paradoxalmente, os atravessadores individuais se

constituem também como a via de comercialização mais utilizada pelos mesmos. No geral, este fato

se deve ao baixo nível de qualificação dos pequenos produtores locais, fazendo com que estes não

consigam manter relações junto a canais de comercialização considerados mais vantajosos em

termos de riscos de mercado e de retorno financeiro, tendo que se contentar, muitas vezes como

única opção, com esta via para poderem escoar seus bens. Dado este cenário, os atravessadores

costumam utilizar de seu poder de barganha, não restando alternativa aos produtores a não ser

se sujeitar aos ‘baixos preços’ normalmente oferecidos – e considerados como a principal

razão para a insatisfação dos pequenos produtores na comercialização junto a este

intermediário –, já que uma eventual não comercialização resultaria em perdas maiores.

Contudo, apesar dos problemas supracitados, é também fato que a falta de alternativas para o

escoamento produtivo dos pequenos produtores locais menos eficientes faz com que a

presença destes atravessadores seja de fundamental importância para que aqueles tenham

condições de descarregar sua produção no mercado e, assim, obter renda. Ademais, na relação

junto aos atravessadores individuais, observou-se que na medida em que a estruturas de

governança se tornam mais intensificadas, a proporção de operações consideradas satisfatórias

aumenta (inclusive em termos de preços), sendo este um forte indicativo de que as estruturas
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mais coordenadas geram maiores benefícios aos pequenos produtores. Logo, aos pequenos

produtores é interessante realizar contratos da forma mais coordenada possível, quando a relação se

der junto a estes agentes, para que sejam obtidos maiores benefícios possíveis.

Sob estruturas contratuais mais formalizadas, observou-se que as grandes firmas

atravessadoras aparecem com certo destaque – correspondem a 21,1% dos contratos formais

observados – sendo sua forma de se relacionar com o pequeno produtor relativamente semelhante a

dos atravessadores individuais, contudo, com foco naqueles produtores cujas frutas

produzidas são de melhor qualidade, já que costumam direcioná-las a mercados mais

exigentes – regiões sul e sudeste e exterior. Assim, nesta relação, verificou-se uma maior

proporção de operações consideradas satisfatórias, quando comparada àquelas realizadas junto

aos atravessadores individuais e/ou por meio de níveis de coordenação contratuais menos

intensos, o que indica ser este um canal que resulta em maiores benefícios ao pequeno produtor

quando comparado ao atravessador individual.

Contudo, ainda em termos de contratos formais, observou-se que maior parte deste tipo de

relação no Polo se deu junto a firmas de processamento (56,1% dos casos), ocorrendo

principalmente junto aos produtores de acerola e coco, em razão da presença das firmas de

processamento Niagro (fabricante de polpa de acerola) e Amacoco (embalagem de água de

coco) na microrregião. Como consequência, para estas duas culturas, a maior parte dos

produtores está localizada no ICV correspondente ao 3º estrato, conseguindo estes, em média,

obter melhores receitas e rentabilidade e menor grau de insatisfação com o modo de

comercialização utilizado, se comparado àqueles produtores que realizam transações por meio

de níveis de coordenação contratuais mais baixos. Tais fatores demonstram a importância de

localmente haver firmas de processamento como alternativas ao escoamento produtivo dos

pequenos produtores, aumentando a capacidade local de demanda pela fruta produzida na

microrregião, o que, como consequência, pressiona positivamente os preços e a renda dos

produtores, bem como reduz os riscos ao escoamento da produção.

Já no extremo mais intenso do continuum proposto, considerado por vários autores como a

melhor alternativa para que os pequenos produtores consigam fugir da dependência dos

intermediários, observou-se que as transações sob parceria foram as de menor frequência no Polo,

mesmo sendo verificado que a totalidade dos produtores que utilizava associações/cooperativas

encontrava-se satisfeita com o meio de comercialização utilizado. Fundamentalmente, este cenário

ocorre, porque, apesar de se constatar que quase metade dos pequenos produtores entrevistados faz

parte de alguma associação/cooperativa (44,5%), apenas 5% deles lança mão desta via para

escoar seus bens, o que, de um modo geral, pode indicar duas diferentes situações: ou a maior
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parte das associações locais não tem capacidade de comercializar o bem (ou seja, é ineficiente

em termos de comercialização), ou o pequeno produtor associado não tem confiança

suficiente em utilizar sua associação para comercializar seu bem. Tais fatores abrem brecha,

portanto, para se desconfiar da qualidade de boa parte das associações de produtores locais –

salvo algumas exceções, tais como a CAJ, VALEXPORT e BGMB, às quais o produtor

familiar dificilmente satisfaz os pré-requisitos impostos para se associar. Neste sentido, é

preciso se buscar meios de incentivar não só a melhoria na qualidade das associações, para

que os pequenos produtores queiram realizar mais transações junto a esta via de

comercialização – lembrando, contudo, que as associações são organizadas pelos próprios

pequenos produtores; assim como a melhoria na qualificação do pequeno produtor e de sua

propriedade, para que estes consigam atender aos requisitos impostos para adentrar nas

associações consideradas mais eficientes.

Ademais, de um modo geral, por meio da análise descritiva foi possível se ter uma forte

indicação de que aqueles produtores, que em média lançam mão de estruturas de governança

mais intensificadas, normalmente se apresentavam em condições relativas de comercialização

mais favoráveis, já que conseguiam obter maiores receitas e rentabilidade com a atividade,

alcançando mercados mais exigentes e apresentando menores dificuldades/insatisfações para

comercializar seus bens, o que nos leva a concluir que estas estruturas são as que geram maiores

benefícios ao produtor. Por outro lado, foi também possível identificar que, em média, aqueles

produtores localizados nos estratos mais coordenados se caracterizam por uma série de

particularidades restritivas, sobretudo em termos de especificidades físicas e de marcas e

àquelas referentes à elevação da frequência e redução da perecibilidade e incerteza da

atividade, tal qual é considerado pela ECT.

Nestes termos, por meio de testes estatísticos – em que se lançou mão do ferramental

econométrico, através de um modelo de regressão logística ordinal – foi possível se elaborar

um modelo empírico associado ao arcabouço teórico da ECT, na qual pôde se captar quais dos

seus principais atributos apresentavam maior capacidade em influenciar a intensidade de

coordenação vertical na qual o produtor se caracterizava.

Para tal, após a realização de uma ampla discussão acerca de uma série dados e

informações, observáveis e mensuráveis, peculiares da atividade da fruticultura, acabou-se por

se lançar mão de algumas proxies relacionadas, direta ou indiretamente, ao arcabouço em

análise, sendo elas: i) escolaridade e experiência com a fruticultura (especificidades de capital

humano); ii) custo com a implantação dos diferentes cultivos e sistemas de irrigação e

participação percentual da área plantada com as culturas da manga, uva, coco e acerola,
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discriminando as duas primeiras por destino (especificidades física); iii) certificação

(especificidade de marca); iv) localização do produtor por núcleos (N1, N2, N4 e N11) e

perímetros (Nilo Coelho e Bebedouro) e do comprador (em termos de estar locado no Polo ou

não) e participação percentual da área plantada com coco e acerola (especificidades

locacionais); e v) adoção de boas práticas gerenciais e de manejo produtivo (relacionadas,

indiretamente, às especificidades de ativos temporais e atributos de frequência e incerteza).

