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A PRODUÇÃO HORTÍCOLA DE PEQUENOS PRODUTORES DA REGIÃO DA 

LAGOA DAS FLORES: uma análise sob a ótica da competitividade e sustentabilidade 

ambiental 

 

RESUMO 

 

A comercialização de produtos hortícolas passou por importantes transformações nos últimos 

anos, exigindo dos produtores maior eficiência produtiva de forma a atender aos requisitos de 

competitividade e sustentabilidade ambiental. A produção de hortaliças exige planejamento e 

aplicação de estratégias na sua condução, a fim de minimizar perdas, mitigar os impactos e 

melhorar qualidade e produtividade. Essas mudanças têm sido um grande desafio para a 

integração dos produtores da cadeia produtiva de hortaliças. Diante dessas questões, buscou-

se neste trabalho analisar os fatores que favorecem  a integração da cadeia de hortaliças e sua 

influência na competitividade e sustentabilidade ambiental, identificando os gargalos e pontos 

críticos, levantando a importância da visão sistêmica para se formular estratégias para o setor. 

A área de estudo é a Lagoa das Flores, bairro com características "rurais" de Vitória da 

Conquista, Bahia, que tem nessa atividade uma importante fonte de renda. Foram aplicadas 

entrevistas, no período de  março a agosto de 2014. A partir dos dados levantados foi feita a 

análise de cadeia tomando-se como referência os conceitos de Commmodity System Approach 

(CSA) e cluster de Michael Porter, e as Condicionantes de cluster de Zacarelli. De acordo 

com a pesquisa, pode-se verificar que a cadeia de hortaliças da Lagoa das Flores é 

desintegrada, em função de fatores sociais, tecnológicos e estruturais, não havendo portanto 

clusterização do segmento. As condicionantes aqui tratadas mostraram que, apesar da 

concentração geográfica e da demanda crescente por hortaliças em Vitória da Conquista, os 

produtores da Lagoa das Flores não têm acompanhado as exigências do mercado. Dessa 

forma, as estratégias de competitividade e sustentabilidade ambiental para esses produtores 

necessitam de um processo educativo e de profissionalização da atividade. Além disso, a 

cooperação com vistas à diferenciação no mercado, novas tecnologias, manejo sustentável, 

acompanhamento técnico, pesquisas, mais acesso às políticas públicas e visão sistêmica do 

setor são elementos pouco presentes na área de estudo e, portanto, na presença desses 

elementos ter-se-ia integração e melhor estruturação dos produtores locais de hortaliças. Sob 

essas condições os produtores seriam mais competitivos e, possivelmente conquistariam uma 

produção mais sustentável ambientalmente. 

 

Palavras-chave: Cadeias Produtivas. Competitividade. Sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE HORTICULTURAL PRODUCTION OF SMALL PRODUCERS IN THE AREA 

OF LAGOA DAS FLORES: an analysis from the perspective of competitiveness and 

environmental sustainability 

 

ABSTRACT 

 

The marketing of vegetables has undergone important changes in recent years, requiring 

producers to have greater productive efficiency in order to meet the requirements of 

competitiveness and environmental sustainability. Vegetable production requires planning and 

implementation strategies in its conduction in order to minimize losses, mitigate impacts, and 

improve quality and productivity. These changes have been a major challenge for the 

integration of the supply chain?? producers of vegetables. Therefore, this study seeks to 

examine the factors that promote the integration of vegetable chain and its influence on 

competitiveness and environmental sustainability. It also intends to identify bottlenecks and 

critical points, raising the importance of a systemic vision to formulate strategies for the 

sector. The chosen study area was Lagoa das Flores, a neighborhood with "rural" 

characteristics in Vitória da Conquista, Bahia, where this activity is an important source of 

income. Interviews were conducted in the period of March-June 2014. The data was analyzed 

taking as reference the concepts of Commmodity System Approach (CSA) and cluster by 

Michael Porter, and Determinants of cluster by Zacarelli. Our study shows that the vegetables 

chain of Lagoa das Flores is disintegrated due to social, technological, and structural factors, 

thus there was no clustering of the segment. The constraints discussed here showed that 

despite the geographic concentration and the growing demand for vegetables in Vitória da 

Conquista, producers from Lagoa das Flores do not meet the requirements of the market. 

Thus, strategies for competitiveness and environmental sustainability for these producers 

require educational measures and the professionalization of the activity. Moreover, 

cooperation to market differentiation, new technologies, sustainable management, technical 

research, more access to public policy and a systemic view of the sector are scarce elements in 

the area studied and therefore the presence of these elements would lead to better integration 

and structuring of the local producers of vegetables. Under such conditions the producers 

would be more competitive and possibly master a more environmentally sustainable 

production. 

 

Keywords: Production Chain. Competitiveness. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A comercialização de produtos agrícolas passou por importantes transformações nos 

últimos anos. Neste novo cenário, a conquista da competitividade e da sustentabilidade 

ambiental acontece quando se contempla uma integração de um conjunto de fatores em uma 

cadeia produtiva. O negócio agrícola brasileiro tem assimilado continuamente estes sinais, 

procurando integrar e harmonizar estas condicionantes com todos os segmentos desse 

mercado. 

Na década de 1990, com a abertura comercial no país, vários grupos internacionais 

começaram a atuar no Brasil, principalmente, no setor varejista, com novas técnicas de 

gerenciamento, tecnologia de informação e negociação, conforme assinala Batalha (2001). 

Concomitante a esse desafio, surgiram questões ambientais, um movimento que buscava 

atender a demanda da sociedade, que exigia das empresas, além dos aspectos relativos à 

qualidade dos produtos, um sistema produtivo inserido na conservação dos recursos naturais 

(DONAIRE, 2010). Esse tipo de demanda se disseminou por todo o mundo ao longo das 

últimas duas décadas, e, dessa forma, os países, internamente, buscaram se adaptar a esse 

novo padrão de produção e consumo.  

No Brasil, essas exigências levaram os empresários brasileiros, mesmo que sob 

pressão, a experimentarem novas técnicas de gerenciamento e a buscarem por alianças 

estratégicas. Nesse novo cenário globalizado, de comercialização de produtos agrícolas, 

incorporou-se o conceito de cadeia produtiva, dando-se atenção especial ao Agronegócio 

(BATALHA, 2001). 

Entre as cadeias produtivas, a cadeia de hortaliças é altamente desafiadora, pois tem 

uma dinâmica de mercado própria e é influenciada por fatores como diversidade e 

estacionalidade da produção. Dessa forma, as atividades de produção de hortaliças exigem 

planejamento e estratégias na condução da atividade, pois sofrem pressão dos preços e da sua 

vida curta pós-colheita, devido à sua alta perecibilidade.  

Para Melo e Vilela (2007), um dos gargalos da cadeia produtiva de hortaliças são as 

perdas ainda na colheita e, posteriormente, nas etapas subsequentes, como embalagem, 
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transporte, armazenamento e da comercialização até o consumo.  

Dados do Anuário Brasileiro de Hortaliças 2013 (CARVALHO, 2013) mostram que a 

produção de hortaliças brasileira, no decorrer dos últimos anos, dá mostras de seu potencial 

produtivo. No entanto, há um déficit entre entradas e saídas de produtos. O avanço neste 

quadro é um dos desafios do setor, ao mesmo tempo em que a cadeia busca maior 

conhecimento e reconhecimento, diante da importância que assume na geração de emprego e 

renda para o meio rural.  

A produção brasileira de hortaliças cresceu 31% entre 2000 e 2011, conforme os 

últimos levantamentos da Embrapa Hortaliças (2014), sendo que, desse percentual, 83,7% 

deveu-se ao incremento na produtividade decorrente da adoção de novas tecnologias. Por 

outro lado, a área praticamente não se alterou, mantendo-se em cerca de 800 mil hectares. Na 

relação com o aumento populacional, a disponibilidade aumentou em torno de 17,4%, sendo 

que o consumo diminuiu 1,92 kg/habitante entre 2002 e 2008 e a média anual brasileira está 

em torno de 27 kg/hab, conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), 

realizada pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE) em 2008.  

Estudo de Melo e Vilela (2007), desde a década passada, já apontava para mudanças 

nos setores de distribuição e comercialização, as quais são um desafio aos agentes da cadeia 

produtiva de hortaliças. Do lado da demanda, os consumidores mostram-se cada vez mais 

exigentes, na qualidade e disponibilidade do produto nos pontos de venda. Do lado da oferta, 

as grandes redes de supermercado, que detêm mais de 50% da comercialização de hortaliças 

nos grandes centros urbanos do país, têm dificuldade em alinhar demanda e oferta. Os autores 

acrescentam ainda que a produção de hortaliças como atividade agroeconômica se diferencia 

por exigir poucos investimentos, em contraste com outras atividades agrícolas extensivas. 

Além disso, a maior parte da produção de hortaliças (60%) está concentrada em propriedades 

familiares com menos de 10 hectares, sendo as áreas intensivamente utilizadas.  

As hortaliças fazem parte das olerícolas, que se caracterizam como atividade 

econômica de alto risco em função de problemas fitossanitários, maior sensibilidade às 

condições climáticas adversas e maior vulnerabilidade à sazonalidade da oferta, gerando 

instabilidade de preços. Mesmo assim, a atividade gera grande número de empregos, devido à 

elevada exigência de mão-de-obra, desde o plantio até a comercialização. Estima-se que cada 

hectare plantado com hortaliças possa gerar, em média, entre 3 a 6 empregos diretos e um 

número idêntico de indiretos. Quanto ao potencial de receita para o produtor, em condições 

normais de mercado, as hortaliças proporcionam receitas líquidas por hectare muito 

superiores a outros cultivos temporários, enquanto as culturas tradicionais alcançam menos de 
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US$500/ha, as hortaliças geram de US$ 2 mil a US$ 25 mil/ha (MELO; VILELA, 2007). 

Diante deste cenário altamente desafiador, esta pesquisa busca identificar a integração 

da cadeia produtiva dos pequenos produtores de hortaliças da Lagoa das Flores, em Vitória da 

Conquista – BA, sua competitividade e sustentabilidade. Para realizar tal análise, foram 

adotados os conceitos de cluster, de Porter (1989), e a análise das dez condicionantes para um 

cluster, de Zacarelli (1995), a fim de identificar o potencial da cadeia produtiva de hortaliças 

da  região. 

A abordagem de Zacarelli (1995) busca analisar, em um espaço comum, diversas 

organizações de um mesmo segmento, partindo-se da ideia de que essa forma organizativa 

gera maximização da utilidade dos recursos e potencialidades econômicas, que dessa forma 

atinge as condicionantes básicas. Por outro lado, a não identificação destas condicionantes, 

segundo esse mesmo autor, revelam que a cadeia está desintegrada, e, portanto, há uma 

provável desarticulação por parte de seus agentes. 

Posteriormente, foi adotada a abordagem de agricluster, acrescentando às análises 

questões ambientais a respeito do tema estudado, dado que o consumidor final deve adquirir 

um produto ambientalmente correto.  

A relevância desta pesquisa também se deve à existência de poucas informações a 

respeito do segmento de hortaliças disponíveis nos órgãos competentes da região de Vitória 

da Conquista – BA.  

Espera-se, com este estudo, identificar estratégias e políticas públicas que propiciem 

maior competitividade do segmento de hortaliças para a região de estudo, a partir da 

compreensão da dinâmica produtiva local. Busca-se, assim, compreender como o grau de 

integração das cadeias produtivas influencia na competitividade e sustentabilidade dos 

pequenos produtores de hortaliças da Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista – BA.  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.2 Geral 

 

Analisar os fatores que favorecem a integração da cadeia produtiva de hortaliças  e sua 

influência na competitividade e sustentabilidade dos pequenos produtores rurais da Lagoa das 

Flores, em Vitória da Conquista, Bahia.  
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1.1.3 Específicos 

 

 Descrever a cadeia produtiva, seus diversos atores sociais e elos; 

 Avaliar as condicionantes que consolidam a sua integração; 

 Identificar os fatores estratégicos que possibilitam vantagens competitivas e 

desenvolvimento sustentável para os produtores de hortaliças da área de estudo.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Para uma contextualização adequada do assunto abordado no decorrer deste estudo, 

primeiramente, apresenta-se uma revisão sobre a cultura de hortaliças, suas especificidades e 

sua importância para a economia do país. Em seguida, são detalhados os conceitos de cadeia 

produtiva, visão sistêmica, gestão estratégica, condicionantes para um cluster e, por fim, são 

analisados os desafios para uma agricultura competitiva e sustentável. 

 

2.1 Hortaliças no Brasil: produção e consumo  

 

No Brasil, a produção de hortaliças evoluiu de pequena horta para propriedades de 

exploração comercial a partir da década de 1940, durante a 2ª Guerra Mundial. Antes disso, 

existiam apenas pequenas explorações diversificadas, localizadas nos “cinturões verdes” dos 

arredores das cidades, havendo o deslocamento em direção ao meio rural, estabelecendo-se 

em áreas maiores e mais especializadas. Com efeito, essa interiorização deveu-se ao fato de 

alguns produtores buscarem melhores condições agroecológicas ou mesmo de ordem 

econômica (COUTO,1997).  

A década de 1950 foi marcada pelo apoio das instituições oficiais de pesquisa e ensino 

à olericultura, surgindo uma retaguarda técnico-científica composta por professores, 

pesquisadores e extensionistas. Na década de 1970, houve um maior empenho do governo 

federal na implantação e funcionamento das Centrais de Abastecimento (CEASA), o que se 

mostrou decisivo, racionalizando a comercialização e beneficiando a produção e a oferta de 

produtos de melhor qualidade (ESPÍRITO SANTO, 2007). 

O destaque da década de 1980 foi a implantação dos sistemas de cultivo protegido em 

estufas e hidroponia, a qual  cresceu de forma acentuada devido às atividades da pesquisa 

oficial, com a recomendação e o lançamento de cultivares de hortaliças adaptadas às mais 

diversas condições climáticas do território nacional (FIGUEREDO, 2007).  
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Quanto à olericultura, uma das suas características mais importantes é a de ser uma 

atividade agroeconômica altamente intensiva em seus mais variados aspectos, em contraste 

com outras atividades agrícolas extensivas, pois aquelas transformam áreas vazias ou 

degradadas em emprego e renda, principalmente, para o pequeno produtor. Assim sendo, a 

olericultura possibilita a obtenção de elevada produção física e de alto rendimento bruto e 

líquido por hectare cultivado e por hectare/ano (FILGUEIRA, 2000). Outras características 

importantes nos empreendimentos hortícolas são a intensa utilização de tecnologias modernas, 

em constante mudança, e o reduzido tamanho da área ocupada, porém, intensivamente 

utilizada, tanto no espaço quanto no tempo. 

