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RESUMO 

A etica nas rela<;oes humanas e de grande importancia nas rela<;oes humanas do 
agroneg6cio. Ressalva-se que o setor de agroneg6cio brasileiro e um dos que mais 
cresce e se desenvolve no Brasil. Toda a atividade para ter sua propria continuidade 
precisa passar por renova<;ao constante, sugestao da etica profissional. Para 
sustentabilidade social presente e futura e importante que o agroneg6cio exista e se 
perpetue, sendo essencial a vida. 0 setor de agroneg6cio brasileiro tem apresentado 
atualmente bons resultados para a economia e para a sociedade. Este trabalho 
expoe a importancia da etica nas rela<;oes humanas no agroneg6cio, difunde o 
agroneg6cio como essencial a vida e afirma que sua exist€mcia auxilia na 
sustentabilidade social, alem de que seu crescimento vem sendo constante nos 
ultimos tempos. Os estudos realizados conforme a metodologia proposta, que sao a 
coleta de dados estudo bibliografico pesquisa descritiva e pesquisa qualitativa, 
mostra um resultado positivo na rela<;ao do agroneg6cio em a etica, social e o 
profissional. 

Palavras Chave: Agroneg6cio, Estrategia de neg6cio, Etica, Rela<;oes Humanas. 
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1 INTRODUCAO 

A sustentabilidade economica futura da maioria das atividades e sistemas 

em causa ira implicar a ocorrencia de profundas transforma9oes produtivas, 

tecnol6gicas e estruturais. 

Para se poder alcan9ar um desenvolvimento s6cio-econ6mico sustentavel 

do agroneg6cio torna-se indispensavel que as atividades e sistemas de produ9ao 

agricolas e nao agricolas em meio rural tenham sustentabilidade economica. 

0 presente trabalho objetiva em primeira instancia o desenvolvimento de 

um estudo sabre as cadeias produtivas do agroneg6cio brasileiro, englobando 

atividades de produ9ao agricola, como lavouras, pecuaria, extra~;ao vegetal, de 

fornecimento de insumos, de processo agroindustrial e de todas as areas que dao 

suporte ao fluxo de produtos ate o consumidor final, tais como, transporte, 

comercializa~;ao, entre outros. 

Para que o agroneg6cio alcance posi~;ao de destaque, no que se refere 

ao carater estrategico para o desenvolvimento sustentavel competitive, o Brasil deve 

organizar e aperfei9oar os recursos humanos, os recursos financeiros e os recursos 

materiais, estimulando a parceria juntamente com institui~;oes diversas, como as 

institui~;oes de pesquisa, de ensino e as privadas. 

Alga necessariamente importante para o auxilio no alcance da posi<;ao de 

destaque e ajustar as politicas tecnico-cientfficas brasileiras incorporando inova95es 

nas atividades produtivas. De maneira que as questoes relacionadas ao 

desenvolvimento cientffico e tecnol6gico enfoquem mais qualidade e 

competitividade, fundamentais para o agroneg6cio brasileiro. 

0 desenvolvimento sustentavel propoe a sustentabilidade em todos os 

setores, em especial nos setores que envolvem os recursos naturais, como a 

agricultura e nao renovaveis, como a agua, pais sao essenciais a vida humana e 

precisam ser sustentaveis para atender as necessidades. 
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E o agroneg6cio se encaixa perfeitamente neste cenario, por se tratar de 

uma atividade tao ampla que, ao mesmo tempo, que e essencial a sociedade e a 

economia, demonstra tambem que o setor agrfcola deve ser tratado de maneira 

continua, e assim sempre "dar continuidade" no processo, na ac;ao, no incentivo e 

nas parcerias. 

Algumas regioes do Brasil possuem instituic;oes nao governamentais (ONGs) 

com turvas intenc;oes que utilizam varios eventos locais para passar a ideia de que a 

competitividade do agroneg6cio resulta da explorac;ao da mao de obra e da 

destruic;ao de recursos naturais, em destaque as regioes Norte e Centro Oeste e 

Norte. 

Muitas vezes para reverter essa imagem distorcida e preciso muito mais do 

que multiplicar e divulgar analises objetivas da realidade. Um criteria importante para 

uma empresa consciente de sua responsabilidade ambiental e um relacionamento 

etico e dinamico com os 6rgaos de fiscalizac;ao, com vistas a melhoria do sistema de 

protec;ao ambiental Entao surge o problema de relacionamentos na influencia da 

competitividade do agroneg6cio. 

De que maneira os relacionamentos: sociais, eticos e profissionais, 

influenciam na qualidade e competitividade do agroneg6cio? 

Com a finalidade de desenvolver as diretrizes propostas neste trabalho, este 

sera apresentado em: objetivo geral e objetivos especfficos. 

0 objetivo geral e expor os quatro principais aspectos do agroneg6cio, que 

sao as abordagens te6ricas, a etica e responsabilidade social, o perfil profissional e 

o desenvolvimento sustentavel. 

Os objetivos especfficos definidos para este projeto sao: 

./ Realizar estudo bibliografico referente as estrategias do agroneg6cio nas 

agroindustrias, e a etica nas empresas de agroneg6cio. 
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./ Relatar as responsabilidades sociais de um profissional do agroneg6cio 

necessarias para o bam desenvolvimento de seu exercicio profissional. 

./ Abordar sabre a etica no agroneg6cio 

./ Desvendar os fatores que levam o profissional do agroneg6cio a agir com 

etica, nos neg6cios agroindustriais. 

0 Brasil destaca-se como um dos maiores produtores mundiais de graos 

nesses ultimos anos. 0 esforgo dos diversos setores do agroneg6cio, principalmente 

dos produtores e dos pesquisadores do setor, foi o fator consolidante deste 

destaque, sendo responsavel pelo grande crescimento da produtividade da 

agropecuaria. 

Esse crescimento significative do setor de agroneg6cio fez com que surgisse 

muita concorremcia no mercado brasileiro. Fator principal da escolha do tema. 

0 estudo bibliografico utilizado no presente trabalho acerca da etica no 

agroneg6cio possui quatro partes distintas, sao elas: as abordagens te6ricas em 

agroneg6cio; a etica e a responsabilidade social; o perfil do profissional de 

agroneg6cio; e o desenvolvimento sustentavel no agroneg6cio. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

0 setor de agroneg6cio apresenta alguns aspectos importantes a serem 

destacados pelo presente trabalho. As abordagens te6ricas em agroneg6cio expoem 

a contextualizagao do setor; a etica e a responsabilidade social ligadas ao 

agroneg6cio apresentam a formagao do carcHer e a contextualizagao da agricultura 

industrial, em relagao ao perfil do profissional de agroneg6cio para o 

desenvolvimento sustentavel no setor. 

2.1 ABORDAGENS TEORICAS EM AGRONEGOCIOS 

No cenario mundial, o reconhecimento do bom desempenho do agroneg6cio 

promove resultados qualitativos e quantitativos na produgao agricola e pecuaria do 

pais. 0 setor tambem esta muito competitive, para lidar com esses fates o Brasil 

precisa contar com pessoal qualificado e tecnologias avangadas no desenvolvimento 

das atividades ligadas ao agroneg6cio. Primeiramente se faz necessaria 

contextualizar o agroneg6cio. 

2.1.1 A contextualizagao do Agroneg6cio 

Desde 1.500, quando da descoberta do Brasil, varies fatores economicos 

aconteceram, no Brasil ap6s a sua descoberta, o Agroneg6cio sempre teve uma 

grande influencia nos caminhos trilhados pelo Brasil ate os dias atuais. Desta forma, 

os ciclos do Pau-brasil, do ouro, da cana-de-agucar e do cafe forneceram bases e 

direcionamento para as atividades do Agroneg6cio brasileiro, conforme descreve o 

quadro 1. 
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QUADRO 1- A evoiU<;ao do Agroneg6cio 

Periodo Produto Regiao 

Seculo XVI (lnfcio) Pau-brasil Literal Mata Atlantica 

Seculos XVI e XVII Cana-de-ac;ucar Nordeste 

Seculo XVIII Ouro (Minerac;ao) Centro-sui 

Seculo XIX Cafe Sudeste 
Fonte: Normando (1975) apud Rufino (1999). 

0 conceito de Agroneg6cio surgiu a partir da integrac;ao da agricultura aos 

setores industriais de fornecimento de insumos, de um lado, e de processamento e 

distribuic;ao da produc;ao, de outre. 

Segundo Rufino (1999), o agroneg6cio abrange as transformac;oes ligadas 

aos produtos agrfcolas: 

Ele abrange todas as transformac;:oes associadas aos produtos agricolas, 
desde a produc;:ao de insumos, passando pela unidade agricola, 
processamento e distribuic;:ao ate o consumidor final. Este encadeamento de 
ac;:oes interdependente transforma o Agroneg6cio em unidade de analise 
trazendo com isto novas potencialidades e desafios para o desenvolvimento 
econ6mico harm6nico e sustentado (RUFINO, 1999, p.19). 

Rufino (op.cit, p.19) afirma que a evoluc;ao da atividade agricola tornou-a mais 

dependente de recursos de fora da fazenda e, de outre lado, como conseqOemcia, os 

consumidores passaram a ser cada vez mais exigentes, em termos de variedade e 

qualidade. Este complexo tornou as relac;oes do Agroneg6cio mais amplas com os 

segmentos externos da fazenda. 

Este panorama citado acima e descrito no enfoque de Filiere, o qual, segundo 

Batalha (1997, p. 56), pode ser sintetizado atraves de tres series de elementos, a 

saber: 

1 - A cadeia de produc;ao e uma sucessao de operac;oes de transformac;ao 

dissociaveis, capazes de serem separadas e ligadas entre si par um encadeamento 

tecnico; 
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2 - A cadeia de produgao e tambem um conjunto de relagoes comerciais e 

financeiras que estabelecem, entre todos os estados de transformagao, um fluxo de 

troca, situado de montante e jusante, entre fornecedores e clientes; 

3 - A cadeia de produgao e um conjunto de agoes econ6micas que presidem 

a valoragao dos meios de produgao e asseguram a articulagao das operagoes. 

Das visoes acima e possfvel notar a dimensao sistemica que se quer dar a 
abordagem da cadeia de produgao, que no final, engloba tres macrossegmentos 

identificados pelos: 

a) fornecedores de insumos (maquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, 

sementes, tecnologia, etc.); 

b) as atividades das unidades produtivas propriamente ditas; 

c) o armazenamento, o beneficiamento, a industrializagao, a embalagem, a 

distribuigao, e consumo de produtos alimentares, fibras e produtos energeticos 

provenientes da biomassa. 

Forma-se entao uma cadeia de produgao agroindustrial, um tripe, composto 

pelo setor a montante (industrias fornecedoras), agricultura e setor a jusante 

(industria transformadora I distribuidora). Junto a estes, associam-se tambem os 

fatores financeiros e o Estado, configurando-se assim numa grande articulagao 

intersetorial. 

Araujo et al. (1990, p. 67) classifica este sistema como complexo 

agroindustrial, ja Zylbersztajn & Farina (1997) denominam de sistema agroindustrial, 

demonstrando atraves da figura 1, a seguir, o fluxo e o ambiente do sistema 

ag roi nd ustri al. 



