
RESUMO
O presente artigo busca entender o estado da arte na discussão de

cadeias produtivas agroalimentares, abordando as principais correntes
teóricas utilizadas, os métodos empregados e a visão estratégica dentro
da análise dessas cadeias.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to understand the state of the art of

the debate as far as commodity chains in agribusiness are concerned. It
addresses the main theoretical approaches and methods being used as
well as the strategic view present in the analysis of those chains.
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Introdução

Opresente trabalho apresenta as diferentes correntes
de pensamento que buscam entender as cadeias
produtivas voltadas para o agronegócio, procu-

rando identificar as bases teóricas que sustentam essas
abordagens. Dessa forma, busca-se apresentar as princi-
pais abordagens referentes às cadeias produtivas, aspectos
relevantes, autores e perspectivas de investigação.

O entendimento do agronegócio passa pela abordagem
de sistemas agroindustriais (SAI), que, conforme Bata-
lha (2007), são constituídos pelo conjunto de atividades
inerentes à produção agroindustrial, desde a produção
dos insumos até a disponibilização dos produtos para os
consumidores, abarcando toda e qualquer matéria-prima
agropecuária ou produto final específico. A figura abaixo
ilustra esse conceito de sistema agroindustrial:

Figura 1: Sistema Agroindustrial
Fonte: adaptado de Batalha (2006)
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As indústrias de apoio consistem em transportes,
combustíveis, indústria química, indústria mecânica,
indústria de eletrodomésticos, embalagem e outros ser-
viços. Na indústria alimentar, a produção caracteriza-
se pelas atividades de pecuária, agricultura e pesca;
a transformação divide-se em primeira, segunda e
terceira transformação; e a distribuição reúne ataca-
do, varejo, restaurantes, hotéis, etc.. Nas indústrias
não alimentares encontram-se a exploração florestal,
a indústria de fumo, couros e peles, têxtil, móveis,
papel e agroenergia. O SAI abrange tanto as indústrias
alimentares quanto as não alimentares, nas quais se
encontra a produção de biodiesel.

Batalha (2007) ainda apresenta três outros níveis
de análise na abordagem do entendimento do SAI: o
complexo agroindustrial (CA), a cadeia de produção
agroindustrial (CPA) e as unidades socioeconômicas de
produção (USEP). A primeira, CA, parte de determina-
da matéria-prima, examinando os diferentes processos
industriais e produtos que se originam a partir desta. Já
a segunda, CPA, faz o caminho inverso, partindo de de-
terminado produto para os processos e matérias-primas
que o compõem. A USEP caracteriza-se pelas unidades
de produção que participam da cadeia e que asseguram
o funcionamento do sistema.

Sobal et al. (1998, apud BATALHA, 2007, p.33)
apresentam diferentes perspectivas para enfocar as ca-
deias produtivas: a cadeia agroindustrial, cujo foco está
no encadeamento dos fluxos produtivos e de matéria-
prima; o modelo circular, que enfoca os mecanismos
de retroalimentação e informação; a forma de rede, que
passa a ganhar maior importância na análise agroin-
dustrial; e o contexto, que centraliza suas atenções nas
relações e dinâmica de funcionamento entre os sistemas
agroindustriais e o ambiente. Sendo assim, faz-se neces-
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sário entender as diferentes formas de abordar o estudo
das cadeias produtivas do agronegócio.

Abordagens Teóricas

Batalha (2007), Lourenzani et al. (2003) e Pedroso
et a/.(2004) apontam para uma análise sistêmica da
agroindústria, sendo utilizadas diferentes abordagens
teóricas, tais como alianças e redes verticalizadas,
gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Mana-
gement - SCAM), canais de distribuição, sistema agro-
alimentar, cadeias de produção, Filière e Commodity
Sistem Aproach. Estas abordagens são chamadas de
mesoanálises, focando na relação entre os diferentes
agentes que constituem a cadeia produtiva ou que com
ela interagem. O enfoque mesoanalítico, na concepção
de Pedroso et al. (2004), visa combinar duas lógicas
paradoxais, a da competição e a da cooperação, enten-
dendo os novos arranjos empresariais que se formaram
para enfrentar um mundo mais complexo, diverso e
antagônico caracterizado pela descontinuidade.