Em consonância com esse pensamento, Bevilacqua (2006) também afirma que o 

cultivo de olerícolas possui algumas características relevantes dentro das atividades agrícolas, 

pois possui caráter intensivo quanto à utilização do solo, aos tratos culturais, à mão-de-obra, e 

aos insumos agrícolas modernos (sementes, defensivos e adubos químicos). Acrescenta, 

ainda, que, pela alta rentabilidade física e econômica, a olericultura permite o aproveitamento 

de terrenos de baixa fertilidade natural, cuja utilização seria inviável para outras culturas. Esse 

lucro se dá devido ao seu alto giro e uso intensivo do terreno, pois em uma mesma área pode-

se plantar três ou mais culturas de ciclo curto, e a colheita pode ser realizada depois de 3 a 6 

meses do plantio. 

Por outro lado, é preciso também ressaltar o alto risco dessa atividade para o produtor 

rural, em virtude da maior ocorrência de problemas fitossanitários, da maior sensibilidade às 

condições climáticas e da instabilidade de preços praticados na comercialização. Todavia, no 

Brasil, a diversidade climática permite o cultivo de cerca de sessenta espécies de hortaliças, a 

maioria de forma competitiva e com possibilidades de exportação, a exemplo do melão, alho e 

cebola.  

O sistema de exploração comercial de hortaliças, atualmente, está extremamente 

especializado e exigente em qualidade, e, como resposta, os produtores brasileiros estão 

reduzindo o número de culturas trabalhadas, optando por um sistema de plantio sequencial, e 

intensificando o processo produtivo, causando o agravamento de problemas fitossanitários 

(ESPÍRITO SANTO, 2007). 

Em 2008, a produção de hortaliças folhosas, de flores e de condimentos foi resultado 

de 5.642 unidades de produção agrícola ou propriedades rurais, ocupando 399.436 hectares. 

Entre 1996 e 2008, houve queda de 49% na área de produção, em contrapartida, entre 1995 e 

2007, a produção de acelga e de brócolis apresentou crescimento de 164 e 143%, 

respectivamente (HORTIBRASIL, 2013). 
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A Tabela 1, IBGE (2013), mostra que, do total de 18,7 milhões de toneladas de 

hortaliças produzidas no Brasil, as folhosas representam aproximadamente 30%, devendo-se 

considerar que se encontram incluídas no item outras (5,6 milhões de toneladas), juntamente 

com as demais (beterraba, rabanete, pimentão etc.), ocupando quase 43% das áreas com 

hortaliças no país. Estes números revelam a importância dessas hortaliças na composição 

geral da produção total do país. 

 

Tabela 1 – Produção de Hortaliças no Brasil, 2012 
Produção Área 

(mil ha) 

Produtividade 

(t/ha) 

Participação (%) 

Principais (mil t) Produção Área 

Batata 3.731,8 136,0 27,4 19,9 17,0 

Tomate 3.874,0 64,8 59,8 20,6 8,1 

Cebola 1.519,0 61,1 24,8 8,1 7,6 

Alho 107,0 10,1 10,6 0,6 1,3 

Batata doce 479,4 40,1 11,9 2,6 5,0 

**Cenoura 780,5 26,5 29,5 4,2 3,3 

Melancia 2.079,5 96,6 21,5 11,1 12,1 

Melão 575,4 22,8 25,2 3,1 2,9 

*Outras 5.623,2 342,1 16,4 30,0 42,8 

Hortaliças 18.769,9 800,1 23,5 100,0 100,0 

Fontes: IBGE (2013) – Produção Agrícola Municipal (2012); *FAO – Faostat Database Results (2013). 

** Estimativas do Agronegócio. 

 

Nos últimos 10 anos, a população brasileira tem se defrontado com uma situação 

paradoxal. Se, por um lado, há os resultados expressivos das safras agrícolas, por outro, 

parcela significativa da população convive diariamente com uma situação de insegurança 

alimentar, sem o acesso regular e permanente à alimentação (IBGE, 2013). Somado a isso, 

pode-se destacar a baixa ingestão de hortaliças, frutas e verduras, sendo necessário triplicar o 

consumo médio atual da população brasileira nessa categoria de alimentos (ALMEIDA et al., 

2009). 

Conforme dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE 

(2008), o principal mercado consumidor de frutas e hortaliças é a classe média brasileira. Em 

2008, esse segmento representava 49% do consumo de hortaliças no Brasil e 48% do 

consumo de frutas. Isso indica que, à medida que se amplia a população da classe média, 

maior deverá ser o consumo de hortaliças no país. 

De acordo com o Brasil Rural (2014) e dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA), houve crescimento dos cultivos de frutas e hortaliças nos 

últimos anos, decorrentes de maior produtividade em função de tecnologias mais modernas, 

como o plantio protegido. Tal fato gera maior competitividade do negócio, resultando também 

numa maior lucratividade para o produtor.  
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Entre as folhosas, a alface é a que mais se destaca, respondendo por 11% da produção 

de hortaliças no país. Existem, no Brasil, 66.301 propriedades rurais produzindo alface 

comercialmente, sendo 30% na região Sudeste, 30% na região Sul, 25% na região Nordeste, 

7% na região Centro-Oeste e 6% na região Norte (HORTIBRASIL, 2013), para uma produção 

estimada em 525.602 toneladas para 2014. O estado de São Paulo responde por 31% da 

produção brasileira, o estado do Rio de Janeiro por 27%, seguido por Minas Gerais com 7%, 

sendo que os outros estados somados respondem por aproximadamente 3%. Cada paulistano 

consome quase dois quilos de alface por ano, e, dos seus gastos totais com verduras, 40% são 

destinados à compra da folhosa (CEAGESP, 2013). 

Dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA, 2013) mostram que a área de plantio 

com alface no Brasil contempla atualmente 12.339 hectares, com crescimento de 24% entre 

2000 e 2011 (IEA, 2013). O chamado “Cinturão Verde” concentra a maior produção do país, 

nas regiões de Sorocaba, Mogi das Cruzes e Campinas. No Estado de São Paulo, a alface 

ocupa 7.859 hectares, a produção é de 137 mil toneladas/ano e a geração de empregos é de 

6367. Os principais municípios fornecedores são Piedade (18%), Mogi das Cruzes (14%) e 

Suzano (11%). A cultura da alface apresenta alto grau tecnológico, sendo comuns as práticas 

de produção em estufa, hidroponia e cultivo orgânico, que permitem obter verduras de 

qualidade durante o ano todo. 

Pesquisas da CEAGESP (2013) indicam que as perdas na comercialização da alface 

são relevantes, sendo que 19% da perda ocorrem devido à embalagem inadequada, 17% 

devido ao transporte e 10% devido ao manuseio. Assim, uma logística inadequada da cadeia 

de suprimentos prejudica o consumo e aumenta o desperdício nas feiras livres, supermercados 

e mercadinhos, onde comumente é comercializada. Para que haja uma redução dessas perdas e 

um aumento da oferta da alface e das hortaliças em geral, é fundamental o uso de melhor 

logística a fim de atender às exigências dos consumidores e beneficiar todos os agentes da 

comercialização desses produtos. 

Em se considerando essa realidade, é preciso aqui apresentar as condicionantes que 

caracterizam a integração do ambiente produtivo do agronegócio e a cadeia de hortaliças, de 

forma a caracterizar a problemática do modelo produtivo adotado no Brasil. Com efeito, há 

também a necessidade da compreensão sob a ótica da visão sistêmica, a fim de explicar os 

fatores estratégicos que possibilitam vantagens competitivas e desenvolvimento sustentável 

para os produtores de hortaliças da Lagoa das Flores, foco deste estudo.  
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2.2 Agronegócio, visão sistêmica e cadeias produtivas  

 

O conceito de agronegócio está intimamente ligado ao conceito de cadeias produtivas 

e à relação de interdependência dos sistemas produtivos agrários. O agronegócio, segundo 

Batalha (2001), pode ser conceituado como o conjunto de negócios relacionados à agricultura 

dentro do ponto de vista econômico, podendo ser dividido em três partes: negócios dentro da 

porteira; negócios à montante ou de pré-porteira; e negócios à jusante ou de pós-porteira. Os 

negócios de dentro da porteira são representados pelos produtores rurais de pequeno, médio 

ou grande porte, seja pessoa física ou jurídica. Os negócios à montante ou pré-porteira são 

representados pela indústria e pelo comércio que fornecem insumos para a produção rural. Os 

negócios à jusante ou de pós-porteira, por sua vez, são representados pela compra, pelo 

transporte, pelo beneficiamento e pela venda dos produtos agropecuários, até que cheguem ao 

consumidor final (LIMA; LOURENÇO, 2009), como mostra a figura 1 de uma cadeia geral 

para o agronegócio, abaixo descrita. 

 

 

Figura 1 – Modelo geral de uma cadeia produtiva para o agronegócio. 
Fonte: Castro et al. (2002). 

 

Para Batalha (2001, p. 27), cadeia produtiva é: “a soma das operações de produção e 

distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do 

armazenamento, processamento e distribuição dos agrícolas e itens produzidos a partir deles.” 

Dessa forma, entender a cadeia de hortaliças requer entender o sistema e seus subsistemas, 

sendo essa uma abordagem fundamental para delinear o objetivo desta pesquisa. 



23 

O biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy (1951), em seus estudos sobre a cadeia 

alimentar na Teoria Geral dos Sistemas, mostra a interdependência entre os seres vivos, 

tentando quebrar um pouco da rigidez das leis da física, utilizadas para dar respostas a toda 

problema científico da época. A partir dessa abordagem sistêmica, vários artigos e teses foram 

desenvolvidos para o conhecimento das complexas relações e interações que compreendem as 

ciências naturais e sociais. 

Ao desenvolver os princípios unificadores que perpassam os universos particulares das 

diversas ciências, a teoria dos sistemas aproxima-se dos objetivos da unidade da ciência 

(BERTALANFFY, 1951). Para a teoria dos sistemas, o todo ou o sistema é o produto das 

partes interativas, cujo conhecimento e estudo devem acontecer sempre relacionados ao 

funcionamento dessas partes em relação ao todo.  

O termo ‘cadeia’, aplicado ao processo produtivo, foi utilizado pela primeira vez no 

início da década de 1990, no setor do agronegócio. Registros dessa abordagem sistêmica de 

cadeia foram mencionados em 1957, nos Estados Unidos, na universidade de Harvard, através 

dos trabalhos de Davis Goldberg, cuja evolução se dá na expressão de agribusiness e a noção 

de Commmodity System Approach (CSA). Em concomitância, na França, Morvan 

desenvolveu a mesma linha de pensamento na década de 1960, contribuindo com a noção de 

cadeia (filière). 

No Brasil, assim como nos países desenvolvidos, a introdução do termo “cadeia” se 

deu no setor agropecuário, que se desenvolveu a partir da década 1950 e passou por 

importantes mudanças conceituais, resultando no avanço das práticas administrativas e 

produtivas e possibilitando o crescimento de uma rede extensa e complexa de organizações 

públicas e privadas em prol deste setor, denominando-se assim de agribusiness, Complexo 

Agroindustrial (CAI) ou agronegócio (BATALHA, 2001). 

A partir de então, houve elevado crescimento da indústria voltada às atividades 

agrícolas, incorporando progressos tecnológicos de ampla magnitude, sendo esse crescimento 

decorrente de um processo em nível mundial denominado de revolução verde. Nessa senda, o 

termo “complexo agroindustrial” foi importante para demonstrar o fenômeno de 

relacionamento entre a indústria e a agricultura, para a relação sistêmica e a relação de 

interdependência presente nesse conceito, segundo Ostroski e Medeiros (2010) e Zylberstajn 

(2000). Contudo, o modelo de cadeia produtiva como subsistema do agronegócio é 

importante, pois é mais específico e incorpora os atores antes e depois da porteira (CASTRO, 

et. al., 2002). 
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Em 1990, conforme relatam Castro et al. (2002, p. 2), o enfoque sistêmico foi utilizado 

no planejamento estratégico da EMBRAPA com objetivo de lidar com a análise do ambiente 

externo e a determinação de estratégias que orientassem a mudança institucional. Esta 

afirmação denota a eficiência da metodologia para análise de macroprocessos, assim como a 

compreensão da interdependência no alcance dos objetivos comuns de um sistema. 

Atualmente, no Brasil, dois grupos de pesquisa se destacam: o PENSA, que se 

constitui em um centro avançado dedicado à gestão de cadeias e coordenação de 

Agronegócios da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de São Paulo, 

atuando no cenário nacional e internacional; e o Grupo de Estudos e Pesquisas 

Agroindustriais (GEPAI), da Universidade Federal de São Carlos em São Paulo, que também 

se destina à análise de coordenação de cadeias produtivas.  

O Sistema Agroindustrial e o modelo geral de cadeia produtiva como instrumentos de 

visão sistêmica, segundo Castro et al. (2002), preenchendo a lacuna entre a macroeconomia e 

a microeconomia, no sentido de melhorar a compreensão do setor,  têm possibilitado um 

significativo avanço tecnológico e estrutural. 

Batalha (2001, p. 39) define cinco principais aplicações do conceito de cadeias: 

 

 Metodologia de divisão setorial do sistema produtivo; 

 Formulação e análise de políticas públicas e privadas; 

 Ferramenta de descrição técnico-econômica; 

 Metodologia de análise de estratégia de firmas; 

 Ferramenta de análise das inovações tecnológicas e apoio  

         à tomada de decisão tecnológica. 

 

Batalha (2001) acrescenta que a utilização dessa metodologia permite identificar os 

elos fracos de uma cadeia de produção e incentivá-los através de uma política adequada. Para 

isso, são necessárias ações de melhor coordenação da cadeia produtiva, no sentido de 

responder às mudanças que ocorrem cada vez mais rápido no mercado. Em consonância com 

esse pensamento, Zylberstanj (1994) argumenta que as cadeias agroindustriais são nexo de 

contratos que antecedem a unidade de produção agrícola e que permitem a transferência de 

produtos até o consumidor. Esse processo é dinâmico e pode dar o feedback necessário às 

demandas tecnológicas que melhor se adaptam aos gostos, hábitos e valores dos demandantes. 

As relações contratuais advindas das interações institucionais e organizacionais entre 

os elos, por sua vez, estabelecem relações sociais que delimitam a ação dos agentes. As 

organizações (associações, federações, cooperativas, sistemas de informação, entre outros) 



25 

são definidas por grupos de pessoas que julgam ser as suas ações grupais mais eficientes que 

suas ações individuais. Porém, o desempenho das organizações depende das instituições que 

determinam as regras do jogo e limitam a ação das organizações, estimulando ou inibindo o 

desenvolvimento de uma cadeia produtiva (SANTOS Jr, 2012). Nesse contexto, Zylberstanj 

(2000) afirma, no entanto, que o processo de mudança nas instituições públicas ocorre de 

forma mais lenta, enquanto nas organizações privadas esse processo é rápido e dinâmico. 

