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RESUMO 

Diante da contaminação de vários rebanhos pelo "mal da vaca louca", a União 
Européia estabeleceu normas específicas para a produção de carne bovina, 
exigindo que países que exportam para a região também se adequem a elas. Isso 
obrigou o governo brasileiro a implementar um sistema de rastreabilidade e 
certificação denominado S ISBOV. A s novas exigências e a implementação de tal 
sistema na cadeia produtiva brasileira provocaram alterações na cadeia produtiva e 
nas transações ocorridas entre Brasil e U E . O objetivo deste trabalho é avaliar os 
impactos provocados por tal sistema na cadeia produtiva pela implementação da 
rastreabilidade, utilizando-se dos conceitos da Economia dos Custos de Transação. 

Palavras-chave: União Européia. Carne bovina. S ISBOV. Economia dos Custos de 
Transação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade como um todo vem assumindo uma posição de relativa cautela 

com relação aos alimentos que consome. A ocorrência de surtos de doenças em 

animais e contaminações em vegetais em todo mundo fez com que consumidores 

passassem a se preocupar mais com a qualidade dos alimentos e com sua 

segurança quanto a riscos para saúde humana. Nesse sentido, em vários países 

estão sendo instituídas normas que adequam os métodos de produção às 

exigências dos consumidores quanto a alimentos mais seguros. 

O setor de carne bovina foi um dos atingidos por surtos de doenças, 

principalmente na década de 1990, com a contaminação do rebanho inglês pelo "mal 

da vaca louca" e sua posterior disseminação para outros países. Com o intuito de 

prevenir doenças e como resposta à exigência dos consumidores com relação a um 

alimento seguro, a União Européia publicou normas para a cadeia produtiva da 

carne bovina. Através dessas normas, o bloco econômico passou a exigir a 

rastreabilidade e a certificação da carne como requisito para que o produto pudesse 

ser produzido e comercializado dentro de seu território. 

E s s a decisão da U E obrigou os produtores a adequarem seu modo de 

produção para que os requisitos de qualidade estabelecidos fossem atendidos. 

Visando não perder espaço no mercado europeu, o governo brasileiro criou em 2002 

o Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos 

( S I S B O V ) 1 . E s s e sistema visa garantir ao consumidor a origem e a qualidade da 

carne, através do acompanhamento e identificação individual do animal, com a 

sistematização de determinadas informações que garantam a procedência do 

produto, tais como data do abate, sexo e idade do animal, validade, temperatura de 

conservação, etc. Os dados de cada animal do rebanho certificado são reunidos 

numa base de dados gerenciada pelo Ministério da Agricultura e alimentados pelas 

certificadoras, que são as empresas responsáveis pela fiscalização das normas e 

por atribuir o status de propriedade certificada e apta a exportar para a UE. 

1 Ta l mecanismo foi instituído pela IN n° 0 1 , de 10/01/2002 com o nome de Sistema Brasileiro de 
Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina. Em 2006, foi publicada outra instrução 
alterando algumas regras e prazos juntamente com o nome, que passou a ser o especificado acima. 
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O rebanho bovino comercial do Brasil é o maior do mundo atualmente, e a 

parcela que tal produto ocupa nas exportações do país é significativa, cujo principal 

destino é a União Européia. Portanto, atender as normas daquele mercado se tornou 

estratégico para a pecuária brasileira. 

E s s a s mudanças nos padrões de exigência internacionais e a conseqüente 

implementação do S I S B O V acarretam custos e provocam impactos na economia 

pecuária, visto que há a necessidade de adaptação tanto nas relações de troca 

quanto nas relações de produção. A mudança no ambiente institucional introduzida 

por essas novas regras através do S I S B O V fez com que os custos de exportação da 

carne bovina brasileira para a região européia se alterassem, tanto para produtores 

brasileiros quanto para os consumidores europeus. Em vista disso, o objetivo do 

presente estudo é analisar os impactos ocasionados por tais alterações no ambiente 

institucional da cadeia produtiva da carne bovina e suas relações comerciais, tendo 

como base teórica a Economia dos Custos de Transação. 