Segundo os autores, as fronteiras que delimitavam
as organizações tornaram-se mais flexíveis e permeá-
veis, o que corrobora com a visão de Batalha (2006),
entendendo as organizações como sistemas abertos,
em constante troca com seu meio, cuja dinâmica cor-
responde às influências de diversos fatores, tais como
políticos, sociais, tecnológicos, culturais, dentre outros.
Caracteriza-se a mesoanálise, de acordo com o autor,
pela análise estrutural e funcional de subsistemas e da
relação destes com o sistema integrado.

O enfoque sistêmico, segundo Lorenzani et al.
(2003), baseia-se no entendimento das organizações
como sistemas abertos, em dinâmica interação com o
ambiente, buscando eficiência, englobando uma série de
subsistemas, com múltiplos caminhos para a obtenção de
resultados, em que a sinergia entre as partes faz do todo
algo maior que a sua simples soma. Busca-se, com isso,
a visualização das inter-relações dos elementos dos sis-
temas tomados como partes de um processo comum.

Dentre as abordagens mesoanalíticas, destacam-se a
Commodity Sistem Approach (CSA) ou a Global Commo-
dity Chain Analysis (GCC), que serão abordadas a seguir.

Global Commodity Chain (GCC)

Segundo Raikes et al. (2000), a GCC caracteriza-se
por uma rede de processos produtivos que resulta em
commodities acabadas, sendo usada para discutir uma
variedade de cadeias mundiais de produtos agrícolas no
início da era moderna. Em geral, esta abordagem foca o
novo e emergente sistema global de fabricação, no qual
a integração econômica vai além do comércio interna-

cional de produtos e insumos, englobando a produção
dispersa, embora estritamente coordenada, das diversas
atividades ao longo das cadeias de determinadas com-
modities e produtos manufaturados, ignorando, assim,
os aspectos históricos e os contextos cíclicos.

Nesta abordagem, as cadeias produtivas são classifica-
das em cadeias direcionadas pelo produtor ou pelo com-
prador, buscando entender quatro dimensões significati-
vas: a estrutura de entrada e saída, a cobertura territorial,
a governança e a base institucional, compreendendo como
os agentes-chave constróem, coordenam e controlam os
laços e fluxos produtivos entre matérias-primas, fornece-
dores, processadores, distribuidores e varejistas.

Nas cadeias direcionadas ou governadas pelo produ-
tor, como a automobilística, por exemplo, os fabricantes
são os agentes-chave, sendo as atividades de menor
agregação de valor terceirizadas a montante para uma
rede de fornecedores e a jusante para distribuidores ou
varejistas. Neste tipo de cadeia, as barreiras de entrada
consistem em larga-escala de produção, plantas com alta
tecnologia produtiva, exigência de elevados investimen-
tos e economias de escala. Já nas cadeias direcionadas
ou governadas pelo comprador, as barreiras de entrada
nas atividades produtivas são baixas, os agentes-chave
controlam o design, o marketing, a marca e o varejo.

Gereffi et al. (2005) identificam cinco tipos básicos
de governança na cadeia de valor: mercadológica, mo-
dular, relacionai, cativa e hierárquica. A mercadológica
baseia-se na continuidade das relações comerciais entre
parceiros ao longo do tempo, em que os custos de mu-
dança seriam baixos para ambos. No tipo modular, os
fornecedores produzem de acordo com as especificações
do cliente, podendo fornecer um serviço completo, em
que assumem total responsabilidade pela tecnologia,
produção e aquisição de componentes e materiais em
nome do cliente. O tipo relacionai caracteriza-se por
interações complexas entre compradores e fornecedo-
res, criando mútua dependência entre as partes e níveis
elevados de ativos específicos. Nas cadeias cativas,
pequenos fabricantes tornam-se dependentes de grandes
empresas compradoras, sendo totalmente controlados
por estas últimas. Nas cadeias hierárquicas, a governança
caracteriza-se pela integração vertical, dando-se pelo
controle gerencial da matriz sobre suas subsidiárias.
Ainda segundo os autores, o que determina a governança
na cadeia de valor é a complexidade das transações, a
forma como as informações são codificadas e a capaci-
dade dos fornecedores.

