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RESENHA EXECUTIVA

1. RETROSPECTIVA
A rápida evolução do agronegócio, no

Brasil, vem provocando uma significativa al-
teração nas características da produção agrí-
cola, em diversos segmentos desse mercado.
Na cadeia de suprimentos agroindústria!, o
produtor rural tende a se transformar em
um fornecedor com algumas característi-
cas análogas às vigentes em outras cadeias
industriais: qualidade definida por espe-
cificações técnicas, contratos de duração
definida, entrega programada, relações de
assistência técnica orientadas para a me-
lhoria de qualidade ou desenvolvimento de
novos produtos.

Em diversas cadeias de suprimento de
produtos de origem agrícola, os produtores
rurais são muitos e pequenos, tomando por
referência a indústria para a qual fornecem.
Quase sempre, também, o custo do trans-
porte dos produtos limita a amplitude do
raio de ação desses pequenos produtores,
Ainda assim, interessa à grande indústria
estreitar relações com eles, pois a existência
deles racionaliza o volume do seu inves-
timento, que fica mais concentrado na
atividade industrial. E por extensão, estan-
do pressionada pela competição, precisa a
indústria contar com a evolução técnica dos
seus fornecedores,

Como regra geral, a agroindústria quer,
principalmente, assegurar volumes certos
de matéria-prima a preços que estejam
razoavelmente sob o seu controle. Não lhe
interessa comprar mais do que sugere a sua
programação de produção, não é a especu-
lação com "commodities" o seu negócio
principal. Ela quer ser competitiva no seu
produto final e minimizar custos; adminis-
trar o impacto dos ciclos da natureza nos
negócios faz parte da sua busca pelos me-
lhores resultados.

O produtor agrícola, porém - até mesmo
aquele dedicado às culturas ditas "perma-
nentes" - ainda tem por referência as suas
safras. Cada novo ano é um ano novo para
as suas decisões. Assim, para prevenir-se
quanto às mudanças de intenções dos pro-
dutores agrícolas, certas indústrias prefe-
rem ter alguma produção própria, mesmo
que isto se torne um ônus (na premissa de
que o retorno do negócio industrial, em
tese, costuma ser melhor). O futuro das ca-
deias de agronegócios, ao que parece, passa
pela consciência das partes no tocante à
estabilidade das relações.

Portanto, para uma indústria que lidera
uma cadeia de suprimentos de abrangên-
cia regional, são diversos os motivos para
promover e melhorar as suas parcerias
agrícolas. Porém os modelos de parceria e
as características dos parceiros compõem
um amplo cenário, face às peculiaridades
de cada produto e de cada ambiente de

2. MODELOS DE PARCERIAS
AGRÍCOLAS

Oito experiências de parceria foram pes-
quisadas, tendo em vista identificar as re-
gras do jogo estabelecidas entre produtor
rural e agroindústria, bem como os níveis
de flexibilidade e conforto nessas relações.
Essas experiências estão ocorrendo em oito
diferentes segmentos de mercado (fumo,
eucalipto, frangos, laranja, café, feijão, fito-
terá picos e produtos orgânicos), não signifi-
cando que o modelo de parceria investiga-
do seja o predominante, no segmento, mas
que ele pode representar uma evolução nas
relações cliente/fornecedor. Nas experiên-
cias mais antigas que foram visitadas (fumo
e frangos), o grau de disseminação dos mo-
delos já deve ser maior.
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Em cada um desses modelos foram anali-
sadas, do ponto de vista das relações cliente/
fornecedor, as seguintes variáveis:
• Propriedade da terra
" Existência e características de um con-

trato formal
• Preços e negociação
• Assistência técnica
• Vendas no mercado "spot"
• Relação de dependência entre as partes
9 Conforto negociai aparente

Um quadro sinótico com indicadores
qualitativos (Figura 1) reflete o comporta-
mento dessas variáveis em cada modelo de
parceria considerado.

A primeira observação que salta à vista, da
análise do quadro sinótico, é ser a proprie-
dade da terra (ou a simples posse, quando
for o caso) quase sempre do produtor rural,
indicando que as indústrias que buscam

modelos alternativos de parcerias não que-
rem mais imobilizar recursos nesse item.