Deste modo, observou-se, de fato, haver uma relação explicativa entre a maior parte das

variáveis testadas e a probabilidade do pequeno produtor de fruta do Polo variar a sua

intensidade de coordenação vertical junto a seu elo a jusante. Nestes termos, pode se destacar

CUSTIMPL (referente ao custo de implantação dos cultivos por hectare despendido pelo

produtor), DCERTIF (referente a se o produtor possui certificação), DN1N2BB (referente à

localização do produtor nos núcleos N1, N2 e Bebedouro), DN4N11 (referente à localização

do produtor nos núcleos N4 e N11 do PISNC) e AREACOCOACER (referente à participação

percentual das culturas de coco e acerola na área total plantada na propriedade) como aquelas

capazes de alterar mais intensamente a estrutura contratual do pequeno produtor, por afetarem

todas as categorias de coordenação analisadas – Mercado, Híbrido Fraco e Híbrido Forte –,

sendo, deste modo, os principais aspectos que os produtores devem focar, caso queiram elevar

o grau de coordenação vertical de seus contratos junto a seus elos a jusante. Além destas,

outras variáveis apresentaram também impactos consideráveis sobre o grau de coordenação

vertical do pequeno produtor, contudo, fundamentalmente, nas categorias extremas

consideradas, sendo elas: EXPER (referente à experiência do produtor), DTEC (referente à

adoção de boas práticas de manejo produtivo), CUSTIRRIG (referente ao custo de

implantação dos sistemas de irrigação por hectare plantado) e AREAMANGAUVAINT

(referente à participação percentual das culturas de manga e uva com destino ao mercado

interno na área total plantada na propriedade).

Portanto, corroborando com a abordagem teórica utilizada na análise, pode-se concluir que

aqueles produtores que possuem um maior grau de especificidade, nos termos da ECT, acabam

tendo também uma maior capacidade relativa em exigir contratos mais coordenados, o que os

possibilita, como consequência, impedir que os canais de comercialização utilizem-se, de

forma mais intensa, de seus poderes de barganha sobre eles.

Nestes termos, caso se queira melhorar as relações contratuais comumente observadas

localmente, tornando-as mais intensificadas, é preciso que os pequenos produtores da

microrregião passem a atender de modo mais veemente aos aspectos acima colocados. Para

tal, é necessário, por um lado, que o produtor se conscientize de alguns aspectos referentes às
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suas próprias ações frente ao seu empreendimento, tais como, dar uma maior importância ao

cultivo de culturas que apresentem um maior grau de especificidade física e/ou locacional, a

aspectos referentes à adoção de boas práticas de manejo produtivo e/ou ao uso de sistemas de

irrigação mais eficientes. Inclua-se neste pacote a necessidade de conscientização dos

produtores quanto à necessidade e à importância de se organizarem em torno de

associações/cooperativas, possibilitando-os se desvencilhar da figura do intermediário – desde

o atravessador até as grandes firmas – e, assim, tornando possível aos pequenos produtores se

apoderar dos excedentes de renda repassados aos intermediários.

Contudo, por outro lado, é preciso também atentar a aspectos mais amplos, diretamente

atrelados a políticas públicas, visando atender a uma série de fatores aos quais o pequeno

produtor local não apresenta condições de sozinho atender. Nestes termos, de acordo com os

resultados obtidos, a disponibilização de linhas de crédito que viabilizem ao pequeno

produtor atender alguns atributos acima colocados – por exemplo, investir em tecnologias de

irrigação, adoção de boas práticas de manejo produtivo e em culturas mais dispendiosas –

aparece como um dos fatores primordiais para a intensificação dos contratos realizados

localmente pelos pequenos produtores. Ao mesmo tempo, a adoção, de mecanismos de

incentivos à atração de grandes firmas de processamento a localidade por parte dos governos,

em suas várias esferas, também possibilitaria qualificar as relações contratuais observadas

localmente. Isto porque, além de normalmente apresentarem relações mais intensificadas

junto aos seus fornecedores, o estabelecimento deste tipo de firma na microrregião pode gerar

benefícios mesmo àqueles produtores com os quais ela não estabelece quaisquer relações de

transação, uma vez que a ampliação das possibilidades locais de escoamento produtivo reduz

o poder de barganha dos demais intermediários. Ademais, em termos de disseminar os

benefícios acerca da organização dos pequenos produtores em torno de

associações/cooperativas, se faz também importante a atuação pública (em âmbito federal,

estadual, municipal), por meio de cursos, treinamentos, serviços de assistência e consultoria,

etc., principalmente, em localidades cuja escolaridade é mais baixa, tal qual o Polo.

De um modo geral, todas estas proposições procuram, no fundo, apontar para uma

questão básica: se a intenção é melhorar as condições de vida dos pequenos produtores de

fruta do Polo Petrolina Juazeiro, é necessário, além de buscar proporcionar condições

favoráveis à produção no interior de suas propriedades, incorporar fatores relacionados, direta

e/ou indiretamente, à melhoria em suas transações. No caso do Polo, em isso sendo feito,

acredita-se que, não só a microrregião vai continuar expandindo sua participação no mercado

mundial de frutas tropicais, como também haverá uma significativa melhoria na qualidade de
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vida da população local, dado o peso deste segmento produtivo na microrregião, porém de

uma forma mais inclusiva e aliada a uma maior distribuição da renda resultante da fruticultura

da microrregião.
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APÊNDICE

APÊNDICE 1 – A PERSPECTIVA DO AMBIENTE INSTITUCIONAL

A análise das estruturas de governança, focada num nível microanalítico, pode ser

complementada com o estudo do papel das macroinstituições que compõem o ambiente

institucional, já que todas as operações, bem como a eficiência de um sistema econômico são

restritas pelo conjunto de instituições que regulamentam a conjuntura econômica. Nestes

termos, de acordo com North (1991), as instituições são definidas como o conjunto de regras

políticas, econômicas, sociais e legais que servem como base para a produção, troca e

distribuição.

Assim sendo, observa-se que esta abordagem não possui uma unidade analítica

explícita, tratando, de um modo geral, do conjunto de regras (formais e informais)

responsáveis pela organização da interação social econômica e política entre os agentes. Por

englobar os mecanismos responsáveis pela execução desses dois tipos de normas (formais e

informais); são, portanto, visto como as regras do jogo – econômico, social, político,

institucional.

De acordo com Azevedo (2000), as regras formais são a parte mais evidente das

instituições e são de grande efeito nos negócios agroindustriais, tendo frequentemente o

propósito de induzir determinadas ações nos principais agentes econômicos. São exemplos a

constituição e as políticas públicas (políticas setoriais, de defesa sanitária, de defesa da

concorrência, tributarias, de preços, etc). Já as regras informais, constituem em regras não

escritas ou não derivadas de um processo deliberativo, contudo também com influência no

comportamento dos agentes. São exemplos os valores, os códigos de ética e de negócios,

costumes, religiões, etc.

Em muitos casos, são estas regras que pautam o comportamento dos agentes, ao regular

suas relações, o que acaba inibindo possíveis ações oportunistas, ao transformar o que seria

um processo impessoal de troca em um tratamento contratual de transação. Inclusive, em casos

de maior complexidade da troca, as sociedades modernas recorrem ao sistema judiciário, que

garante o cumprimento de contratos. Desse modo, estas regras acabam reduzindo os custos

decorrentes da coordenação entre os agentes. Surge assim a importância do Governo, que

busque assegurar igualitariamente entre seus cidadãos os direitos de soberania. Então, o

estudo de ambiente institucional na Economia se aproxima e se confunde com o estudo de
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Direito, dando à legislação e ao direito de propriedade privada um lugar de destaque.