FIGURA 1: Apresenta<;ao esquematica do Agroneg6cio 

Sistema Agroindustrial 

Ambiente Institucional 
Cultura, Tradi9oes, Educayao, Costumes 

llrnumo' I q Agmpoou.,ia Q Industria Q Distribui9ao Q 
atacado 

Ambiente Organizacional 
Informayao, Associa96es, P&D, Finanyas, Firmas 

Distribui9ao 
varejo 

Fonte: Zylbersztajn & Farina (1997, p.34). NOTA: T = Transac;:oes tfpicas entre os elos do sistema 
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Zylbersztajn (1995, p. 45) afirma que a partir de uma visao sistemica e 
possivel urn melhor entendimento do funcionamento da atividade agropecuaria, 

suportando as decisoes tomadas pela empresa e possibilitando maior chance de 

exito. Para ele, esta visao rompe com a analise segmentada do Agroneg6cio, que 

em varias ocasioes perde informa<;oes, caso nao tenha uma visao integrada. 

Silva (1988) bern descreve a cerca da administra<;ao de uma empresa rural: 

Administrar uma empresa rural e aplicar-lhe, atendidas as suas condic;:oes 
peculiares, os principios e normas gerais de administrac;:ao, mobilizando e 
utilizando para isso, meios administrativos amplamente conhecidos. A 
empresa agropecuaria consiste em constituir, mobilizar e utilizar os meios 
administrativos para produzir bens de origem vegetal e animal - alimentos e 
materias-primas.(SILVA, 1988, p. 131) 



13 

Enumera ainda, tres peculiaridades, ou melhor, tres vulnerabilidades, 

descritas abaixo: 

A primeira inseguran9a refere-se a imprevisibilidade dos comportamentos dos 

fen6menos meteorol6gicos. Mesmo com os atuais sistemas de previsao via satelite 

nao e possfvel prever com seguran9a o melhor momenta para se colher, plantar ou 

diagnosticar uma seca mais prolongada. 0 reflexo desta inseguran9a atinge o 

Agroneg6cio como um todo, seja a agricultura ou a pecuaria. 

Almeida (2000, p.54) corrobora, descrevendo que as imprevisibilidades 

decorrentes dos fen6menos naturais condicionam intensamente as decisoes dos 

produtores, tornando o planejamento estrategico par si s6 um instrumento deficiente 

na condu9ao da unidade rural. 

A segunda vulnerabilidade do Agroneg6cio esta diretamente relacionada ao 

fator tempo, isto e, enquanto na industria pode diminuir ou aumentar sua produ9ao 

com diversos planejamentos, pode-se dizer que e impossfvel, na agricultura, sem a 

subordina9ao ao fator tempo, acelerar a produ9ao agricola, ou mesmo a pecuaria, 

com cria9ao cada dia mais precoce, ainda depende de um tempo mfnimo necessaria 

para se produzir; a genetica, ainda nao oferece condi9oes necessarias para abreviar 

de forma marcante, o processo biol6gico dos produtos de origem vegetal e animal, 

como qual se trabalha o Agroneg6cio. 

A terceira vulnerabilidade esta diretamente relacionada ao objeto do 

Agroneg6cio, ou seja, enquanto uma industria se utiliza de maquinas e 

equipamentos para produzir, o Agroneg6cio passa pela necessidade de uma planta 

ou de um animal que sao seres vivos, criados pela natureza. 

Uma simples confronta9ao entre as maquinas da industria e os seres vivos do 

Agroneg6cio demonstram esta grande vulnerabilidade. Em outras palavras: a 

agricultura, como tecnica biol6gica de produ9ao, depende inexoravelmente das 

maquinas animadas - a planta e o animal - que sao muito mais vulneraveis do que 

as maquinas propriamente ditas. 
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Araujo apud Salazar & Souza Filho (1980, p.301) argumentam que um dos 

problemas da modernizagao da agricultura e, em linhas gerais, ela encontra-se 

sufocada pelo comportamento gerencial dos agricultores, tido como irracional, pois 

eles nao consideram os sinais emanados do ambiente operacional do processo 

decis6rio. 

Lima (1982, p.251) afirma que o estudo da administragao rural passou por 

evolugoes, vista a utilizagao de novas tecnicas, tornando necessaria aprender 

possfveis enfoques te6rico-metodol6gicos e particularidades referentes ao objeto da 

administragao rural. 

Para tanto, aponta algumas categorias analfticas que devem compor um novo 

conceito dessa disciplina. Assim ela pode ser conceituada como ramo da ciemcia da 

Administragao que estuda os processes racionais das decisoes e agoes 

administrativas em organizagoes rurais. 

Araujo et al (1990, p.68) assevera duas importantes modificagoes que sao 

prontamente verificadas no "agribusiness" brasileiro, sendo uma da porteira para 

dentro, onde nota-se uma tendencia de especializagao do produtor na sua atividade

fim, principalmente onde predomina a chamada agricultura de mercado, com o que 

uma serie de trabalhos antes realizados pelo Agroneg6cio, passam a ser 

processados por agentes externos. 

A outra da porteira para fora, onde estrutura-se um moderno parque industrial, 

que fornece modernos equipamentos, implementos, insumos, ragoes, vacinas, 

medicamentos, dentre outros instrumentos de avango tecnico e tecnol6gico. 
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2.1.2 Estrategias em agroneg6cio 

As inter-relac;oes entre estrategia e Agroneg6cio foram evidenciadas por Silva 

e Batalha (1997, p.234) adaptando OS principais metodos formais de analise 

estrategica a problematica agroindustrial. 

A existencia de urn intenso relacionamento entre agricultura e industria tern 

desenvolvido as relac;oes entre fornecedores de maquinas, equipamentos e insumos 

agropecuarios, se estendendo ate ao campo do processamento e comercializac;ao 

dos produtos agropecuarios dentro do conceito de "agribussines". 

Silva e Batalha (op. cit.) descrevem as principais opc;oes estrategicas das 

empresas agroindustriais toda e qualquer metodologia de analise estrategica, deve 

proporcionar ao gestor, o conhecimento da melhor estrategia para a empresa 

alcanc;ar os objetivos pretendidos. 

As opc;oes estrategicas requerem uma serie de ac;oes de curto, medio e Iongo 

prazo, que levam ao sucesso de sua implantac;ao. Deve-se esclarecer que as 

opc;oes abaixo podem se usadas em conjunto ou de forma mista, lembrando que o 

mais importante e o alcance dos objetivos propostos, logo esta mistura das opc;oes 

estrategicas, nao pode prejudicar a harmonia e a estrategia global da empresa. 

2.1.2.1 Especializac;ao 

Esta opc;ao estrategica consiste na concentrac;ao das atividades da empresa 

em urn segmento de mercado ou na utilizac;ao de determinada tecnologia. Na 

maioria dos casos, estes segmentos de mercado sao ocupados por pequenas 

empresas e podem assegurar seu sucesso, porem sao demasiadamente pequenos 

para interessar as grandes empresas. 

Pode-se afirmar conforme Batalha (1997, p.235) assim que, nas empresas 

situadas nesta opc;ao estao bern atualizadas as questoes relativas as mudanc;as nos 
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habitos de seus clientes. Ressalva-se que o maier risco desta opgao estrategica, 

esta associado a participagao em um s6 mercado, levando a conclusao que, se este 

mercado enfrenta dificuldades, a empresa estara comprometida. 

2.1.2.2 lntegragao Vertical 

Nesta opgao, o maier atrativo e a possibilidade de apropriagao dos Iueras dos 

mercados situados a montante e a jusante da atividade original da empresa e/ou o 

controle destes mercados como forma de incrementar sua atividade original. 

0 funcionamento se integra a montante, ou "para traz", de maneira que o 

fornecimento de materia-prima, em quantidade e qualidade, estejam de acordo com 

sua necessidade. 

Por outre lado, uma empresa que se integra a jusante, ou "para frente", teria a 

vantagem de estar mais proxima de seus consumidores, identificando suas 

necessidades e controlando os canais de distribuigao. 

lmportante destacar alguns inconvenientes desta opgao estrategica. Primeiro, 

a necessidade de um alto investimento - destacado por Porter como uma barreira 

contra novos entrantes - comprometendo a alocagao de recursos para a atividade 

principal da empresa. 

Segundo Batalha (1997), se o numero de mercados atuantes pela empresa 

for grande, seu processo de gestae torna-se mais diffcil: 

0 processo de gestao tambem torna-se mais diffcil, quanta maior for o 
numero de mercados que a empresa atua. Conforme, o risco de qualquer 
problema na cadeia vir a afetar todas as atividades da empresa, neste caso, 
a empresa deixa de agregar Iueras dos mercados em que participa, 
sofrendo com os prejufzos decorrentes do comprometimento da cadeia 
(BATALHA, 1997, p. 236). 

Outre aspecto e a diversificagao, tanto do produto como do mercado. 
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2.1.2.3 Diversificagao 

De acordo com Batalha (op cit) esta opgao estrategica pode ter duas 

vertentes, seja uma diversificagao via produtos ou via mercados. A empresa pode 

optar por entrar em urn novo mercado com os seus produtos ou com novos 

produtos. Outra forma de diversificar e manter-se nos mesmos mercados, porem, 

com novos produtos. 

Os motives que levam as empresas a adogao desta estrategia estao 

fundamentalmente ligados a tres fatores. 0 primeiro esta relacionado as dificuldades 

da empresa em atuar nos mercados originais, o segundo, a diminuigao dos riscos 

proporcionada pela nao-concentragao das atividades da empresa em s6 segmento, 

o terceiro, visando a urn maier equilfbrio financeiro para suportar perfodos de 

menores fluxes de caixa. 

2.1.2.4 lnovagao 

A opgao por esta estrategia pode repercutir, nao somente sobre as atividades 

da empresa, mas sobre todo o setor. 

Batalha (1997) ressalva que a dinamica de funcionamento de urn sistema 

pode ser atingida por uma inovagao tecnol6gica em urn elo da cadeia agroindustrial: 

Uma inova<;:ao tecnol6gica em um dado elo da cadeia agroindustrial pode 
refletir sobre toda a dinamica de funcionamento de um sistema. A inova<;:ao 
tecnol6gica pode ser desenvolvida interna ou externamente ao ambiente da 
empresa, visto sua proximidade com as atividades da empresa (BATALHA, 
1997, p. 237). 

Para se obter sucesso na implantagao tecnol6gica sao necessaries tres 

fat ores: 

-Conhecimento do mercado em que se esta inovando; 

- Capacidade tecnica da empresa em implementar, ou implantar, a inovagao; 
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- Apoio da alta direc;ao. 

A proporc;ao do ganho da empresa com inovac;ao tecnol6gica esta 

diretamente relacionada com a dificuldade da concorrencia em imita-la - Porter 

destaca como vantagem competitiva, urn diferencial que os competidores nao 

conseguem copiar. Existem tres fatores que permitem a manutenc;ao do ganho 

proporcionado pela inovac;ao: 

- Grau de protec;ao da inovac;ao (patentes e segredos de fabricac;ao); 

- Natureza dos ativos complementares necessarios ao desenvolvimento da 

inovac;ao, em alguns casos, a implantac;ao necessita de adaptac;oes nas inovac;oes 

utilizadas pelos clientes, podendo o cliente utilizar desta posic;ao para manter 

ganhos decorrentes da inovac;ao por urn perfodo mais prolongado; 

- Paradigma tecnol6gico dominante: algumas inovac;oes que representaram 

avanc;os dentro de paradigmas tecnol6gicos ultrapassados, dificilmente 

proporcionaram ganhos competitivos duradouros para a empresa. 