Com vistas a atender tal objetivo, inicialmente será feita uma exposição da 

teoria, enfatizando os principais conceitos relevantes para a análise em questão. Em 

seguida, no capítulo 2, serão abordados aspectos referentes ao alimento seguro, 

variável relevante para a imposição de normas sanitárias. Juntamente com uma 

apresentação das características do rebanho bovino brasileiro e o comércio do 

produto com a União Européia, será explorado o conceito de rastreabilidade e o seu 

funcionamento através do S ISBOV. No terceiro capítulo, será feita a análise das 

alterações na cadeia produtiva decorrentes da mudança no ambiente institucional 

das transações e da implementação do sistema de rastreabilidade. Tal análise 

levará em conta as condições existentes antes e depois da implementação do 

sistema de rastreabilidade pelo S ISBOV. Finalmente, serão apresentadas as 

conclusões do trabalho. 
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2 ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

A Economia dos Custos de Transação ( E C T ) , também denominada Nova 

Economia Institucional (NEI), evoluiu a partir da década de 1930, com os trabalhos 

pioneiros de Ronald Coase. Tal teoria apresenta duas vertentes quanto ao estudo 

das transações: as instituições de governança e o ambiente institucional. Com 

relação à primeira, o tema central é a existência da firma e suas formas de 

coordenação. Quanto ao ambiente institucional, linha que se revela distinta, porém 

complementar ao estudo dos custos de transação, este passa a ser objeto de 

análise a partir do reconhecimento de que é capaz de afetar o comportamento dos 

agentes e, em conseqüência disso, os custos das transações (NOGUEIRA, 2003, 

p.25). A revisão aqui apresentada contempla inicialmente a E C T em seu enfoque de 

estruturas de governança, sendo o ambiente institucional tratado como variável de 

análise posteriormente. 

Rompendo com a teoria ortodoxa que até então dominava o pensamento 

econômico, Coase assume a firma como objeto de estudo. Não apenas como uma 

unidade de transformações tecnológicas que resultam na produção de um bem ou 

serviço, mas mais do que isso, a firma passa a ser vista como um nexo de contratos, 

um espaço onde a coordenação das transações que ocorrem entre os agentes é 

passível de ser realizada da mesma forma como ocorre no mercado (AZEVEDO, 

1996, p. 11). 

Em seus estudos, Coase confronta as estruturas de coordenação relativas 

ao mercado com aquelas relativas à firma, afirmando que os custos de se utilizar 

uma ou outra dessas estruturas irão determinar a forma de governança a ser 

implantada. Tais custos seriam os custos de transação, na medida em que diferiam 

dos custos de produção e se referiam à forma pela qual se dava uma transação. 

Devido tanto à sua restrita definição dos custos de transação, quanto à 

dificuldade de comprovação empírica de seus argumentos, suas idéias não foram 

difundidas de início e ficaram à margem da teoria econômica durante algum tempo. 

A principal linha de pensamento em que se pode notar a falta de comprovação 

empírica era a de que o sistema de coordenação mais eficiente para determinada 

transação era aquele efetivamente adotado, o que impossibilitava a refutação de sua 

hipótese, uma vez que a estrutura de governança menos eficiente e que 
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apresentasse custos maiores não era a implantada e, portanto, não podia ser 

observada. 

A partir da década de 1960, a hipótese ortodoxa de que as informações são 

perfeitas entre as partes envolvidas nas transações é deixada de lado, abrindo-se 

espaço para o estudo das transações onde as informações não estão disponíveis 

para todos os agentes envolvidos e, diante disso, as transações apresentam custos. 

Com o relaxamento desse pressuposto, vários autores, dentre os quais Oliver 

Williamson, iniciaram pesquisas com o intuito de desenvolver a teoria e prová-la 

empiricamente. 