Ou seja, os direitos de propriedade são também analisados no âmbito institucional,

sendo entendidos como o direito de uso, apropriação de retornos e transferência de um ativo.

Para os direitos de propriedade, importa o seu reconhecimento pelos outros membros da

sociedade – seja por meios formais, ou mesmo informais – sendo relevantes os aspectos de

garantia e alterações destes direitos. Deste modo, sua correta definição apresenta importante

influência nas decisões dos agentes de investimentos de mais longo prazo, influenciando,

assim, a eficiência e o desenvolvimento econômico em dado ambiente. Especificamente no

setor agropecuário, são particularmente relevantes os direitos de propriedade da terra que

influenciam as possibilidades de apropriação dos retornos no setor e o investimento em

práticas tecnologicamente mais avançadas, o que possibilitaria produção de bens atendendo

demandas mais específicas e, assim, influenciaria as estruturas de governança.

Ademais, pode-se afirmar que mudanças institucionais são relevantes, exatamente

devido à existência de custos de transações, buscando sempre minimizá-los num determinado

ambiente em que haja relações sócio-econômicas. Contudo, dado que os ambientes são

caracterizados por racionalidade limitada, incerteza e assimetria de informações, a escolha de

uma instituição não necessariamente recai naquela que maximiza os benefícios locais, o que

viria a ser a escolha ótima. No entanto, o que se pode afirmar é que o processo de mudança no

ambiente institucional afeta os custos de transações e, assim, envolve a criação de novas

estruturas de governança locais, capazes de fornecer novos mecanismos que permitam

melhorar a coordenação vertical dos sistemas. Como aponta Farina et alli (1997), a eficiência

de uma determinada estrutura de governança é determinada pela sua capacidade de resposta às

mudanças no ambiente econômico, no qual, dentre seus determinantes, está a mudança

institucional. Deste modo, mostra-se relevante uma apropriada integração deste nível de

análise para o adequado estudo da coordenação dos SAGs, e vice-versa.

APÊNDICE 2 – ESTRUTURA DE GOVERNANÇA VS. CUSTOS DE TRANSAÇÃO:

MODELO ANALÍTICO REDUZIDO

Com a finalidade de identificar a forma organizacional mais eficiente, será ilustrado,

com mais detalhes, o modelo analítico apresentado por Williamson (1991)96. Este modelo

96 A apresentação do modelo que se segue é baseada em Farina et alli (1997).
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baseia-se na essência dos argumentos e pressupostos requeridos pela ECT, numa forma

analítica reduzida, que tem como variável-chave de análise a especificidade dos ativos. Os

demais elementos (incerteza e frequência) e dimensões do ambiente institucional (como

garantias de direitos de propriedade, disponibilidade de informações, códigos de ética e outras

restrições formais e informais) são incorporados à análise do modelo reduzido, representando,

numa tentativa de tratamento integrado das duas principais vertentes de pesquisa na NEI,

ambiente institucional e instituições de governança. Nesse caso, considera-se que estas

variáveis são elementos do ambiente institucional, sendo incorporadas à análise por uma visão

de estática comparativa, representando parâmetros de deslocamento das funções da forma

analítica do modelo. Deste modo, estes parâmetros de deslocamento das funções são

utilizados para somar contribuições da corrente do ambiente institucional, representando o

efeito de uma mudança institucional sobre os custos de transação, obtidos pelas várias formas

organizacionais. Esta forma reduzida disponibilizou à ECT a realização de testes empíricos.

Williamson (1991) define uma função de custos de transação para cada uma das

diferentes formas organizacionais. Todas apresentam como parâmetros a especificidade dos

ativos, considerada variável principal no modelo reduzido, e um vetor de parâmetros de

deslocamento em cada função. Neste vetor, incluem-se as dimensões restantes – frequência e

incerteza – que compõem o ambiente institucional, assim como a garantia dos direitos de

propriedade. As funções que representam os custos transacionais nas formas organizacionais

são representadas por:

M ( , ) → custos de transação da estrutura de mercado;

X ( , ) → custos de transação da estrutura hierárquica;

H ( ,) → custos de transação da estrutura híbrida.

- Em que:

 = especificidade dos ativos;

 = vetor de parâmetro de deslocamento (por exemplo, ambiente institucional, frequência ou

incerteza).

De acordo com as conclusões acerca da eficiência relativa das estruturas de governança

para diferentes níveis de especificidade dos ativos, impõem-se algumas restrições às funções.

O mercado promove adaptações mais eficientes quando as especificidades dos ativos são
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negligenciáveis, ou seja:

M ( , ) <  X ( , ) <  H ( , );

Rn,

- Em que:

n = número de parâmetros de deslocamento.

Assim, para um nível de especificidade nula ( = 0), o mercado é sempre mais eficiente

do que a hierarquia e a forma híbrida. Contudo, conforme aumenta a especificidade de ativos

↑, aumenta-se a dependência bilateral e, portanto, a necessidade de controle e os custos do

mercado aumentam relativamente mais à medida que aumenta a especificidade do ativo. Assim

M’ > X’ > H’ > 0

As derivadas são positivas, pois a especificidade dos ativos origina uma dependência

bilateral, que amplia os custos de transação, mantendo-se constante a estrutura de governança.

Desta forma, é viável a elaboração de um gráfico, como o demonstrado na Figura 5 (ver item

2.4.), que explique os custos de transação variando em função das especificidades dos ativos,

mantido constante o vetor de parâmetros de deslocamento97.

Nela observa-se que conforme o nível de especificidade dos ativos aumenta, o mercado

se torna insuficiente para coordenar as transações de maneira eficiente, pois os seus custos de

transação ficam muito elevados. Deste modo, passado certo nível crítico de especificidade de

ativos1), as formas híbridas apresentam vantagem frente ao mercado, o que se reflete em

custos menores de transação. Já em situações de níveis muito elevados de especificidade dos

ativos (acima de2) o controle eficiente da produção somente será alcançado via estrutura

hierárquica. Sob o nível de especificidade 1, os agentes são indiferentes na escolha entre as formas

organizacionais de mercado e híbrida; e sob o nível de especificidade2, os agentes são

indiferentes na escolha entre as formas organizacionais híbridas e hierárquicas. Dessa

maneira, é possível traçar uma curva envelope, formada pela junção dos trechos das curvas de

custo de mercado (entre 0 e 1), híbrida (entre 1 e 2) e hierárquica (maior que 2), que

97 Como descrito no rodapé número 14, vale lembrar que, neste modelo, além de assumir-se que o mercado e as
firmas apresentam custos de produção idênticos, considera-se não haver economias de escala e escopo.
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representa a escolha ótima da forma organizacional para cada nível de especificidade dos ativos.

Logo, se não houver nenhum tipo de impedimento por parte dos agentes à adoção da forma

organizacional que minimize seus custos, o ponto escolhido estará sempre sobre a curva

envelope. Assim, dada a especificidade*, a forma organizacional escolhida deve ser:

 mercado, se * < 1;

 forma híbrida, se 1 < * <  2;

 hierarquia, se * > 2.

A indiferença entre as formas organizacionais pode ser verificada pelo intervalo entre

os pontos 1 e 2, de modo que somente é seguro predizer que uma forma organizacional deve ser

adotada quando a especificidade de ativos se afastar significativamente destes pontos. Essa

proposição se embasa no pressuposto de racionalidade limitada, que impede aos agentes a

explícita distinção entre especificidades muito próximas.