2.1.2.5 Estrategia de corte 

Esta opc;ao estrategica esta diretamente relacionada aos momentos de crise 

na empresa. As ac;oes estrategicas presentes nesta opc;ao podem variar em 

extensoes diferenciadas, podendo significar desde pequenos cortes de despesas, 

ate ac;oes mais profundas como, retirada de determinados produtos de linha de 

produc;ao, ou ate mesmo, o fechamento de determinadas unidades, tudo isto, com o 

objetivo de manter a posic;ao concorrencial da empresa no seu mercado de atuac;ao. 

Silva (2002) conclui que as transformac;oes que se operam no complexo 

agroindustrial brasileiro e as novas condic;oes impostas ao Agroneg6cio, decorrentes 

da globalizac;ao, demonstram com evidencia, no agribussiness internacional, a 

dominac;ao dos grandes grupos econ6micos sobre as cadeias agroprodutivas. 



19 

Demonstrando que as conseqOencias desta nova realidade nao tendem a ser 

promissoras para o Agroneg6cio no terceiro mundo. 

Shultz (2001) contribui afirmando sobre as unidades produtivas do setor 

inseridas num ambiente de competitividade acirrada e movimentagao empresarial: 

Estas unidades produtivas estao inseridas em um ambiente com novas 
condi<;oes de competitividade e movimentos empresariais (a montante e a 
jusante) em busca de alianc;as estrategicas, fusees e aquisic;oes com 
objetivos de busca constante de eficiencia e de atuac;ao nas atividades de 
maior competencia (ser lider no setor). Como conseqOencia ocorre uma 
grande pressao para tecnificac;ao do setor primario, aumentos de escalas e 
de qualidade das materias primas deixando em posic;ao desconfortavel os 
pequenos produtores rurais quanto ao alcance dos padroes impostos com 
relac;ao a altos investimentos em instalac;oes, equipamentos, planteis, 
formas de manejo, entre outros. Ao mesmo tempo, existe a diflcil absorc;ao, 
processamento e adaptac;ao as necessidades de informac;oes tecnol6gicas, 
mercadol6gicas e gerenciais (vantagens competitivas essenciais) com 
rapidez que este novo ambiente exige. 0 resultado final deste processo e 
claramente identificado, que e o potencial de exclusao (o que ja vern 
ocorrendo) da grande maioria destes pequenos agentes produtivos dos 
mais diversos setores do agroneg6cio (SHULTZ, 2001, p. 120). 

Cezar (2000) argumenta, que as estrategias aplicadas ao agroneg6cio nao 

podem desprezar o conhecimento pratico dos fazendeiros, mas ao contrario deve 

contemplar suas necessidades e objetivos no processo de inovagao tecnol6gica, na 

busca de urn desenvolvimento agropecuario sustentavel. 

lsto nada mais e do que reconhecer que os fazendeiros sao criativos, 
desenvolvem suas pr6prias experiencias e ajustam as tecnologias de 
acordo com os seus sistemas de produc;ao suas condic;oes s6cio
econ6micas. Essa riqueza de experiencia nao e vivida pelas instituic;oes de 
pesquisa, uma vez que elas nao operam sob as mesmas condic;oes do 
produtor (CEZAR, 2001, p.1 ). 

Entao pede ser afirmado que, eficiencia e eficacia decorrentes da inovagao 

tecnol6gica aumentam atraves da interagao entre o conhecimento cientifico e 

expenencia pratica dos fazendeiros, portanto: "e precise desenvolver urn sistema 

participative de geragao e transferencia de tecnologia com a efetiva presenga do 

fazendeiro em todas as fases do processo de desenvolvimento tecnol6gico, levando 

em conta suas caracterfsticas e demandas." 
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Sproesser (1997, p. 56) trata das tres estrategias genericas, aplicando a urn 

elo da cadeia agroprodutiva em seu trabalho sobre gestae estrategica do comercio 

varejista de alimentos conforme quadro 2. 

QUADRO 2 - Tipologia das op<;oes estrategicas de base para a empresa de 
distribui<;ao. 

Campo Concorrencial 

Focalizacao Diversificacao 

Focalizacao Flexivel Diversificacao Flexivel 

Vantagem conservar urn a flexibilidade cobrir 0 maximo de 

Competitiva maxima a montante, com urn segmentos a jusante, 
formate de venda. Adquirir uma recorrendo a estruturas de 
vantagem concorrencial pel a logisticas independentes para 
imagem (posicionamento continuar flexfvel 
original da rede) 

Focalizacao com Controle do Diversificacao Flexivel 
Canal cobrir 0 

' . de max1mo 
Dominacao otimizar a distribui<;ao de uma segmentos a jusante, 
pelos Custos classe de produtos controlando recorrendo a estruturas de 

todos OS niveis do canal e logisticas independentes para 
dominando os custos. continuar flexivel 

Fonte: Adaptada de FILSER. Op. Cit. 1989. 

Sugano (1999, p.87) estuda a estrutura de governan<;a e competitividade do 

sistema agroindustrial do municipio de Bastes, estudando a questao da vantagem 

competitiva, sob a 6tica de Porter ao nivel da firma, da industria e das na<;oes. 

2.1.3 Principais valores e principios do Agroneg6cio 

Para Schultz (2001, p. 123) alguns dos principais valores e principios do 

agroneg6cio sao: 

Cooperativismo: valoriza<;ao da sinergia empreendedora e das rela<;oes 

eticas, gerando resultados atraves da criatividade, inova<;ao e competencia. Busca 

por uma organiza<;ao objetiva de pessoas que se auto-administrem, e visem a 
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realizac;ao profissional por meio da cooperac;ao, e nao a competic;ao ou o Iuera. Na 

auto-gestao todos os indivfduos atuam colaboradores de si mesmo, no sentido de 

que os objetivos coletivos determinam a atuac;ao individual, que por sua vez, e auto

administrada em conjunto. 

Ecologismo: estabelecerem-se como referenciais de comprometimento com a 

interac;ao harmoniosa das pessoas consigo mesmo, entre si e com a biosfera. 

Objetiva de um lado a defesa da natureza e de outro uma melhor qualidade de vida 

humana, atraves do uso racional dos recursos naturais, correta utilizac;ao do solo, 

pratica da agricultura natural sem agrot6xicos e adubos qufmicos, reciclagem do lixo, 

defesa do consumidor (saude publica), subordinac;ao da tecnologia a uma etica 

ecol6gica que privilegie a vida e a natureza, e nao o Iuera, e visao nao 

antropocentrica. 

Naturismo: compromisso com o desenvolvimento de habitos que levam a 
saude ffsica, mental e espiritual, enfatizando a alimentac;ao integral organica 

equilibrada e vegetariana. 0 naturismo significa viver segundo a natureza no plano 

pessoal, que inclui consciencia ecol6gica, expressa em ac;oes preservacionistas no 

cotidiano, opc;ao pela autodeterminac;ao e auto-suficiencia, e busca do 

autodesenvolvimento 

Estabelecem uma diferenciac;ao entre o sistema adotado pela Cooperativa e 

outros modos de produgao chamados de organicos. Utilizam-se dos princfpios 

ecol6gicos, onde buscam em primeiro plano o respeito pela natureza, diminuigao do 

impacto das atividades agrfcolas no meio ambiente, recuperac;ao do solo, melhoria 

de vida para quem produz e para quem consome os alimentos oriundos da produc;ao 

ecol6gica. 

0 mercado diferenciado dos produtos organicos e considerado como 

conseqOencia do trabalho realizado pela Cooperativa com os agricultores. Buscam 

mudanc;as nas praticas agrfcolas com o objetivo de melhorar as relagoes entre 

produgao agricola, meio ambiente e seres humanos, e nao simplesmente aumentar 

produtividades e melhorar os desempenhos tecnicos e econ6micos da produgao. 

Esta ultima visao e descrita como os objetivos basicos dos produtores organicos, 
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que sao o de atingir mercados diferenciados atraves da mudanc;a dos modos de 

produc;ao e dos desempenhos. 

Schultz (2001) destaca ainda, que o estimulo para a produc;ao de alimentos 

integrais, vivos, naturais e ecol6gicos sao considerados incompatrveis com os 

objetivos das Cooperativas: 

o estfmulo a produc;ao de alimentos integrais, vivos, naturais e ecol6gicos 
para consume interne e a proibic;ao do fornecimento de carnes de animais 
de qualquer especie, bem como de cigarros e bebidas alc6olicas, produtos 
estes considerados incompatfveis com os objetivos da Cooperativa 
(SCHULTZ, 2001, p. 123). 

Entre os principais objetivos sociais da Cooperativa sao: viabilizar a pratica do 

ato cooperative e o exercfcio da atividade profissional aos seus associados, bern 

como o desenvolvimento dos associados produtores atraves da aquisic;ao e venda 

dos produtos, assistencia tecnica, troca entre os associados e a eliminac;ao do 

comercio intermediario de fins lucrativos. 

2.2 ETICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A etica do profissional soma tres caracterfsticas, a etica individual, a etica 

organizacional e a etica social. 

A etica para Savater (1999) e nosso maior bern: 

Nosso maier bem - particular ou comum - e sermos livre. Certamente um 
regime politico que conceda a devida importancia a liberdade insistira 
tambem na responsabilidade social das ac;oes e omissoes de cada um. Digo 
omissoes, porque as vezes tambem se faz nao fazendo. Via de regra, 
quanta menos cada um se destacar como responsavel por meritos e 
maleffcios, dizendo-se, por exemplo, que sao fruto da hist6ria, da sociedade 
estabelecida, ou coisas do tipo, menos liberdade lhe sera concedida. Os 
indivfduos nunca sao totalmente responsaveis, tambem nao o sao os 
governantes, que sempre agem movidos pelas necessidades hist6ricas ou 
pelos imperatives da razao de Estado (SAVATER, 1999, p. 163). 
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Para os neg6cios, ate a Responsabilidade Social de uma empresa e um fator 

de competitividade. Antigamente, apenas o prego dos produtos era o que 

identificava uma empresa como competitiva. 

2.2.1 Etica 

Para Fonseca (1993, p.19): "A etica lida com aquila que pode ser diferente do 

que e ( ... ) o ponto de vista moral abre uma brecha para a possibilidade de que o 

mundo como ele e, esteja aquem do mundo como ele pode e deve ser". 

Pode-se dizer que o primeiro sentido da etica e um saber que pretende 

orientar as pessoas na formagao do carc~ter. 

Savater (1999, p.113) cita, "nao fa<;ais aos outros, o que nao queres que te 

fagam e um dos princfpios mais fundamentais da etica. Mas igualmente justificada a 

afirmagao: tudo o que fazes aos outros fazes tambem a ti mesmo". E um modo de 

caracterizar a responsabilidade social. 

Muitas sao as questoes importantes, segundo Savater (op cit) para a 

sobrevivencia em determinadas circunstancias, e que a etica nao se ocupa em saber 

como se alimentar melhor, qual· a melhor maneira de se proteger do frio; o que 

interessa a etica, o que constitui sua especialidade, e como viver bem a vida 

humana, a vida que transcorre entre humanos. 