 

2.3 Políticas Públicas e Agricultura Familiar 

 

O setor agrícola é altamente dependente das políticas públicas, seja pela sazonalidade 

da forte dependência dos fatores climáticos, ambientais e dos ciclos biológicos das plantas e 

animais, seja pela rigidez da produção, que fazem com que o setor enfrente maiores riscos e 

incertezas que os demais elementos da economia. Esse conjunto de fatores justificou, desde o 

início do século, a adoção de políticas de preço que reduzissem o impacto negativo sobre o 

nível de renda da agricultura (BATALHA, 2001). 

A concepção liberal da economia, em que o mercado deve funcionar livremente, é 

percebido em todos os países, contudo, no setor agrícola, é preciso uma forte intervenção do 

Estado, a exemplo das políticas públicas protecionistas nos EUA (FAO, 2008).  

No Brasil, as políticas de intervenção sempre foram práticas comuns, destacando-se as 

políticas de crédito e custeio, de comercialização, de capital de giro, de tecnificação, de 

seguros e de adequação às demandas de sustentabilidade ambiental (BATALHA, 2001). Os 

principais instrumentos de políticas agrícolas brasileiras, que refletem o novo contexto liberal, 

passaram a nortear a intervenção estatal nos anos 1990, conforme Buainain e Rello (2000, p. 

234). Entre elas, destacam-se: 

 

Plano Anual de Safra (PAS), Valor Básico de Custeio (BVC), Limite de 

Financiamento (LF), Condições de Parcelamento (CP), Volume de Recursos 

Disponíveis (VRD), Instituições e Canais de Distribuições (ICD), Programa de 

Garantia de Preços (PGP), Empréstimos do Governo Federal (EGF), Crédito do 

Produtor Rural (CPR), Preço de Liberação de Estoque (PLE), Seguro Agrícola (SA), 

Contrato de Opção de Vendas (COV) e Seguro Agrícola (AS).  

 

Na atualidade, o governo em conjunto com os órgãos e instituições privadas 

representantes das categorias determinam regras e procedimentos e sistematizam leis, 

programas, documentos e linhas de crédito para financiamento da agricultura. Normalmente, 

esses programas requerem ações como isenção fiscal e aplicação de verbas públicas (MAPA, 
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2014). O Ministério da Agricultura e Abastecimento também vem atuando junto à Câmara 

Setorial de Hortaliças, criando as políticas públicas, que se traduzem no resultado da 

articulação entre a necessidade de publicização e transparência, proporcionando as “condições 

de ampliar as discussões além das questões pontuais do dia a dia da Cadeia, as chamadas 

questões conjunturais” (BRASIL, 2011, p.12). Essas ações permitem, também, “pensar no 

futuro, construir planos e projetos de médio e longo prazo que fomentam o desenvolvimento 

da Cadeia como um todo, com competitividade e sustentabilidade, ou seja, abrange também 

as chamada questões estruturais” (BRASIL, 2011, p. 12). 

A Câmara setorial de Hortaliças é formada pelos órgãos dos diversos elos da Cadeia 

Produtiva, proporcionando o ordenamento dos trabalhos estabelecidos pela Câmara Setorial. 

Para a criação das políticas para o setor, o governo propõe uma discussão, por meio de fóruns 

que envolvam discussões além das questões do cotidiano, permitindo a colaboração e 

envolvimento de todos os representantes dos elos da cadeia, com o objetivo de ter uma visão 

sistêmica, projetando políticas de médio e longo prazo (MAPA, 2010). 

Na Bahia, as Câmaras Setoriais da Agropecuária Baiana se constituem em fóruns 

criados pela Secretaria de Agricultura e Irrigação (SEAGRI), Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Agência Desenvolvimento Agropecuária da Bahia 

(ADAB), Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Federação dos Trabalhadores Agricultura, Banco Nordeste 

Brasil, Banco do Brasil, Frutas Líder, DiGREGÓRIO, Central de Abastecimento (CEASA), 

União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária Familiar 

(UNICAFES), Sindicato dos. Produtores Rurais de Ibicoara. As Câmaras Setoriais, assim 

como as demais ações tem finalidade de aumentar a eficiência produtiva e a competitividade 

das cadeias produtivas. Todavia, também se observa uma maior representatividade e força nos 

produtores de commodities, gerando uma segmentação de verbas para os produtos como café, 

algodão, soja e cacau (BRASIL, 2011).  

Destinados à fomentação de práticas rurais sustentáveis, o governo desenvolve 

políticas e programas para apoiar o produtor rural na elaboração de projetos, na assistência 

técnica, no financiamento e na normatização. Segundo MAPA (2014, p.1), são eles: 

 

O PI_BRASIL produção Integrada focada na adequação de sistemas produtivos 

integrados; 

O Plano ABC composto por sete programas, conforme artigo 3 decreto N7.390\2010 

e tem por finalidade a tecnologia de mitigação  com adaptação das mudanças 

climáticas; 
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Agroenergias sistematiza ações para organizar e desenvolver tecnologias para 

competitividade e sustentabilidade das cadeia de produtivas de agroenergia; 

Orgânicos a coordenação de Agroecologia (COAGRE), da Secretaria de 

Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC) responde pelas ações de 

desenvolvimento das ações da agricultura orgânica. 

 

Os programas e as políticas públicas visam ao desenvolvimento sustentável, 

respeitando o equilíbrio e as limitações dos recursos naturais. Os programas acima citados 

têm como objetivo comum a observação da realidade local, assim como, o estímulo de 

práticas sustentáveis que promovam o desenvolvimento dos aspectos econômicos, sociais, 

culturais, bióticos e ambientais.  

A pequena propriedade – com base fundiária – tem sobrevivido em meio à competição 

de condições e recursos orientados para favorecer a grande produção e a grande propriedade – 

setores privilegiados no processo de modernização da agricultura brasileira, reforça Lamarque 

(1993). Não muito distante dessa realidade, Mardsen (2004 apud FERRARI, 2011), 

atualmente, reflete a dependência e a estreita relação que os agricultores familiares 

apresentam dentro dos complexos agroindustriais, especialmente, na atual dinâmica dos 

mercados alimentares, que são cada vez mais diferenciados, seja na variedade de critérios de 

qualidade dos alimentos, seja na maior exigência dos consumidores. Esse cenário aponta para 

a necessidade de integração da cadeia para a produção, com produtos personalizados, baseada 

no sistema intensivo de informações, operando com processos e métodos de organização 

modernos, definidos pela vontade da demanda. 

A definição de agricultor familiar se encontra estipulado pela Lei 11.326 (2006): 

 

[...] considera-se a agricultor familiar e empreendedor familiar rural, aquele que 

pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos 

(1) não detenham, a qualquer título, área menor do que 4 módulos fiscais; (2) utilize 

predominantemente mão de obra da própria família [...]; (3) renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômica, vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento. 

 

Nesse sentido, a proposta do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) se volta para as demandas dos trabalhadores – sustentado em um modelo de 

gestão social em parceria com os agricultores familiares e suas organizações –, o que 

representa um considerável avanço em relação às políticas anteriores. Tal tentativa de ruptura 

é intencional e explícita (PRONAF, 1996, p. 14).  

Carneiro (1997), ao analisar esta condição, diz que o PRONAF ressalta que o texto 

parece colocar o “bom agricultor” como aquele que aufere a renda familiar, exclusivamente, 

da atividade agrícola, e que isto implica excluir as possibilidades de pluriatividade e impede a 
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possibilidade de combinar outros fatores de renda, em muitos casos, indispensáveis à 

continuidade da própria atividade e fundamentais para a retenção da renda no campo. No 

Brasil, dados do CEPEA sobre a agrícola familiar apontam para a insuficiência dos 

rendimentos provenientes da produção agrícola na manutenção dos trabalhadores.  

Como forma de diminuir esses empecilhos, o agricultor deve usufruir das políticas 

públicas destinadas ao seu setor para minimizar as dificuldades voltadas para a 

competitividade e sustentabilidade. Todavia, essa interação somente se faz possível quando o 

produtor tem as condições semelhantes aos setores do mercado e conta com a informação e a 

capacitação para conseguir gerir os seus recursos com eficiência, levando, assim, à 

produtividade para reembolsar os investimentos públicos e não ao endividamento e, por 

conseguinte, a um maior comprometimento financeiro. 

 

2.4 Competitividade: cluster e agriclusters  

 

A competitividade se refere ao modo como uma empresa se posiciona em relação ao 

consumidor e frente à sua concorrência, conquistando vantagem competitiva por meio das 

forças do mercado. Para lidar com essas forças, existem somente dois tipos básicos de 

vantagens competitivas, podendo ser de baixo custo e de diferenciação, que combinadas com 

o escopo resultam em três estratégias genéricas para alcançar o desempenho superior: 

liderança no custo, diferenciação e foco (PORTER, 1989). 

As recentes transformações ocorridas no agronegócio brasileiro provocaram mudanças 

nas formas e nos meios de produção e na organização das cadeias produtivas, emergindo, 

assim, um novo conceito para melhor compreensão dos aglomerados produtivos, os 

denominados clusters.  

O cluster é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-

relacionadas e instituições correlatas, numa determinada área vinculada por elementos 

comuns e complementares, que concorrem e cooperam entre si (Porter 1989). Assim, a 

vantagem que os clusters têm em relação a sistemas isolados está exatamente na integração 

com outros sistemas, de modo que há possibilidade de sinergismos entre as diversas 

atividades.  

Porter (1989) ainda aponta para outras vantagens competitivas nos fatores de 

produção, como o aproveitamento de produtos, subprodutos e resíduos de um sistema para 

outro e a possibilidade de utilização de estruturas físicas para múltiplos sistemas, permitindo 

economias de escala, trocas de informações, menor dependência a segmentos externos e 
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diminuição de custos. Zaccarelli (1995, p. 197), por sua vez, complementa dizendo que “é 

relevante a necessidade de que as empresas tenham alguma vantagem competitiva resultante 

de seus relacionamentos, caso contrário não haverá cluster”. 

Corroborando com essas reflexões, Batalha (2001) argumenta que os clusters surgiram 

como uma reação das cadeias produtivas à necessidade de o agronegócio brasileiro buscar 

competitividade em bases sustentáveis, aumentando, assim, a capacidade de reação frente às 

rápidas mudanças do cenário competitivo. 

Em síntese, o cluster significa aglomerado produtivo, e o estudo dos clusters 

agroindustriais procura mostrar as integrações e inter-relações entre os sistemas ou cadeias do 

agronegócio em um espaço delimitado (PORTER,1989). 

Dentro de determinadas condições, empresas ou negócios concentrados em uma 

mesma área geográfica desenvolvem naturalmente o comportamento de um sistema, com 

efeitos extraordinários sobre a competitividade do conjunto, como um todo integrado, 

conforme preceituam Zaccarelli et al. (2008) apud Sarturi et al. (2013). A proximidade 

geográfica entre empresas permite laços mais estreitos entre as firmas, que são considerados 

como um importante determinante da competitividade local e desenvolvimento econômico 

(TONTS et al., 2012 apud SARTURI et al., 2013).  

Para Porter (1989), a proximidade geográfica resulta na aglomeração de efeitos em 

termos de alta especialização, inovação e transferência de conhecimento, que resulta na 

redução de custos e na melhora da competitividade de setores industriais, regionais e 

nacionais.  

Os clusters variam em tamanho, amplitude e estágio de desenvolvimento. Alguns 

consistem em empresas de pequeno e médio porte, outros envolvem empresas de grande e 

pequeno porte. Alguns giram em torno de pesquisas universitárias, enquanto outros não 

apresentam ligações importantes com as universidades. Essas diferenças refletem na 

composição da estrutura dos setores, ou seja, os aglomerados mais desenvolvidos apresentam 

bases de fornecedores mais especializadas, um aparato mais amplo de setores correlatos e 

instituições de apoio mais abrangentes (PORTER, 1989). 

Corroborando com essas definições, Zaccarelli (1995) conceitua os clusters da mesma 

forma que Porter (1998) e refere-se a dois tipos: o completo; e o incompleto ou em formação. 

O cluster completo é aquele que possui dez requisitos básicos ou as seguintes condicionantes: 

concentração geográfica; várias empresas e instituições na região; alta especialização; 

cooperação entre as empresas e seus fornecedores; aproveitamento de subprodutos; 
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reciclagem de materiais; muitas empresas do mesmo tipo; intensa disputa; administração 

dinâmica e moderna; e defasagem tecnológica. 

Como desdobramento desse conceito, Rosenfeld (1997) apud Borges et al.(2010), 

identificou 12 fatores para o desenvolvimento e a consolidação de clusters, a saber: 

capacidade tecnológica; conhecimentos e competências técnicas; desenvolvimento dos 

recursos humanos; proximidade e interação com os fornecedores; disponibilidade de capital; 

acesso a serviços especializados; complementaridade com empresas produtoras de maquinaria 

e ferramentas técnicas; intensidade da rede; infraestrutura social; cultura empresarial;  visão 

de conjunto e liderança; e inovação. 

Essas condições têm correlação entre si e reforçam-se mutuamente. Na literatura sobre 

o tema, sempre são mencionadas as sinergias naturais dos clusters, pois esses conferem alto 

nível de competitividade e sustentabilidade. Todavia, o grande desafio para os produtores 

rurais, no caso desse estudo, o de hortaliças, está na necessidade de atender às condicionantes 

e assim obter vantagem competitiva com custos baixos de produção e diferenciação de 

produtos.  

Nesse caso, características de qualidade e marca são muito mais importantes na 

determinação da competitividade do que fatores como eficiência. A exploração de nichos e do 

marketing verde, podem se constituir em mais competitividade, maior valor agregado. 

Para diferenciar o mercado agrícola, vem-se utilizando o termo agricluster para 

reportar-se aos estudos de caso voltados a todo complexo agroindustrial. Essa expressão, 

segundo Rosenfeld (1997) apud Borges et al. (2010), aparece como alternativa de se 

conquistar o êxito e desenvolvimento das regiões ligadas a esse segmento. Entretanto, os 

principais requisitos para os agricluster promoverem o desenvolvimento regional são o 

estabelecimento de uma cadeia local de fornecimento e uma profunda rede de colaboração, 

permitindo vantagens competitivas, especialmente, em mercados internacionais (PORTER, 

1989). 

Cassiolato e Lastres (1999) apud Ostroski; Medeiros (2003, p.24) argumentam que:  

Pode-se perceber este processo de duas maneiras. Inicialmente sugere-se que 

padrões localizados de desenvolvimento facilitam processos coletivos de 

aprendizado, de tal maneira que informação e conhecimento rapidamente se 

difundam no ambiente local, aumentando a capacidade criativa das firmas e 

instituições. Em segundo lugar, um sistema produtivo localizado auxilia a reduzir os 

elementos de incerteza, o que também facilita a inovação local, pois permite um 

melhor entendimento dos possíveis resultados das decisões da firma. 