A híbrida, entendida como uma forma organizacional na ordenação entre as formas

extremas de mercado e hierárquica, consiste no tratamento de qualquer forma contratual;

uma estrutura de governança que pode ser representada por uma proporção entre controle e

incentivo. O intercepto da função de custos de transação que se relaciona a essa estrutura de

governança será maior quanto maior for a proporção controle/incentivo, assim como a

inclinação da função será menor quanto menor for esta proporção. Tendo a ordenação de

contratos como matematicamente contínua, cada ponto da curva-envelope harmoniza-se com

uma forma organizacional diferente.

Ademais, vale destacar, neste modelo, a importância das instituições e das relações de

confiança entre os agentes – concebidas no modelo como parâmetros de deslocamento () – já

quanto mais eficientes/positivos forem estes aspectos, o ambiente terá menor grau de

incerteza, reduzindo os custos de transação. Deste modo, variações em  provocam

deslocamentos nas curvas da Figura 5, afetando, de modo diferenciado, cada estrutura de

governança e influenciando, assim, a estrutura considerada eficiente para um dado .

Caso o leitor queira aprofundar os conhecimentos acerca deste modelo, Williamson

(1991) apresenta versões mais completas para esta forma reduzida, tanto considerando

situações em que a tecnologia de produção é comum para todas as estruturas de governança,

quanto é variável para elas. Contudo, em ambos os casos, os modelos completos apresentam

resultados semelhantes aos aqui mostrados na forma reduzida, ou seja, obtém uma ligação
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direta entre nível de especificidade de ativos e escolha de formas organizacionais que

privilegiem o controle em detrimento da estrutura de incentivos.

APÊNDICE 3 – CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS CULTURAS

Para alcançar os valores referentes ao custo de implantação dos cultivos por hectare

plantado, foi realizado um amplo levantamento de informações com vistas a considerar a

soma de todos os custos de implantação, desde o preparo do solo até o momento em que cada

cultura plantada atinge sua fase de estabilização da produtividade. Para tanto, tomou-se por

base informações constantes em diversos trabalhos técnicos direcionados especificamente aos

cultivos de uva, manga, acerola, coco, goiaba e banana.

Nesse sentido, a estratégia inicial referiu-se ao levantamento dos custos de implantação

segundo tipos de cultura. As informações, portanto, dizem respeito às necessidades de

tratos/serviços pré e pós-plantio (horas trabalhadas de mão-de-obra e máquinas), bem como

de insumos demandados (mudas, fertilizantes, defensivos, indutores98 e outros) até o

momento em que a cultura atinge sua estabilização produtiva. Através dos trabalhos técnicos

direcionados especificamente aos cultivos, foram extraídas as quantidades necessárias (horas

trabalhadas e quantidades de insumos) segundo a cultura analisada. Posteriormente, através de

pesquisas na web e levantamento in loco, foram definidos os preços de cada serviço e insumo

demandado na fase de implantação. Referido cuidado foi necessário, a princípio, para

atualizar os valores referentes a cada item de custo, mas também para uniformizar os preços

dos itens segundo os cultivos analisados.

Vale ressaltar que cada cultura apresenta uma necessidade específica quanto a

tratos/serviços e insumos utilizados durante a fase de implantação, o que justifica a

variabilidade de custos segundo as culturas analisadas. Por exemplo, o cultivo da uva

apresenta características próprias referentes à fase de implantação, como a necessidade de

confeccionar latada (grade de estacas, mourões e arames para sustentar as videiras) e realizar

outros tratos pré e pós-colheita, bem como a utilização e aplicação de fertilizantes (sejam

adubos de solo ou foliares) e produtos químicos (sejam defensivos ou indutores)

recomendados especificamente a esta cultura.

98 Consideram-se indutores quaisquer insumos utilizados para controlar o desenvolvimento da planta, como
fitorreguladores e indutores florais.
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Para o cultivo da uva, tomou-se por base o trabalho de Araújo (2004a), com informações

específicas ao cultivo desta cultura no Polo Petrolina-Juazeiro. Para manga, utilizou-se outro

trabalho de Araújo (2004b), também com informações específicas ao cultivo no Polo

Petrolina-Juazeiro. Para acerola, tomou-se como referência estudo da Secretaria de

Agricultura do Estado do Ceará – SEAGRI-CE (CEARÁ, 2005a), com informações

específicas a seu cultivo na região do Baixo Jaguaribe-CE. Por sua vez, para coco, utilizou-se

outro levantamento da SEAGRI-CE (CEARÁ, 2005b), com informações específicas a seu

cultivo na região do Baixo Acaraú-CE. Para goiaba, duas referências foram utilizadas: o

levantamento da SEAGRI-CE (CEARÁ, 2005c), com informações específicas ao cultivo

desta cultura na região da Chapada do Apodi-CE; e o levantamento do Banco de

Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES, 2010), com informações específicas ao

cultivo naquele estado. Para banana, tomou-se como referência o estudo de Cordeiro (2003),

com informações específicas a seu cultivo no Polo Petrolina-Juazeiro.

A partir das referências citadas, foi possível extrair as quantidades de horas trabalhadas

(sejam por serviços realizados por mão-de-obra humana ou por utilização de máquinas) e

insumos diversos utilizados na fase de implantação. Vale ressaltar que referida fase leva em

consideração o período de tratos pré-plantio até o momento em que a cultura atinge sua

estabilização produtiva, em que, segundo as referências anteriormente citadas, corresponde

aos seguintes períodos: i) para uva, os primeiros três anos de cultivo; ii) para manga, os

primeiros seis anos; iii) para acerola, os primeiros cinco anos; iv) para coco, os primeiros seis

anos; v) para goiaba, os primeiros cinco anos; e iv) para banana, os primeiros três anos. No

caso de outras culturas eventualmente cultivadas pelos pequenos produtores da amostra,

foram consideradas as quantidades mínimas necessárias, para cada item de custo, dentre as

quantidades necessárias para o item correspondente nos cultivos de uva, manga, acerola, coco,

goiaba e banana. Assim, por exemplo, se é necessário 35 toneladas de adubo orgânico por

hectare de uva em todo o período de implantação, 33 para manga, 30 para acerola, 18 para

coco, 30 para goiaba e 15 para banana, então foi considerado que, para o item de custo “adubo

orgânico”, a quantidade necessária por hectare para outras culturas no período de implantação

deve ser de 15 toneladas (mínimo das quantidades necessárias verificadas entre as culturas de

uva, manga, acerola, coco, goiaba e banana).

Como comentado anteriormente, os preços de cada item de custo foram colhidos através

de pesquisas na web e levantamento in loco, o que permitiu uniformizar os preços dos itens

segundo os cultivos analisados. Isto se fez necessário, pois, além de observar-se que os

trabalhos de referência apresentam preços divergentes para um mesmo item de custo (por
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exemplo, as horas de serviço mecanizado variaram entre R$ 25,00 e R$ 50,00 conforme os

trabalhos pesquisados), foi possível atualizar os preços e contextualizá-los à realidade do Polo

Petrolina-Juazeiro (neste mesmo exemplo, verificou-se que a hora de serviço mecanizado na

região atualmente situa-se em torno de R$ 40,00). Nesse sentido, na Tabela A.1., são

apresentados os valores referentes ao custo de implantação por hectare de todas as culturas

estudadas.