Conforme Fonseca (1994, p.19), a etica lida com o diferente do 

comportamento dito como ideal: 

A etica !ida com aquila que pode ser diferente do que e, da aprovac;ao ou 
reprovac;ao do comportamento, observado em relac;ao ao comportamento 
ideal. 0 comportamento e definido por meio de urn c6digo de conduta, ou 
c6digo de etica, implicito ou explicito (FONSECA, 1994, p.19). 

Ainda, Fonseca (op cit), diz que "acreditar que os problemas sociais basicos 

do homem sejam passiveis de solugao atraves dos metodos usados pela ciencia e 
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tecnologia modernas para manipular objetos naturais e incorrer na falacia do 

cientificismo". 

A etica social, que acompanha a experiencia do pluralismo religiose, politico e 

moral reconhecido como o ideal de sociabilidade, consiste em urn denominador 

comum compartido pela sociedade em meio a essa diversidade. Compreende a 

fecundidade da convivencia de concep<;oes distintas e defende que cada qual tern 

direito de tentar levar ao maximo seu projeto de felicidade desde que isto, nao afete 

aos demais tambem o concretizem, partindo da convic<;ao de que cada membra da 

sociedade e urn cidadao capaz de tamar decisoes como urn sujeito etico 

independente. 

Assim, urn dos primeiros valores que compoem a etica social e o da 

autonomia etica com seu correspondente politico, a cidadania. A esses se junta a 
igualdade, entendida como a obten<;ao de iguais oportunidades para todos 

desenvolverem suas capacidades, corrigidas as desigualdades naturais e sociais e 

eliminada a domina<;ao de uns pelos outros, ja que todos sao iguais enquanto 

autonomos e capacitados para a cidadania. Estes valores da etica social servem de 

guia para as a<;oes, mas para que eles sejam inseridos na vida das pessoas e das 

institui<;oes e necessaria concretiza-los considerando os direitos humanos. 

Apesar de sua breve trajet6ria, a etica no mundo dos neg6cios tern 

apresentado mudan<;as. 

Segundo Nash (2001, p.57), durante os marcos hist6ricos observa-se uma 

mudan<;a nos t6picos que merecem a aten<;ao nas discussoes. Tais como: 

- os acordos sabre pre<;os e a desumaniza<;ao da for<;a de trabalho 

configuram as duas grandes preocupa<;oes dos anos 50; 

- a indigna<;ao de todos com a agressividade militar e a polftica do complexo 

industrial militar, originada pela Guerra do Vietna nos anos 60, a etica empresarial 

que volta sua aten<;ao para a destrui<;ao ambiental; 
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- c6digos corporativos de conduta marcam a discussao etica dos anos 70. lsto 

ocorre em resposta aos escandalos internacionais como Watergate e em 

conseqOemcia dos movimentos em defesa dos direitos dos consumidores em franco 

crescimento. Estes c6digos voltam-se contra as praticas danosas e/ou enganosas 

nas propagandas, embalagens e rotulagens dos produtos; 

- duas fases dividem os anos 80. Na primeira desta decada, a etica nas 

empresas e caracterizada pela preocupagao com a responsabilidade institucional. 

Na segunda, a capacidade moral dos indivfduos ganha destaque. Os valores 

pessoais de um administrador tornam-se uma questao essencial para a empresa. 

Em uma pesquisa realizada em 1989 pela Kern/Ferry e pela Columbia University 

Graduate School of Business, com mais de 1.500 executives de 20 pafses, a etica 

pessoal e classificada como a caracterfstica primordial para o presidente da empresa 

ideal no ano 2000; 

- durante os anos 90, o foco de atengao da etica nos neg6cios, centraliza em 

como obter e manter a excelencia. Dentro do contexte competitive e das grandes 

mudangas, caracterfstico da maier parte dos setores da atividade empresarial, 

busca-se um conjunto de premissas gerenciais que estimulem a integridade pessoal 

e possibilitem fazer frente ao mercado econ6mico. Ganha evidencia a ideia de que 

os administradores tomam decisoes como implicagoes eticas, pois a maioria das 

atividades empresarial tem impacto sobre outras pessoas alem daquelas 

diretamente envolvidas, ficando assim sujeitas a uma avaliagao das conseqOencias 

de beneficia ou maleficio originadas para todas as contrapartes. 

As questoes eticas basicas devem fazer parte do calculo para a solugao dos 

problemas enfrentados no cotidiano gerencial de uma organizagao, pois quem 

decide faz escolhas entre diferente curse de agao e deflagra conseqoencias. 

Portanto, a etica nao e um valor acrescentado, mas intrfnseco da atividade 

econ6mica e empresarial, pois esta atrai para si uma grande quantidade de fatores 

humanos e os seres humanos conferem ao que realizam, inevitavelmente, uma 

dimensao etica. A empresa, enquanto instituigao capaz de tomar decisoes e como 
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conjunto de rela<;oes humanas com uma finalidade determinada, ja tem desde seu 

infcio uma dimensao etica. 

Para Cortina et al (1996, p. 34), a etica empresarial nao consiste num 

modismo, ou seja uma moda passageira, nem em intento de justificar rela<;oes que 

nao se tem justificativas, mas sim em uma forma de orientar a atividade empresarial 

e o desenho das organiza<;oes. 

Segundo ainda, Cortina et al (1996) para um desenho de uma etica nas 

organiza<;oes faz-se necessaria: 

- determinar o fim especifico da atividade organizacional que e responsavel 

par sua legitima<;ao social; 

- averiguar os meios adequados e os valores a serem incorporados no 

desempenho desta atividade especifica; 

- indagar pelos habitos a ser adquiridos e ir forjando um carater que permita 

deliberar e tamar decisoes acertadas em rela<;ao as metas; 

- identificar quais sao os valores eticos da sociedade na qual esta inserida a 

organiza<;ao e quais os direitos que essa sociedade reconhece as pessoas. 

Srour (1998) diz que a introdu<;ao da reflexao etica nas organiza<;oes contribui 

para diminuir a indefini<;ao, a tomada de decisoes, 

( ... ) a introdU<;ao da reflexao etica nas organiza<;oes serve para elucidar as 
questoes que suscitam polemicas ou controversias marais, sem o que, 
corre-se o risco de patinar na indefini<;ao e de estimular abuses por parte do 
corpo funcional. Ao reves, se houver respostas consistentes aos dilemas, a 
nervura central da cultura organizacional sera consolidada, porque tais 
respostas transformam-se em orienta<;oes emblematicas; dizem o que justa 
e injusto, certo e errado, lfcito e ilfcito; esclarecem o que se espera dos 
funcionarios e dos dirigentes; demarcam os padroes culturais validados pela 
organiza<;ao; anunciam o que sera recompensado e inibem possiveis 
racionaliza<;oes individuais, ao formular proibi<;oes e licen<;as (SROUR, 
1998, p. 307). 
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Mais que um modismo, a etica nas atividades empresariais e de qualquer 

organiza<;ao e uma necessidade mais exigida a medida que se aprofunda a 

complexidade do tecido social. 

2.2.2 A etica no setor agrfcola e no Agroneg6cio 

Durante anos os academicos tem assumido que a agricultura nao representa 

qualquer problema em rela<;ao a etica ambientalista, apesar do fato de que a vida e 

a civiliza<;ao humana dependem da artificializa<;ao da natureza para realizar a 

produ<;ao agrfcola. 

Para Altieri, (2002, p.1) "inclusive os crfticos dos impactos ambientais dos 

pesticidas e das implica<;oes sociais da tecnologia agrfcola tem falhado na 

conceitua<;ao de uma etica ambiental coerente e aplicavel aos problemas 

relacionados com a agricultura". 

Em geral, a maioria dos proponentes da agricultura sustentavel, movidos par 

um determinismo tecnol6gico nao compreendem a liga<;ao da degrada<;ao ambiental 

com a agricultura capitalista. Desta forma, aceitando as atuais estruturas s6cio

economicas e polfticas da agricultura, eles nao implementam uma agricultura 

alternativa que desafie tais estruturas. lsso e preocupante, especialmente agora, 

quando as motiva<;oes economicas e nao a preocupa<;ao ambiental, determinam a 

forma da pesquisa e da produ<;ao agrfcola prevalecentes no mundo. 

Assim, considera-se que o problema chave que enfrentam os agroecologistas 

e que a agricultura industrial moderna, hoje representada pela biotecnologia, 

baseada em premissas filos6ficas fundamentalmente imperfeitas e que sao 

precisamente essas premissas que devem ser expostas e criticadas para atingir uma 

agricultura verdadeiramente sustentavel. 
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Salienta Altieri (2002), a respeito da biotecnologia, ao considerar os 

problemas agricolas como deficiemcia genetica dos organismos: 

lsso e particularmente relevante no caso da biotecnologia, onde a alian9a 
da ciencia reducionista e a industria monopolista multinacional, que 
consideram os problemas agricolas como deficiencias geneticas dos 
organismos e tratam a natureza como um bem, podera dar a agricultura um 
rumo completamente errado (ALTIERI, 2002, p. 2). 

Abandonadas as preocupac;oes econ6micas com os meios, colocam-se entao 

questoes aos fins socialmente desejaveis. E a possibilidade de fins lucrativos 

questiona a desejabilidade da produc;ao material crescente como fim ultimo. 

Para Martins (2000, p.212), "o grande desafio do seculo nao esta nas grandes 

conquistas tecnol6gicas mas em como veneer a evidencia do egoismo [ ... ] 0 

altruismo criador eo melhor antidote contra o destruidor egoismo". 

De acordo com a etica profissional, ha urn constante compromisso com a 

verdade e com a intercompreensao dos atores que se relacionam na 

situac;aoinvestigada. 

Para Thiollent (1997, p. 19), "os resultados de pesquisa nao devem ser 

utilizados para fins particulares, e os relacionamentos requerem urn espac;o de 

discussao democratica". 

Alguns exemplos de dilemas ou problemas eticos que formam os desafios da 

etica agricola SaO identificados como segue: OS prec;os agricolas UustOS em relac;ao 

ao produtor), o abastecimento (seguranc;a alimentar e defesa do consumidor), a 

qualidade do alimento (implicac;oes na saude e na nutric;ao), a alimentac;ao humana 

(graos como fonte cal6rica), a alimentac;ao animal (graos como suplemento 

proteico), a sinergia entre produtos e residues (co-evoluc;ao da tecnologia 

relacionada com o uso de produtos e residues), a relac;ao entre desperdicios e 

fraudes (mercado paralelo e calculo das externalidades), a qualidade de insumos e 

produtos (veracidade dos r6tulos e informac;oes assimetricas), os termos de trocas 

(equidade no cambia), o credito agricola (equidade e taxas de juros), a reforma 

agraria (a terra como urn bern social ou fonte de especulac;ao e reserva de valor). 
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Destacam-se, ainda, o desenvolvimento tecnol6gico (aumento da 

produtividade versus desemprego), a propriedade intelectual (privatiza<;ao do 

conhecimento), a irriga<;ao (distribui<;ao, desperdicio e polui<;ao da agua), a 

conserva<;ao do solo (erosao e sustentabilidade), a preserva<;ao da biodiversidade 

(erosao genetica), o controle de pragas e doen<;as (otimiza<;ao do controle integral e 

biol6gico visando ao interesse individual e coletivo), a problematica da mulher 

(igualdade entre generos) e a representa<;ao desproporcional de alguns interesses 

(grupos de pressao). 

