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A globalização, com a formação de blocos econômicos, maior velocidade na troca de informações, 
evolução mais rápida de tecnologias e a crescente complexidade e incerteza do ambiente 
organizacional vem influindo decisivamente para a mudança do padrão de concorrência das 
empresas. Somado a isto, com o fim da inflação desenfreada na última década, ocorreram 
mudanças expressivas no padrão de consumo.  
 
Isto afeta visceralmente o modelo de gestão das empresas, voltando-as para o cliente. A isto 
chamamos de gestão da qualidade.  
 
Normalmente a escolha por determinadas marcas ou produtos pelos clientes envolve alguns 
fatores. Um deles é a qualidade intrínseca dos produtos (aspecto, cheiro, cor entre outros). Não 
menos importante é o custo, e para isto ganhos de escala, melhoria nos processos, e outros são 
fundamentais para aumentar a competitividade.  
 
Outro aspecto é a segurança alimentar, e por isso o empresário deve estar atento para um 
rigoroso controle de qualidade da matéria-prima e para o controle de processos para se evitar 
contaminação física, microbiana e química (antibióticos, praguicidas, e outros).  
 
A eficiência no atendimento, ou eficiência logística também é outro fator crítico. Por fim 
destacamos a moral da empresa, ou ainda, como ela se relaciona com os seus colaboradores, a 
credibilidade da marca, a responsabilidade social e ambiental, além de outros atributos 
intangíveis.  
 
Quando falamos de agronegócio devemos considerar uma complexa rede de troca de mercadorias, 
serviços, dinheiro e informações que ocorrem entre os diversos atores de uma cadeia produtiva, 
desde os fornecedores de insumos e outros bens e serviços antes da porteira, passando pela 
produção agropecuária em si, e os atores à jusante da porteira, como agroindústrias e 
distribuidores, até chegar ao consumidor.  
 
Considerando esta intrincada cadeia de suprimentos, podemos dizer que a qualidade é definida 
pelo elo mais fraco, no caso o produtor rural.  
 
Geralmente, comparando-se com as indústrias de insumos, agroindústrias e distribuidores os 
produtores rurais enfrentam maiores problemas de infra -estrutura, capacitação 
gerencial/administrativa, além de sofrer mais intensamente com fatores biológicos e climáticos.  
 
Portanto a qualidade como fator de competitividade deve ser trabalhada na cadeia produtiva como 
um todo, capitaneada por setores mais a jusante da porteira, desenvolvendo um trabalho que 
envolva múltiplos conhecimentos, para traduzir em atributos do produto (químicos, físicos, 
organolépticos) os desejos de sua majestade, o cliente. 
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