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EDITORIAL

Fazendo uma apreciação geral das temáticas abordadas neste número de Organizações Rurais &
Agroindustriais, a maior parte dos artigos refere-se ao negócio de leite e ao negócio de café, produtos
tradicionais da região sul de Minas Gerais, onde a  Universidade Federal de Lavras está localizada. Todavia,
as contribuições aqui apresentadas sobre estes temas são, em sua maioria, de pesquisadores de outras
instituições, e mesmo de outros estados.

Elaborados sob diferentes metodologias, ora enfatizam questões de interesse apenas da unidade de
produção rural, ora abordam esses mesmos temas sob a perspectiva sistêmica, que dependem de relações e
alinhamentos interorganizacionais, tais como gestão da qualidade, logística e percepção dos consumidores.
Tais diferenças enriquecem nossa revista como fonte de consulta especializada e refletem as diversas linhas
teóricas conduzidas pelos professores e pesquisadores que publicam neste periódico.

O primeiro artigo deste número traz uma apreciação quantitativa da importância da atuação de uma
organização cooperativa, por meio da análise de valor adicionado, em termos de retorno de ICMS aos
municípios de sua abrangência. Os autores desenvolveram uma metodologia para aferir os efeitos da
participação relativa da Cooperativa Agroindustrial LAR no valor adicionado da indústria, da produção primária
processada, bem como dos reflexos dessa cooperativa e de suas plantas industriais na produção agropecuária
de 6 municípios do estado do Paraná, contabilizando os valores correspondentes de retorno de ICMS às
prefeituras locais, no período 2000 – 2004.

Em seguida, vem um trabalho sobre a proposição de uma estrutura metodológica de capacitação
gerencial de agricultores familiares, dentro de práticas relacionadas á gestão integrada da propriedade rural,
no intuito de aumentar a participação desses produtores nos mercados, promover a troca de informações
entre pesquisadores, extensionistas e produtores rurais, de forma a contribuir para o desenvolvimento, a
sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida no campo.

A partir de uma revisão bibliográfica sobre os temas relacionados ao cooperativismo e à atividade
pesqueira artesanal, além de consultas e entrevistas informais de rotina, durante visitas técnicas a algumas
comunidades pesqueiras, os autores do terceiro artigo reafirmam a importância da organização cooperativista
para inclusão social, garantia de renda e manutenção dos pescadores artesanais e suas famílias.

Um tema emergente e que pode abrir oportunidades de mercado para a  agricultura familiar é o da
certificação social e solidária. Ao discutir, com pequenos produtores da região das Missões/RS, as dificuldades
e oportunidades que esse tipo de certificação pode gerar, os autores do quarto artigo buscam estabelecer
uma ferramenta útil para a formulação de políticas públicas nesta área, abordando a opinião dos entrevistados
com relação ao interesse de participar desse processo e suas expectativas com relação ao futuro.

No trabalho sobre logística de transporte na coleta de leite, o objetivo foi discutir os parâmetros de
custo do frete de coleta de leite, baseado em princípios teóricos das economias da escala e da distância.
Pelos parâmetros avaliados, os autores concluíram pela economicidade dos veículos de maior capacidade de
transporte. Tal resultado pode direcionar as negociações de tabela dos fretes e  preferência pelo uso desse
tipo de veículo.

 No intuito de captar a valorização percebida pelos consumidores de café em relação às estratégias de
diferenciação adotadas pelos cafeicultores para distinguir a sua região de origem e ou seu processo de
produção, o trabalho seguinte refere-se a uma pesquisa, realizada em 2005, junto a 300 consumidores de
classe social alta, em cafeterias e supermercados do município de São Paulo, baseada em questionário
estruturado. Pelos resultados, embora os consumidores tenham demonstrado uma percepção de valor para
os cafés orgânicos, os autores deste trabalho notaram que os produtos diferenciados pelo atributo da marca
da torrefadora são percebidos como mais atrativos, quando comparados à região de origem ou ao processo
de produção agrícola.



Focando a gestão da qualidade na cadeia do leite, o próximo trabalho trata de um diagnóstico qualitativo
sobre as ferramentas de gestão da qualidade e seu uso junto aos agentes que compõem a cadeia de produção
de leite na região de Tupã, SP, visando  identificar as possíveis falhas e propor soluções. Usando entrevistas
e observações diretas, foi constatado que os agentes têm interesses e responsabilidades divergentes. Enquanto
os produtores desconhecem os procedimentos adequados de gestão da qualidade, os supermercados eximem-
se da responsabilidade na construção e na preservação da qualidade do produto. Os laticínios estão adequando
seus processos produtivos para a melhoria da qualidade do produto. Para melhorar a qualidade do leite e da
cadeia produtiva como um todo, as autoras sugerem um modelo para coordenação da qualidade.

O segundo estudo sobre café publicado neste número fundamenta-se na Economia dos Custos de
Transação para analisar a estrutura contratual e a percepção das condições de compartilhamento de
informações entre os membros do Consórcio Agrícola de Fazendas Especializadas (C.A.F.E), composto por
17 empresários rurais do sul de Minas Gerais e uma exportadora de café. Usando estatística descritiva para
analisar os resultados da pesquisa de campo, constatou-se a presença de oportunismo em transações com
alta assimetria de informações. Os autores concluíram que a forma contratual mais  adequada é a relacional,
tendo como referência principal a própria relação entre as partes e a manutenção da autonomia entre elas. A
confiança e a reputação são elementos importantes.

Por meio de metodologias quantitativas, os dois últimos artigos têm relação com variáveis que afetam
a lógica econômica das decisões de produtores rurais de leite, em condições diversas de produção. No
primeiro deles, utilizando um modelo de programação linear padrão e um modelo Motad, foram avaliados os
retornos/riscos associados aos sistemas alternativos de produção de leite nas propriedades da microrregião
de Viçosa, MG, assistidas pelo Convênio UFV/Nestlé, para identificar as melhores opções entre as atividades
disponíveis e maximizar a margem bruta anual. Por meio do cálculo da rentabilidade dos diferentes sistemas
de produção de leite e dos riscos associados a eles, foi possível identificar comportamentos diferenciados
entre os produtores com relação ao risco, uma vez que, em geral, os produtores mais dependentes da atividade
leiteira são mais avessos ao risco. No outro trabalho, utilizou-se o modelo logit para quantificar a influência do
volume de produção e do preço recebido sobre a probabilidade do produtor optar por comercializar o leite em
mercados informais no estado do Rio de Janeiro. Como o preço recebido pelo litro de leite afeta positivamente
e o volume de produção afeta negativamente a probabilidade de o produtor comercializar sua produção em
mercados informais, os resultados comprovaram que a comercialização informal é uma alternativa para
pequenos produtores obterem melhor preço pelo seu produto.

Procurando tornar este periódico referência para o ensino, pesquisa e extensão em prol do aprimoramento
da gestão das organizações rurais e agroindustriais e do desenvolvimento econômico-social do país,
aproveitamos para agradecer o apoio da FAPEMIG na impressão deste último número de 2006. Boa leitura!

Rosa Teresa Moreira Machado
Editora