E necessaria identificar o resultado economico em termos de impactos sabre 

a produ<;ao, produtividade, renda, custos fixes e variaveis e os impactos no Iongo, 

media e curta prazos. 

Em muitos casas, o principal impacto da tecnologia esta limitado a esses 

fatores e, nesse sentido, vista ser mais simples a quantifica<;ao desses impactos, em 

virtude das tradi<;oes e das facilidades de mensura<;oes dos impactos economicos. 

A problematica da questao social no contexte da gera<;ao da tecnologia 

agropecuaria, no que se refere a cria<;ao de mecanismos direcionados aos servi<;os 

sociais e as solu<;oes da problematica social na agropecuaria. 

Assim, importantes impactos sociais sao aqui entendidos como emprego, 

saude e nutri<;ao, problemas relatives a genera, dependencia tecnol6gica, 

desperdfcios, imperatives eticos da tecnologia, impactos essencialmente 

economicos, otimismo tecnol6gico, educa<;ao e treinamento, distribui<;ao de renda, 

solu<;ao de conflitos, entre outros. 0 importante e identificar, a partir desses 

constructos, a natureza desses impactos oriundos do conhecimento gerado pelas 

organiza<;oes da agropecuaria. 

A ciencia agropecuaria deve tornar o cidadao e sua familia mais felizes, pais, 

ao contrario, ela nao trara uma contribui<;ao valida para o desenvolvimento social. 

Para tanto, a gera<;ao de tecnologia ira demandar a inclusao dos conteudos voltados 

para a qualidade de vida, e nao simplesmente para os aspectos economicos e 

tecnico-produtivistas. 
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2.2.3 Estrategias e responsabilidade social do Agroneg6cio 

A competitividade de uma empresa e determinada per varies fatores, cujos 

resultados sao conseqCu§ncias da intera<;ao e gerenciamento des mesmos. 

Segundo Possas et al (1995, p.53), sabre o conceito de competitividade das 

empresas: 

0 conceito de competitividade das empresas depende de tres fatores 
fundamentais, que sao: gerenciamento estrategico, estrutura dos mercados 
de atua<;:ao e aspectos sistemicos ou institucionais, tais como, barreiras 
tarifarias e nao tarifarias, infra-estrutura e macroeconomia. Argumentam, 
ainda, os citados autores, que a concorrencia e a competitividade nao 
surgem espontaneamente mas dependem, de forma crucial, da adequa<;:ao 
das condi<;:oes ambientais e de medidas polfticas, em outras palavras, 
devem ser construidas, seja por iniciativa da politica econ6mica e industrial 
com apoio da legisla<;:ao, seja pelas estrategias das pr6prias empresas 
(POSSAS, ET AL, 1995, p. 53). 

Produtos como alimentos que envolvem aspectos psicol6gicos e culturais na 

decisao de consume sao muito delicados e as empresas hoje sao muito cautelosas 

quanta a imagem da marca de seus produtos ou da organiza<;ao. As estrategias de 

introdu<;ao de novas produtos em pafses emergentes devem, alem disso, considerar 

a limita<;ao de renda des consumidores, de forma que as estrategias de pre<;o e de 

custo, tornem o produto acessfvel a popula<;ao. 

A segmenta<;ao da popula<;ao brasileira, per outre lade, apresenta 

caracterfsticas peculiares, devido a elevada desigualdade na distribui<;ao de renda, 

tornando-se mais diffcil para as empresas encontrarem uma combina<;ao adequada 

de diferencia<;ao e pre<;o de produto que satisfa<;a as exigencias e necessidades des 

consumidores. 

A importancia crescente com rela<;ao a saude e preserva<;ao do meio 

ambiente coloca em discussao, atraves da participa<;ao de diversos representantes 

da sociedade, a garantia da qualidade des alimentos, sejam eles organicos ou nao, 

e envolve as industrias de alimentos e seu posicionamento estrategico quanta a 

responsabilidade social. 
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Para Certo e Peters (1993, p.54) a responsabilidade social esta inserida no 

processo de decisao das empresas: 

A responsabilidade social cada vez mais esta inserida, seja 
convencionalmente ou nao, nos processes de decisoes das empresas. Esta 
dimensao tornou-se estrategica, com a globalizac;ao e o facil acesso as 
informac;oes propiciado pela tecnologia de informac;oes. Sob este aspecto, 
as empresas buscam equilibrar quatro fatores basicos envolvidos no 
processo de assumir uma posic;ao responsavel frente a sociedade: a etica, 
as pressoes legais, as pressoes pollticas e a competitividade (CERTO, 
PETERS, 1993, p. 54). 

Estes quatro fatores influenciam as empresas na condugao de suas 

estrategias, visto que apesar da 16gica inerente do mercado na busca de 

crescimento e lucro, as empresas dependem de pessoas, que estao assimilando as 

argumentagoes e informagoes do ambiente externo. 

Resumidamente tem-se: 

(1) Fatores Eticos. 0 escopo da etica de neg6cios e definido por Nash (2001), 

como o estudo da forma pela quais normas marais e pessoais se aplicam as 

atividades e aos objetivos da empresa comercial. Nao se trata de urn padrao moral 

separado, mas do estudo de como o contexte dos neg6cios cria problemas pr6prios 

e exclusives a pessoa que atua como urn gerente desse sistema. 

Srours (1998), com relagao a etica nos neg6cios argumenta que toda 

empresa capitalista opera em urn ambiente hostil, no qual os 'stakeholders,] 

defendem interesses pr6prios, e atuam num horizonte de Iongo prazo. 

Portanto, as empresas tern uma imagem ou uma marca a resguardar, que se 

trata quase de urn patrim6nio. A mera publicidade nao e condigao suficiente para 

resguardar esta imagem, porem, a conduta ao Iongo do tempo da empresa, seu 

posicionamento e capacidade de respostas, cada vez que e pressionada ou 

demandada pela sociedade; 

1Stakeholders- Palavra, que significa depositaries. Pessoa ou grupo com interesse na performance 
de organizac;ao e no meio ambiente na qual opera. (Qualidade no 65). Disponivel em: 
http://www.guiarh.com.br/dicionario.htm. Acesso em 20 mai. 2010. 
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(2) Fatores Legais. Com relac;ao aos aspectos legais, os 6rgaos 

governamentais buscam a regulamentac;ao e fiscalizac;ao dos produtos de forma a 

assegurar as normas estabelecidas. As normas legais sao indispensaveis para 

ordenar e tornar transparentes as regras de mercado, assim como possibilitar a 

fiscalizac;ao dos produtos; 

(3) Fatores Politicos. Aspectos politicos referem-se a pressoes de grupos 

organizados de consumidores que influenciam na aquisic;ao de urn produto e na 

escolha de uma marca. A influencia destes grupos e enfatizada em teorias de 

comportamento do consumidor e suas relac;oes com a sociedade sao analisadas em 

Karsaklian (1999); 

(4) Fatores de Competitividade de Mercado. 

Tradicionalmente os economistas relacionam a competitividade com prec;o, 

produtividade e custos unitarios. Do ponte de vista do consumidor, o prec;o de urn 

produto e avaliado pela utilidade que o produto comprado lhe oferece e o custo de 

oportunidade, ou seja, o custo de deixar de comprar outros bens ou servic;os. 

De acordo com Porter (1985, p.78) o prec;o de urn produto e reflexo do valor 

que o consumidor assume para determinado produto. 

Os alimentos, quando basicos, apresentam pouca elasticidade a renda 

enquanto que alimentos com maier valor agregado sejam via processamentos ou 

agregac;ao de servic;os de conveniencias, sao mais elasticos a renda. 

Se for considerada a participac;ao dos alimentos na renda total da familia, 

para faixas de rendas superiores, o prec;o e menos relevante do que para as famflias 

de rendas inferiores. 

0 prec;o passa a ser fator de competic;ao quando os produtos de qiferentes 

marcas e empresas apresentam qualidades semelhantes. Em urn mercado 

altamente competitive, no qual os produtos atingiram grau de qualidade semelhante, 

os fatores nao prec;o como design, conveniencia, embalagem, apresentac;ao, 
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imagem da marca, seguranc.;:a alimentar e outros passam a incorporar utilidades que 

pesarao na decisao de compra. 

Deve-se considerar que a imagem da marca do produto ou da empresa esta 

intimamente relacionada com uma posic.;:ao de responsabilidade social da empresa, 

ao Iongo do tempo, relativamente ao consumidor e a comunidade. 

Quanta maier o porte da empresa, mais a sociedade cobra por uma atitude de 

responsabilidade social. Dessa forma, a competitividade esta intrinsecamente 

relacionada com a etica da empresa, com sua resposta as pressoes politicas e sua 

prontidao em acatar aspectos legais. 

Zylberssztajn (2000) ressalta o quanta e importante que o profissional do 

agroneg6cio aprenda a lidar com as mudanc.;:as em geral: 

a importancia necessaria aos profissionais do agroneg6cio a aprender a 
lidar com as mudanr;as. Este mesmo autor destaca a necessidade de 
criatividade do pesquisador do agroneg6cio, e ai poder-se ia incluir tambem 
o consultor, quando ressalta que "o estudo de caso, sem um aporte te6rico, 
pode ser tratado como literatura, mas nao como ciencia". Esta 
argumentar;ao expoe a premissa de que todo consultor precisa 
necessariamente abdicar-se dos fundamentos empiricos, buscar bases 
cientificas e aplica-las caso a caso, com a devida responsabilidade 
profissional (ZYLBERSSZTAJN, 2000, p.1). 

A sensibilidade a estes clientes esta muito alem dos meios comuns a outros 

servic.;:os, uma vez que o produtor rural que mormente se resguarda de maier 

exigencia em produtividade nem sempre utiliza dos mesmos meios de informac.;:ao 

nem se situam pr6ximos as suas unidades produtoras. 

Cabe ao consultor de Agroneg6cios utilizar-se de vfnculos a centres de 

informac.;:ao e difusao de tecnologia, buscando aporte te6rico e qualificac.;:ao nos 

servic.;:os prestados e, desta forma, estruturar-se com uma carteira de clientes 

exigentes. Sabe-se no entanto que, a formac.;:ao de uma carreira profissional nao se 

faz "de uma noite para o dia" e que os primeiros resultados, principalmente no setor 

pecuario, sao alcanc.;:ados em prazos superiores a 3 anos. 
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Nantes (1997, p.497) argumenta a necessidade do produtor rural estar em 

pleno acesso a polftica agraria, bem como ao mercado. Esta argumenta9ao cabe 

tambem ao consultor que pode ser (e e aconselhavel que o seja) o elo de 

conhecimentos entre a empresa rural e ambiente externo, em suas diversas 

dimensoes. 

2.3 PERFIL DO PROFISSIONAL DE AGRONEGOCIOS 

0 melhor profissional para ocupar um cargo de media geremcia em uma 

empresa ligada ao Agroneg6cio deve ter boa forma9ao em tecnologias de produ9ao, 

sistemas de informa9ao, mercado financeiro e experiencia profissional, 

principalmente se ela foi adquirida em 6rgaos publicos ou de governo. 