Para Raikes et al. (2000), a GCC ainda apresenta
problemas no que se refere a sua definição, sendo fraca
ou ambiguamente definida. Isso cria dificuldades para
os estudos empíricos e para a seleção da metodologia de
teste, o que gerou poucas análises quantitativas. A distin-
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ção binaria entre cadeias governadas por produtores ou
compradores parece não ser suficiente, não englobando
outras realidades que apontam para uma distribuição
diferente de poder.

A GCC nasce da teoria dos sistemas mundiais e in-
corpora conceitos da teoria das transações econômicas e
da teoria moderna de negócios. Já o conceito de Filière,
proposto pela escola francesa, origina-se da escola da
regulação e da convention theory.

Filière

Pedroso et al. (2004) apontam para a multiplicidade
de visões que se manifestam na literatura, inclusive quan-
to a sua origem e conceituação. São utilizadas diferentes
abordagens para sua definição, incluindo conceitos da
análise de sistemas, organização industrial, nova e tradi-
cional economia industrial, ciência da gestão e economia
marxista, dentre outras (RAIKES et a/., 2000).

Batalha (2007) entende que Filière pode ser traduzida
como cadeias agroindustriais de produção e, conforme
também abordado por Pedroso et al. (2004), as dife-
rentes definições apresentam os seguintes elementos,
que comporiam a visão dessas cadeias de produção: 1)
como uma seqüência de operações de transformação
independentes, passíveis de separação e conectadas
tecnologicamente entre si; 2) como um fluxo de relações
comerciais e financeiras permeando os diferentes está-
gios de transformação; 3) como um conjunto de ações
articulando os meios de produção.

Batalha (2007) segmenta a cadeia de produção em
três grandes blocos - o da comercialização, o da pro-
dução e o da produção dos insumos -, apresentando
operações convergentes e divergentes ao longo das
diferentes cadeias produtivas.

Este tipo de abordagem inicia-se na escola francesa
nos anos 60 e é utilizado no estudo da produção agrícola
de países em desenvolvimento, lidando inicialmente
com sistemas locais de produção e consumo, mais
preocupado com a questão institucional que com a da
competitividade - e, recentemente passando a utilizar a
teoria dos custos de transação em suas análises. Muito
embora não exista uma unanimidade, a Filière é uma
abordagem mesoanalítica, pois não foca nem a unidade
nem o macroambiente: trata-se de um corte vertical na
cadeia, focando as relações complexas e heterogêneas
que se estabelecem na cadeia de produção agrícola,
orientando-se para uma lógica de jusante e montante.
Cabe salientar, no entanto, que essa noção é fortemente
utilizada na análise de cadeias agrícolas.

A análise de cadeias de produção assemelha-se à de
Filière, mas não se restringe às cadeias agrícolas, abran-
gendo também outros tipos, como as cadeias setoriais e

os complexos industriais. Na análise destas cadeias, con-
ceitos como o de Supply Chain Management (SCM) e de
Canais de Marketing são utilizados. O primeiro, derivado
da logística, busca integrar e controlar os processos ao
longo da cadeia produtiva, e o segundo procura organizar
os fluxos de canal (propriedade, posse física, promoção,
negociação, pagamento, pedido, dentre outros) do pro-
dutor para o consumidor final, através de uma rede de
intermediários (BOWESOX; CLOSS, 2001; BALLOU,
2006; COUGHAN et al, 2002; NOVAES, 2001).