Em comparação com essas áreas de pesquisa, os estudos de Economia Regional 

visam contribuir para o maior interesse na região como um nexo de 

interdependências. Procuram enfatizar a importância dada a certos “fatores 

locacionais” que influenciam o estabelecimento de uma indústria em determinada 

região.  



31 

 

Portanto, existem benefícios da localização às cadeias produtivas e no processo de 

transformação regional. Contudo, ineficiência na comercialização e na distribuição e a alta 

perecibilidade do produto, como no caso das hortaliças, afetam sua eficiência. 

 

2.5 Agricultura: desafios de produtividade e  Sustentabilidade ambiental  

 

Durante os últimos anos, a introdução de tecnologias mecânicas e químicas que 

promoveram a ampliação e os ganhos da escala de produção agrícola também foi responsável 

por diversos impactos sobre o meio ambiente. Assim, como as empresas em geral, o 

agronegócio também utiliza processos produtivos que geram impactos ao meio ambiente. 

Problemas como perda de terras cultiváveis, redução na quantidade e qualidade da água, 

desmatamento, desertificação e perda de recursos genéticos, surgimento de doenças pela 

contaminação dos alimentos com alto teor de pesticidas e emissão de metano pela atividade 

agropecuária são exemplos de como essas tecnologias usadas de forma desordenada 

contribuem para o agravamento da condição ambiental (SOUZA; ALCÂNTARA, 2008).  

Geralmente, as empresas são as principais usuárias dos recursos naturais, por esse 

motivo vêm se adequando e procurando novas alternativas para transformar resíduos, que, até 

a década de 1980, tratavam as exigências ambientais como custo indesejável (DONAIRE, 

2010). Assim, o discurso mais difundido nesse meio é a responsabilidade socioambiental, a 

fim de consolidar uma imagem institucional proativa, possibilitando a utilização do marketing 

verde como vantagem competitiva no mercado global, em que a competição é cada vez mais 

acirrada. Todavia, a realidade da cadeia de hortaliças não é diferente, pois, devido à intensa 

utilização de insumos (fertilizantes e agrotóxicos), aliada à necessidade constante de irrigação, 

à utilização de áreas isentas de doenças do solo e ao alto volume de perdas, também provoca 

impactos socioambientais consideráveis. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no art.1º da Resolução 1, de 23 

de janeiro de 1986, define impacto ambiental como 

 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas, que direta ou indiretamente, afetam-se: a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. 
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Na abordagem consciente, Donaire (2010) afirma que nos Sistemas de Gestão 

Ambiental o meio ambiente é visto como oportunidade de negócio, com investimentos em 

melhoria dos processos, consequentemente, eliminado perdas e ineficiências. Além disso, o 

autor ressalta que os consumidores vêm buscando uma Produção Mais Limpa (PML). Para 

Robles Júnior e Bonelolli (2006, p. 44): “gestão ambiental consiste num conjunto de medidas 

de procedimentos definidos e adequadamente aplicados que visam a reduzir e controlar os 

impactos introduzidos por um empreendimento sobre o meio ambiente”.  

A grande problemática do debate sobre sustentabilidade na agricultura diz respeito às 

tecnologias de produção. Os debates nesta área são conflitantes, pois o termo tecnologia 

agrícola sustentável tem diferentes definições. Segundo Batalha (2001), existe um grande 

número de tecnologias que são classificadas como sustentáveis, apesar de serem 

questionáveis, a exemplo do uso de dejetos de animais no lugar de fertilizantes, embora seu 

uso excessivo possa contaminar o lençol freático. Assim o autor afirma: “pode-se classificar 

como sustentáveis as tecnologias que simultaneamente proporcionam conservação ambiental 

e sistemas socioeconômicos mais justos” (BATALHA, 2001, p. 600). 

Para Batalha (2001, p. 600), pode haver um consenso de formas de agricultura 

sustentável, caracterizadas pela adoção de práticas e tecnologias que: 

a) Usam técnicas adequadas de manejo, as quais mantêm a integridade ecológica 

dentro e fora da propriedade; 

b) São necessariamente flexíveis e adequadas para locais específicos; 

c) Preservam biodiversidade, os atrativos da paisagem natural e outros bens 

públicos; 

d) São lucrativas para os produtores, a longo prazo; e, 

e) São economicamente eficientes sobre o ponto de vista social. 

Robles Júnior e Bonelolli (2006, p. 44) enfatizam ainda que: 

 

A proposta de desenvolvimento sustentável tem dois conceitos: o conceito das 

necessidades que podem variar de sociedade para sociedade, e o segundo conceito 

de limitação que reconhece que a necessidade das tecnologias de desenvolver 

soluções que conservem os recursos limitados atualmente disponíveis e que 

permitam renová-los na medida em que eles sejam necessários às futuras gerações. 

 

Segundo Altieri (1987, p. 11):  

 

O objetivo maior da agricultura sustentável – que sustenta o enfoque agroecológico 

– é a manutenção da produtividade agrícola com o mínimo possível de impactos 
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ambientais e com retornos econômico-financeiros adequados à meta de redução da 

pobreza, assim atendendo às necessidades sociais das populações rurais. 

 

Um dos desafios de produtividade e sustentabilidade ambiental está no controle de 

doenças e no manejo sustentável dos agrotóxicos. Segundo Lopes (2012), é hora de abandonar 

os simplismos dos extremos, em que um lado afirma que as hortaliças estão 

irremediavelmente envenenadas, enquanto o outro afirma haver uma ameaça de ocorrer a falta 

de alimentos caso os agrotóxicos sejam abolidos. A questão exige raciocínio com rigor 

científico, independente de qualquer posicionamento ideológico ou interesses econômicos. O 

autor ainda reflete sobre como é possível controlar doenças de plantas, sem a utilização de 

agrotóxicos convencionais, em regiões e épocas favoráveis a doenças. Contudo, o consumidor 

brasileiro e os consumidores em geral valorizam os aspectos estéticos, rejeitando os 

manchados, furados ou com defeitos. Assim, é com interesse de atender a estas exigências do 

consumidor que, cada vez mais, são utilizados agrotóxicos para uma produção livre de pragas. 

A carência de informação da pesquisa localizada e sistêmica, quase sempre justificada 

pela complexidade de solos e pela diversidade climática e de manejo, dificulta sobremaneira a 

elaboração de recomendações técnicas aos produtores.  Dessa forma, boa parte da sociedade 

acaba aceitando que, embora indesejáveis, os agrotóxicos são necessários para garantir a 

produção de algumas espécies, principalmente, no que diz respeito às folhosas, devido a sua 

alta perecibilidade. 

No que se refere, especificamente, à gestão ambiental, as normas da série ISOS 14.000 

representam uma certificação, geralmente, aceita em nível mundial, a respeito do 

cumprimento de critérios ambientais relevantes à produção no meio rural. Sobre a certificação 

ISO, Donaire (2010) afirma que sua concepção e sua aplicabilidade podem ser a todos os 

tipos e partes de organizações, independentemente, de suas condições geográficas, culturais e 

sociais.  

As organizações certificadoras, responsáveis pela padronização, iniciaram um 

processo de atendimento das demandas, visando sistematizar procedimentos em empresas que 

tivessem a preocupação com a qualidade ambiental de seus processos produtivos e com a 

conservação dos recursos naturais. Esses sistemas, reconhecidos no decorrer dos anos como 

Sistemas de Gestão da Qualidade (SGA), configuraram-se como importante ferramenta de 

estratégia competitiva, e se concretizaram com a implantação de Programas da Qualidade, 

com as mais diversas siglas e vocabulário próprio. Vale ressaltar que esses sistemas tiveram 

origem no Japão, em meio à cultura nipônica e sua filosofia da melhoria contínua (kaisen) e 
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do Total Quality Control (TQC), a partir do aperfeiçoamento das ideias americanas logo após 

a II Guerra Mundial, mas foi fortemente difundido pela Europa, segundo Corrêa (2005).  

As normas Bristish Standard Institute (BS) 7750 foram preparadas pelo comitê de 

Política de Normalização Ambiental e de Poluição da Inglaterra para estabelecer um sistema 

que demonstrasse os objetivos ambientais atingidos a terceiros. Assim, em 1996, com base 

nas BS 7750, as primeiras International Organization Stardanization (ISO) 14000 foram 

oficializadas, estabelecendo diretrizes para implementação de Sistemas de Gestão nas diversas 

atividades econômicas que possam afetar o meio ambiente e para avaliação e certificação 

destes sistemas, com metodologias uniformes e aceitas internacionalmente.  

Para Robles Júnior e Bonelolli (2006), um dos fatores que influenciam a vantagem 

competitiva de uma empresa pode ser reforçado através da imagem institucional, entre os 

stakeholders, implementados pela organização através do fomento de melhorias ambientais, 

e, por esse motivo, afirma que a certificação ISO 14000 deve fazer parte da estratégia de 

organizações que pretendem ser manterem competitivas (HARRINGTON, 2001). “Todas as 

empresas lutam para estabelecer uma marca sólida – ou seja, uma imagem de marca forte e 

favorável” (KOTLER, 2000, p. 33). 

Em contrapartida, a realidade do pequeno agricultor é bem diferente e, por uma questão 

estrutural, está distante destes glamorosos Selos de Certificação. O governo tem a alternativa 

mais próxima, emitir o selo SeisOrg, certificado pela Auditoria ou por Sistema Participativo 

de Garantia. Os agricultores familiares são os únicos que podem fazer vendas diretas aos 

consumidores sem certificação, desde que estejam cadastrados em órgãos fiscalizadores. 

Em suma, por uma questão de sobrevivência, é preciso elevar a produtividade, aumentar 

a qualidade e o diferencial competitivo. Esse é um dos grandes desafios para os produtores de 

hortaliças, em função das características desafiadoras dessa atividade agrícola. Dessa forma, 

torna-se inseparável o alcance da qualidade ambiental para os produtores que pretendem 

manter-se no mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo está localizada no município de Vitória da Conquista, sudoeste do 

Estado da Bahia, sendo composta por um bioma formado por caatinga e mata atlântica, com 

clima de subúmido a seco. Segundo dados do IBGE (2010), ocupa uma área de 3.204 km
2
 e 

tem população de 306.866 (2010), estimada em 336.987 para 2013, o que a torna a terceira 

maior cidade do estado. Com uma população urbana de 274.739 e população rural 32.127. 

Possui 8.490 empresas, gerando um PIB anual de 3,142 bilhões e IDH 0,678. Tem como 

principal atividade econômica os serviços de saúde e educação. Na área urbana, o fator 

determinante da economia está no comércio e na prestação de serviços. Na área rural, a 

cafeicultura (que foi motor de desenvolvimento regional durante os anos 1970 e 1980)  

olericultura e fruticultura, além das culturas de bovinos, caprinos e suínos. Vitória da 

Conquista faz limite com os municípios de Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, 

Barra do Choça, Itambé, Ribeirão do Largo e Encruzilhada. 
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Figura 2 – Mapa de Vitória da Conquista - Bahia. 
Fonte: Elaboração Rocha (2014). 

 

A área da pesquisa é a Lagoa das Flores, localizada ao norte de Vitória da Conquista – 

BA, às margens da BR 116, tendo sido originada a partir de um desmembramento de uma 

grande fazenda de café nos anos de 1930. Conforme Lei nº 952 do de 1998 do Plano Diretor 

Urbano, tornou-se perímetro urbano. 

De acordo Rocha e Silva (2012), em 2000, a Lagoa das Flores possuía um contingente 

populacional de aproximadamente 2.169, constituindo-se em um aglomerado de pequenos 

produtores com lotes de 1.000 m
2
 a 30.000 m

2
, dos quais 54,5% são de produtores de 

hortaliças diversas (alface, couve, coentro, salsa, cebola etc.). Esta área é classificada como 

área de minifúndios, considerando-se que o módulo fiscal de Vitória da Conquista é de 35 

hectares, de acordo com o INCRA. Atualmente, segundo dados censitários do IBGE (2010), a 

população urbana municipal da Lagoa das Flores é de 2.456 habitantes. 

Os primeiros moradores tinham como atividade econômica a fabricação de tijolos. A 

produção agrícola, mesmo para consumo, era mínima ou inexistente e perdeu espaço para as 
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empresas de cerâmica, devido às condições extremas de trabalho, causadas pelo clima e solos 

inadequados para extração, atividade realizada com mais eficiência pelas empresas de 

cerâmicas da região que detêm maquinários e tecnologias mais apropriadas. 

Por volta dos anos de 1970, 120 hectares de área produziam flores de diversas 

espécies, daí o nome Lagoa das Flores. Com o passar do tempo, a produção de flores passou a 

ser substituída gradativamente por hortaliças, que tinham maior aceitação no mercado, pois a 

comercialização de flores começou a enfrentar a concorrência do sudoeste do país. Segundo 

os produtores, depois da entrada das flores de Holambra (município pertencente ao estado de 

São Paulo) no mercado local, não havia como competir no mercado, pois as flores 

conseguiam chegar com os preços mais baixos que as produzidas na região.  

Nas últimas décadas, a produção de hortaliças tornou-se a principal atividade dessa 

localidade, enquanto o plantio de flores representa apenas 10% do volume da produção 

(ROCHA; SILVA 2012). Há uma delimitação marcada pelas pequenas propriedades de 

produção de hortaliças (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Bairro Lagoa das Flores em Vitória da Conquista, Bahia. 
Fonte: Google Maps (2014). 
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Figura 4 – Plantações de hortaliças Lagoa das Flores 

 

3.2 Métodos de Pesquisa 

 

A primeira etapa da pesquisa foi utilizar da abordagem conceitual sobre cadeias 

produtivas, a noção de Commmodity System Approach (CSA), Aglomerados Produtivos 

Locais (APL), cluster e agricluster, entre outros para analisar a produção de hortaliças da área 

de estudo. Além dessas informações, buscou-se compreender o objeto de análise por meio de 

visitas à área de estudo, e dessa forma conhecer a dinâmica produtiva local e o perfil dos 

produtores de hortaliças na Lagoa das Flores.  

A partir desse conhecimento, passou-se para a segunda etapa do trabalho que foi a 

elaboração de questionários estruturados e a aplicação de pré-teste junto aos produtores. Após 

esta etapa, foram feitos os ajustes no questionário, sendo submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz, com aprovação conforme Protocolo nº 

537.706/2014 (APENDICE A). 

Para o cálculo da amostra, considerou-se uma população de 120 produtores de 

hortaliças no bairro Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, de acordo com o relatório 

realizado em outubro de 2008 pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia 

(IFBA). Tomou-se essa informação como base, pois não foram encontrados em Instituições 

Públicas outra informação estatística a respeito dessa população. 