Empresas ligadas ao Agroneg6cio precisam de profissionais com forma9ao 

diferente dos que estao saindo da universidade. 0 perfil profissional considerado 

ideal e aquele que concentra no indivfduo caracterfsticas pessoais e de 

relacionamento interpessoal, habilidades comunicativas, inclusive em outros 

idiomas, competencia gerencial, visao abrangente das cadeias de produ9ao e do 

Agroneg6cio, qualifica96es tecnicas, sintonia com as especificidades do setor, 

flexibilidade e polivalencia. 

Algumas das causas dessas revela96es sao apontadas pelo presidente da 

ABAG Nacional, Roberto Rodrigues2
, para a Revista Agroneg6cio: 

0 nosso agribusiness esta chegando ao tim de uma dificil transi9ao ditada 
pela simultaneidade da estabilizavao da moeda, da abertura sem reservas 
do pais ao comercio exterior e da retirada do Estado assistencialista da 
agricultura. Essa triplice ocorrencia obrigou, na ultima decada, a urn ajuste 
monumental em todos os setores da economia e o Agroneg6cio nao foi 
exce9ao. A pouca preocupa9ao com legislavoes internas, a questao 
ambiental e as politicas agricolas internacionais, mostrando que o 
Agroneg6cio esta apenas terminando a transivao, ainda mergulhado em 
seus pr6prios problemas de competitividade (AGRONEG6CIO, 2002, p.1). 

2 Artigo extraido da Revista Agroneg6cio, ano 3, n. 3, jan. 2002. Disponivel em: 
http://sites.netsite.com.br/aeaarp/93/93agri.htm Acesso em 9 mai. 2010. 
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As cinco caracterfsticas do perfil ideal mais exigidas desse profissional se 

relacionam a qualidades pessoais, iniciativa, alto padrao moral e etico, tamar 

posic;oes e defender ideias, trabalho em grupo e lideranc;a. As tres seguintes 

referem-se a comunicac;ao e expressao: expressar ideias oralmente, expressar 

ideias de forma escrita e falar clara e concisamente sabre informac;oes tecnicas. A 

nona demanda e lidar com estresse, falha ou rejeic;ao, mais um item relacionado 

entre as qualidades pessoais. 

Sabre esse aspecto, segundo Bermagaschi (2002) 3 deixa um alerta em 

relac;ao aos t6picos necessaries para o profissional do setor nao ser exclufdo do 

mercado de trabalho: 

Todos os representados consultados na avaliac;:ao dos resultados 
concordaram com a importancia atribuida aos t6picos 'Comunicac;:ao e 
Expressao', 'Qualidades Pessoais', e 'Economia e Gestae'. Afirmaram que 
urn profissional que nao reuna essas caracteristicas pode ser excluido do 
mercado de trabalho par melhor que seja sua formac;:ao em outros grupos 
de habilidades ou conhecimentos (AGRONEGOCIO, 2002, p.1). 

Essas exigencias se repetem praticamente no mesmo nfvel, para todas as 

empresas de qualquer porte ou abrangencia e de qualquer regiao do pafs. 

Ainda citando artigo da Revista Agroneg6cio, segundo Bermagaschi (2002)4
: 

0 fato de as cooperativas existirem em todas as partes do mundo e estarem 
congregadas em uma mesma organizac;:ao mundial, a ACI, podera viabilizar 
a criac;:ao de uma grande rede de distribuic;:ao, contribuindo de forma 
importante para a alavancagem da competitividade do setor 
(AGRONEGOCIO, OP CIT). 

A famflia brasileira esta cada vez menor, o numero de idosos e cada vez 

maior, a expectativa de vida aumentou tres anos nos ultimos dez anos e, com o 

aumento relativo da renda percapta, temos consumidores mais exigentes de 

produtos de melhor qualidade. 

3 Artigo extraido da Revista Agroneg6cio, ana 3, n. 3, jan. 2002. Disponivel em: 
HTTP://sites.netsite.com.br/aeaarp/93/93agri.htm Acesso em 10 mai. 2010 
4 1dem. 
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E precise estar atento e agir com precisao, de modo a entender as 

necessidades e desejos do consumidor. Os recursos humanos estao menos sujeitos 

a imitac;ao do que produtos. E quem vai gerir tudo, do planejamento da produc;ao a 
entrega, sao pessoas. Portanto o profissional do Agroneg6cio e responsavel por 

muitos fatores relacionados as pessoas portanto e imprensidfvel 0 relacionamento 

etico. 

2.3.1 Formac;ao profissional do empreendedor em Agroneg6cios 

Leite (2002, p.58) pondera bem a cerca do campo de estudo do universe do 

empreendedorismo: 

0 universo do empreendedorismo, urn campo de estudos multidisciplinar e, 
em os estudiosos da fun9ao econ6mica do empreendedorismo nao terem 
conseguido uma teoriza9ao que explicasse o comportamento 
empreendedor, outros analistas -soci61ogos, psic61ogos, psicanalistas e 
outros especialistas do comportamento humano - tern tentado identificar 
inumeras caracteristicas (tra9os de personalidade) do empreendedor que 
possam explicar o seu proprio comportamento, bern como o seu sucesso 
(LEITE, 2002, p.58). 

Menc;ao especial se faz, tambem, ao denominado empreendedorismo por 

necessidade, assim denominado porque surgiu em func;ao da dificuldade das 

pessoas encontrarem um emprego e cuja estrategia fundamental nao esta centrada 

no aproveitamento de oportunidades de neg6cios, mas em garantir a sobrevivencia 

propria e da famflia. 

0 desenvolvimento de qualquer setor da economia em geral e do 

Agroneg6cio em particular (especialmente em razao da sua complexidade) passa, 

necessariamente, pela capacitac;ao das pessoas. 

Schultz e Werneck, apud Batalha et al (2000, p.57) ponderam, com base em 

estudos realizados, que a instruc;ao tem sido a fonte crescente e alavancadora do 

desenvolvimento, ja tendo ultrapassado o capital ffsico/imobilizado, nas ultimas tres 

decadas. 
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Gada vez mais a educagao tem o papel de criar condig6es nao s6 para o 

entendimento da realidade, mas das formas como interagir com ela e da avaliagao 

dos resultados desta interferencia. 

0 novo rural brasileiro que se desenha, fundamentalmente, a partir do infcio 

da ultima decada, nao pode ser mais entendido como apenas aquele espago voltado 

a atividade agropecuaria propriamente dita. Esta assumindo uma nova dimensao 

econ6mico-social, cuja principal inovagao esta por conta da oferta de bens 

considerados como nao tangfveis e de novos produtos, nao necessariamente novos 

em descobertas. 

Bastiani (1999, p.45), argumenta que tais mudangas trazem consigo um 

conjunto de exigencias sobre o agente no processo de decisao-agao, quer seja na 

condugao do neg6cio agropecuario, quer na exploragao de novas oportunidades que 

surgem a partir de uma dinamica nova nas relag6es cidade-campo vis a vis campo

cidade. 

Esta ordem econ6mico-social do novo rural brasileiro, que vem sendo 

redesenhada, requer uma administragao diferente daquela tradicionalmente 

praticada pelos diferentes agentes economicos ate mesmo porque e segundo 

Drucker (1986, p.40) '[ ... ] qualquer mudanga no potencial produtor-de-riqueza de 

recursos ja existentes constitui inovagao. 

Como tambem, no ambito da administragao empreendedora, Drucker (1986, 

p.197) nos diz que" [ ... ] as novas iniciativas de risco apresentam desafios diferentes 

e precisam se resguardar de tendencias degenerativas diferentes." 

Do lado da demanda por profissionais, Chiapetti (2000, p. 34) aponta, como 

requisite muito importante, que este profissional apresente habilidades para 

empreender. 

Salienta, entretanto que a grande dificuldade esta no fato de que este 

profissional nao esta preparado para outra forma de insergao no mundo do trabalho 

que nao seja a de ser empregado. 
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0 autor ve o ensino do empreendedorismo nao s6 com o objetivo de criar 

empresas, mas de proporcionar mudan<;as de comportamento e atitudes que 

conduzam a inova<;ao nos diversos campos de atua<;ao. 

lsto acontece, de forma concomitante, pela via do ensino formal e, 

principalmente, pela via das atividades denominadas extracurriculares.lsso implica 

tambem , numa nova consciencia do meio rural que viabilize conhecimento e a<;oes 

voltadas para uma realidade amplamente diferenciada. 

Para a constru<;ao dessa nova forma de pensar e atuar na realidade rural , 

tem que, primeiramente ,lutar contra o reducionismo e conservadorismo que 

dominam o "padrao produtivista" presente nos cursos de ciencias agrarias, atraves 

de suas disciplinas, professores e pesquisadores. 

Dessa forma poderemos ter um profissional melhor preparado para os novas 

e velhos desafios que estao postos pelo meio rural junta mente com suas conexoes. 

Batalha et al (2000), sabre a analise do perfil do profissional demandado pelo 

agroneg6cio: 

Ao analisar o perfil do profissional demandado pelo Agroneg6cio Brasileiro, 
identificaram, em ordem decrescente de importancia, os quesitos: 
qualidades pessoais, capacidade de comunicagao e expressao, economia e 
gestao, tecnologias de produgao, metodos quantitativos e computacionais e 
sistemas de informagao, e, par ultimo a experi€mcia profissional (BATALHA, 
ET AL, 2000, p. 58. 

Dentre as experiencias pouco desejadas, o estudo identificou aquelas 

relacionadas a experiencia academica ou em cargos publicos I governamentais. 

Do lado do profissional ofertado, o estudo supracitado identificou o seguinte 

panorama geral: 

- A enfase geral dos curses de gradua<;ao tem sido a de privilegiar o campo 

cientffico e tecnico do conhecimento em questao (florestas, produ<;ao agrfcola e 
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pecuaria, alimentos, etc.); apresentam uma caremcia geral quanta aos aspectos de: 

planejamento estrategico, finangas e formagao empreendedora; e, par ultimo, o 

direcionamento tem side focado a ser empregado; 

- Os curses nao estimulam os alunos a possuir iniciativa, nem propiciam o 

desenvolvimento da criatividade; 

- Sob a 6tica de gestae, muitos curses se mostram totalmente desajustados. 

No que diz respeito a relagao entre a oferta de profissionais para o mercado de 

trabalho e a demanda par conhecimentos/habilidades desses profissionais, o estudo 

supra mostra que cada vez mais serao exigidos profissionais que sejam capazes de 

aliar qualidades pessoais (subjetivas) com qualidades tecnicas (objetivas) de forma a 

formar um profissional flexfvel e polivalente. 

Nesse sentido, Chiapetti (2000, p. 35) pondera que: 

Num mercado cada vez mais competitive torna-se vital para a sobrevivencia 
dos futures profissionais, despertar a criatividade, a persistencia e a 
capacidade empreendedora, substituindo a vocagao tradicional da 
universidade na formagao de pessoas em busca de empregos pela a 
formagao de empreendedores, ou seja, de pessoas que criam empregos 
(CHIAPETTI, 2000, p. 35). 