A utilização desses diferentes enfoques busca abordar
temas como distribuição, logística, otimização de pro-
cessos, estratégias, governança, relação institucional e
fluxos diversos, de forma a poder descrever e entender a
complexa dinâmica das cadeias produtivas, tanto no que
se refere aos relacionamentos, trocas, competitividade
das empresas e do sistema como um todo, quanto ao
relacionamento entre as diversas cadeias que se cruzam,
competem e se apoiam.

As abordagens acima descritas implicam cortes
verticais nas cadeias de suprimentos, ora partindo de
determinada matéria-prima até o produto final, ora
partindo deste para suas diversas origens. O conceito
de cadeia de produção, segundo Batalha (2007), tem
especial utilização como metodologia de divisão setorial
e sistema produtivo, como formulação e análise de polí-
ticas públicas e privadas, como ferramenta de descrição
técnico-econômica, na análise estratégica das empresas,
na análise das inovações tecnológicas, no apoio à tomada
de decisão e na análise da competitividade.

Um sistema de produção pode ser visto como uma
rede de empresas formada através de alianças estratégi-
cas, abarcando processos de fusões e aquisições, até o
controle total da cadeia via integração vertical completa.
Desta forma, a noção de redes de empresas pode ser
incorporada ao estudo da dinâmica das cadeias produ-
tivas e da ligação entre os atores deste sistema social,
sendo muito útil no entendimento das novas formas de
organização das cadeias agroindustriais.

Supply Chain Networks (SCN)

Brito e Roseira (2003) propõem um modelo para o
entendimento da SCN. Os autores partem do princípio
de que a liberalização e a globalização do comércio e da
produção, ao intensificar a competição, direcionaram as
empresas para focarem em suas competências centrais,
adquirindo produtos e serviços complementares. Essa
especialização fez com que a produção de determinado
produto resultasse de uma cadeia complexamente estru-
turada, fazendo com que essas redes de valor agregado
acabassem competindo entre si e cooperando. As frontei-
ras entre cliente e fornecedor não são mais perfeitamente
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definidas, e a especialização aumenta a interdependência
entre as empresas, fazendo com que os gestores busquem
desenvolver uma rede de fornecedores, identificando os
parceiros estratégicos e buscando formas de comprome-
timento que permitam o acesso a recursos e atividades
essenciais para a empresa.

Sob essa perspectiva, o que a empresa possa oferecer
dependerá da sua capacidade de mobilizar os recursos
e atividades de outras empresas, o que, por sua vez,
depende do valor de suas próprias atividades e recursos
para essas empresas. Dessa forma, a importância da
empresa na rede será determinada pelas suas relações
de troca e formará a base de sua estratégia, que, por sua
vez, se traduzirá em esforços para influenciar, modificar
ou preservar essa posição (MATTSSON; JOHANSSON,
1992; MÕLLER; HALLINEN, 1999).

Sendo assim, o entendimento da rede de valor implica
abordar questões como os tipos de relacionamentos,
funções e efeitos; a forma como a empresa mobiliza
seus parceiros; como os processos de interação entre os
fornecedores são iniciados e desenvolvidos; como essas
dinâmicas afetam a posição e a estratégia dos atores en-
volvidos; e o conhecimento da rede de fornecimento pela
empresa focai e as vantagens que podem ser auferidas
por esse conhecimento.

Destacam-se, assim, três principais abordagens para
o entendimento da cadeia do biodiesel e sua internacio-
nalização: Global Commodity Chain Approach, Filière
e Supply Chain Network. Essas abordagens possuem
muitos pontos em comum, podendo complementar-se
ao longo da análise, conforme o objeto desta migre dos
atores para as relações e para o sistema como um todo.

Na seqüência serão apresentadas brevemente as
abordagens metodológicas para o estudo de cadeias
de suprimento.