Embora existam várias definições dos custos de transação, em vista dos 

objetivos do presente trabalho, estes são entendidos como os "custos não 

diretamente ligados à produção, mas que surgem à medida que os agentes se 

relacionam entre si e problemas de coordenação de suas ações emergem" 

(AZEVEDO, 1996, p. 29). 

Uma vez que transacionar implica em custos, de maior ou menor grau, 

dependendo das características do objeto e do ambiente econômico, são 

necessários mecanismos que coordenem tal processo, para que estes custos sejam 

minimizados. Portanto, o objetivo principal da NEI é estudar como os custos 

associados à determinada transação influenciam na determinação da estrutura de 

governança dentro de dado ambiente institucional ( Z Y L B E R S Z T A J N , 1995, p. 15). 

Os custos de transação são observados somente quando determinados 

pressupostos comportamentais de racionalidade limitada e oportunismo são 

considerados 2. A teoria econômica tradicional não admitia esses pressupostos, 

supondo que a racionalidade era ilimitada e não havia oportunismo, o que tornavam 

nulos os custos de se transacionar. Por isso considerava apenas os custos de 

produção em sua análise e não identificava o estudo dos custos de transação como 

algo relevante, uma vez que estes eram iguais a zero. A partir disso pode-se 

observar a importância dos pressupostos comportamentais: se os indivíduos forem 

totalmente racionais e não agirem em busca do auto-interesse, os custos de 

transação são irrelevantes. Assim, admitir que os agentes apresentem tal padrão de 

comportamento é fundamental para a existência de custos nas transações. 

2 Os conceitos de racionalidade limitada e oportunismo serão abordados a seguir. 
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Dado que transacionar implica em custos devidos aos pressupostos 

comportamentais dos agentes, há que se definir o quão custosa é uma transação. 

Com vistas a esse objetivo, deve-se relacionar o comportamento dos agentes com a 

dimensão das transações. Williamson argumenta que diferentes custos de transação 

são verificados conforme os atributos das transações, o que possibilita prever os 

arranjos institucionais (NOGUEIRA, 2003, p. 21). Os fatores que dão dimensão às 

transações são: incerteza do ambiente em que a transação se dá, a freqüência com 

que elas ocorrem e o grau da especificidade do ativo transacionado. 

Portanto, de acordo com o grau de especificidade do ativo, da freqüência da 

transação e da incerteza presente, os agentes envolvidos irão agir conforme sua 

racionalidade limitada e conforme as possibilidades de oportunismo. Essas 

interações entre o comportamento e os atributos da transação é que irão determinar 

seus custos. Analisando-se esses custos, pode-se avaliar qual o sistema de 

coordenação mais apropriado para minimizar os custos de uma dada transação. 

2.1 P R E S S U P O S T O S COMPORTAMENTAIS: RACIONALIDADE LIMITADA E 

OPORTUNISMO 

Segundo a Economia dos Custos de Transação, os indivíduos agem 

racionalmente, sempre avaliando o que é melhor para si dadas as condições do 

ambiente em que está inserido. E s s a capacidade de agir, todavia, é limitada, na 

medida em que o agente não consegue obter todas as informações acerca da 

transação, ou, mesmo de posse delas, não é capaz de avaliar todos os possíveis 

acontecimentos. Embora a decisão seja satisfatória para o agente devido à sua 

limitada capacidade cognitiva, ela não é ótima, caso observado somente com a 

racionalidade plena. 

Dado que os contratos, implícitos ou explícitos, são os mecanismos que 

regulam as transações, essa limitação da racionalidade implica que eles serão 

intrinsecamente incompletos, uma vez que não prevêem em suas cláusulas todas as 

divergências e acontecimentos futuros. Como a capacidade dos indivíduos é 

incipiente para avaliar as condições de uma transação, os contratos elaborados por 

eles também apresentarão falhas. Com o intuito de tentar minimizar custos que 
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podem surgir em virtude de tais falhas de elaboração, são incluídas salvaguardas 

contratuais que visam a resolução de possíveis acontecimentos. 