Utilizou-se do levantamento tipo Survey. A amostragem foi não-probabilística, com 

amostra por conveniência, que, de acordo com Lakatos e Marconi (2000), ocorre quando o 

pesquisador seleciona membros da população por acessibilidade. A coleta de dados foi 

realizada a partir da divisão do bairro em quadrantes e foram pesquisados 39 produtores, 

encontrados nestas localizações, aproximadamente 10 em cada quadrante, no período de abril 

a agosto do ano de 2014.  
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Na estimação da amostra, determinou-se o tamanho mínimo necessário considerando-

se um nível de confiança de 95%, margem de erro de 5%, e uma população de produtores de 

hortaliças composta de 120:  

 

 

 

 

Os entrevistados foram os indivíduos que relataram estar diretamente envolvidos na 

produção e comercialização de hortaliças.  

A terceira etapa constituiu-se na sistematização e análises dos dados para 

caracterização da produção de hortaliças, identificando os fatores históricos, sociais, 

econômicos e políticos. Buscou-se também identificar o grau de integração, a competitividade 

e a sustentabilidade dos produtores estudados. 

 

3.3 Instrumento de Pesquisa e Coleta de Dados 

 

Para análise da cadeia produtiva, utilizou-se de questionário estruturado. Nesse 

questionário foram analisadas as 10 condicionantes de Zacarelli, conforme Quadro 1. 
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Quadro 1 – Condicionantes para um cluster 

Condicionantes Indicadores 

1- Concentração Geográfica 

Existência de Instituições Públicas ou Organizações instaladas na  Lagoa 

das Flores que apoiam as ações produtivas locais. 

Concentração de produtores de hortaliças no local( nº de produtores). 

2- Vários tipos de empresas e 

Instituições de Apoio na 

região 

Frequência de visitas feitas por estas Instituições na região  

Existência de empresas prestadoras de serviços e comércio diretamente 

envolvidas e presentes atuantes na produção de hortaliças  

Opinião sobre a atuação de Instituições Públicas  

Opinião sobre a participação das instituições abaixo tem maior participação  

Opinião sobre a relação de extensão e, ou pesquisa com alguma dessas 

instituições 

Opinião sobre a proximidade física dessas instituições e o benefício ao 

produtor local 

Definição sobre o nível de proximidade da relação dos produtores com 

estas Instituições 

3-Cooperação entre os 

produtores e entre os 

produtores e seus 

fornecedores  

 

Frequência do relacionamento comercial entre produtores e fornecedores 

Opinião sobre o apoio e incentivo dos fornecedores aos agricultores 

familiares na produção de hortaliças 

Identificação do tipo de apoio 

Opinião sobre os benefícios da associação dos pequenos produtores rurais 

da Lagoa das Flores  

Opinião sobre o clima amistoso na associação entre os associados 

Opinião sobre os tipos de parceria 

4-Alta especialização 

Existência de técnico especialista em produção de hortaliças contratado 

pela associação 

Presença de ajuda técnica de algum órgão governamental 

Periodicidade do apoio técnico governamental 

Existência de estratégias de marketing para competir no mercado das 

hortaliças 

Forma de fazer a diferenciação do produto 

Existência de técnica de manejo para amenizar os problemas climáticos 

associados a secas drásticas, chuvas intensas e clima frio em excesso 

Tipos de técnicas adotadas para amenizar problemas climáticos 

5-Aproveitamento de 

subprodutos 

Existência de perdas das hortaliças 

Frequência percentual perda de hortaliças 

Destino dado a essas perdas 

Destino final das embalagens de agrotóxicos e demais insumos 

6-Reciclagem de produtos 

 

Ineficiência na  utilização dos agrotóxicos  e se  atinge o meio ambiente 

através da contaminação 

Opinião sobre a dificuldade em se conseguir políticas públicas que 

incentivem  reaproveitamento e coleta seletiva  

7-Muitas empresas do mesmo 

tipo (1º item) 

Contemplada no 1º item 

8-Intensa Disputa 

Opinião sobre a existência de competição entre os associados 

Pontuação sobre esta disputa competição 
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9-Administração dinâmica 

moderna  

Atuação dos produtores para se manterem no mercado, competir com 

grandes produtores e gerar um produto de qualidade 

Existência de Políticas Públicas e Programas, realizadas por Instituições e 

Organizações para comercialização, produção e cultivo sustentável  

Tipos de mercados de destino da produção 

Opinião sobre se o sistema Logístico utilizado tem favorecido a produção 

no sentido de minimizar os custos 

Meios de transporte utilizados para escoamento da produção 

Importância atribuída ao ciclo de produção; desde a compra dos insumos 

até a qualidade do produto adquirido pelo consumidor final 

Existência de pesquisa de mercado e desenvolvimento de “marketing” 

comercial para otimizar as vendas 

Percepção do produtor sobre o atendimento do mercado com produtos que 

satisfaça a demanda do consumidor 

Existência de dificuldades para empregar pessoas 

Motivos da dificuldade de se empregar 

Opinião sobre a opção pelo cooperativismo como forma de organização, 

ajudaria na condução dos negócios, melhoria da produção e aumento de 

vendas 

10-Defasagem tecnológica 

Existência de doenças relatadas clinicamente relacionadas ao uso de 

agrotóxicos 

Existência de relatos de intoxicação durante o manuseio ou aplicação de 

produtos para controle de pragas e doenças 

Existência sobre os critérios de utilização de agrotóxicos 

Existência da utilização de adubação orgânica 

Impacto da adoção do sistema de adubação orgânica na qualidade das 

hortaliças 

Maneiras de manejo no plantio (níveis de manejo) 

Frequência da utilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPI) na 

aplicação direta dos agrotóxicos 

Quantidade de culturas diferentes nos últimos anos 

Percepção da importância da rotação de culturas para a fertilidade do solo 

Investimentos em lançamentos de novos maquinários e equipamentos de 

produção 

Existência de acesso à recursos tecnológicos 

Tipos de tecnologias adotadas 

Fonte: Adaptado de Zaccarelli. (1995, p. 19). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na pesquisa, o perfil dos entrevistados, 

dados socioeconômicos, a esquematização do setor produtivo da Lagoa das Flores e a 

aplicação das condicionantes para um cluster completo, proposto por Zacarelli (1995). 

 

4.1 Perfil socioeconômico dos entrevistados  

 

Observou-se que a grande maioria dos entrevistados é do sexo feminino, 67%, 

enquanto os homens, nesse universo amostral, representam apenas 33%, o que contraria uma 

das características das atividades agrícolas brasileiras, em que há predominância do gênero 

masculino, conforme trabalho de Tacconi Neto et al. (2010). Esse cenário, conforme relato de 

Rocha e Silva (2012), não sofreu transformações, as mulheres já representavam a principal 

força de trabalho, haja vista que a atividade predominante era o cultivo de flores, para 

complementarem a renda familiar, contudo, passaram a cultivar hortaliças pelos resultados 

financeiros melhores e de menor custo de produção.  

Percebe-se que a mão de obra predominante é de pessoas acima de 41 anos (Figura 5). 

Isso pode ocorrer porque os centros urbanos e as outras atividades presentes nos centros 

urbanos são mais atrativas que aquelas do meio rural, o que tem levado ao êxodo rural e à 

diminuição significativa da presença, principalmente, dos jovens neste segmento. 
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Figura 5 – Faixa etária dos produtores entrevistados da Lagoa das Flores, Vitória da 

Conquista- BA (2014). 

 

Do total de entrevistados, a maioria dos produtores da Lagoa de Flores (82%) não 

completou o ensino fundamental, e apenas 10% informaram que concluíram o ensino 

fundamental e 5% o ensino médio. Contudo, uma pessoa relatou que não estudou. Estudo 

realizado por Rocha e Silva (2012), nessa mesma localidade, apontou para esse fato. Pode-se 

inferir que a situação de escolaridade afeta a forma como o trabalho agrícola é executado, 

geralmente, de forma rudimentar, e, às vezes, com uso de agrotóxicos sem os devidos 

cuidados na sua utilização. Trabalho realizado por Neto et al. (2005), aponta que essa 

realidade é diferente nos plantios orgânicos, pois, em geral, observa-se bom nível de 

escolaridade. Cristovão et al. (2001) apud Tacconi Neto (2010), apontam que em Portugal os 

produtores de hortaliças orgânicas possuem alto nível de escolaridade, inclusive 40% 

possuem nível superior completo. 

Grande parte dos produtores se encontra naquela localidade há muito tempo, pois 46% 

residem na localidade há tempo, entre 21 a 30 anos, 26 % entre 31 e 40 anos, e 28% acima de 

40 anos. Em média, o tempo de moradia está acima de 20 anos (Figura 6).  

O tempo de residência é uma variável importante na construção dos laços de 

sociabilidade e influenciam as oportunidades geradas ao seu entorno, criando as redes sociais 

locais. Segundo Scott (2000), as redes que se formam interferem no comportamento dos 

indivíduos no grupo e nas escolhas realizadas, além de serem fundamentais para compreender 

as inter-relações existentes. 

18% 

15% 

31% 

31% 

5% 

18 a 30 anos 

31 a 40 anos 

41 a 50 anos 

51 a 60 anos 

Acima de 60 anos 
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Figura 6 – Tempo de residência dos produtores entrevistados no bairro da Lagoa das Flores, 

Vitória da Conquista – BA (2014). 

 

A questão da renda foi conduzida como uma opção facultativa a ser respondida, no 

entanto, percebeu-se que 31% não se encontravam dispostos a fornecer essa informação. Pode 

se sistematizar duas questões, uma é o desconhecimento de quanto efetivamente obtêm e 

outra, de foro pessoal, que essa informação possa se constituir quanto a sua divulgação. Do 

total que responderam a essa questão, 23% auferem renda de até um salário mínimo, 26% 

auferem renda mensal que varia de um a dois salários mínimos, 26% auferem de dois a três 

salários mínimos e 2 % auferem de três a quatro salários mínimos (Figura 7). Nessa renda 

foram incluídos os benefícios recebidos em programas do governo federal (bolsa família e 

aposentadorias).  

Conforme estudo de Dias et al. (2012) sobre a agricultura familiar no município de 

Humildes na Bahia, a dinâmica do estabelecimento familiar é caracteristicamente constituída 

pela pluriatividade e a prática da produção de hortaliças tem sofrido um enfraquecimento, 

deixando de ser a atividade principal para se tornar complementar. 
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26% 

28% 

21 a 30 anos 

31 a 40 anos 

Acima de 40 anos 
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Figura 7 – Faixa de renda mensal dos produtores entrevistados da Lagoa das Flores, Vitória 

da Conquista - BA (2014). 

 

4.2 Características da cadeia produtiva de hortaliças da Lagoa das Flores 

 

A cadeia produtiva de hortaliças da Lagoa das Flores é composta por 120 famílias 

produtoras, havendo, em média, de 2,4 pessoas por propriedade envolvidas nessa atividade. O 

tamanho dos lotes nesta localidade vai de 1.000 m
2
 a 30.000 m

2
, de pequenos produtores, dos 

quais 54,5% são de produtores de hortaliças diversas (alface, couve, coentro, salsa, cebola 

etc.) (ROCHA; SILVA, 2012). Próximo a essa produção, em um raio de 10 km, está 

localizado o Centro Industrial dos Imborés, de Vitória da Conquista. 

De acordo com as pessoas que participaram da pesquisa, não há instituições públicas 

ou privadas no local que os apoiem em relação a técnicas de manejo dos cultivos, embora 

exista projeto de implantação da fábrica de temperos, diversas prestadoras de serviço e 

comércio, fornecedores de insumos e materiais para hortaliças. Contudo, a percepção dos 

entrevistados em relação à presença de instituições e organizações refere-se, particularmente, 

ao incentivo financeiro e ao apoio técnico, segundo eles, ausentes nessa localidade. 

Apesar da presença de 120 produtores de hortaliças na região, os produtores não estão 

integrados, nem entre si nem com os fornecedores de insumos especializados, de 

23% 

26% 

18% 

2% 

31% 

até 1 salário mínimo 

de 1 a 2 salários mínimos 

de 2 a 3 salários mínimos 

de 3 a 4 salários mínimos 

Não respondeu 
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equipamentos e serviços, instituições financeiras e setores correlatos, o que indica que, apesar 

da concentração geográfica da produção, esta não pode ser considerada “cluster”, haja vista a 

ausência de vínculos com elementos comuns e complementares, conforme assinala Porter 

(1989). Esses mesmos resultados foram verificados por Bianco et al. (2004), em Marília, São 

Paulo, pois os entrevistados assinalaram que, apesar da presença física das Instituições e 

Organizações, a cadeia produtiva se apresentava incompleta, principalmente, na relação com 

os fornecedores, na cooperação entre as empresas e na transferência de tecnologia.  

Para se compreender melhor a questão da presença de instituições e organizações, 

(Figura 8), tem-se que 15% dos agricultores percebem a presença por meio de instituições de 

crédito, 62% apontam os representantes de venda de fertilizantes e insumos e outros 3% citam 

instituições, a exemplo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). No entanto, 

20% não conseguiram apontar qualquer presença de instituições de apoio no local. 

 

Figura 8 – Instituições públicas e organizações presentes na Lagoa das Flores, Vitória da 

Conquista - BA (2014). 

 

A percepção dos produtores rurais é de que o interesse das instituições públicas pelo 

setor de hortaliças da Lagoa das Flores é apenas financeiro, pois, quando existem, são 

instituições de crédito e fornecedores de insumos. Com isso, percebe-se que há uma grande 

lacuna na oferta de serviços de apoio à produção de hortaliças na Lagoa das Flores, com 72% 

apontando a igreja como a Instituição mais atuante no local, 20% apontam os bancos, e 

apenas 3%, ou seja, (01) uma pessoa diz que as secretarias públicas atuam no local (Figura 9). 

62% 15% 

3% 

20% 

Representantes de fertilizantes e insumos Crédito e financiamento Outros Não respondeu 
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Esta realidade foi verificada na dificuldade de se encontrar dados sobre a produção de 

hortaliças junto às secretarias locais. 

 

 
Figura 9 – Participação das Instituições e Organizações, segundo os produtores entrevistados 

da Lagoa das Flores, Vitória da Conquista - BA (2014). 

 

Apenas 18% reconhecem a presença de universidades ou faculdades privadas atuando 

na localidade, inclusive, dos entrevistados, dois reconheceram a presença da UESB. No 

entanto, 82% dos entrevistados não conseguem perceber a presença dessas instituições, seja 

na extensão ou pesquisa. Se houvesse integração e articulação entre produtores e instituições 

de pesquisas, poderia ser possível caracterizar um “cluster”, o que implicaria em fornecedores 

mais especializados, um aparato mais amplo de setores correlatos e instituições de apoio mais 

abrangentes (PORTER, 1998), no entanto, isso não foi detectado na área estudada. 