Abordagens metodológicas

Segundo Raikes et al. (2000), os estudos quantita-
tivos têm sido poucos, exigindo que os conceitos e as
estruturas propostos por essas abordagens sejam mais
bem elaborados e definidos para este fim. Pedroso et
al. (2004) consideram o enfoque de cadeia como uma
abordagem fenomenológica, uma vez que as relações
entre as empresas formam uma estrutura que não pode
ser considerada um objeto isolado, constituindo-se em
uma abordagem mesoanalítica e devendo utilizar me-
todologias apropriadas para tanto. Por sua vez, Batalha
(2007) defende a abordagem sistêmica como a mais
adequada para o entendimento do complexo agroindus-
trial e suas relações.

O método do estudo de caso tem sido bastante explo-
rado em artigos, teses e dissertações. Técnicas como a

de entrevistas em profundidade, levantamentos biblio-
gráficos e documentais e a utilização de questionários
semi-estruturados costumam apoiar tais estudos. Estudos
quantitativos são mais comuns quando enfocados aspec-
tos logísticos, estudos de competitividade e metanálises,
a exemplo de Makino et al. (2004).

Analisando uma amostra de doze artigos, dos 115
publicados no site do Grupo de Estudos e Pesquisa
Agroindustriais da Universidade Federal de São Carlos
- GEPAI (http://www.gepai.dep.ufscar.br/publicacoes-
busca.php/buscanome=Luiz%20Fernando%20de%20
Oriani%20e%20Paulillo#gepai), observa-se que 10
artigos são estudos qualitativos e dois quantitativos, dos
quais, quatro são estudos de casos múltiplos, um é estudo
de caso único, um de cunho teórico. Ainda do total, seis
utilizaram levantamentos de dados secundários, e oito
utilizaram entrevistas em profundidade ou questionários.
A unidade de análise dos artigos varia entre SCM, CP,
UEN e Canais de Distribuição, sendo abordados temas
como competitividade, RBV, qualidade, inovação,
alianças estratégicas e a nova economia industrial como
foco das análises.

Sendo um tema muito amplo e complexo, o estudo de
cadeias de valor ou suprimentos pode abarcar uma série
de métodos, dependendo se o foco da análise está nas
relações verticais, nos ciclos de realimentação, na forma-
ção da rede ou no entendimento do complexo como, um
todo. Desta forma, Batalha (2007) afirma que o conceito
de produção agroindustrial pode ser utilizado como uma
metodologia para a divisão setorial do sistema produtivo;
uma ferramenta para formulação e análise de políticas
públicas e privadas; para descrições técnico-econômicas,
como metodologia de análise da estratégia das firmas,
para análise de inovações tecnológicas, e para a análise
da competitividade das cadeias agroindustriais.

Já, conforme Raikes et al. (2006), a análise de Fi-
lière possui uma tradição mais quantitativa, buscando
quantificar entradas e saídas, preços e valor agregado ao
longo da cadeia produtiva, focando principalmente as
commodities primárias nas colônias francesas.

De qualquer forma, não existe uma abordagem única
para o tema, tampouco uma metodologia específica ou
mais utilizada nas análises. Os autores apontam para
o entendimento do complexo agroindustrial através de
uma abordagem sistêmica, o que permitiria uma melhor
compreensão do fenômeno cadeia ou redes e de suas
relações internas e com outras cadeias ou outras redes e
destas com o ambiente. Tanto a teoria da complexidade
como o pensamento sistêmico pode contribuir muito para
o desenvolvimento de uma teoria de cadeia produtiva que,
conforme Raikes et al. (2006), Batalha (2007) e Gerefíi et
al. (2005), necessita ainda ser melhor elaborada e definida
de forma a constituir um corpo teórico mais denso.
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Como as abordagens teóricas apresentadas têm sido
utilizadas para entender as estratégias e a competitivi-
dade das empresas, apresenta-se na seqüência um breve
resumo do foco dessas análises.

A análise estratégica
nas cadeias de produção

No que se refere às cadeias produtivas, o foco da aná-
lise estratégica e da competitividade migra da empresa
propriamente dita para a rede na qual está integrada ou
através da qual participa no mercado, cresce e expande
suas operações. Um conceito central na atuação em redes
é que a empresa passa a focar suas competências centrais,
buscando conectar-se estrategicamente a outras que
complementem e suportem a atuação destas no mercado,
ou, como no caso das cadeias verticais, dependendo da
estabilidade ambiental, a empresa dominante pode in-
tegrar vários elos, de forma a aumentar sua governança
em determinada cadeia.