Os agentes, mesmo com sua limitada capacidade cognitiva, estão sempre 

buscando maximizar suas escolhas na busca pelo auto-interesse ( Z Y L B E R S Z T A J N , 

1995, p. 17). Visando seu próprio bem-estar, o indivíduo é capaz de manipular 

determinadas informações privilegiadas se as possuir. Uma vez que, devido à 

racionalidade limitada, os contratos são incompletos para prever e inibir o 

comportamento aético, ele pode usar tais informações para conseguir benefícios 

para si em detrimento da outra parte envolvida na transação. 

Conforme argumenta Fiani (2002, p. 270), o conceito de oportunismo na 

E C T difere do oportunismo no seu sentido cotidiano. Enquanto este diz respeito à 

"habilidade por parte de um agente de identificar e explorar as possibilidades de 

ganho oferecido pelo ambiente", o oportunismo observado nas transações se refere 

essencialmente à identificação e manipulação de informações assimétricas para 

apropriação de lucros em prejuízo da outra parte, acarretando maiores custos de 

transação para o agente que não detém tal conhecimento. 

De acordo com Zylbersztajn (1995, p. 18), o oportunismo não é uma 

característica intrínseca dos seres humanos. Admitir o oportunismo como 

pressuposto comportamental não significa que os agentes estão sempre à espreita, 

esperando uma brecha para tirar proveito de alguma situação. A E C T assume que, 

dada a racionalidade limitada e a conseqüente incompletude dos contratos, existe a 

possibilidade de comportamento oportunista, o que por si só é suficiente para que se 

incluam salvaguardas contratuais que visem resolver situações futuras. 

Tal comportamento se apresenta de duas maneiras: ex-ante e ex-post. O 

oportunismo ex-ante, se verifica antes da transação se efetivar, quando o agente 

sabe antecipadamente que não poderá cumprir com todas as exigências do 

contrato. Azevedo (1996, p. 16), ao tratar da seleção adversa, afirma que o 

comprador não consegue comparar de antemão o valor do objeto de transação com 

a qualidade, devido à assimetria de informação presente em qualquer mercado. 

Como possível solução para tal problema surge a "sinalização", através da qual o 

vendedor fornece informações confiáveis de seu produto baseadas em certificados 

de qualidade ou garantia. Já o oportunismo ex-post, fenômeno também conhecido 

como risco moral, ocorre durante a vigência do contrato, quando uma das partes 

possui uma informação privilegiada sobre a transação e se utiliza dessa vantagem 
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para obter benefícios próprios, o que reduz os custos da transação para si e os 

aumenta para a parte que a desconhece. 

Assim, racionalidade limitada e oportunismo são os pressupostos 

comportamentais a partir dos quais surgem os custos em uma transação. É a partir 

da interação do comportamento dos indivíduos com as características das 

transações que diferentes custos se observam nas transações; analisemos, 

portanto, essas características. 

2.2 DIMENSÕES DAS TRANSAÇÕES 

As transações são, entretanto, heterogêneas, requerendo, segundo Azevedo 

(1996, p. 49), diferentes estruturas organizacionais em função da especificidade do 

ativo, da freqüência e da incerteza. Como essas dimensões estão presentes em 

maior ou menor grau nas transações, os custos se diferenciam e, em conseqüência, 

diferentes arranjos institucionais são requeridos para regular e reduzir os custos dos 

contratos e das transações. 

Devido à restrição do uso ou aplicação do ativo, a operação de transação 

pode ser mais ou menos custosa, dependendo do grau dessa especificidade3. 

Quanto mais específico o ativo, maiores os riscos relacionados à sua transação, pois 

significa que poucos agentes são capazes de produzi-lo e/ou comprá-lo, associando-

se, portanto, maiores custos a essa transação. 