Em diversos casos, porém, a necessidade
de assegurar volumes e preços conduz a um
processo de seleção de fornecedores, com os
quais deve existir um contrato formal, O pra-
zo desses contratos pode ser mais ou menos
longo, dependendo das características de cada
negócio. Por exemplo, é provável que um
fornecedor de eucalipto para a indústria de
papel necessite de um prazo contratual maior
do que um produtor de laranja ou de fumo,
pois o seu ciclo de produção é mais longo.

O comportamento das demais variáveis
analisadas depende, em maior ou menor
escala, da existência prévia de um contrato
formal, regulando as relações, e das espe-
cificidades de cada negócio. Assim sendo,
torna-se útil descrever essas relações no con-
texto dos mercados correspondentes

Figura 1: Condições Específicas dos Modelos
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3. CONDIÇÕES ESPECIFICAS
DOS MODELOS

3.1. FUMO
Foi entrevistada uma grande empresa

industrial de cigarros que não tem pro-
dução própria e mantém parceria com
pequenos produtores de fumo. As relações
são reguladas por um contrato que costuma
ser renovado anualmente, no qual existe o
compromisso de compra (da indústria) c o
de entrega (do produtor). O contrato esta-
belece a área a ser plantada,, resultando daí
uma estimativa preliminar dos volumes a
serem negociados com cada produtor.

Para garantir qualidade uniforme da sua
matéria-prima, a indústria fornece as se-
mentes e um sistema padronizado para a
produção das mudas. Faz parte da rotina
desse segmento, após a colheita das folhas
que vão para a indústria, arrancar as plantas
originais e plantar as novas mudas em outro
local, assegurando a rotação, para melhor
controle de pragas e preservação do solo.

A área ocupada pela safra anterior é utili-
zada para outras culturas, e a indústria ajuda
nisso, com orientação técnica. Dessa forma o
produtor usa, em média, apenas 10% da área
da sua propriedade para o plantio do fumo,
em cada safra, e isto reduz a sua dependên-
cia da indústria. A avicultura, a apicultura, o
plantio de eucalipto e a produção de legumes
e hortaliças têm sido, para o produtor, as suas
atividades complementares mais atraentes.

Os preços pagos são definidos em função
da classe de fumo, a qual depende da posi-
ção da folha na planta, da cor e da qualida-
de.E estipulado um valor para cada classe
no início da safra, e o reajuste da tabela
decorre de negociações entre a indústria e a
federação dos produtores de fumo da região.
Os produtores recebem o pagamento após a
entrega da produção correspondente.

Todos os meses o produtor recebe a vi-
sita da assistência técnica da indústria. A
adoção das melhores práticas de cultivo e
de secagem é fundamental para a redução
dos custos e conseqüente maximização dos
ganhos do produtor. A secagem, no caso,
é feita em uma estufa especial, patenteada
pela indústria, e financiada aos produtores
em condições tidas como vantajosas.

Para a indústria, a lealdade do produtor
decorre, acima de tudo, da sua satisfação
em relação aos ganhos; e a rentabilidade
da cultura do fumo costuma ser em média
- para um produtor eficiente - mais alta
que a obtida por outras atividades agrícolas
compatíveis com as pequenas propriedades.
(Segundo um entrevistado, apenas a produ-
ção de legumes e hortaliças pode permitir
ganhos superiores, mas em condições de
risco bem maiores.)

A indústria entrevistada informou que
o produtor, embora comprometido por
contrato com determinada expectativa de
volume de produto, costuma ser atraído
por ofertas de pagamento antecipado fei-
tas pelos seus concorrentes industriais e
pelos exportadores de fumo. Ainda assim,
o "turn over" dos produtores (que deixam
de fornecer para a indústria) nunca chega
a 5%, a cada safra.

Porém, nos anos de alta demanda, a in-
dústria se vê forçada* a "melhorar a classe
do fumo", ou seja, pagar pelo preço das
classes superiores, para evitar os desvios
- que acontecem quando uma parte da
produção prevista vai para o mercado
"spot". Tais desvios se referenda uma par-
cela pouco significante do volume total
comercializado pela indústria, cabendo
registrar que esta, por outro lado, não tem
o compromisso formal de adquirir volumes
adicionais de produto, quando ultrapassem
as estimativas contratuais.