Tabela A.1. Custos médios de implantação por hectare plantado no Polo Petrolina-
Juazeiro, segundo cultura

Custo de implantação segundo cultura (R$/ha)
Item de custo

Manga Uva Banana Coco Goiaba Acerola Outras
culturas

Serviços mecanizados
(pré e pós-plantio) 3.740,00 3.540,00 1.000,00 1.780,00 1.480,00 2.200,00 880,00

Serviços manuais (pré e
pós-plantio) 6.480,00 13.568,00 3.728,00 2.736,00 6.480,00 4.160,00 1.888,00

Fertilizantes orgânicos e
químicos (solo/foliar) 10.585,07 11.829,92 6.294,03 10.690,82 10.815,57 10.226,38 6.294,03

Produtos químicos
(defensivos/indutores) 7.434,77 7.000,56 1.332,16 1.718,17 2.476,74 2.237,25 1.332,16

Insumos extras
(específicos a cada
cultura)

2.050,00 17.494,00 1.831,50 467,50 733,33 1.385,00 206,92

Outras despesas de
instalação* 3.028,98 5.343,25 1.418,57 1.739,25 2.198,56 2.020,86 1.060,11

Total 33.318,83 58.775,72 15.604,26 19.131,74 24.184,21 22.229,49 11.661,22
Fonte: elaborado pelo autor, com base em diversas fontes bibliográficas, pesquisas na web e levantamento in
loco.
* Considera o valor de 10% sobre o subtotal com os demais itens de custo.

Como esperado, tendo em vista a metodologia de seu cálculo, o custo de implantação

por hectare plantado com outras culturas apresenta-se como o de menor dispêndio,

equivalente a R$ 11.661,22/ha. Em seguida, a cultura menos dispendiosa quanto à sua

implantação diz respeito à banana, com custos equivalentes a R$ 15.604,26/ha. Na sequência,

coco, acerola e goiaba apresentam custos de implantação semelhantes, equivalentes a R$

19.131,74/ha, R$ 22.229,40/ha e R$ 24.184,21/ha, respectivamente. A implantação do cultivo

da manga, por sua vez, requer um custo de R$ 33.318,83/ha, enquanto que para o cultivo de

uva, esse valor chega a R$ 58.775,72. A magnitude do custo de implantação da uva, quando

comparado com as demais culturas em análise, justifica-se essencialmente pelo descolamento

dos valores nos itens de custo “serviços manuais” e, principalmente, “insumos extras”. De

fato, além da necessidade de diversos insumos específicos a esta cultura, como os materiais

para a confecção de latada, há uma maior demanda quanto aos tratos manuais de pré e pós-
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plantio (mão-de-obra humana), inclusive para realizar a própria confecção de latada. Assim, é

mesmo esperado que o custo de implantação por hectare plantado de uva seja aquele mais

elevado dentre as demais opções de cultivo analisadas.

Vale ainda salientar que, no caso da uva cultivada com objetivos de exportação, segundo

Araújo (2004a), seus custos de implantação são cerca de 20% superiores aos custos de

implantação da uva voltada ao mercado interno, devido principalmente aos processos de

cobertura dos cachos e desponta de ramos. Assim, no caso da uva destinada ao mercado

externo, seus custos de implantação correspondem a R$ 70.530,87/ha.

Por fim, obtendo-se os valores médios correspondentes aos custos de implantação por

hectare de cada uma das culturas analisadas, foi possível avançar no cálculo de um índice que

se estabelecesse como uma proxy dos custos de implantação por hectare de cada pequeno

produtor componente da amostra de entrevistas, de acordo com os cultivos explorados por

este. Referido índice tomou a soma dos custos de implantação das culturas analisadas

ponderados pela participação percentual da área produzida com cada cultura sobre a área total

plantada do pequeno produtor analisado. Por exemplo, se dado produtor (Produtor A) produz

2 ha de uva voltadas à exportação e 3 ha de banana (40% da área com uva voltada à

exportação e 60% com banana), seu índice seria equivalente a (0,4 x 70.530,87) + (0,6 x

15.604,26) =  37.574,90. Por outro lado, se outro produtor (Produtor B) produz 9 ha de

manga, 3 ha de acerola e 3 ha de goiaba (60% da área com manga, 20% com acerola e 20%

com goiaba), seu índice seria equivalente a (0,6 x 33.318,83) + (0,2 x 22.229,49) + (0,2 x

24.184,21) = 29.274,04. Assim, referido índice seria uma proxy do custo de implantação por

hectare despendido por referidos produtores, ou seja, o Produtor A teria um custo de R$

37.574,90/ha para efetuar a implantação dos cultivos que o mesmo explora, enquanto o

Produtor B teria um custo de R$ 29.274,04/ha99.

99 Há limitações relacionadas ao fato de que um produtor pode explorar os mesmos cultivos que outro, nas
mesmas proporções de área, mas não necessariamente deve ter o mesmo custo de implantação de suas
explorações por hectare. Contudo, o índice descrito estabelece-se como uma proxy para os custos de implantação
por hectare despendidos pelo produtor para os cultivos que o mesmo explora (tratado ao longo do Capítulo 5
como a variável CUSTIMPL), visto que observa as culturas plantadas pelo produtor e os custos médios de
implantação destas culturas, de acordo com o que é recomendado e efetuado no Polo Petrolina-Juazeiro.
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ANEXO

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

ENTREVISTADOR:
PRODUTOR/RAZÃO SOCIAL:
PERÍMETRO: LOTE:
E-MAIL: TEL:

1. DADOS BÁSICOS

1.1. Qual a área total da propriedade? _______ha

1.2. Qual a área plantada da propriedade? _______ha

1.3. Reside na propriedade? (o proprietário) Sim (   )   Não (   )

1.4. Nasceu onde? (Município/UF)

1.5. Estudou até que série?

1.6. Qual a idade do proprietário? _______anos

1.7. Quantos anos de experiência com fruticultura? _______anos

1.8. Em que ano foi adquirida a propriedade? _______anos

1.9. Tem renda fora da propriedade?
(   ) Sim

Em quais atividades?
Qual a renda extra rural? R$ _______/ano

(   ) Não

1.10. Qual a receita bruta obtida na propriedade? R$ ______________/ano

1.11. Quais culturas são produzidas na propriedade?

Cultura
Qual a área
cultivada?

(ha)

Qual a área
irrigada?

(ha)

Qual a média de
produtividade?

(ton/ha, cento/ha,
etc.)

Qual a média de
receita por

cultura?
(R$/ano)

(   ) Manga

(   ) Uva

(   ) Banana

(   ) Coco

(   ) Goiaba

(   ) Acerola

Outra:

Outra:
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2. PROCESSAMENTO DA PRODUÇÃO

2.1. Os seguintes procedimentos são aplicados na propriedade?

Tipo de processamento Sobre quais culturas é realizado
este processo?

Quanto do total da produção da cultura
é destinado a este processo?

(em %)

(   ) Empacotamento

(   ) Polpa de fruta

(   ) Suco de fruta

(   ) Frutas desidratadas

(   ) Doce

(   ) Licor

Outros:

 (Caso nenhuma dessas opções seja marcada, passar à Questão 2.4.)
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(CONTINUAÇÃO)

Tipo de
processamento

Quais os
principais
insumos

utilizados no
processo?

(matérias-primas
ou equipam.)

Qual a marca?

Qual o
custo do
insumo?
(R$/unid)

Comprou de quem?
(nome da empresa

fornecedora)

Comprou onde?
(localização da empresa

fornecedora)

Houve dificuldade
para obter o

insumo? Quais?
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2.2. Por que decidiu realizar os processamentos descritos?