Segundo Pitelli (2004, p. 8), a literatura identifica seis tipos de 

especificidades do ativo relacionadas aos custos de transação: a) temporal, que 

depende do tempo em que se processa a transação, se referindo principalmente a 

produtos perecíveis; b) de ativos físicos; c) de ativos humanos; d) locacional; e) de 

marca, e f) de ativos dedicados, que são investimentos realizados visando um 

cliente específico. Conforme o ativo apresenta ou não uma ou mais especificidades, 

maiores serão os custos envolvidos em sua transação. 

A especificidade do ativo está intimamente relacionada com a freqüência, no 

sentido que a continuidade de uma transação de um ativo específico gera uma maior 

3 Ativos específicos se referem àqueles "que não são reempregáveis a não ser com perda de valor" 
(AZEVEDO, 1996, p. 51). 
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quase-renda. E s s e conceito se refere à diferença entre o retorno do ativo 

empregado nessa transação específica e seu retorno em outra transação. Assim, 

quanto maior o grau de especificidade do ativo, maiores os custos de adaptação, 

maior deve ser a freqüência esperada da transação, e, conseqüentemente, maior 

será a quase-renda (AZEVEDO, 1996, p. 52). 

A análise da freqüência com que uma transação ocorre, por sua vez, é 

importante na medida em que uma intensa repetição da mesma transação possibilita 

a diluição dos custos relativos à elaboração e monitoramento dos contratos e 

também a redução dos ganhos de atitudes oportunistas (NOGUEIRA, 2003, p. 22). 

Assim, a recorrência de uma transação leva à construção de uma reputação entre os 

agentes e reduz, conjuntamente, a incerteza do ambiente, uma vez que as partes 

adquirem conhecimento umas das outras, reduzindo, portanto, o custo da transação. 

Dada a perspectiva de continuidade da transação, a confiança entre os agentes tem 

o poder de inibir o comportamento oportunista, já que o custo de tal ação se revela 

maior do que o benefício gerado por ela. 

Já a incerteza de um ambiente se caracteriza pelo desconhecimento, por 

parte dos indivíduos, das variáveis que influenciam as transações. Assim, ela pode 

derivar da assimetria de informação presente nos mercados e também da 

dificuldade dos agentes de reconhecer e interpretar informações que sejam 

relevantes para as transações e para os contratos. A incerteza evidencia ainda mais 

a racionalidade limitada dos indivíduos e torna os contratos mais incompletos, mas 

os dois conceitos são distintos na medida em que a incerteza é uma característica 

do ambiente e a racionalidade limitada pertence ao agente. 

Na medida em que dificulta a elaboração dos contratos e implica em maiores 

custos de transação, a incerteza é uma importante dimensão, pois, juntamente com 

os demais atributos da transação, possibilita a identificação da melhor estrutura 

organizacional para determinada transação. 

2.3 E S T R U T U R A S DE GOVERNANÇA 

Fiani (2002, p. 277) define a estrutura de governança como o "arcabouço 

institucional no qual a transação é realizada, isto é, o conjunto de instituições e tipos 
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de agentes diretamente envolvidos na realização da transação e na garantia de sua 

execução". 

Como as dimensões das transações e os pressupostos comportamentais 

interagem entre si para a ocorrência de uma transação, aumentando ou reduzindo 

seu custo, há que se analisar como essa interação atua na determinação da 

estrutura organizacional que coordena as transações. 

Existem vários tipos de arranjos que são capazes de regular as transações, 

mas, com vistas a simplificar a análise, a literatura comumente apresenta somente o 

estudo dos casos extremos, quais sejam o mercado e a integração vertical, e do 

caso intermediário. A estrutura que se encontra como meio-termo desses dois tipos 

de governança e apresenta características de ambos os arranjos é denominada 

forma híbrida. E s s a simplificação decorre do fato de que as demais estruturas de 

governança são apenas variantes destas três formas básicas, caracterizadas abaixo. 