. n°44



RESENHA EXECUTIVA

3.2. FRANGOS
Foram entrevistadas duas indústrias que

mantêm parcerias com alguns milhares de
produtores rurais. Ambas possuem instala-
ções de abate de aves e exportam uma parte
da produção.

Um dos entrevistados descreveu o seu
sistema de parceria, ,que se baseia em um
contrato formal sem prazo definido. O .par-
ceiro credenciado recebe do industrial, em
lotes, os pintos que irá engordar, as orienta-
ções técnicas, as rações e os medicamentos
que deverá utilizar. O tamanho do lote
entregue ao produtor - mas que pertence
à indústria - está relacionado com a capa-
cidade instalada (galpões e equipamentos)
da propriedade rural. Assim, o produtor se
remunera pelo ganho de peso dos animais,
que são devolvidos à indústria, em média,
50 a 60 dias depois. (Cada produtor recebe,
em média 6 lotes/ano.)

Esse entrevistado informou que provi-
dencia, para os seus parceiros rurais, o
financiamento bancário para a instalação
de galpões e aquisição de equipamentos. A
sanidade das aves é um fator crítico, reque-
rendo que a atividade de assistência técnica
aconteça de forma intensiva. No contexto
da produção avícola, o produtor rural é um
convertedor de proteína vegetal em animal,
dado que as rações - fornecidas pela indús-
tria - representam a parte principal do custo
da produção.

As indústrias entrevistadas não possuem
instalações próprias para a engorda das aves:
no segmento, esta c uma atividade terceiri-
zada com o produtor ruraí credenciado. Ou
seja, todos os produtores rurais dedicados
à engorda de frangos trabalham em terras
próprias ou arrendadas. O tamanho médio
dessas propriedades é 13 hectares e todos os
produtores credenciados mantêm alguma
atividade agrícola suplementar. Uma das

indústrias entrevistadas é organizada sob a
forma de cooperativa, à qual os produto-
res devem se associar. Nessa indústria há
estímulo para que o produtor de frangos
também plante milho, que ela utiliza na
produção de rações balanceadas. Há pro-
dutores que também produzem suínos ou
gado leiteiro, mas não podem, por motivos
sanitários, engordar outras espécies de aves.

Os preços de recompra das aves são nego-
ciados por ocasião da entrega de cada lote.
Como regra geral, a indústria absorve as va-
riações havidas no preço do mercado, para
mais ou para menos. Um dos entrevistados
informou que a negociação do preço pago
ao produtor leva em conta o GPD (ganho
de peso/dia) que aquele parceiro vem obten-
do, em função da qualidade das suas instala-
ções e do sen desempenho profissional.

A questão da lealdade das parcerias pare-
ce estar colocada cm outros termos: os gran-
des abatedouros respeitam acordos entre si
que definem áreas de captação, cm função
das suas condições logísticas. Assim, para
atender à demanda por maior volume de
matéria prima (aves para abater) cada indús-
tria estimula a ampliação da capacidade dos
seus bons parceiros, ou a entrada de novos
na sua região de influência. Dessa forma, a
lealdade torna-se quase compulsória. Porem
os entrevistados consideram que, na prática,
a grande maioria dos parceiros está satis-
feita, e a constante presença da assistência
técnica da indústria ajuda muito nisso. Em
ambos os casos, destacou-se a importância
do relacionamento humano: os técnicos da
indústria são recebidos quase como mem-
bros da família do produtor.

Ambas as entrevistas ressaltaram que
engordar aves, para ..os produtores creden-
ciados, é uma atividade atraente porque
depende pouco de variações climáticas e
de sazonalidade. Torna-se uma fonte de
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renda previsível e freqüente, que funciona
como um pulmão, dando mais fôlego às
atividades suplementares que esses parcei-
ros mantêm. Por esse motivo, esclarece um
entrevistado, há uma constante oferta de
pequenos produtores rurais, na sua região,
que desejam se habilitar corno fornecedo-
res da indústria, dispostos a aderir às condi-
ções exigidas,

3.3. LARANJA
Uma grande indústria de suco de la-

ranja, que atua no mercado interno e na
exportação, possui unidades industriais no
Estado de São Paulo e também nos Estados
Unidos. Parte expressiva das frutas que uti-
liza é adquirida junto a produtores rurais,
mas esta indústria possui também produção
própria, em fase de expansão.