2.3. O faturamento se elevou com a implantação desses processamentos?

(   ) Sim, elevando-se em _______%

(   ) Não

2.4. Gostaria de realizar algum tipo de processamento que ainda não utiliza?

(   ) Sim. Quais?

Por que não faz o processamento?

E os outros tipos, por que não gostaria de realizar?

(   ) Não. Por quê?

2.5. Como avalia a importância de processar frutas?

2.6. Como avalia a situação do setor de processamento de frutas no Polo?

3. VENDAS

3.1. Quais os destinos de venda, segundo cada cultura?

Cultura Destinos de venda %
Mercado local
Resto do Nordeste
Sul-Sudeste
Mercado externo
Mercado local
Resto do Nordeste
Sul-Sudeste
Mercado externo
Mercado local
Resto do Nordeste
Sul-Sudeste
Mercado externo
Mercado local
Resto do Nordeste
Sul-Sudeste
Mercado externo
Mercado local
Resto do Nordeste
Sul-Sudeste
Mercado externo

3.2. SE EXPORTA, quais as principais estratégias adotadas para competir no mercado
externo?
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3.3. Quais os principais compradores do produto in natura, segundo cada cultura?

Cultura Para quem
vende?

Identificação
(nome do comprador) % Localização

Existe
contrato
prévio de
venda?

(sim ou não)

Está satisfeito com o meio de
comercialização?

(sim ou não; se não, por quê?)

(   ) Empresa

(   ) Intermediário

(   ) Associação

(   ) Outros

(   ) Empresa

(   ) Intermediário

(   ) Associação

( ) Outros

 (CONTINUAÇÃO)
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4.  AQUISIÇÃO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS

4.1. Quais materiais utiliza em sua propriedade?

Tipo de insumo Em quais culturas são
utilizados?

Qual o
custo da

aquisição?
(em R$ por
ano, safra,

etc.)

Quais marcas? Comprou de quem?
Onde?

Houve dificuldade
para obter o

insumo? Quais?

Orgânico

(   ) Usa adubo

Químico

(   ) Usa defensivo

Usa outros insumos:
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(CONTINUAÇÃO)

Tipo de implemento

Forma de
aquisição

(compra própria,
aluguel, via
associação)

Em quais
culturas são
utilizados?

Qual o custo da
aquisição?

(R$, citar o ano)
Qual a marca? Comprou/adquiriu

de quem? Onde?
Houve dificuldade na

obtenção? Quais?

(   ) Usa trator

(   ) Usa microtrator

(   ) Usa roçadeira
(citar qual a tração)

(   ) Usa arado
(citar qual a tração)

(   ) Usa grade
(citar qual a tração)

(   ) Usa adubadeira
(citar qual a tração)

(   ) Usa pulverizador
(citar qual a tração)

(   ) Usa sistema de
irrigação

(   ) Usa caminhão

Usa outros
implementos:
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4.2. Gostaria de ter algum tipo de insumo/implemento que ainda não tem?

(   ) Sim. Quais?

Por que não tem?

E os outros tipos, por que não gostaria de ter?

(   ) Não. Por quê?

4.3. Como avalia a oferta de insumos/implementos no Polo? Está satisfeito com a oferta dos
mesmos na região? O que precisa melhorar?

5. CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSOCIATIVISMO E PESQUISA

5.1. Como recebe informações sobre fruticultura?

(   ) Televisão (   ) Rádio (   ) Jornal (   ) Internet

(   ) Cursos (   ) Associação (   ) Outros produtores

(   ) Outros: ________________________________________________________

5.2. O produtor ou seus funcionários participam de treinamentos?

(   ) Sim. Quais?

(   ) Não

5.3. Quem realiza assistência técnica na unidade produtiva?

Está satisfeito com essa assistência? Sim (   )   Não (   )

SE NÃO, por quê?

5.4. Participa de alguma associação/cooperativa?

(   ) Não. Por quê?

(   ) Sim:

Associação Como se beneficia? Satisfação
(sim ou não; se não, por quê?)
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5.5. Tem contato direto com instituições de pesquisa?

Instituição Como se beneficia? Satisfação
(sim ou não; se não, por quê?)

(   ) EMBRAPA

(   ) IPA

(   ) SEBRAE

(   ) Universidade

(   ) Iniciativa privada

Outros:

6. ACESSO A CRÉDITO E SEGURO RURAL

6.1. Já obteve crédito? (   ) Sim   (   ) Não

6.2. Quais as principais dificuldades para se conseguir crédito?

6.3. Houve contrato de financiamento nos últimos cinco anos?

(   ) Sim. Através de quem? (instituição / linha de financiamento)

(   ) Não. Por quê?

(Se foi respondido NÃO na Questão 7.3., passar à Questão 7.7.)

6.4. Está quitado? (   ) Sim   (   ) Não

6.5. Houve atraso no pagamento?

(   ) Sim. O que dificultou pagar?

(   ) Não. Teve dificuldades para pagar? Quais?

7. PRODUÇÃO

7.1. Qual a tecnologia utilizada na unidade produtiva? (múltipla escolha)
Sistemas de irrigação:

(   ) Aspersão, nas culturas: , em _______ha
(   ) Gotejamento, nas culturas: , em _______ha
(   ) Microaspersão, nas culturas: , em _______ha
(   ) Sulco, nas culturas: , em _______ha
(   ) Outros: (sistema/cultura), em _______ha

Cuidados com as culturas:
(   ) Tem sistema de drenagem
(   ) Faz análise de solo
(   ) Faz análise foliar
(   ) Adota recomendações das análises de solo e/ou foliar
(   ) Faz fertirrigação
(   ) Faz correção de solo
(   ) Faz cobertura morta
(   ) Faz MIP (Manejo Integrado de Pragas)
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(   ) Tem depósito para agrotóxicos
(   ) Destina embalagens vazias de agrotóxicos para central de recolhimento
(   ) Utiliza EPI para aplicação de defensivos
(   ) Tem quebra-vento
(   ) Produz mudas na propriedade
(   ) Faz tratamento de mudas
(   ) Faz indução floral
(   ) Faz poda de formação e limpeza
(   ) Faz substituição de copa
(   ) Outros:

Cuidados pós-colheita:
(   ) Tem armazém para frutas
(   ) Faz limpeza das frutas
(   ) Faz seleção e classificação das frutas
(   ) Tem packing house
(   ) Armazena a fruta em ambiente climatizado
( ) Transporta a fruta veículo climatizado
(   ) Outros:

Gerenciamento:
(   ) Utiliza informática no gerenciamento
(   ) Planeja a produção
(   ) Controla os custos de produção
(   ) Faz rastreamento da fruta vendida
(   ) Outros:

Comunicação:
(   ) Tem telefone
(   ) Tem fax
(   ) Tem internet
(   ) Tem sistema de rádio
(   ) Outros:

7.2. Possui algum tipo de certificação?
(   ) Sim. Quais?
(   ) Não. Por quê?

7.3. Pretende obter algum tipo de certificação?

(   ) Sim. Quais?

O que falta para obter?

(  ) Não. Por quê?