Apenas 15% dos entrevistados reconhecem que maior proximidade com as instituições 

e organizações traria benefícios locais. Contudo, os dados levantados revelam que 85% dos 

produtores não apontam benefícios relativos à questão de proximidade geográfica a 

instituições de pesquisa na difusão do conhecimento. Por não observarem os benefícios 

naturais que a localização pode trazer à logística e minimização de custos, percebe-se falta de 

visibilidade da capacidade competitiva da cadeia. Se, por um lado, a proximidade a centros 

urbanos pode ser considerada um ponto forte da cadeia, por outro, pode gerar migração dos 

produtores para outras atividades quando se observam fragilidades entre as relações entre as 

instituições, as organizações e a cadeia produtiva.  
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Pode-se constatar que o elo entre produtores e instituições é débil, pois 38% relatam 

que é distante esse relacionamento, enquanto que a maioria, 56%, desconhece qualquer elo 

entre si, apenas 3% apontaram a presença de relação próxima e atuante, e 3% mediana e 

receptiva quando solicitada.  

A pesquisa revelou também que, de acordo com os entrevistados, para 64% há muita 

competição no mercado, enquanto que para 36% ela não ocorre. Salienta-se que, do ponto de 

vista do consumidor, a presença desse fator é importante na melhoria dos processos, maior 

qualidade do produto, além de grande desafio para o produtor. 

A relação comercial entre produtores e fornecedores não é bem definida, observando 

um elo enfraquecido entre esses agentes, pois 28% não souberam informar o tempo de 

relacionamento existente e 38% tem menos de 03 anos de relacionamento comercial com os 

fornecedores. Poucos (23%) são os produtores que possuem um relacionamento com os 

fornecedores superior a 10 anos (Figura 10). É importante destacar que o tempo de 

relacionamento constitui-se em variável relevante no amadurecimento e comprometimento 

das relações comerciais e de parceria, pois tudo isso pode gerar vantagens competitivas de 

preço, prazo e qualidade, aumentando a eficiência produtiva por meio de redução dos custos.  

 

 
Figura 10 – Tempo (em anos) de relação comercial entre produtores e os fornecedores, 

segundo os entrevistados, Lagoa das Flores, Vitória da Conquista - BA (2014). 

 

Pode-se também verificar, de acordo com as entrevistas, que o apoio que os produtores 

obtêm dos fornecedores é relativo, pois, enquanto 67% dizem ter apoio, 33% não conseguem 

identificar qualquer tipo de iniciativa de apoio por parte desses fornecedores. Quando esse 

39% 
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23% 

28% 

1 a 3 anos 

3 a 6 anos 

Mais de 10 anos 

Não sei opinar 
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apoio existe, normalmente refere-se a grandes redes de supermercado que exigem 

determinado padrão de qualidade do produto e, para atender a tal demanda, colocam à 

disposição um técnico para auxiliar os produtores na manutenção desse padrão. Colocando-se 

as alternativas de apoio em questão, os produtores confirmam que 56% dão assistência 

técnica, 5% treinamento, 3% outros tipos de apoio e 36% dizem novamente não perceber 

apoio algum. 

Além da questão de apoio técnico, os entrevistados apontaram que a associação de 

moradores da Lagoa das Flores não os representa, para 95%, sendo que apenas 5% dizem que 

se sentem representados pela associação. Um dos benefícios apontados por aqueles que 

reconhecem na associação uma representatividade está no Programa de Aquisição de 

Alimentos do Governo Federal, que promove a “compra direta” dos agricultores familiares. 

Essa insatisfação pode ser resultado da concorrência entre eles, em função de disputarem o 

mesmo mercado e pela proximidade produtiva. Ademais, há poucas ações de cooperação que 

poderiam beneficiá-los, reduzindo, portanto, o acirramento da competição pelo mesmo 

mercado. 

As parcerias demonstradas na (Figura 11), quando existem, são em financiamentos 

(23%), compras (31%) e vendas (26%), totalizando a maioria de 79%. Contudo, as demais 

parcerias, no item outros (5%), são consideradas de menor importância ou (15%) dizem que 

não há parceria. 

 

Figura 11 – Tipos de parcerias entre os atores sociais da cadeia produtiva de hortaliças da 

Lagoa das Flores, segundo os entrevistados, Vitória da Conquista - BA (2014). 
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De acordo com os entrevistados, não há técnico especialista na produção de hortaliças 

local que os auxiliem na condução dos cultivos. Desse modo, é possível perceber o grande 

gargalo no apoio tecnológico, pois o suporte que há é dos fornecedores de produtos 

agroquímicos, que desempenham o papel de assistência técnica, tal situação gera conflitos de 

interesse, pois esses são vendedores de produtos. 

Dos produtores que relataram acesso a programas de governo, apenas uma pessoa 

(3%), relatou que participa do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). O restante dos entrevistados (38) salientou que há muita dificuldade de acesso ao 

programa em função da burocracia existente. Esses mesmos resultados demonstram que, 

apesar da importância do programa para a competitividade da agricultura familiar, o 

PRONAF não tem conseguido atingir o pequeno horticultor da Lagoa das Flores por conta da 

burocracia. No entanto, pode-se perceber que também há desconhecimento dos produtores 

quanto à existência de programas governamentais, pois, quando citado algum, apenas o 

PRONAF é de conhecimento deles.  

Em relação a ações mercadológicas, 77% dizem não adotar qualquer tipo de marketing 

para divulgar seu produto, no entanto, o restante, 23%, afirma utilizar de estratégias de 

marketing, sendo que, desse percentual, 67% fazem o marketing “boca-a-boca", 2% ressaltam 

a qualidade do produto e 26% salientam que o produto é orgânico, no entanto, não há 

qualquer certificação que comprove essa qualidade, pelo contrário, a pesquisa revela um uso 

indiscriminado de agrotóxicos. Pesquisa realizada por Tacconi Neto et al. (2010) aponta 

resultados semelhantes a esses para o Estado do Rio Grande do Norte, acrescentando, ainda, 

que esse tipo de instrumento de concorrência no mercado ocorre quando fornecem hortaliças 

para supermercados. 

Em relação à produção, para que possam ofertar o produto, em quantidade e qualidade, 

durante todo o ano, 38% dos produtores possuem poços tubulares para amenizar água nos 

períodos de secas, característicos da região do planalto de Vitória da Conquista. Por outra, 

26% dizem fazer irrigação e 36% não respondeu à pergunta. O dado parece representar que o 

restante fica à mercê das condições climáticas, tornando irregular a produção, pois essa se 

torna dependente das condições ideais de clima, não utilizando a irrigação fundamental na 

produção de hortaliças. 

Aproximadamente 26% dos entrevistados não souberam dimensionar as perdas no 

processo produtivo, respondendo que desconhecem o processo, 18% apontam perdas de 20% 

a 30%, 31% dizem que as perdas estão entre 1% a 10%, e 25% afirmam que as perdas estão 

entre 10% a 20%. A integração de uma cadeia resulta em melhor aproveitamento das 
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matérias-primas e demais recursos naturais, minimizando perdas. Diante disso, pode-se inferir 

que, se houvesse esse tipo de comportamento entre os produtores da Lagoa das Flores, 

provavelmente o percentual de perdas seria menor, gerando mais benefícios para todos 

envolvidos na cadeia, maior oferta, melhor qualidade do produto e maiores receitas. 

As hortaliças que não conseguem ser vendidas, ou que se perdem ao longo da 

produção, algumas vezes são utilizadas na preparação de temperos (coentro em sementes), ou 

servem para adubação ou mesmo são descartadas sem qualquer finalidade de uso. Por outra, 

44% são usadas na adubação, 41% descartadas, 13% não sabem dizer o que acontece com as 

perdas, e apenas 2% são beneficiadas e se transformam em temperos (Figura 12). Esta 

realidade é preocupante, tendo em vista que há uma fábrica de temperos instalada no local, 

porém, ainda não inaugurada por falta do maquinário principal, o que torna a produção 

artesanal dos temperos como alternativa de mitigar as perdas. Contudo, a maioria dos 

entrevistados desconhece a existência da fábrica e, por isso, não cobram das autoridades 

locais o aceleramento e a inauguração. 

 

Figura 12 – Destino das perdas da produção de hortaliças da Lagoa das Flores, Vitória da 

Conquista - BA (2014). 

 

Do produto direcionado ao mercado, 5% são varejistas (supermercados), 28% 

atacadistas, 28% ao consumidor final vendidos em CEASA e feiras, e o restante, 39%, afirma 

não ter mercado definido, podendo vender diretamente, tanto para consumidor final quanto 

para intermediários feirantes e supermercados. A venda direta ao consumidor final diminui 
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custos de produção e aumenta o retorno financeiro.Contudo, o risco de voltar com o produto 

para casa é maior, o que tem levado ao aumento de vendas para supermercados, pois, apesar 

de menor lucratividade, apresenta riscos menores. Essa nova dinâmica na cadeia de hortaliças, 

em que as grandes redes de supermercado são o principal mercado destino dos produtores de 

hortaliças, também foi observada no município de Humildes, em que os produtores ao terem 

seus lucros reduzidos, buscaram novas atividades (DIAS et al., 2012). 

A pesquisa revela que 38% dos entrevistados não compreendem o que é sistema 

logístico, 41% consideram que o sistema logístico minimiza custos e 21% dizem que não 

minimizam os custos. Para Amato Neto (2000), uma das principais vantagens competitivas de 

uma logística adequada é a minimização de custos de transporte, armazenamento e entrega do 

produto ao consumidor final. Assim, percebe-se que, apesar da proximidade à BR-116 e à 

proximidade da zona urbana do município de Vitória da Conquista, os produtores não obtêm 

vantagem a essa importante rodovia. 

A maioria dos produtores, 67%, tem veículo próprio. O restante, 25%, aluga veículos 

para deslocamento da produção, e 8% diz não usar veículos para o transporte, o que muitas 

vezes compromete a agilidade e a eficiência da cadeia produtiva.  

Pode-se perceber que há certa mudança entre os produtores, pois 77% dos 

entrevistados têm pensado em processar seus produtos a fim de agregar valor, 5% acham que 

poderiam adotar embalagens diferenciadas e 18% não souberam especificar o que poderiam 

utilizar para se diferenciarem no mercado. Notou-se que não há, ainda, grande interesse pela 

produção de orgânicos certificada. É preciso ressaltar que informações e classificação no 

rótulo são atributos que trazem vantagens competitivas e isso não está sendo usado pela 

maioria, sendo que apenas 5% percebem que essa seria uma diferenciação no produto.  

Outro ponto importante, salientado pelos produtores, está associado à mão-de-obra 

empregada na produção de hortaliças, pois esse mercado é intensivo no uso desse fator. Do 

total de entrevistados, 95% relataram que encontram dificuldade em empregar pessoas na 

produção. Isso ocorre por conta da remuneração, tornando pouco atrativo o setor. Essa 

afirmação é confirmada por pesquisa da ABCSEM (2013), em que aponta também a grande 

rotatividade de trabalhadores no meio rural. 

A maioria dos entrevistados respondeu (97%) favoravelmente sobre o cooperativismo 

como forma de organização e ajuda na condução dos negócios, da produção e aumento de 

vendas. Assim, percebe-se uma vontade por esse tipo de organização. 

Em relação ao acesso à internet, os entrevistados relataram que não dispõem desse 

recurso, apesar de reconhecerem que pode ser um grande aliado ao negócio. Uma das 
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vantagens de acesso a essa tecnologia é conhecer mais rapidamente as mudanças com as quais 

o setor se depara, o que acontece em outros mercados semelhantes, e também técnicas de 

manejo mais adequadas. Além disso, poder-se-ia estabelecer uma comunicação melhor com o 

consumidor do seu produto.  

Em relação ao meio ambiente, a maioria, 90% dos entrevistados, compreende que a 

adoção de técnicas inadequadas de cultivo tem efeitos sobre o ambiente, especialmente, pela 

contaminação. No entanto, 9% não conseguem identificar qualquer relação entre sua forma de 

cultivo com efeitos sobre o meio ambiente. Reforçando tais percentuais, 3% dos entrevistados 

compreendem que suas atividades podem gerar algum tipo de contaminação sobre o solo, 

enquanto que 74% afirmaram que a contaminação acontece no solo, lençol freático e afeta a 

saúde pública, 15 % responderam “outras opções”, sem definição, e 8% optaram por não 

responder. A compreensão de como a contaminação do meio ambiente acontece retrata o tipo 

de conhecimento sobre o assunto, mas também os costumes e as tradições no desempenho de 

uma atividade. Os estudos de Rocha e Silva (2012) confirmam a mesma realidade observada 

na Lagoa das Flores e, segundo os autores, estão correlacionados com o baixo nível de 

instrução e escolaridade, bem como com os costumes e tradições inerente à atividade agrícola. 

Dos entrevistados, 44% não souberam informar o destino final das embalagens dos 

produtos químicos utilizadas na plantação, 5% dizem enterrá-las, 5% descartam diretamente 

no terreno e 46% dizem devolver para as lojas (Figura 13). Dessa forma, faz-se necessária a 

conscientização sobre os riscos de contaminação, que pode se feita por meio de treinamentos 

que os motivem a procurar as lojas e devolver os vasilhames aos fornecedores.

Figura 13 – Formas de descarte das embalagens de agrotóxicos, segundo produtores 

entrevistados, Lagoa das Flores, Vitória da Conquista - BA (2014). 

5% 

5% 

46% 

44% 

Descartado diretamente no terreno 

Enterrada no solo 

Devolvido para a loja onde foram adquiridos os produtos 

Nenhuma das afirmações 
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Apesar de 54% afirmarem usar os equipamentos de proteção individual (EPI), 15% 

utilizam esporadicamente e 31% não os utilizam. Pode-se inferir que esse comportamento é 

prejudicial, tanto ao ambiente quanto à saúde do trabalhador. Dos 54% que responderam usar 

EPI, apenas 23% afirmaram utilizar máscaras, que é a principal proteção, devido ao tipo de 

manejo feito, a pulverização das plantas, enquanto que os demais utilizam roupas apropriadas. 

Buscando identificar se os produtores associavam algum problema de saúde ao não 

uso de EPI, 2% relataram “problema de pele”, 49% não conseguiram apontar qualquer 

problema e 49% responderam que não identificam qualquer problema à saúde relativo ao não 

uso de EPI. De acordo com Veiga et al. (2007), estimam-se 5.000 mortes de trabalhadores/ano 

no Brasil, vítimas de agrotóxicos, e parte dessas mortes poderia ser evitada se houvesse o uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos agricultores que manuseiam os produtos 

químicos empregados na lavoura.  