Assim, alguns enfoques são encontrados nos artigos
que analisam as estratégias e a competitividade das
empresas. São eles:

• o entendimento da governança da cadeia;
• a questão do foco em competências centrais es-

tratégicas;
• o posicionamento nas redes;
• as fusões e aquisições;
• as alianças estratégicas;
• as estratégias logísticas.

A capacidade de articulação dos atores dentro da rede
ou da cadeia vertical, conforme o caso, assume papel
estratégico fundamental para a construção de alianças,
inovações e acesso a mercados.

Simon (1991) propõe o entendimento da economia,
ou o mercado, do ponto de vista dos intercâmbios ou
transações entre empresas, afirmando que a economia
deve ser entendida em termos das relações entre empre-
sas e sua complexidade. Segundo Brito e Roseira (2003),
o contexto industrial tende a fomentar a interdependência
entre os atores na coordenação de seus recursos e ati-
vidades, estimulando a especialização e fazendo com
que a empresa passe a considerar sua posição na rede
como uma perspectiva estratégica - posição essa que é
determinada pelas relações de troca e forma a base para
a ação estratégica.

A visão baseada em recursos (RBV) pode contribuir
para o entendimento das competências e o posicionamen-
to da empresa na rede ou na cadeia. Grant (2001) afirma
que os recursos e as capacidades internas da empresa
estão na base da estratégia da empresa e constituem-se
na principal fonte de lucro desta. O autor afirma ainda

que, quando o ambiente externo está em um estado de
fluxo (interação em redes), os recursos e as capacida-
des fornecem uma base mais estável para configurar a
identidade da empresa (posicionamento na rede). Essas
rotinas e aprendizagem estendem-se às relações na rede
ou na cadeia, diminuindo os custos de transação, aumen-
tando a interdependência entre os atores e reforçando a
especialização e, conseqüentemente, o posicionamento
na rede. Mesmo em cadeias direcionadas pelo comprador
ou produtor, essa abordagem pode fornecer uma base
importante para o desenvolvimento da estratégia.

Brown e Eisenhardt (2004) buscam entender a estra-
tégia competitiva para indústrias no limiar do caos. Por
caos entendem o mercado em fluxo constante, emergindo,
fechando-se, reduzindo-se, dividindo-se, colidindo e
crescendo. A concorrência surge e desaparece, sendo, por-
tanto, imprevisível. Na opinião dos autores, em indústrias
altamente competitivas, cuja mudança é imprevisível,
as empresas de sucesso são as que, devido a sua flexi-
bilidade, melhor se adaptam, buscando constantemente
fontes de vantagem competitiva. Para os autores, grande
parte das indústrias contemporâneas caracteriza-se pela
velocidade e imprevisibilidade da mudança - incluindo
clientes, tecnologias, concorrentes, colaboradores, le-
gislação, fornecedores, ambiente político, dentre outros
- que traz o desafio estratégico da adaptação constante,
sendo a capacidade de captar sinergias empresariais um
fator estratégico para a competição.

Para Silva e Batalha (1999), as abordagens com-
petitivas privilegiam a firma como espaço de análise,
tendendo a considerar a competitividade de determinado
setor ou nação como a soma da competitividade destas
firmas. No entanto, no que se refere ao agronegocio,
segundo os autores, o espaço de análise deve ser a cadeia
de produção como um sistema aberto, que vai além da
soma de suas partes, principalmente devido às relações
que se estabelecem e aos ganhos de coordenação e
diminuição de custos de transação, necessitando um
enfoque sistêmico para sua compreensão. Esse enfo-
que sistêmico relaciona-se à verticalidade do sistema,
à orientação por demanda, à coordenação dentro dos
canais de comercialização, à competição entre canais e
à alavancagem - pontos-chave na cadeia em que ações
beneficiariam vários participantes.