Transações reguladas pelo mercado são aquelas que apresentam 

especificidade muito baixa ou nula dos ativos e onde há grande número de 

fornecedores. O preço, muito baixo haja vista a ampla padronização do produto, 

atua como fator de incentivo para regular as transações. Os contratos presentes em 

tal estrutura são denominados clássicos e têm como principal característica serem 

de curto prazo (NOGUEIRA, 2003, p. 24). 

Já a governança hierárquica, também denominada integração vertical, é 

observada em transações cujos ativos são muito específicos. A dependência 

bilateral entre as partes, gerada pela especificidade, faz com que os custos de se 

transacionar fora da firma se elevem muito, tornando a verticalização uma solução 

viável para reduzir tais custos. Nessa estrutura, os contratos de controle regem as 

transações. 

A governança pela forma híbrida, por sua vez, se forma quando um terceiro 

agente se faz necessário na transação para fiscalizar e resolver eventuais 

problemas de execução 4. Nesta forma de coordenação, os ativos apresentam algum 

grau de especificidade, o que limita o papel dos preços como agente regulador, e as 

salvaguardas contratuais são de difícil implementação. Os contratos nesta forma de 

governança são denominados neoclássicos. 

4 Em texto escrito em 1985, Williamson reconheceu que a E C T subestimou a importância desta forma 
de governança e negligenciou uma análise mais profunda, atribuindo maior relevância aos estudos 
das estruturas de mercado e de integração vertical (PONDÉ, 1999, p. 112). 
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O objetivo da implantação de um contrato neoclássico é a continuidade da 

relação entre as partes, visando o longo prazo, devido à dependência bilateral 

observada. Os mecanismos de ajustes de tais contratos devem ser flexíveis para 

que os agentes possam se adaptar a mudanças de caráter moderado (NOGUEIRA, 

2003, p. 25). 

Um dos métodos apresentados pela literatura para avaliar qual destas 

estruturas é mais adequada para regular determinada transação é a forma analítica 

reduzida proposta por Williamson. Em tal método, a especificidade do ativo é a 

variável-chave para a determinação da forma organizacional, sendo que as demais 

dimensões, freqüência e incerteza são tidas como constantes. Os elementos do 

ambiente institucional são incorporados como parâmetros de deslocamento. A 

análise é feita através da comparação entre as três formas de governança citadas 

anteriormente. 

A forma analítica reduzida é relevante para o estudo aqui desenvolvido pois 

analisa os dois aspectos centrais da implantação do S ISBOV: a mudança no 

ambiente institucional e a alteração da especificidade do ativo. 

2.3.1 Forma analítica reduzida 

Segundo Azevedo (1996, p. 65), para o processo de decisão da estrutura 

organizacional, Williamson define para cada estrutura de organização (mercado, 

forma híbrida e hierarquia, respectivamente) uma função de custos de governança, 

conforme seguem abaixo: 

M (k, 0), função de custos de governança para o mercado; 

X (k, 9), função de custos de governança para a forma híbrida; 

H (k, 9), função de custos de governança para a hierarquia; 

onde: 

k = especificidade do ativo 

9 = vetor de parâmetros de deslocamento 
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Se a especificidade do ativo for nula, ceteris paribus, tem-se que os custos 

de uma verticalização são muito altos, sendo mais viável uma regulação pelo 

mercado. Devido ao fato do produto não ser específico, há muitos vendedores e 

compradores para ele no mercado, há alta padronização do processo produtivo e os 

contratos não são feitos com o intuito de continuar a transação, uma vez que pode-

se trocar de agente se o preço convier. Assim, uma regulação pelo mercado é a 

mais adequada, haja vista que a integração ou mesmo a forma híbrida teriam custos 

muito altos para serem implantados. Pode-se observar isso pela equação: 

M (k, 9) < X (k, 9) < H (k, 9), V 9 E R n 

Onde n é o número de parâmetros de deslocamentos. 