0 estudo de Cella & Peres (2002, p. 51) identificaram dentro de um conjunto 

mais ample de qualificagoes (alem do conhecimento tecnico e produtivo das 

atividades a serem desempenhadas), as seguintes aptidoes, caracterfsticas e 

habilidades: 

- Compartilhamento de risco das atividades agrfcolas desenvolvidas; 

- Faz usa do planejamento operacional e de Iongo prazo; 

- Faz usa do centrale de gastos tanto da atividade quanta da propria famflia; 

- lncorpora elementos subjetivos tais como liberdade e autonomia decis6ria; 

- Tem capacidade de informagao e comunicagao; 
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- Envolve os elementos da familia nas atividades quer sejam intra ou extra 

propriedade; 

- Preocupa-se com os assuntos comunitarios, com o reconhecimento social e 

a preserva9ao do meio ambiente; 

- Tern a dimensao pessoal e familiar que interfere diretamente nas suas 

atitudes gerenciais de condu9ao do empreendimento rural; 

- Tern uma forte heran9a cultural com enfase na etica de trabalho e maier 

estoque de capital social. 

Quanta ao desenvolvimento do potencial empreendedor, Degen (1989, p. 12) 

argumenta que existem muitos fatores inibidores deste, apontando que os tres mais 

importantes sao: imagem social, disposi9ao para assumir riscos e o capital social. 

No espirito empreendedor e possivel reconhecer qualidades como: buscar 

oportunidades, perseverar, comprometer-se, atuar com qualidade, correr risco 

calculado, estabelecer metas objetivas, buscar informa96es, planejar e monitorar de 

forma sistematica, atuar em rede, cooperar, inovar, entre outras. 

No horizonte temporal da forma9ao empreendedora, Filion (1999, p.9) aponta 

para o fate de "quanta mais novo for o empreendedor no inicio do processo, maior 

sera e influencia do ambiente familiar." 

2.3.2 Consultoria Tecnica Agropecuaria no Brasil e suas Limita96es 

A presta9ao de servi9os tecnicos em agropecuaria em urn pais com 

dimensoes continentais, como o Brasil, condiciona os centres difusores de 

informa9ao (universidades, centres de pesquisa, etc.) a direcionarem seus estudos e 

pesquisas as areas e produtos concernentes ao seu ambiente, descaracterizando 

seu profissional a atuar satisfatoriamente em qualquer regiao do pais. Alem do 

numero reduzido destes centres, as impropriedades citadas dificultam o 

desempenho do tecnico consultor em aplicar substancialmente seus conhecimentos, 
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sem que usufrua de uma boa dose de criatividade e oportunidades extras de 

aprendizado. 

Zylberssztajn (2000) enaltece a importancia de que a presta9ao de servi9os 

pelo consultor do Agroneg6cio seja contada de parcerias entre especialistas e 

generalistas, na busca de solu96es para problemas complexes. 

Esta e uma preocupa9ao presente entre os consultores que se vern indecisos 

quanta a melhor forma de agir, em quais setores atuar, e onde buscar recursos 

complementares para subsidiar seus conhecimentos. 

Podendo ser caracterizados como "vendedores de informa9ao", os 

consultores em agropecuaria deveriam estar sempre em busca de conhecimento -

materia prima para seu "bern". 

Este fate nao consiste em realidade para a grande maioria, que encontra um 

cliente debatendo lentamente contra um mercado competitive, portanto, nao o 

remunerando a contento; alem do mais, encontra-se, muitas vezes prejudicado pelas 

distancias entre o centres difusores de informa9ao e seu ambiente de trabalho. 

Dossa et al. (1999, p.42) defendem a necessidade da empresa, onde 

executaram sua pesquisa, em manter o investimento em seus tecnicos, evitando os 

efeitos da obsolescencia intelectual. 

Bastiani (1999, p. 312), centrada no mesmo pensamento, destaca, como um 

des principais fatores que inibem o potencial empreendedor do produtor rural, o 

desconhecimento, par parte das institui96es de apoio tecnico, des meios que 

possam propiciar a cisao entre a tecnologia disponfvel e as unidades de produ9ao 

agrfcola. 
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2.4 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO AGRONEGOCIO 

2.4.1 Conceitos de Sustentabilidade 

0 modele atual de desenvolvimento economico vern gerando enormes 

desequilfbrios sociais. Em outras palavras, nunca houve tanto crescimento, riqueza e 

fartura ao lado de tanta miseria, degradac;ao ambiental e a poluic;ao, e e neste 

cenario que se encaixa o desenvolvimento sustentavel, como uma maneira de 

equilibrar e dar continuidade a estes fatores. 

Desenvolvimento sustentavel foi definido pela Comissao Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Brasil, 2001, p. 38) como sendo o 

"desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a 

capacidade das gerac;oes futuras de suprir suas pr6prias necessidades". 

0 Programa das Nac;oes Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) apresenta o 

termo desenvolvimento sustentavel significando o melhoramento da "qualidade de 

vida humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas". 

lsto implica, entre outras coisas, no uso sustentavel dos recursos renovaveis, 

ou seja, de forma qualitativamente adequada e em quantidades compatfveis com 

sua capacidade de renovac;ao. 

0 uso racional, o nao desperdfcio, a preocupac;ao com a qualidade de vida 

das pr6ximas gerac;oes sao os princfpios basicos da sustentabilidade; e termos 

como desenvolvimento sustentavel, economia sustentavel, sociedade sustentavel e 

uso sustentavel sao tides como sinonimos. 

0 desenvolvimento sustentavel assume uma postura de defesa do meio 

ambiente e de continuidade das gerac;oes, afirmando que e precise se desenvolver 

em harmonia levando em considerac;ao as limitac;oes ecol6gicas do planeta, sem 

destruir o ambiente, para que as gerac;oes futuras tenham a chance de existir e viver 
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bem, de acordo com suas necessidades, como a melhoria da qualidade de vida e 

das condic;oes de sobrevivencia. 

Para o desenvolvimento sustentavel, Philippi (2001, p. 303) levanta dais 

pontes chaves: o conceito das necessidades faz com que as necessidades dos 

pobres recebam maier prioridade, e a noc;ao dos limites que existem da tecnologia e 

da organizac;ao social imposta ao meio ambiente, impedindo-o de atender as 

necessidades presentes e futuras. 

Ou seja, se por um lade o desenvolvimento sustentavel tenta priorizar os mais 

pobres, por outre lade ha limites ao que diz respeito ao meio ambiente, o que faz 

com que as necessidades nao sejam supridas. E o que se pede perceber sob a 

visao economica, que e a de atender demandas e nao as necessidades, fazendo 

surgir o carater fragil do conceito. 

Segundo Philippi (2001, p.304), o objetivo principal do desenvolvimento e 

satisfazer as necessidades e aspirac;oes humanas: 

Satisfazer as necessidades e as aspira<;oes humanas e o principal objetivo 
do desenvolvimento. Nos paises em desenvolvimento, as necessidades 
basicas de grande numero de pessoas - alimento, roupas, habita<;ao, 
emprego - nao estao sendo atendidas. Alem dessas necessidades basicas, 
as pessoas tambem aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de 
vida. Para que haja um desenvolvimento sustentavel, e precise que todos 
tenham atendido as suas necessidades basicas e lhes sejam 
proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspira<;oes a uma vida 
melhor (PHILIPPI, 2001, p. 304). 

0 desenvolvimento sustentavel para os ambientalistas requer uma 

determinac;ao das novas prioridades definidas pela sociedade, atraves de uma nova 

etica do comportamento humane e de uma recuperac;ao do primado dos interesses 

sociais, coletivos, englobando um conjunto de mudanc;as-chave na estrutura de 

produc;ao e consume, invertendo o quadro de degradac;ao ambiental e a miseria 

social a partir de suas causas, o que nao vem ocorrendo atualmente (Phillipi, 2001, 

p. 306). 

Segundo o PCN (Brasil, 2001, p. 39), "Se uma atividade e sustentavel, para 

todos os fins praticos ela pede continuar indefinitivamente. Contudo, nao pede haver 
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garantia de sustentabilidade em Iongo prazo porque muitos fatores sao 

desconhecidos ou imprevisfveis". 

Philippi cita Carvalho (2001, p. 307), afirmando sabre o desenvolvimento 

sustentavel: 

No conceito de desenvolvimento sustentavel cabem todos os significados: e 
sin6nimo de sociedade racional do terceiro milenio, de industrias limpas, de 
crescimento econ6mico, de forma disfar9ada da continuac;:ao imperialista 
sobre o Terceiro Mundo, de utopias romanticas ... tudo nele parece caber 
(PHILIPPI, 2001, p. 307). 

0 que inclui ainda satisfagao das necessidades do presente, atendimento das 

necessidades dos pobres e manutengao da capacidade das geragoes futuras em 

satisfazer suas necessidades. 

Para Economia.BR (2003), 

Desenvolvimento sustentavel requer: urn sistema politico que assegure a 
efetiva participa9ao dos cidadaos no processo decis6rio; urn sistema 
econ6mico capaz de gerar excedentes e know-how tecnico em bases 
confiaveis e constantes; urn sistema social que possa resolver as tensoes 
causadas por urn desenvolvimento nao- equilibrado, urn sistema de 
produyao que respeite a obriga9ao de preservar a base ecol6gica do 
desenvolvimento, urn sistema tecnol6gico que busque constantemente 
novas solu96es, urn sistema internacional que estimule padroes 
sustentaveis de comercio e financiamento, urn sistema administrative 
flexlvel e capaz de autocorrigir- se (ECONOMIA.BR, 2003). 

Sustentabilidade, entao, e a capacidade de se auto-sustentar, de se 

automanter. Uma atividade sustentavel qualquer e aquela que pode ser mantida por 

urn Iongo perfodo indeterminado de tempo, ou seja, para sempre, de forma a nao se 

esgotar nunca, apesar dos imprevistos que podem vir a ocorrer durante este 

perfodo. 

Pode-se ampliar o conceito de sustentabilidade, em se tratando de uma 

sociedade sustentavel, que nao coloca em risco os recursos naturais como o ar, a 

agua, o solo e a vida vegetal e animal dos quais a vida (da sociedade) depende. 0 

desenvolvimento sustentavel e aquele que melhora a qualidade da vida do homem 

na terra e respeita a capacidade de produgao dos ecossistemas. 
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2.4.2 0 poder que vern do campo - agroneg6cio brasileiro 

A area agropecuaria nao e formada tao por somente fazendas, tratores, 

animais, plantagoes e empregados diretos. Encontramos industrias de grande porte, 

multinacionais, milhares de pequenas empresas e industrias que produzem produtos 

e servigos voltados para o setor rural, e isto tudo engloba os agroneg6cios. 

Segundo o Ministerio da Ciencia e da Tecnologia (2002) data o surgimento do 

conceito do agroneg6cio de 1957 e que foi proposto por John Davis e Ray Goldberg 

divulgando o Agribusiness (termo original em ingles) como a soma das operag5es de 

produgao e distribuigao de suprimentos agrfcolas, alem das atividades de produgao 

nas unidades agrfcolas, e agoes como armazenamento, processamento e 

distribuigao dos produtos agrfcolas e itens produzidos a partir deles. 

Detalhadamente ve-se como e ampla a definigao de agroneg6cio. A soma das 

operagoes de produgao e distribuigao de suprimentos agrfcolas engloba todas as 

cadeias produtivas produzidas no campo, da agricultura e da pecuaria. As atividades 

de produgao nas unidades agrfcolas passam a ser a 

comercializagao/industrializagao dos produtos primaries. 