Outras estratégias abordadas e sugeridas na literatura
são a de integração vertical (fusão, aquisição e alianças
estratégicas), diversificação e inovação. Batalha (2007)
afirma que a integração vertical proporciona vantagens
associadas à apropriação de lucros dos mercados situa-
dos a montante e a jusante ou o controle deles, de forma
a favorecer a atividade original. Já a diversificação segue
outra lógica, buscando a via de produtos e mercados. As
fusões e aquisições visam, dentre outros, à obtenção de
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sinergias operacionais e financeiras, economias de esca-
la, acesso rápido a mercados e melhoria da coordenação
de atividades. No que tange à inovação, os autores aten-
tam para o fato de que esta pode repercutir não somente
nas atividades da empresa, mas em toda a cadeia, como
no caso da tecnologia.

No que se refere à logística, Faria e Costa (2005)
argumentam que a logística integrada visa coordenar
os processos logísticos de forma a oferecer determinado
nível de serviço ao cliente, com o menor custo possível
e maior valor para o acionista. O nível de serviço com-
preende uma série de atividades ligadas à satisfação do
cliente, tais como qualidade do produto, eficiência da en-
trega, critérios de armazenagem, disponibilidade, dentre
outros, que possibilitem uma percepção de valor, ou seja,
a relação entre os benefícios percebidos e o custo total da
propriedade para o cliente. Já o valor para os acionistas
está ligado à capacidade da gestão em diminuir custos,
aumentar a eficiência do capital de giro e do custo fixo,
minimizar impostos e melhorar a rentabilidade. Desta
forma, o desafio da logística integrada é agregar valor
para o cliente, otimizando o resultado econômico e ga-
rantindo a continuidade da organização. O conhecimento
dos custos da empresa e do sistema logístico contribui
para uma negociação, visando a uma troca e a parcerias
mais justas, ao longo da cadeia de abastecimento, e
contribui também para o estabelecimento de vantagens
competitivas. Sendo assim, conforme o acima exposto,
depreende-se que o desafio estratégico, no que concerne
às cadeias relacionadas ao agronegócio, consiste em
estabelecer uma visão sistêmica da rede de empresas
que interagem para o abastecimento de diferentes mer-
cados, entender esse mercado como um fluxo intenso de
transações entre organizações e em constante mudança

e buscar estabelecer uma posição nesta rede de forma a
agregar valor através do desenvolvimento, obtenção e
aperfeiçoamento de recursos e capacidades, crescendo
por meio dessas relações e, sempre que possível, bus-
cando estabelecer alianças estratégicas.

Considerações finais

Buscou-se abordar, no presente trabalho, as bases
para o entendimento e a pesquisa de cadeias produtivas,
principalmente relacionadas com o agronegócio. O en-
tendimento dessas cadeias, suas formas de abordagem,
metodologias utilizadas e aspectos estratégicos inerentes
são de fundamental importância para o estudo do desen-
volvimento da cadeia do biodiesel, etanol e outros tipos
de biomassa que contribuam para um desenvolvimento
sustentável e menos agressivo ao meio ambiente.

A necessidade de energia, principalmente a energia
não poluidora e renovável, tem demanda crescente em
nosso planeta e se constitui em um desafio e oportu-
nidade para o Brasil, necessitando uma análise mais
aprofundada de como estas cadeias se constituirão,
qual será seu impacto ambiental, o impacto nas demais
cadeias produtivas alimentares, o inter-relacionamento
e/ou desenvolvimento de novas cadeias produtivas para
os subprodutos gerados, quais serão as tecnologias
demandadas, dentre outros.

Uma das questões fundamentais é de como se in-
serir de forma competitiva no abastecimento mundial
com lucratividade e sem prejuízo a outras cadeias
essenciais à manutenção do homem, desafiando
empresas e governos a se organizarem e articularem
estratégias que possam posicionar um e outro na rede
mundial de abastecimento.
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