A remuneração da laranja, nos últimos
anos, tem sido feita em dólar; até recen-
temente, cotação longamente reprimida
vinha causando desestímulo ao produtor,
estimulando sua migração para outras cul-
turas agrícolas (principalmente a cana de
açúcar), isto explica, de certo modo, a ten-
dência da indústria em investir na amplia-
ção dos laranjais próprios.

A maioria dos produtores de laranja firma
contratos anuais, mas há produtores que
preferem vender a sua safra no mercado
"spot", ao preço do dia. Outros, ainda, atu-
am de forma mista, através de um contrato
de volume determinado, em caixas, porém
reservando parte da sua produção para o
mercado "spot".

Nos contratos anuais que os produtores
firmam, o preço é negociado, pela indústria,
diretamente com cada produtor, ou com
um "pool" de produtores reunidos em uma
associação regional, E usual um adianta-
mento de 30% na assinatura, tomando por
base um volume estimado de produção.

Até recentemente as propriedades agríco-
las, em grande maioria, produziam exclusi-

,
vãmente laranjas.

Quase sempre os contratos são de compra
e venda; não está prevista a assistência técni-
ca ao produtor, pela indústria, nem tampou-
co o fornecimento de mudas. As quebras de
safra, motivadas por doenças de vários tipos
ou razões climáticas, são absorvidas pelos
produtores. Reconhece o entrevistado: "Nós
não temos nm relacionamento tão estreito
com os produtores rurais como têm os frigo-
ríficos que atuam com suínos e frangos".

Além do mais, os insumos agrícolas subi-
ram de preço c o agricultor, por contrato,
tem de entregar a sua produção no pátio da
indústria. A conjugação desses fatores deixa
o produtor de laranjas, às vezes, em uma
situação difícil, mormente quando a taxa de
câmbio lhe está adversa.

Disse o entrevistado: "Talvez tenhamos que
mudar esse esquema. A tendência das indús-
trias é trazer para os produtores mais tecnolo-
gias e mais recursos. Há um grande apelo para
o maior uso da irrigação e para a introdução
de variedades mais resistentes a pragas e do-
enças, lemos também que nos movimentar
por mais recursos para o citricultor - mais
financiamento c melhor remuneração - para
que ele não prefira, simplesmente, arrendar
suas áreas para canaviais, A laranja, aliás, di-
ficilmente se consorcia com outras culturas",
Pelo exposto, as parcerias agrícolas no 'setor
ainda têm muito que evoluir.

3.4, FEIJÃO
O tipo de parceria relatado" a seguir é

bastante original. Trata-se da iniciativa de
um grande fabricante mundial de defen-
sivos agrícolas, com quatro plantas indus-
triais no país, e que concebeu um projeto
intitulado "Mais Feijão, uma Cadeia de
Valor", visando estimular o uso correto
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dos insumos que ela vende e monitorar o
desempenho desses clientes.

A novidade é que o fabricante de defensi-
vos é quem faz a comercialização do feijão
junto a grandes distribuidores e redes de su-
permercados, A área plantada dos produto-
res rurais que se associaram nessa iniciativa
cresceu rapidamente.

Nesse modelo, um produtor rural que
adere ao protocolo de produção (não se
trata de um contrato formal) passa a contar
com a assistência técnica da indústria, que
começa pela instalação de .um software que
visa apoiar a gestão empresarial da proprie-
dade agrícola. Com isso a indústria gerencia
a aplicação correta dos seus insumos, mas
também permite ao agricultor verificar o
desempenho das sementes, fertilizantes e
implementos utilizados. Para maior apoio
ao produtor, a indústria criou o "SAP-
Sistema de Apoio ao Produtor", que vem a
ser um serviço assistência! "on line".

A premissa básica do projeto é a possibi-
lidade de obter preços "premium" para um
feijão "premium", e isto já foi conseguido.
Pelo protocolo, o produtor deve obedecer às
dosagens e aos momentos certos de aplica-
ção dos defensivos, seguir as normas fitossa-
nitárias de armazenagem e dar garantia de
origem. O protocolo prevê compromissos
mútuos apenas para a safra em curso. Após
a colheita, o produtor não está obrigado a
continuar usando os insumos da indústria e
pode mudar de cultura, se quiser - mas não
é isto que vem acontecendo.