7.4. Conhece as melhores épocas de produção para os mercados:

(   ) Europeu (   ) Norte-americano (   ) Asiático

7.5. A receita gerada no último ano situou:
(   ) Acima do esperado. Por quê?
(   ) Abaixo do esperado. Por quê?
(   ) Conforme o esperado

7.6. Sentiu-se afetado pela crise internacional iniciada em 2008?
(   ) Sim. Por quê?
(   ) Não. Por quê?
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ANEXO 2 – COMANDOS E OUTPUTS OBTIDOS PARA MODELO LOGIT
ORDENADO

. omodel logit CONTCATEG ESCOL EXPER DTEC DGER CUSTIMPL CUSTIRRIG DCERTIF DN1N2BB
DN4N11 AREAMANGAUVAINT AREACOCOACER

Iteration 0:   log likelihood = -157.07486
Iteration 1:   log likelihood = -99.897841
Iteration 2:   log likelihood = -96.316054
Iteration 3:   log likelihood = -96.087973
Iteration 4:   log likelihood = -96.086629

Ordered logit estimates                           Number of obs   =        154
                                                  LR chi2(11)     =     121.98
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log likelihood = -96.086629                       Pseudo R2       =     0.3883

------------------------------------------------------------------------------
   CONTCATEG |      Coef. Std. Err. z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       ESCOL |   .0153551   .0533255     0.29   0.773 -.0891609     .119871
       EXPER | -.0458002   .0288894 -1.59   0.113 -.1024224    .0108219
        DTEC |   1.320515    .779965     1.69   0.090 -.2081882    2.849219
        DGER |   .2159728   .7691185     0.28   0.779 -1.291472    1.723417
    CUSTIMPL |   .0000539   .0000294     1.84   0.066 -3.63e-06    .0001114
   CUSTIRRIG |   .0003886    .000219     1.77   0.076 -.0000407 .0008179
     DCERTIF |   1.603965   1.059367     1.51   0.130 -.4723571    3.680286
     DN1N2BB | -2.737809   .6685674 -4.10   0.000 -4.048177 -1.427441
      DN4N11 |   2.396093   .6923049     3.46   0.001       1.0392    3.752985
AREAMANGAU~T | -1.830135   .7971111 -2.30   0.022 -3.392444 -.2678257
AREACOCOACER |   1.768786   .8600664     2.06   0.040     .0830865    3.454485
-------------+----------------------------------------------------------------
       _cut1 | -.5228506   1.105444          (Ancillary parameters)
       _cut2 |    3.53204   1.136776
------------------------------------------------------------------------------

Approximate likelihood-ratio test of proportionality of odds
across response categories:

chi2(11) =     15.42
       Prob > chi2 =    0.1640

. ologit CONTCATEG ESCOL EXPER DTEC DGER CUSTIMPL CUSTIRRIG DCERTIF DN1N2BB DN4N11
AREAMANGAUVAINT AREACOCOACER, vce(robust)

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -157.07486
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -99.897841
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -96.316054
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -96.087973
Iteration 4:   log pseudolikelihood = -96.086629

Ordered logistic regression                       Number of obs   =        154
                                          Wald chi2(11)   =      67.95

                                                  Prob > chi2     =     0.0000
Log pseudolikelihood = -96.086629                 Pseudo R2       =     0.3883

------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
   CONTCATEG |      Coef.   Std. Err. z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
       ESCOL |   .0153551   .0511255     0.30   0.764 -.084849    .1155591
       EXPER | -.0458002   .0288604 -1.59   0.113 -.1023656    .0107652
        DTEC |   1.320515    .542776     2.43   0.015     .2566936    2.384337
        DGER |   .2159728 .7142205     0.30   0.762 -1.183874    1.615819
    CUSTIMPL |   .0000539    .000025     2.16   0.031     4.99e-06    .0001028
   CUSTIRRIG |   .0003886   .0002261     1.72   0.086 -.0000545    .0008317
     DCERTIF |   1.603965    .672564     2.38  0.017     .2857633    2.922166
     DN1N2BB | -2.737809    .641621 -4.27   0.000 -3.995363 -1.480255
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      DN4N11 |   2.396093   .6812052     3.52   0.000     1.060955     3.73123
AREAMANGAU~T | -1.830135   .7233391 -2.53   0.011 -3.247853 -.412416
AREACOCOACER |   1.768786   .9349281     1.89   0.059 -.0636398    3.601211
-------------+----------------------------------------------------------------
       /cut1 | -.5228506   1.058423 -2.597323    1.551621

 /cut2 |    3.53204    1.14692                      1.284118    5.779962
------------------------------------------------------------------------------

. mfx compute, dydx predict(outcome(1))

Marginal effects after ologit
      y  = Pr(CONTCATEG==1) (predict, outcome(1))
         =  .10232218
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL | -.0014104      .00475 -0.30   0.767 -.010728  .007907   6.72727
   EXPER |   .0042069      .00241    1.74   0.081 -.000518  .008932   22.2597
    DTEC*| -.0801213      .03147 -2.55   0.011 -.141804 -.018439   .084416
   DGER*| -.018517      .05725 -0.32   0.746 -.130732  .093698   .097403
CUSTIMPL | -4.95e-06      .00000 -1.88   0.061 -.00001  2.2e-07   30133.1
CUSTIR~G | -.0000357      .00002 -1.99   0.046 -.000071 -5.9e-07   3433.72
 DCERTIF*| -.0867022      .03131 -2.77   0.006 -.148059 -.025345   .058442
 DN1N2BB*|   .4386863      .14791    2.97   0.003   .148784  .728589   .207792

DN4N11*| -.1255459      .03226 -3.89   0.000 -.188769 -.062323   .149351
AREAMA~T |   .1681022       .0736    2.28   0.022   .023844   .31236   .382434
AREACO~R | -.1624671      .08357 -1.94   0.052 -.326258  .001324   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. mfx compute, dydx predict(outcome(2))

Marginal effects after ologit
      y  = Pr(CONTCATEG==2) (predict, outcome(2))
         =  .76565673
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL | -.0003492      .00128 -0.27   0.786 -.002865  .002167   6.72727
   EXPER |   .0010415      .00161    0.65   0.518 -.002116  .004198   22.2597
    DTEC*| -.1376813      .09113 -1.51   0.131 -.316301  .040939   .084416
    DGER*| -.0078575      .03667 -0.21   0.830 -.07972  .064005   .097403
CUSTIMPL | -1.23e-06      .00000 -0.82   0.410 -4.1e-06  1.7e-06   30133.1
CUSTIR~G | -8.84e-06      .00001 -0.68   0.497 -.000034  .000017   3433.72
 DCERTIF*| -.1994741      .13958 -1.43   0.153 -.473044  .074096   .058442
 DN1N2BB*| -.2440083      .12977 -1.88   0.060 -.498362  .010345   .207792

DN4N11*| -.3170108       .1467 -2.16   0.031 -.604544 -.029477   .149351
AREAMA~T |   .0416157      .05285    0.79   0.431 -.061967  .145199   .382434
AREACO~R | -.0402207      .05365 -0.75   0.453 -.145364  .064923   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. mfx compute, dydx predict(outcome(3))