Mesmo aqueles que não usam EPI, grande parte dos produtores (54%) diz ter 

conhecimento a respeito do uso de agrotóxicos, 5% relataram que não possuem esse tipo de 

informação, 15% informaram que às vezes têm conhecimento e o restante (26%) não utiliza 

qualquer agrotóxico na sua área e, portanto, não necessitam desse conhecimento. Dessa 

forma, percebemos que 46% do total de entrevistados não possuem esclarecimento adequado 

a respeito do uso de agrotóxicos. Essa mesma realidade foi observada por Souza et al. (2012), 

no município de Santa Inês, em que constataram que os produtores não recebem orientação 

especializada sobre o uso de agrotóxicos. 

Entre os adubos relatados na fertilização do solo, estão esterco de gado (44%), 

químicos (36%), esterco de galinha (16%) e urina de vaca com pimenta e fumo (4%). Dos 

pesquisados, 67% dos produtores de hortaliças que adotam adubação química apontam que 

sua utilização deve-se à necessidade de maior produção e também porque gera retorno mais 

rápido do capital investido quando comparada à produção orgânica, segundo esses produtores. 

Dos produtores que dizem utilizar adubação orgânica, 33% fazem compostagem a partir da 

reciclagem dos resíduos da propriedade. Segundo esses produtores, o uso da compostagem 

orgânica permite ganhos de produtividade, diferenciação no mercado por meio do “marketing 

verde”. Salientam também que o uso da compostagem vem melhorando a qualidade das 

hortaliças. 

A agricultura orgânica visa o desenvolvimento de sistemas agropecuários sustentáveis 

organizados localmente, levando em consideração os contextos culturais, sociais e 

econômicos (SAMINEZ, 2008). A literatura aponta que esse modelo de produção pode ser 
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considerado ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável em pequena, 

média e grande escala, pois o objetivo central é otimizar o processo produtivo ao invés de 

maximizar a produtividade. Além disso, esse tipo de agricultura incentiva a integração 

produtiva, a regionalização da produção e do comércio de produtos, bem como a relação 

direta entre o produtor e consumidor final. 

Como as áreas em que são produzidas as hortaliças na Lagoa das Flores são lotes entre 

1.000 m
2
 e 30.000 m

2
, o preparo do solo é feito da forma tradicional, com pouca mecanização 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Técnicas de produção e manejo do solo na produção de hortaliças da Lagoa da 

Flores, Vitória da Conquista - BA (2014) 

Descrição Percentual 

Trabalho braçal e às vezes tração animal com implementos agrícolas simples 

(primitivo) 

75 

Mecanização com base na tração animal ou motorizada para desbravamento e preparo 

do solo (intermediário) 

20 

Motomecanização presente nas diversas fases da operação (avançado) 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Os produtores que não adotam mecanização no plantio (75%), geralmente, cultivam 

mais de 06 culturas nas suas áreas, enquanto o restante planta entre 04 a 06, e, normalmente, 

usam sistemas de rotação de cultura.  

Dos produtores entrevistados, 02 (dois) responderam participar do programa do 

governo “Compra Direta”. Essa situação confirma que os produtores locais dependem de 

recursos governamentais para comercializar o produto, contudo, devido aos trâmites 

burocráticos não estão participando. Para isso, precisam estar de posse da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF-DAP, que é emitida pelo Órgão Oficial de Assistência Técnica do 

Estado, no caso da Bahia, o EBDA, ou pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos 

municípios.  Segundo o relatório do Sistema de Informações (SIN) da EBDA (2014), dos 120 

produtores,  penas 38 (trinta e oito) produtores encontram-se aptos no momento. Além disso, 

os produtores relatam forte presença de atravessadores nas entregas do Compra Direta, o que 

faz com que percam espaço e não consigam fechar a cota estipulada de R$ 5.500,00 (cinco 

mil e quinhentos reais) por produtor. 

 

4.3 A cadeia produtiva de hortaliças da Lagoa das Flores  
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A definição da cadeia produtiva como sistema requer o conhecimento de seus limites, 

suas interações e o processo de entradas e saídas. Diante da análise do cenário pesquisado, 

foram observados alguns gargalos nos principais elos que cumprem os objetivos da cadeia de 

hortaliças da Lagoa das Flores, podendo ser ilustrados pela Figura 14. 

 

 

Figura 14 – Esquematização do sistema de produção de hortaliças. Lagoa das Flores – Vitória 

da Conquista – BA (2014). 
Fonte: Adaptado da pesquisa. 

 

À montante da cadeia produtiva, o acesso pelos produtores aos insumos (fertilizantes, 

herbicidas, fungicidas) está muito distante. Além disso, a falta ou a pouca assistência técnica 

gera maior “distância” entre esses elos da cadeia.  

O elo com os fornecedores de insumos é responsável pelo suprimento de todo o 

sistema produtivo de hortaliças e influencia nos demais processos, podendo trazer lucros ou 

prejuízos na comercialização, ou seja, de uma boa relação com fornecedores de insumos, 

podem maximizar vantagens competitivas, como a conquista de custos de produção mais 

baixos. 
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À jusante da produção, o gargalo está na falta de beneficiamento da produção, nos 

custos de transporte, na falta de segmentação de mercado, no desconhecimento das exigências 

e preferências do consumidor final. 

O objetivo principal de uma cadeia produtiva é ofertar produtos ao consumidor final 

com qualidade e quantidade compatíveis com a necessidade deste importante elo, e os preços 

devem ser competitivos. A falta de integração do produtor da Lagoa das Flores com o 

mercado consumidor, composto de varejistas, atacadistas (CEASA) e consumidor final, pode 

não resultar no atendimento da demanda, seja em quantidade e/ou qualidade. Os atributos 

como preço, aparência e diferenciação ambiental têm forte influência neste elo. 

Outra questão está na agilidade, no atendimento e no período de tempo exigido pelo 

consumidor. Neste quesito, foram observadas a falta de transporte próprio e a falta de 

parcerias para entrega, o que pode não viabilizar o abastecimento dos mercados no tempo 

devido, predominantemente, com o elo comercialização atacadista. Esta perda é de grande 

importância comercial, pois se tratam de grandes quantidades exigidas, dada a presença de 

grandes redes de supermercados na região de Vitória da Conquista. Geralmente, a relação 

com os supermercados exige dos produtores o abastecimento por meio de contratos 

periódicos, independente do local de origem do produto, o que exige o suprimento destas 

redes com muita agilidade, por conta da conservação e da alta perecibilidade das hortaliças. 

Assim, ainda que a Lagoa das Flores seja próxima à cidade, a falta do transporte próprio 

dificulta ou mesmo impede o atendimento total desta demanda. 

O elo com a agroindústria é o responsável pelo processamento do produto. Há dois 

tipos principais, o beneficiamento e a transformação. No primeiro ocorre processamento sem 

a alteração das características principais do produto e no segundo há a modificação do 

produto transformando-o em subproduto. Este elo encontra-se fraco, dada a não utilização da 

fábrica de temperos, já instalada, mas não inaugurada. Apesar de existir na região uma 

empresa de temperos com a marca “Tempero Bom Gosto”, a maioria não possui registro nos 

órgãos competentes de fiscalização. 

O sistema produtivo agrícola é o conjunto de componentes interativos, que objetiva a 

produção agrícola com a qualidade exigida. Constitui-se no subsistema da cadeia produtiva, 

conhecido como “dentro da porteira”. Neste elo, o grande gargalo está na produção de forma 

pouco sustentável, com o uso inadequado de agrotóxicos, porém em algumas propriedades 

houve o relato da presença da fiscalização. 

É preciso ressaltar que, nesse contexto, há ainda o ambiente institucional, constituído 

pelas leis e costumes. As instituições regulamentam o funcionamento da cadeia nos aspectos 
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legais, tributários e fiscais, entre outros. Contudo, conforme a pesquisa revela, este elo está 

completamente enfraquecido pela falta de perspectiva da comunidade em relação às 

Instituições Públicas. O ambiente organizacional transaciona diretamente no negócio agrícola 

e presta serviços de apoio ao agronegócio, tais como as organizações de pesquisa e 

desenvolvimento, de assistência técnica, as agências bancárias, os serviços de transporte, de 

vendas, de marketing, de armazenamento, entre outras. Entretanto, foi observado que este 

conjunto de organizações, ainda que presentes na região, segundo os produtores, têm presença 

apenas de cunho fiscal ou financeiro. 

 

4.4 Condicionantes para integração da cadeia produtiva 

 

Com o objetivo de analisar os fatores que favorecem a integração da cadeia produtiva 

de hortaliças e sua influência na competitividade e na sustentabilidade dos pequenos 

produtores rurais da Lagoa das Flores em Vitória da Conquista, Bahia, as informações obtidas 

nesta pesquisa foram agrupadas em condicionantes e analisadas segundo modelo Zacarelli 

(1995). 

Quanto à condicionante Concentração Geográfica ( empresas do mesmo tipo) e Várias 

Instituições e Organizações de Apoio, pode-se observar que, apesar da presença de diferentes 

instituições, as mesmas encontram-se sem integração, faltando comunicação e articulação 

entre os produtores da cadeia produtiva de hortaliças da Lagoa das Flores em Vitória da 

Conquista. Ademais, há pouco apoio governamental, seja na capacitação dos produtores, na 

assistência técnica ou no apoio tecnológico, o que muitas vezes gera desmotivação à 

continuidade da produção.  

Quanto à condicionante Cooperação entre os Produtores, e entre os Produtores e seus  

Fornecedores e Intensa disputa, apesar da grande vontade pela formação de uma cooperativa 

expressa pelos produtores entrevistados, praticamente, essa “cultura” é inexistente; pode-se 

perceber que há muita rivalidade e disputa pelo mercado. Quando há cooperação, essa ocorre 

apenas em alguns momentos de compra e venda de produtos, quando é necessário ter volume 

para reduzir custos de transporte, por exemplo. Assim, a falta de cooperação nas várias etapas 

da cadeia produtiva pode afetar a competitividade do setor e até mesmo a sustentabilidade 

ambiental. 

Quanto à condicionante Alta Especialização, não foi contemplada, pois todos os 

entrevistados responderam que não contam com um técnico contratado, e não dispõem de 

informação profissional, salvo algumas visitas realizadas por vendedores de agroquímicos e 
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da fiscalização do CREA, que não é bem assimilada pelos produtores, pois para os mesmos o 

papel destes é de interesse meramente financeiro e fiscal. 

Quanto ao Aproveitamento de Subprodutos e Reciclagem de Materiais as pesquisas 

apontam para uma falta de reciclagem de produtos, pois a grande maioria espera que o 

governo municipal realize a tarefa de resíduos e, em algumas situações, os produtores 

realizam a compostagem de resíduos. Poucos aproveitam para beneficiar as hortaliças e fazer 

temperos. Essas ações são importantes, pois fazem com que haja maior complementaridade na 

cadeia, relevante para competitividade e sustentabilidade ambiental. Além disso, proporciona 

aumento de renda e mitiga impactos gerados pelo desperdício.  

Quanto à condicionante Administração Dinâmica e Moderna, percebe-se dificuldade 

de se empregar pessoas, seja pela falta de qualificação e também porque a maioria é de 

pequenos produtores que não possuem condições de na parte da produção ter mais pessoas 

auxiliando além da familiar. Percebeu-se também grande dificuldade no acesso à informação, 

sem uso da internet como aliada de atuação no mercado.  

A condicionante Defasagem Tecnológica demonstrou pouco conhecimento dos 

produtores relativos aos malefícios do uso de agrotóxicos e descarte inadequado. Aliado a 

isso, há poucos produtores que utilizam os EPI. Assim, pode-se constatar que há falta de 

esclarecimentos, apoio dos órgãos públicos de fiscalização e dos fornecedores relativos ao uso 

desses equipamentos e produtos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As informações levantadas revelaram que os produtores têm enfrentado dificuldades 

por conta da falta de informação, desorganização administrativa e dos trâmites burocráticos, 

que impedem o acesso às políticas públicas e aos financiamentos e subsídios, provenientes da 

legislação específica para propriedades rurais. Isso vem ocorrendo porque, desde 1998, a 

localidade passou a integrar-se como bairro de Vitória da Conquista, o que dificulta que os 

produtores tenham acesso a muitas linhas de crédito agrícola.  

Pode-se verificar que a cadeia produtiva de hortaliças da Lagoa das Flores, devido à 

sua proximidade com Vitória da Conquista, tem à disposição “facilidade” de acesso a diversas 

instituições e organizações públicas e privadas, no entanto, essa proximidade não tem gerado 

maior estreitamento de relações entre produtores e essas instituições. Tal afastamento faz com 

que a cadeia produtiva seja pouco integrada e competitiva. 

Os fatores de competitividade e sustentabilidade, exceto a “concentração geográfica”, 

aqui analisados pelas condicionantes, não foram identificados como favoráveis à integração 

da cadeia de hortaliças. Ainda que com a presença de 120 produtores de hortaliças na região 

da Lagoa das Flores, não há uma relação dos produtores muito amistosa, ou parcerias entre 

eles, nem com os fornecedores de insumos especializados, componentes de equipamentos e 

serviços, instituições financeiras e setores correlatos. Além disso, mesmo tendo mencionado o 

programa do governo para agricultura familiar PRONAF e Compra Direta, a maioria dos 

produtores estão desarticulados e desinformados sobre as políticas públicas destinadas ao 

setor.  

As políticas públicas locais e os diversos programas e subsídios que o governo federal 

disponibiliza ao setor, por meio das câmaras setoriais de hortaliças, visam estimular a 

permanência do trabalhador rural na terra, permitindo investir em tecnologias mais avançadas 

e ambientalmente corretas. Assim, sugere-se investigar a eficácia das políticas públicas em 

relação a essa cadeia produtiva, de forma mais aprofundada, e pesquisas que levem em 
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consideração o fato da Lagoa das Flores ter características rurais e ser setorizada pelos órgãos 

públicos como área urbana. Essa situação é um grande gargalo para o acesso aos 

investimentos públicos para o setor agrícola.  

Nesse contexto, os fatores estratégicos que possibilitam vantagens competitivas e 

desenvolvimento sustentável para os produtores de hortaliças estão fragilizados, o que pode 

ser ainda mais agravado pelo pouco nível de escolaridade entre os produtores entrevistados e 

o desconhecimento do perfil do consumidor final. Dessa forma, urge a necessidade de 

adaptação do produtor rural e o ajuste da produção local às exigências de mercado. Contudo, 

essa conquista está intimamente ligada ao processo de educação, por meio do qual, os 

produtores conseguiriam ter consciência do grande potencial de mercado que a Lagoa das 

Flores tem, necessitando apenas de organização e capacitação. Essa nova condição poderia 

levar os produtores de hortaliças a agregarem valor à produção, ampliando o mercado, 

aumentando a lucratividade e qualificando o produto. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Em atendimento à Resolução 466/2012 que regulamenta a pesquisa com seres 

humanos, o presente termo destina-se a esclarecer sobre a participação na pesquisa intitulada 

“Competitividade e Sustentabilidade: uma análise da cadeia produtiva de hortaliças na visão 

do pequeno produtor rural da Lagoa das Flores  em Vitória da Conquista-Ba”, que tem por 

objetivo: analisar os fatores que permitem a integração da cadeia produtiva e sua influência 

na competitividade e sustentabilidade no município de Vitória da Conquista/BA, e está sob 

responsabilidade dos pesquisadores: Valéria Melo Ferraz (Mestranda em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente), Mônica de Moura Pires (orientadora)  

Participantes do estudo: Produtores Rurais do Povoado da Lagoa das Flores 

Participação Voluntária: A participação dos sujeitos na pesquisa é voluntária e livre 

de qualquer forma de remuneração. 

