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EDITORIAL

Consistente com a linha editorial de Organizações Rurais & Agroindustriais, os artigos deste número
cobrem desde questões dirigidas à eficiência, estratégia e competitividade de negócios privados como avicultura,
empresas de transporte de cargas e usinas de cana-de-açúcar, bem como idéias para melhorar a formulação
e implementação de políticas públicas voltadas para capacitação gerencial de produtores rurais e alternativas
de gestão sócio-ambiental em prol do desenvolvimento local.

A importância do consumidor é também evidenciada, com pesquisas para descrever suas características
e opiniões a respeito de produtos alimentícios diferenciados e de imagem de um supermercado. Estudos
agregados de economia rural, como séries temporais e indicadores de eficiência e tecnologia, foram também
contemplados.

Especificamente, no artigo “A coordenação simultânea de diferentes canais como estratégia de
distribuição adotada por empresas da avicultura de postura”, os autores procuram explicar as razões que
levam as empresas a manterem canais de distribuição próprios em paralelo com canais terceirizados e
formas híbridas.

Na seqüência, detectar e analisar a existência de volatilidade condicional do preço do café brasileiro
na Bolsa de Nova York (NYBOT), entre janeiro de 1946 a dezembro de 2000, é o objetivo do estudo de séries
temporais do artigo “Análise da volatilidade dos preços no mercado spot de cafés do Brasil”.

Para realizar o trabalho “Análise do ‘Programa Capacitação Rural’ – SEBRAE/SP e caracterização
dos participantes”, os autores aplicaram 457 questionários para levantar dados dos participantes de um
programa do SEBRAE/SP de capacitação gerencial de produtores rurais. Submetidos à análise de
correspondência, os resultados revelam que, embora o programa lide diretamente com a mudança de
comportamentos e atitudes em busca do profissionalismo e valorização do produtor rural, a maior parte dos
participantes destoa do perfil do público-alvo esperado.

O desenvolvimento de uma ferramenta para facilitar a gestão do transporte de carga é o assunto do
artigo “Desenvolvimento de um sistema computacional para cálculo do custo do km percorrido e análise de
rentabilidade de transportadoras de cargas”. O sistema permite realizar simulações, fornecendo indicadores
de desempenho técnico, financeiro e econômico.

O artigo “Determinantes de competitividade da agroindústria processadora de cana-de-açúcar no
Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, Minas Gerais” refere-se a uma análise de dois determinantes de
competitividade: insumos e estrutura e relações de mercado. Os resultados mostraram que a disponibilidade
e o preço da cana-de-açúcar são os fatores favoráveis à competitividade das usinas e destilarias existentes
na região. Entretanto, a concentração de alguns elementos, a montante e a jusante, assim como a concorrência
com produtores paulistas, foram apontados como fatores desfavoráveis para a competitividade dessas empresas.

O objetivo do trabalho “Eficiência e tecnologia na agricultura paulista entre 1985 e 2001” foi mensurar
a produtividade total dos fatores no cultivo de algodão, arroz, feijão, milho e soja no estado de São Paulo ao
longo desse período, aplicando-se os modelos de análise envoltória de dados. Os resultados apontaram ganhos
tanto de eficiência técnica quanto de mudança tecnológica. Os ganhos foram ainda maiores após o período
de abertura da economia brasileira, principalmente para culturas de exportação.

Este número contém dois artigos da área de marketing aplicados a negócios de alimentos. O artigo
“Marketing de alimentos e o comportamento de consumo: proposição de uma tipologia do consumidor de
produtos light e ou diet” trata de compreender o perfil dos consumidores e não consumidores desses produtos
e também as maneiras que cada tipo de consumidor os percebe. Para traçar a tipologia, além de análises
estatísticas multivariadas (correspondência múltipla e agrupamento), a análise lexical foi também usada para
interpretar o conteúdo das declarações dos entrevistados. O outro, intitulado “Percepção da imagem



organizacional: um estudo com consumidores de um supermercado”,  apresenta uma pesquisa descritiva
realizada por meio de perguntas estruturadas feitas aos consumidores de um supermercado, para  verificar a
percepção da imagem desse ponto de varejo. Os resultados apresentados demonstram que os aspectos
intrínsecos à organização podem influenciar a conduta de seus consumidores e que esses aspectos devem
ser vistos como um diferencial de mercado a ser explorado no segmento do varejo de alimentos.

No ensaio “Resíduos sólidos e políticas públicas: reflexões acerca de uma proposta de inclusão social”,
os autores desenvolveram uma articulação entre os conceitos de desenvolvimento sustentável, exclusão
social e políticas públicas, no intuito de propor uma saída para o problema sócio-ambiental que os governos
locais estão cada vez mais tendo que enfrentar – o crescimento dos índices de desemprego e o aumento de
resíduos sólidos. Como alternativa, apresentam a viabilidade da formação de cooperativas de catadores, com
o apoio das prefeituras, defendendo-as como um valioso instrumento de inclusão social e de gerenciamento
ambiental, além de representarem uma outra forma de racionalidade em termos de proposta de gestão.

Por meio do último trabalho, “Verificação da existência da componente sazonal na série do custo da
cesta básica do município de Lavras, MG, utilizando o método X-12 ARIMA”, além de os autores comprovarem
a existência de sazonalidade na série do custo da cesta básica desse município, há uma discussão didática
sobre a importância de se fazer análises temporais de séries econômicas.

Com esta variedade de temas, esperamos que os leitores encontrem sintonia e utilidade entre os
artigos apresentados.

Rosa Teresa Moreira Machado
Editora