Marginal effects after ologit
      y  = Pr(CONTCATEG==3) (predict, outcome(3))
         =  .13202109
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL |   .0017596      .00596    0.30   0.768 -.00992  .013439   6.72727
   EXPER | -.0052483       .0034 -1.54   0.123 -.011911  .001414   22.2597
    DTEC*|   .2178025      .11152    1.95   0.051 -.000779  .436384   .084416
    DGER*|   .0263745      .09335    0.28   0.778 -.156584  .209333   .097403
CUSTIMPL |   6.18e-06      .00000    2.23   0.026   7.4e-07  .000012   30133.1
CUSTIR~G |   .0000445      .00002    1.78   0.074 -4.4e-06  .000093   3433.72
 DCERTIF*|   .2861763      .15765    1.82   0.069 -.022811  .595164   .058442
 DN1N2BB*| -.1946781      .04443 -4.38   0.000 -.28175 -.107606   .207792
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DN4N11*|   .4425567      .15059    2.94   0.003   .147403   .73771   .149351
AREAMA~T | -.2097179      .08266 -2.54   0.011 -.37173 -.047705   .382434
AREACO~R |   .2026878      .10069    2.01   0.044   .005348  .400028   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. prvalue

ologit: Predictions for CONTCATEG

Confidence intervals by delta method

95% Conf. Interval
     Pr(y=1|x):       0.1023   [ 0.0425,    0.1621]
     Pr(y=2|x):       0.7657   [ 0.6688,    0.8625]
     Pr(y=3|x):       0.1320   [ 0.0713,    0.1927]

           ESCOL         EXPER          DTEC          DGER      CUSTIMPL
CUSTIRRIG       DCERTIF       DN1N2BB
x=     6.7272727      22.25974     .08441558      .0974026     30133.088
3433.718     .05844156     .20779221

          DN4N11  AREAMANGAU~T  AREACOCOACER
x=     .14935065      .3824336     .16462405

. mfx compute, dydx predict(outcome(1)) at(ESCOL=6.7272727 EXPER=22.25974 DTEC=0
DGER=0 CUSTIMPL=30133.088 CUSTIRRIG=3433.718
>  DCERTIF=0 DN1N2BB=0 DN4N11=0 AREAMANGAUVAINT=.3824336 AREACOCOACER=.16462405)

Marginal effects after ologit
y  = Pr(CONTCATEG==1) (predict, outcome(1))

         =  .10372765
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL | -.0014275      .00475 -0.30   0.764 -.010735   .00788   6.72727
   EXPER |    .004258      .00263    1.62   0.105 -.000892  .009407   22.2597
    DTEC*| -.0737536      .02816 -2.62   0.009 -.128937 -.01857         0
    DGER*| -.0184297      .05724 -0.32   0.747 -.130622  .093762         0
CUSTIMPL | -5.01e-06      .00000 -2.02   0.044 -9.9e-06 -1.4e-07   30133.1
CUSTIR~G | -.0000361      .00002 -1.83   0.068 -.000075  2.7e-06   3433.72
 DCERTIF*| -.0809835      .02999 -2.70   0.007 -.139766 -.022201         0
 DN1N2BB*|   .5376465      .13585    3.96   0.000   .271385  .803908         0

DN4N11*| -.0932975      .02903 -3.21   0.001 -.150203 -.036392         0
AREAMA~T |   .1701444       .0763    2.23   0.026   .020599  .319689   .382434
AREACO~R | -.1644408      .08504 -1.93   0.053 -.33112  .002239   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. mfx compute, dydx predict(outcome(2)) at(ESCOL=6.7272727 EXPER=22.25974 DTEC=0
DGER=0 CUSTIMPL=30133.088 CUSTIRRIG=3433.718
>  DCERTIF=0 DN1N2BB=0 DN4N11=0 AREAMANGAUVAINT=.3824336 AREACOCOACER=.16462405)

Marginal effects after ologit
      y  = Pr(CONTCATEG==2) (predict, outcome(2))
         =  .76598437
------------------------------------------------------------------------------
variable |      dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL | -.0003124      .00134 -0.23   0.815 -.002933  .002308   6.72727
   EXPER |   .0009318      .00182    0.51   0.608 -.002633  .004496   22.2597
    DTEC*| -.1553744      .10738 -1.45   0.148 -.365827  .055079         0
    DGER*| -.0080546      .03703 -0.22   0.828 -.080632  .064522         0
CUSTIMPL | -1.10e-06      .00000 -0.52   0.602 -5.2e-06  3.0e-06   30133.1
CUSTIR~G | -7.91e-06      .00002 -0.53   0.599 -.000037  .000022   3433.72
 DCERTIF*| -.2156432      .14733 -1.46   0.143 -.504408  .073121         0
 DN1N2BB*| -.4169597      .12689 -3.29   0.001 -.665651 -.168268         0

DN4N11*| -.398328      .14292 -2.79   0.005 -.678448 -.118208         0
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AREAMA~T |   .0372337      .06844    0.54   0.586 -.096909  .171376   .382434
AREACO~R | -.0359856      .06845 -0.53   0.599 -.170153  .098182   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

. mfx compute, dydx predict(outcome(3)) at(ESCOL=6.7272727 EXPER=22.25974 DTEC=0
DGER=0 CUSTIMPL=30133.088 CUSTIRRIG=3433.718
>  DCERTIF=0 DN1N2BB=0 DN4N11=0 AREAMANGAUVAINT=.3824336 AREACOCOACER=.16462405)

Marginal effects after ologit
      y  = Pr(CONTCATEG==3) (predict, outcome(3))
         =  .13028798
------------------------------------------------------------------------------
variable |    dy/dx    Std. Err. z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
---------+--------------------------------------------------------------------
   ESCOL |   .0017399      .00597    0.29   0.771 -.009959  .013439   6.72727
   EXPER | -.0051898      .00327 -1.59   0.112 -.011595  .001215   22.2597
    DTEC*|    .229128      .12176    1.88   0.060 -.009518  .467774         0
    DGER*|   .0264844      .09346    0.28   0.777 -.156695  .209663         0
CUSTIMPL |   6.11e-06      .00000    1.95   0.051 -1.8e-08  .000012   30133.1
CUSTIR~G |    .000044      .00002    1.84   0.065 -2.8e-06  .000091   3433.72
 DCERTIF*|   .2966267      .16218    1.83   0.067 -.021246    .6145         0
 DN1N2BB*| -.1206868      .03576 -3.37   0.001 -.190779 -.050595     0

DN4N11*|   .4916255      .14425    3.41   0.001   .208903  .774348         0
AREAMA~T | -.2073781      .08595 -2.41   0.016 -.375845 -.038912   .382434
AREACO~R |   .2004264      .10401    1.93   0.054 -.00342  .404273   .164624
------------------------------------------------------------------------------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
. prvalue, x(ESCOL=6.7272727 EXPER=22.25974 DTEC=0 DGER=0 CUSTIMPL=30133.088
CUSTIRRIG=3433.718 DCERTIF=0 DN1N2BB=0 DN4N11=0
> AREAMANGAUVAINT=.3824336 AREACOCOACER=.16462405)

. prvalue, x(ESCOL=6.7272727 EXPER=22.25974 DTEC=0 DGER=0 CUSTIMPL=30133.088
CUSTIRRIG=3433.718 DCERTIF=0 DN1N2BB=0 DN4N11=0
> AREAMANGAUVAINT=.3824336 AREACOCOACER=.16462405)

ologit: Predictions for CONTCATEG

Confidence intervals by delta method

95% Conf. Interval
     Pr(y=1|x):       0.1037   [ 0.0402,    0.1672]
     Pr(y=2|x):       0.7660   [ 0.6680,    0.8640]
     Pr(y=3|x):       0.1303   [ 0.0574,    0.2032]

         ESCOL         EXPER          DTEC          DGER      CUSTIMPL
CUSTIRRIG       DCERTIF       DN1N2BB
x=     6.7272727      22.25974             0             0     30133.088
3433.718             0             0

          DN4N11  AREAMANGA~NT  AREACOCOACER
x=             0      .3824336     .16462405

.