Agoes como armazenamento, processamento e distribuigao dos produtos 

agrfcolas e itens produzidos a partir deles sao efetuadas pel as as agroindustrias. 

Seguindo a mesma linha, Zylbersztajn et al (2003, p. 15) afirma que o 

agroneg6cios e "o conjunto das operag5es que envolvem desde o setor produtor de 

insumos para a atividade produtiva primaria, ate a distribuigao do alimento, produgao 

de energia e fibras". 

A partir de entao os agroneg6cios que pode ser definido como a totalidade 

das organizagoes (empresas e neg6cios) que giram em torno da area rural, urn 

neg6cio tao grande que ja e responsavel por mais da metade de toda a riqueza do 

Brasil. 
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Afirma Vieira (2002), sobre o setor agropecuario do Brasil: 

0 setor agropecuario brasileiro e responsavel por mais da metade do PIB do 
pais, com os dados estatfsticos da economia, nota-se que, apesar da 
industria e do setor de servic;os serem responsaveis por mais da metade do 
PIB, nao se leva em considerac;ao que atividades industriais e de servic;os 
que estejam ligadas a area agropecuaria fazem parte do panorama rural 
brasileiro (VIEIRA, 2002, p.1 ). 

0 agroneg6cio e representado por inumeros neg6cios, como as industrias de 

maquinario agricola, e as montadoras de autom6veis, utilitarios para o campo, que 

contribuem sobremaneira para o crescimento do setor rural. 

Urn dos pontos mais importantes e o seu enorme potencial no Brasil, com 

uma voca<;:ao hist6rica e dimensoes que favorecem seu desenvolvimento. 0 setor 

rural esta cada vez mais voltado para o mercado externo, pois a cada ano necessita 

de maior quantidade de alimentos e produtos que, na maior parte dos paises, nao 

dispoe da area necessaria para o seu desenvolvimento. 

0 mercado externo torna-se urn atrativo para o produtor rural brasileiro, que 

encontra lucros e uma crescente demanda. 

Rodrigues (2004, p.1) se mostra otimista quanto ao desenvolvimento dos 

agroneg6cios. Afirma que o Brasil possui mais de 150 milhoes de hectares 

agricultaveis (dos quais se ocupam hoje apenas urn ter<;:o), tern 19% da agua doce 

do planeta e a produtividade media e ainda baixa, de modo que existe urn Iongo 

caminho de incorpora<;:oes de tecnologia a percorrer. 

0 agroneg6cio e o unico setor que salva a balan<;:a comercial, e o saldo vern 

crescendo ano ap6s ano; e evidente que urn futuro se oferece risonho ao 

agroneg6cio brasileiro. 0 Brasil com sua condi<;:ao impar no desenvolvimento do 

agroneg6cio faz com que o pais percorra o caminho para a sustentabilidade dos 

agroneg6cios e possa buscar o desenvolvimento. 

Caixeta (2002, p.45) afirma que no primeiro semestre de 2002, em rela<;:ao a 

igual periodo de 2001, o PIB - Produto lnterno Bruto da agricultura cresceu 9,2%. A 



47 

expansao dos agroneg6cios alavanca as finangas do pafs e reafirma a forga do 

setor, mesmo driblando o protecionismo o mercado recessive do exterior se tornou o 

dfnamo da economia do Brasil. 

As estatfsticas comprovam o desenvolvimento do campo, em 1996 a 

produgao de graos no Brasil nao chegava a 70 milhoes de toneladas e em 2002 

colheu-se 97,1 milhoes. Passando da produgao (aumento atraves de mais hectares 

plantados) para a produtividade (aumento da produgao nas plantagoes existentes) 

como o caso da soja. 

Primeiro a agricultura traz bons resultados com safras recordes de graos e 

agora a pecuaria da urn salta na produgao de carne (em especial de frango e sufna). 

0 fato da vaca louca em pafses europeus e ainda da febre aftosa na 

Argentina fez com que muitos pafses descobrissem a carne brasileira ve-se 

possibilidades de crescimento das exportagoes ja que o mercado interne esta urn 

tanto reprimido. 

0 desempenho positive da agropecuana se deve a modernizagao, hoje 

aposta-se mais em tecnologia de ponta, o que contribuigao para o desempenho do 

setor de implementos e maquinas agrfcolas. 

0 Estado de S. Paulo (2003, p.G9) afirma que a produgao de maquinas 

agrfcolas em 2002 cresceu 17,3% em relagao ao ano anterior, e quanta as 

exportagoes, foram vendidas ao exterior 10.421 unidades, 26,4% a mais que 2001. 

0 agroneg6cio sai na frente de todos os outros setores, pois ate entao nao ha 

setor que tenha alcangado tanto sucesso. Surgiram alguns beneffcios que auxiliaram 

a recuperagao do setor, como a isengao do ICMS (Impasto de Circulagao de 

Mercadorias e Servigos) nas exportagoes de produtos primaries, adogao de taxas 

flutuantes fazendo o cambia deixar de atrapalhar a competitividade dos produtos 

brasileiros, a renegociagao de dfvidas acumuladas pelo setor, linhas de credito com 

juros fixes, e surgiram ainda uma serie de programas de apoio aos produtores rurais. 
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Fontana e Cunha (2003, p. 22) citam o crescimento das exporta<;6es do 

agroneg6cio, em 2001 no Brasil foram 19 bilhoes de d61ares, estima-se que em 2002 

este valor tenha alcan<;ado 20 bilhoes de d61ares, enquanto que os setores como o 

da industria eletronica, quimica e de bens de capital apresentou um saldo negativo 

de 18 bilhoes de d61ares em 2001. 

0 agroneg6cio e o setor que mais se desenvolve, s6 a agricultura emprega, 

com carteira assinada, cerca de 1 ,2 milhao de trabalhadores que representa 37% do 

PIB nacional. 

Enquanto outros paises sofrem com o futuro da seguran<;a alimentar 

assustados com escassez de agua para irriga<;ao e com suas areas agropecuarias 

diminuindo, restando apenas terras fracas ou sem infra-estrutura; o Brasil surge 

neste cenario como uma exce<;ao, 

Rodrigues (2004, p.1) define o pais como a grande for<;a produtora no 3. 0 

Milenio, citando fatos evidenciaveis, que o agroneg6cio e o neg6cio do Brasil, como 

os 150 milhoes de hectares agricultaveis que atualmente ocupa-se apenas um ter<;o, 

como os 19% de aguas doce do planeta, e apesar de ter baixa produtividade vem 

sendo incorporadas novas tecnologias para auxiliar e reverter este quadro. 

As perspectivas sao promissoras, conforme leciona Contini (2004, p.4) sobre 

a situa<;ao do Brasil em rela<;ao as suas terras: 

0 Brasil possui terras abundantes, planas e baratas, assim como sao os 
cerrados com uma reserva de 80 milhoes de hectares; dispoe, ainda, de 
produtores rurais experientes e capazes de transformar essas 
potencialidades em produtos comercializaveis alem de possuir 
conhecimentos e tecnologias agropecuarias transformadoras de recursos 
primaries em produtos (CONTINI, 2004, p.4). 

Villela (2002, p. G2) diz que "A agropecuaria e indiscutivelmente uma 

atividade de fundamental importancia para o desenvolvimento nacional. E, inclusive, 

uma questao de seguran<;a nacional". 
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0 agroneg6cio tern gerado saldos positives que vern salvando a economia 

brasileira, o que torna o setor como o mais importante para o desenvolvimento do 

Brasil. 
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3 METODOLOGIA 

0 presente estudo referente aos aspectos da estrategia do agroneg6cio, 

principalmente quanto a etica essencial do profissional do agroneg6cio e tambem 

das empresas deste setor, apresentara uma pesquisa bibliografica aprofundada, 

juntamente com um estudo de caso e coletas de dados. 

Para tanto foi desenvolvida a pesquisa que se classifica em descritiva e 

qualitativa. Segundo Gil (1991, p. 48), a pesquisa bibliogratica se da em razao da 

necessidade de realiza<;ao de "[ ... ] analise das diversas posi<;oes acerca de um 

problema, e costuma ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de fontes 

bibliograficas". 

A pesquisa descritiva tern como objetivo principal mostrar os fatos, descrever 

os fenomenos observados, mas sem que ocorra a interferencia nas "rela<;oes de 

causalidade entre as variaveis estudadas" (APPOUNARIO, 2007, p. 153). 

Ja, sobre a pesquisa qualitativa e a "modalidade de pesquisa na qual os 

dados sao coletados atraves de intera<;oes sociais e analisados subjetivamente pelo 

pesquisador" (APPOLINARIO, op cit). 
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4 ANALISE 

Com o levantamento feito acerca do tema proposto, seguindo a metodologia 

do trabalho, verificou-se que o relacionamento do agroneg6cio com a etica, o social 

e o profissional se torna indispensavel para a efetividade do agroneg6cio. 

Todos os fatores citados influenciam o setor em questao, e respeita-los e 

utiliza-los de forma consciente e sustentavel trarao exito ao neg6cio. 
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5 CONCLUSAO 

0 exito das atividades de agroneg6cio depende dos investimentos que serao 

feitos em ciencia, tecnologia e inova<;ao, no entanto existe a complexidade das 

negocia<;6es internacionais que envolvem o agronegoc1o no contexte da 

Organiza<;ao Mundial do Comercio (OMC) e outros F6runs lnternacionais. 

A inova<;ao voltada para a competitividade e um fator de diferencia<;ao para o 

futuro mais acirrado, surgindo como a melhor alternativa para viabilizar o 

crescimento do agroneg6cio. Assim sendo, a inova<;ao e a produ<;ao de bens e 

produtos de alto valor agregado representarao requisites para participa<;ao e 

sobrevivencia nas rela<;oes economicas internacionais. 

Os desafios do agroneg6cio sustentavel sao produzir mais, degradando 

menos o meio ambiente e a custos competitivos; para que se gere a capacidade de 

diferencia<;ao de produtos e de mercados; abrindo novas oportunidades para 

agricultores e produtores; enfrentando as novas exigencias competitivas dos 

mercados interne e externo (exporta<;oes); atualizando-se para atender aos novos 

padroes de consume, as exigencias dos clientes. 

0 que requer a implementa<;ao de uma politica tecnol6gica voltada para todas 

as atividades do agroneg6cio. As atribui<;oes que tradicionalmente entravam a 

agropecuana, resguardando a mao-de-obra para a industria e a gera<;ao de 

excedentes para a exporta<;ao ainda existem, porem sao suplantadas por outras 

atribui<;oes mais dinamicas. 

Uma nova fase come<;a a ser definida: o desenvolvimento do agroneg6cio 

sustentavel tendo como base o uso correto dos recursos naturais. Cenarios atuais 

provaveis para o agroneg6cio vem apontando tambem para o uso e difusao da 

tecnologia e da automa<;ao no setor. Neste sentido, a agricultura e a zootecnia, e 

daqui ha algum tempo uma serie de novas areas, envolverao com mais intensidade 

a utiliza<;ao de processes tecnol6gicos na produ<;ao agropecuaria bem como o 

desenvolvimento de modelos/padroes, sistemas, sensores e softwares, que 

contribuam a bons Indices de produtividade e sustentabilidade. 
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