Para o produtor, os benefícios têm sido
a garantia de manutenção do preço por
produção, a garantia de escoamento rápido
da sua safra (a vida útil do produto é curta),
mais produtividade, mais qualidade, melhor
orientação para atendimento de normas
ambientais e sanitárias (grandes distribui-
dores e redes de supermercados passaram

a exigir isso) e o aumento da capacitação
profissional do pessoal de campo,

Porém, ao mesmo tempo que cogita es-
tender o modelo para outras culturas (por
exemplo, o café) a indústria de defensivos
entende que o modelo praticado está reque-
rendo alguns ajustes. Até agora, para ela os
benefícios têm sido - além da colocação
dos seus insumos junto aos produtores - a
valorização da imagem da sua marca e o
conhecimento mais detalhado das pecu-
liaridades da cultura do feijão e do melhor
uso dos seus insumos. Não obstante, diz o
entrevistado, "o projeto cresce rápido e o
negócio principal da nossa empresa é ven-
der agroquímicos".

3.5. CAFÉ
O modelo descrito a seguir é utilizado

por uma empresa européia especializada
em cafés finos. Essa empresa adquire no
Brasil o café em grão, ainda cru, que será
torrado por ela, na Europa. Em seguida, ela
fornece o produto (café em pó, para máqui-
nas de café expresso) mediante contratos,
para cerca de 40.000 bares e-restaurantes da
Europa, dos Estados Unidos e do Japão: o
equivalente a cerca de 5 milhões de xícaras
de café por dia.

No Brasil, ela já possui 400 fornecedores
cadastrados de café em grão, e o dobro disso
é o número dos interessados que aguar-
dam oportunidade, mas a seleção é muito
exigente. A empresa mantém, no Brasil,
um laboratório especialmente montado
para qualificar os cafeicultores brasileiros.
Quando uma amostra recebidá"pelo labora-
tório recebe a classificação "café especial",
a fazenda é visitada, em seguida, para se
constatar que o café da amostra é o mesmo
da lavoura. Quando aprovado, ao fim da
primeira remessa o fornecedor recebe um
selo "cobre". Na segunda remessa, um selo
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"bronze". Após mais três remessas bem su-
cedidas, ele recebe um selo "ouro" e passa
a fazer parte de um "clube" cujo nome é
a marca da empresa importadora; isto per-
mite ao produtor ganhar bônus e prêmios
em viagens (além do foto de que o preço
recebido está acima do mercado).

O envio de uma remessa-fora das espe-
cificações desqualifica o fornecedor. Além
disso, segundo o entrevistado, a importado-
ra européia não tem interesse no fornecedor
que tem no café uma atividade secundária
(profissionais liberais de sucesso, empresá-
rios de outros ramos etc.) Ela presume que
o bom fornecedor tem presença constante
na lavoura, e isto seria um fator essencial
para a qualidade que ela precisa e exige.

Em suma, este caso não é o de uma par-
ceria agrícola, na medida em que o lado
comprador estabelece seus parâmetros e
exigências, paga bem, e... mais nada. O
produtor gasta mais em insumos, dispensa
uma atenção constante ao seu cafezal, mas
não tem nenhuma garantia, inclusive de
fornecimento - apenas o preço "premium".
Seu maior proveito irá decorrer da sua con-
dição de produtor diferenciado, que se viu
compelido a atingir.

3.6. EUCALIPTO
O entrevistado é um executivo de uma

grande empresa produtora de papel e celu-
lose, a qual já opera com parceiros rurais na
produção de eucalipto, em outras regiões do
país, mas está pondo em prática um novo
modelo de parcerias na região Sul, intitula-
do "Poupança Florestal".

Pelo contrato de parceria, a empresa
fornece mudas, assistência técnica regular
e periódica, organiza junto a bancos um pa-
cote financeiro para os produtores parceiros,
compra a madeira e ainda se encarrega do
corte e do transporte na época prevista. O

produtor fica dono de 10% da madeira para
negociar livremente. As garantias do finan-
ciamento são representadas pelo próprio
bosque em formação (não pela hipoteca da
propriedade) c isto aumenta a atratividade
do modelo para o agricultor.