S e essa especificidade sofrer um aumento, a dependência bilateral entre as 

partes aumenta conjuntamente com a necessidade de controle da transação, o que 

aumenta, conseqüentemente, os custos de se coordenar pelo mercado. Neste caso, 

dependendo do grau da especificidade do ativo, será necessária ou a regulação pela 

forma híbrida ou a integração vertical. 

Pode-se visualizar mais claramente essa relação entre especificidade do 

ativo e os custos de governança através do gráfico abaixo. Nota-se que quanto 

maior a especificidade do ativo (k), maiores serão os custos de se governar pelo 

mercado e pela forma híbrida. 
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GRÁFICO 1 - E S P E C I F I C I D A D E D E A T I V O S E MECANISMOS D E GOVERNANÇA 
F O N T E : Azevedo (1996, p. 67) 

Williamson estabelece as demais dimensões das transações como 

constantes para conduzir sua análise a partir da forma reduzida. Porém, adicionando 

a variável incerteza a esta análise de custos de governança, além da variável-chave 

especificidade do ativo, tem-se que se o ambiente apresenta um baixo grau de 

incerteza, os contratos podem ser elaborados de forma relativamente mais completa 

(NOGUEIRA, 2003, p. 33). Porém, se a incerteza sofrer um aumento, a transação se 

torna mais custosa, tornando a integração mais desejável se o ativo possuir 

especificidade elevada. Há que se advertir, entretanto, que apenas na presença de 

certo grau de especificidade é que a incerteza terá um papel mais relevante na 

determinação do mecanismo de governança. Pode-se perceber essa relação pela 

figura abaixo: 
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Contrato Contrato ou Contrato ou 
Médio intesracão integração 

*-* vertical vertical 
*-> 
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r. Alto integração 
vertical 

vertical 

F I G U R A 1 - A R R A N J O S INSTITUCIONAIS P A R A D I V E R S O S NÍVEIS D E I N C E R T E Z A E 
E S P E C I F I C I D A D E D E AT IVOS 
F O N T E : Brickley, Smith e Zimmerman, 1997, citados por Nogueira (2003, p. 33) 

Através da figura, nota-se que a especificidade é a variável padrão. Se seu 

grau é baixo, o aumento da incerteza é irrelevante para a estrutura de governança. 

Ou seja, se o ativo tem pouca especificidade, o aumento da incerteza não alterará o 

arranjo institucional, a transação continuará sendo regulada pelo mercado. 

Quando a especificidade é media ou alta, a incerteza assume uma posição 

de maior relevância para a análise da forma de coordenação. Um ambiente mais 

incerto provocará mudança na forma de governança da transação, sendo que no 

caso de um ativo altamente específico, uma maior incerteza levará a uma integração 

vertical da produção. 

2.4 AMBIENTE INSTITUCIONAL 

Diferentemente da teoria econômica ortodoxa, a E C T argumenta que as 

transações ocorrem em ambientes institucionais estruturados, os quais influenciam 

diretamente nos custos das transações. Assim, relaxando a hipótese da neutralidade 

das instituições, mudanças no ambiente institucional passam a ser consideradas de 

importância vital, uma vez que podem alterar o equilíbrio do mercado e induzir a 

formas alternativas de governança. 
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O ambiente institucional pode ser considerado como o conjunto de normas, 

tais como restrições informais, regras formais e sistemas de controle, que interferem 

na decisão sobre a forma de governança mais adequada para regular determinada 

transação ( Z Y L B E R S Z T A J N , 1995, p. 70). Uma vez que o ambiente institucional 

afeta o comportamento dos agentes, também afeta os custos de transação. 

Portanto, além dos pressupostos comportamentais e das dimensões da transação, 

as instituições também influenciam nos custos das transações e, 

conseqüentemente, na determinação das estruturas de governança. 