Desconforto, danos e riscos: Nenhum. 

Confidencialidade do estudo: Serão garantidos aos participantes da pesquisa 

anonimato, privacidade e sigilo dos dados referentes à identificação. 

Benefícios esperados: Identificar os prováveis gargalos na competitividade e 

sustentabilidade da cadeia produtiva de hortaliças; Levantar a importância da utilização de 

uma abordagem sistêmica  para o planejamento e  desenvolvimento de políticas públicas  que 

melhorem o desempenho dos  processos  produtivos das cadeias hortícolas; Buscar que a 

análise realizada esteja balizada em conceitos interdisciplinares, permitindo uma visão 

sistêmica do objeto desta pesquisa. 

Consentimento para participação: Eu estou de acordo com a participação no estudo 

descrito acima e fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da pesquisa, aos 

procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos envolvidos na minha 

participação. Os pesquisadores me garantiram disponibilizar qualquer esclarecimento 

adicional que eu venha solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que a minha desistência implique em qualquer 

prejuízo à minha pessoa ou à minha família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me 

trará nenhum beneficio econômico. 

Eu,___________________________________________________________________

aceito livremente participar do estudo intitulado “Competitividade e sustentabilidade: uma 

análise da cadeia produtiva de hortaliças na visão do pequeno produtor rural da Lagoa das 

Flores em Vitória da Conquista-Ba”. 

Assinatura digital para não alfabetizados: 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador _______________________________________________ 
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Contato e dúvidas: e-mail: valeria_melo_mf@hotmail.com \ Tel. fixo: (77)3422-

6333Celular:  

Conselho de Ética - UESC Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia 

Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho - Bairro: CENTRO ILHEUS-BA Fax: (73)3680-

5319 
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APÊNDICE B – Questionário socioeconômico e cultural 

 

 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

Mestrado de Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - PRODEMA. 

Mestranda: Valéria Melo Ferraz 

Orientadora: Mônica de Moura Pires. 

 

 

QUESTIONÁRIO - PRODUTORES DE HORTALIÇAS DA LAGOA DA 

FLORES, VITÓRIA DA CONQUISTA- BAHIA 

 

 

1- DADOS PESSOAIS: 

Sexo: (    )F       (    )M                  Idade: _____ anos 

Há quanto tempo mora na Lagoa Das Flores Vitória da Conquista? ________________ 

2- DADOS SOCIOECONÔMICOS: 

Nível de escolaridade: 

(     )Fundamental completo 

(     )Fundamental incompleto 

(     ) Médio completo 

(     )Médio incompleto 

(     )Superior 

Outros_______________ 

 

Renda mensal da família: 

(    ) até 1 salário mínimo                      (    ) de 1 a 2 salários mínimos 

(    ) de 2 a 3 salários mínimos              (    ) de 3 a 4 salários mínimos 

(    ) de 4 a 5 salários mínimos              (    ) acima de 6 salários mínimos 

(    ) Não respondeu 

 

Concentração Geográfica 

 

Empresas e Instituições públicas que apóiam a produção local 

Dados da Lagoa das Flores: 

1- Área da Lagoa das Flores: 

2- Número de propriedades destinadas a produção de hortifruti: 

3- Número de produtores rurais: 

4- Volume de negócios destes produtores 

5- Quantidade de estabelecimentos próximos fornecedores, compradores e parceiros 
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Questão 1 – Existe alguma Instituição Pública ou Organização Comercial que se encontra 

instalada na localidade Lagoa das Flores ou que apóiam as ações produtivas locais? 

(      ) Sim. Quais?_________________ 

(      ) Não 

 

Se sim, qual a periodicidade de visitas feitas por estas Instituições na região ? 

(      ) Semanalmente 

(      ) Mensalmente 

(      ) Anualmente 

(      ) Outros 

 

Questão 2 – Quais são as principais empresas prestadoras de serviços e comércio diretamente 

envolvidas e presentes atuantes na produção de hortaliças da Lagoas das Flores? 

(      ) Representante de fertilizantes e insumos 

(      ) Maquinário e transportes 

(      ) Crédito e financiamentos 

(      ) Capacitação e apoio tecnológico 

(      ) Outros_______________ 

 

Questão 3 – Quais as  Instituições Públicas mais atuantes na Lagoa das Flores? 

(      ) Crédito e financiamentos 

(      ) Capacitação e apoio tecnológico 

(      ) Assistência Social 

(      ) Fiscalização  

(      ) Outros _________________ 

 

Questão 4 – Qual das instituições abaixo tem maior participação na Lagoa das Flores: 

(      ) Igrejas 

(      ) Universidades 

(      ) Órgãos  e secretarias públicas 

(      ) Bancos  

(      ) Instituições de fomento e capacitação  

 

Questão 5- Vitória da Conquista tem uma oferta crescente do ensino superior com diversas 

faculdades privadas, campi de universidades públicas e institutos federais. Há alguma relação 

de extensão e, ou pesquisa com alguma dessas instituições?  

(      ) Sim    

(      ) Não 

 

Questão 6 – A proximidade física dessas instituições tem trazido algum benefício ao produtor 

local? 

(      ) Sim    

(      ) Não 
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Questão 7 – Como você define a relação dos produtores com estas Instituições? 

(      ) Próxima e atuante 

(      ) Distante e desinteressada 

(      ) Mediana e receptiva quando solicitada 

(      ) Desconheço 

 

Cooperação entre as empresas e seus fornecedores  

 Alta especialização 

 

Questão 1 – Qual o tempo médio de relacionamento comercial entre produtores e 

fornecedores? 

(      ) 1 a 3 anos 

(      )  3 a 6 anos 

(      ) Mais de 10 anos 

(      ) Não sei opinar 

 

Questão 2 – Os fornecedores dão apoio e incentivo aos agricultores familiares na produção 

de hortaliças Lagoa das Flores? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

Questão 3 – Qual tipo de apoio? 

(      ) Treinamento no manuseio de equipamentos 

(      ) Assistência técnica 

(      ) Outros____________________ 

 

Questão 4 – Na  sua opinião, a associação dos moradores da Lagoa das Flores tem propiciado 

algum benefício para os produtores de hortaliças? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Quais: _________________________ 

  

Questão 5 – Há um clima amistoso na associação entre os associados? 

(      ) Não 

(      ) Sim   

 

Questão 6 – Há parceria em quais momentos? 

(      ) Compras 

(      ) Vendas 

(      ) Financiamentos 

(      ) Capacitação 

(      ) Outros__________________________ 
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Questão 7 – Vocês possuem técnico especialista em produção hortícola contratado pela 

associação? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

 

Questão 8 – Vocês contam com ajuda técnica de algum órgão governamental? 

(      ) Sim. Quais?_____________________________ 

(      ) Não 

 

Questão 9 – Qual a periodicidade do apoio técnico governamental? 

(      ) Mensalmente 

(      ) Anualmente 

(      ) Esporadicamente 

(      ) Outros 

 

Questão 10 – Vocês usam algum tipo de marketing para competir no mercado das hortaliças? 

(      ) Sim.  

(      )  Não 

 

Questão 11 – Como é feita a diferenciação do produto? 

(      ) Marketing boca a boca 

(      ) Identificação na embalagem 

(      ) Selo de qualidade 

(      ) Produto orgânico certificado 

(      ) Produto considerado orgânico (sem certificação) 

(      ) Outros____________________________ 

 

Questão 12 – Os produtores empregam algum técnica de manejo para amenizar os problemas 

climáticos associados a secas drásticas, chuvas intensas e clima frio em excesso? 

 

(      ) Sim.  

(      ) Não 

Se sim, quais? 

(      ) Irrigação 

(      ) Poços tubulares 

(      ) Produção em estufas  

(      ) Outros_______________________________ 

 

Aproveitamento de subprodutos  

Reciclagem de materiais 

 

Questão 1 – Qual o percentual de perda de hortaliças? 

(      )  1 a 10% 

(      ) 10 a 20% 

(      ) 20 a 30% 

(      ) Desconheço 
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Questão 2 – Qual o destino dado a essas perdas? 

(      ) Beneficiada (temperos) 

(      ) Descartada 

(      ) Adubação 

(      )  Outros __________________ 

(      ) Desconheço 

 

Questão 3 – Qual o destino final das embalagens de agrotóxicos e demais insumos utilizados 

pelos agricultores locais? 

(      ) Descartado diretamente no terreno 

(      ) Enterrado no solo 

(      ) Exposto nas cercas 

(      ) Devolvido para a loja onde foram adquiridos os produtos 

(      ) Nenhuma das afirmações 

 

Questão 4 – A má utilização dos agrotóxicos atinge o meio ambiente através da 

contaminação? 

(      ) Não 

(      )  Sim 

 

Na sua opinião como essa contaminação acontece: 

(      ) Somente do solo 

(      ) Somente do lençol freático 

(      ) Solo, lençol freático, saúde publica. 

(      ) Nenhuma das afirmações 

 

Questão 5 – Na aplicação direta de agrotóxicos são utilizados  Equipamentos de Proteção 

Individual- EPI? 

(      ) Sempre 

(      ) Às vezes 

(      ) Nunca 

Quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Há na comunidade doenças relatadas clinicamente que tenham sido relacionadas 

ao uso de agrotóxicos: 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Desconheço 

Se sim, quais?   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Questão 7 – Há relatos de intoxicação durante o manuseio ou aplicação de produtos para 

controle de pragas e doenças? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Desconheço 

 

Questão 8 – Usa agrotóxicos ? 

 Caso sim: Há esclarecimento quanto aos critérios de utilização? 

(      ) Sempre 

(      ) Nunca 

(      ) Às vezes 

(      ) Não utiliza Agrotóxico  

 

Questão 9 – É utilizada somente adubação orgânica? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

Quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 – A qualidade de produção, quando se adotou o sistema de adubação orgânica? 

(      ) Aumentou 

(      ) Diminuiu 

(      ) Não houve diferença significativa 

 

 

Questão 11 – O preparo de uma área para o plantio é feita de que maneira (níveis de manejo): 

(      ) Trabalho braçal e às vezes tração animal com implementos agrícolas simples 

(primitivo) 

(      ) Mecanização com base na tração animal ou motorizada para desbravamento e 

preparo do solo (intermediário) 

(      ) Motomecanização presente nas diversas fases da operação agrícola (avançado) 

 

Questão 12 – Com quantas culturas diferentes você lidou nos últimos anos? 

(      ) 1 - 3 culturas 

(      ) 4 - 6 culturas 

(      ) mais que 6 culturas 

 

Questão 13 – Fez isso pensando na importância da rotação de culturas para a fertilidade do 

solo? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

(      ) Desconheço 
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Questão 14 – Há dificuldades em se conseguir políticas públicas que incentive 

reaproveitamento e coleta seletiva dos produtos cultivados? 

(      ) Muita 

(      ) Pouca 

(      ) Sempre 

(      ) Não há dificuldades 

 

 

Muitas empresas do mesmo tipo  

OBS: Este item está contemplado  no primeiro com concentração geográfica  

Intensa Disputa. 

Questão 1 – Você considera que há competição entre os associados e produtores de 

hortaliças? 

(      ) Não 

(      ) Sim. Caso sim. De 1 a 10. Como você pontuaria esta disputa:_____________ 

 

Administração dinâmica moderna         Defasagem tecnológica 

 

Questão 1 – O mercado consumidor atualmente exige um produto de alta qualidade, e que 

requer capital e mão-de-obra técnica, e às vezes difíceis de serem obtidas por pequenos 

produtores. O que vocês (agricultores da comunidade Lagoa das Flores) fazem para se 

manter no mercado tendo que competir com grandes produtores e gerar um produto de 

qualidade? 

(      ) Procuram informação na mídia para produzir da melhor forma possível 

(televisão, rádio, boletins agrícolas, revistas na área etc.) 

(      ) Fazem pesquisas na internet 

(      ) Fazem cursos de capacitação  

(   ) Trocam experiências na local 

(   ) Adquirem novas tecnologias 

(   ) Participam de eventos técnicos na área 

(    ) outros___________________ 

 

Questão 2 – Existem Políticas Públicas e Programas, realizadas por Instituições e 

Organizações   para comercialização, produção e cultivo sustentável  na Lagoa das Flores?  

(      ) Sim 

(      ) Não 

Cite alguns:____________________________________________________ 
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Questão 3 – A que Mercado é destinado à produção? 

(      ) Atacadista 

(      ) Varejista 

(      ) Diretamente ao consumidor final 

(      ) Ambos 

 

Questão 4 – O sistema Logístico utilizado tem favorecido a produção no sentido de 

minimizar os custos?  

(    )Sim 

(    )Não 

(    ) Não sabe 

 

Questão 5 – Quais meios de transporte são utilizados? 

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Qual a importância é atribuída ao ciclo de produção; desde a compra dos insumos 

até a qualidade do produto adquirido pelo consumidor final? 

(      ) Prioriza a  produção 

(      ) Prioriza  a venda ( lucro) 

(      ) Prioriza a compra de insumos 

(      ) Prioriza todo o processo e ciclo produtivo  

(      ) Desconheço 

 

Questão 7 – Existe pesquisa de mercado e desenvolvimento de “marketing” comercial para 

otimizar as vendas? Especifique. 

 

Questão 8 – No que diz respeito à produção agrícola, como o produtor pensa em atender o 

mercado com produtos que satisfaça a demanda?   

(      ) Embalagens diferenciadas 

(      ) Selo orgânico 

(      ) Produtos miniprocessados 

(      ) Outros 

 

Questão 9 – Quanto à mão-de–obra; o produtor tem encontrado dificuldades para empregar 

pessoas?  

Se a reposta for sim. Por quais motivos? 

(      ) Falta de experiência 

(      ) Capacitação 

(      ) Encargos e impostos 

(      ) Rotatividade 

(      ) Remuneração 

 

Questão 10 – A procura por hortaliças de qualidade é cada vez maior. Para vocês cobrirem 

essa procura crescente, a opção pelo cooperativismo como forma de organização, ajudaria na 

condução dos negócios, melhoria da produção e aumento de vendas? 

(      ) Sim 

(      ) Não 

Justifique: __________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 
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