Tratando-se de um modelo novo, posto
em prática há três anos, ainda não ocorreu
a fase de comercialização do produto que
ocorre, em princípio, após cinco anos do
plantio. Mas as expectativas de preço dos
parceiros que aderiram são favoráveis.

Pelo modelo, o produtor deve plantar
com eucalipto, no máximo, 20% da área
da sua propriedade. A empresa contratante
estimula e orienta o plantio de produtos
alternativos, para diminuir a dependência
do agricultor, havendo boa aceitação das
atividades de apicultura (mel) e plantio de
acácia negra (tanino para curtumes, inclusi-
ve para exportação).

Na fase de crescimento do bosque, é pos-
sível intercalar outras culturas, para aduzir
renda ao produtor, enquanto o sombrea-
mento não se torna um empecilho. A partir
desse ponto, é ainda possível o plantio de
ferragens, de variedades compatíveis, para
Alimentação do gado.

O executivo informou, também, que as
outras indústrias de celulose e papel com
fábricas no Sul do país estão tomando ini-
ciativas semelhantes, motivo pelo qual já
existe certa competição, na indústria, pelos
bons parceiros.

Na expectativa do entrevistado, aquele
produtor que observar todos os cuidados
çle manejo e manutenção recomendados
pela assistência técnica poderá obter um
rendimento muito bom. Nesse sentido, a
indústria implantou um.ceutro de difusão
de técnicas e treinamento, onde são dados
cursos aos produtores, com participação de
uma universidade federal.
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A empresa está começando, também, a
propor parcerias análogas com assentados
do MS'F, que poderiam melhorar a com-
posição da renda dessas propriedades, mas
vem encontrando alguma resistência.

3.7. FITOTERÂPICOS
A indústria entrevistada possui três uni-

dades de produção de fitoterápicos, destina-
das, respectivamente, à fabricação de cos-
méticos, medicamentos e alimentos. Para
se abastecer, além de plantios próprios, a
empresa utiliza pequenos, produtores rurais
credenciados para o projeto "Parcerias para
um Mundo Melhor".

As plantas utilizadas para a produção de
extratos são de origem exclusivamente or-
gânica, como também os fertilizantes e de-
fensivos que são aplicados. Os fornecedores
credenciados são escolhidos tomando por
base os seguintes critérios: terra adequada
paia o tipo de planta a ser produzida; fami-
liaridade com plantios orgânicos, inclusive
o uso de insumos e bactérias biológicas;
tempo de tolerância até a planta começar a
produzir; adesão total às condições impostas
para o plantio.

A indústria dá treinamento para o tipo
específico de cultura que o parceiro irá
produzir, e possui um departamento de bo-
tânica que faz monitoramento constante do
plantio. A produção de cada parceiro deverá
ser homologada por entidade certificadora,
atestando a ausência de produtos químicos
de qualquer natureza, para que a indústria
cumpra o compromisso cie aquisição do
produto, conforme o contrato anual. Dessa
forma a indústria consegue dar aos seus
clientes - em geral, outras indústrias - as
garantias de pureza, qualidade e princípio
ativo que eles exigem.

As condições contratuais, até mesmo o
prazo, podem, variar de acordo com as ca-

racterísticas da produção contratada, mas
o preço é construído com o produtor, caso
a caso. A contratante chega, inclusive, a
oferecer financiamento para o plantio das
espécies de maturação mais longa; e o sis-
tema de pagamentos leva em conta, além
disso, os volumes contratados. Para produtos
especiais, em escala pequena, o pagamento
costuma ser à vista.

Em outros casos, de maior volume, é feito
em parcelas, conforme programação prévia.
Sempre que a produção ultrapassa o con-
tratado (desde que tenha sido monitorada)
a indústria adquire o excedente, ao preço
combinado (isto é viável porque as plantas
já colhidas, após processo de secagem, po-
dem ter até dez anos de vida útil). O mo-
nitoramento do plantio é permanente, pois
a indústria pode compartilhar, sob certas
condições, eventuais prejuízos decorrentes
de causas naturais e de outros imprevistos
de difícil controle.

São preferidas, pela indústria, as cultu-
ras de plantio mais difícil, porém de alto
valor agregado.

Não raro, a produção do-extrato é total-
mente destinada a um único cliente, que é
exigente nas suas especificações. O entre-
vistado informou, ainda, que produz 600
ton/mês de plantas desidratadas, e possui
certificado ISO 9002. Os extratos produzi-
dos são destinados, também, à exportação
(Ásia, Europa, Estados Unidos, Mercosul).

Os cuidados sanitários pós-colheita são
indispensáveis, por isso, a indústria forne-
ce o transporte dos produtos colhidos, e
cia mesma tem instalações de secagem.
Porém, os produtores de maior porte
podem instalar na sua propriedade, com
orientação da indústria, o sistema de
secagem homologado. Têm sido muito
raros os casos de descredenciamento dos
parceiros agrícolas.
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Ao que parece, entre os pontos fortes
da indústria entrevistada estão o conheci-
mento especifico das técnicas de cultivo,
da produção dos extratos e dos usos finais
de uma grande variedade de culturas
especiais. As características do negócio,
porém, sugerem que o crescimento da in-
dústria não deva ser muito rápido. Por esse
motivo, ela não se empenha em aumentar
muito o número de fornecedores creden-
ciados, malgrado a existência de muitos
novos interessados. Em princípio, ela pre-
fere satisfazer à demanda adicional de seus
clientes, até onde for possível, através dos
parceiros atuais.

3.8. OUTROS PRODUTOS
ORGÂNICOS

Foram pesquisados, também, mais dois
projetos de parcerias envolvendo produtos
orgânicos. No primeiro deles, a entidade en-
trevistada foi uma associação de produtores,
cujo formato social se assemelha ao de uma
cooperativa, mas cuja atuação está concen-
trada cm dois itens: a comercialização dos
produtos orgânicos dos associados (verdu-
ras, legumes, frutas, café, açúcar, leite e
seus derivados) e o apoio técnico para que
os associados obtenham a certificação dos
produtos pela entidade certificadora. Para
tanto, a cooperativa reúne profissionais sob
a forma de serviços voluntários.

O segundo experimento é conduzido
por uma grande usina de açúcar que se es-
pecializou na produção de açúcar orgânico
para exportação. Esta indústria, que se
orientou para o mercado interno só depois
de atingir uma posição consolidada nos
seus negócios de exportação, aproveitou os
seus canais internos para distribuir alguns
outros produtos (café, sucos de fruta e
achocolatados) de origem orgânica, através
de parceiros credenciados.

Km ambos os modelos de parceria o pe-
queno produtor é dono da sua terra, tem
liberdade comercial c adere à associação (no
1° caso) e à usina por livre opção. A agricul-
tura orgânica é mais exigente e trabalhosa,
envolve maiores custos, mas vem oferecen-
do preços compensadores e o mercado dos
produtos orgânicos está em expansão. Ambas
são experiências recentes, que vão indo bem,
mas a construção de relações duradouras
com os parceiros está apenas no começo.

4. CONCLUSÕES
Alguns segmentos importantes do agrone-

gócio não foram abrangidos nesta resenha:
cana de açúcar (cuja complexidade será
tratada em uma resenha específica) com-
plexo soja, carnes e laticínios, por exemplo.
Ainda assim, a pesquisa demonstra que os
modelos de relacionamento com clientes,
há muito conhecidos no marketing indus-
trial, estão se tornando mais freqüentes em
diversos ambientes do agronegócio, No
tocante a esta resenha cabe, contudo, des-
tacar os seguintes pontos:
• Em cada segmento analisado, há caracte-

rísticas intrínsecas - os modelos não são
iguais, embora guardem semelhança em
diversos aspectos.

• As indústrias visitadas pela pesquisa, na
sua grande maioria, não se limitam a
especificar, comprar, receber e pagar -
elas colaboram na estratégia e na organi-
zação dos fornecedores que desenvolvem,
para garantir a eficiência do processo e
também, às vezes, no financiamento da
produção que lhes é ofertada.

• Não obstante, elas buscam evitar rela-
ções que tragam vínculos de dependên-
cia excessiva: a diversificação inteligente
das atividades, no âmbito do fornecedor
(pequeno produtor rural) é estimulada
pela indústria de diferentes maneiras. •
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