Mudanças no ambiente institucional em que uma transação ocorre podem 

levar a mudanças nos atributos da transação, como, por exemplo, na especificidade 

do ativo envolvido, podem alterar as formas de coordenação ou, ainda, causar os 

dois efeitos ao mesmo tempo. E s s a s mudanças podem decorrer de uma série de 

fatores. Um deles, o objeto deste estudo, é a alteração das exigências do 

consumidor ou a imposição de leis que obriguem um maior nível de segurança do 

alimento, que foi o que ocorreu quando a União Européia impôs normas sanitárias 

para a carne bovina consumida em seu território. 

2.5 INSTITUIÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE COMPETITIVIDADE 

A competitividade é um tema recorrente em discussões sobre políticas 

econômicas. E la está intimamente relacionada a fatores de crescimento de uma 

nação. Não há um consenso sobre sua definição, mas no sentido de concorrência, 

pode ser conceituada como "a capacidade sustentável de sobreviver e, de 

preferência, crescer em mercados correntes ou novos mercados" (FARINA, 1999, p. 

4). 

Vários são os fatores que influenciam o nível de competitividade de 

determinada indústria, tais como tecnologia empregada, preços, qualidade, e tc , 

todos contribuindo para formar o padrão de concorrência que prevalece num dado 

mercado. Porém, como destaca Farina (1999, p. 2), não só esses fatores 

relacionados ao produto em si tornam mais competitivo um setor, mas também o 

custo de transação e o ambiente institucional correspondente. Assim, diferentes 

formas de coordenar uma transação, ou seja, os diferentes arranjos institucionais 
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que regulam as transações também têm impactos sobre o ambiente competitivo e 

sobre as ações estratégicas. 

Na medida em que possui a capacidade de ditar as regras do jogo 

competitivo, o padrão de concorrência pode se alterar ao longo do tempo em 

decorrência de mudanças tecnológicas, mudanças no ambiente competitivo ou 

mudanças institucionais. A estrutura de governança adotada em determinada 

transação é um fator que irá influenciar a capacidade de reação das firmas a tais 

alterações, a identificação de oportunidades de lucros e as ações estratégicas para 

a competitividade. 

A forma de coordenação é importante para a eficácia das estratégias 

competitivas, pois se a regulação existente em dado mercado for eficiente, 

mudanças no ambiente competitivo não serão vistas como barreiras, mas sim como 

oportunidades de conquistar uma maior parcela do comércio. Portanto, as 

instituições podem ser consideradas como fator de competitividade, haja vista que 

se elas são eficientes, podem assegurar uma maior capacidade de competição para 

o setor regulado por elas. 

Assim, sistemas de coordenação bem estruturados podem garantir a um 

determinado segmento produtivo uma vantagem competitiva frente a mudanças no 

ambiente institucional e nos padrões de concorrência. 
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3 FOOD SAFETY, REBANHO BOVINO BRASILEIRO E O SISBOV 

3.1 A QUESTÃO DO ALIMENTO S E G U R O 

A preocupação da sociedade com a segurança dos alimentos consumidos 

vem se tornando latente ao longo das últimas décadas. Os consumidores passaram 

a exigir cada vez mais qualidade e segurança com relação a contaminações nos 

produtos que compram. A ocorrência de vários surtos de doenças em diversos 

ramos alimentícios nos anos 80 e 90, tais como a crise da salmonela nos Estados 

Unidos em 1997, a contaminação do rebanho bovino inglês com o mal da vaca louca 

a partir de 1985 e também a cólera nos EUA em meados de 1990, fez com que 

consumidores pressionassem tanto produtores quanto governos na busca por 

alimentos de melhor qualidade e que não apresentassem riscos à saúde. 

Pode-se considerar como alimento seguro aquele que é produzido de acordo 

com determinados padrões de qualidade, sem contaminação por doenças, 

pesticidas, e tc , e que apresente um mínimo de valor nutricional. A segurança que 

um alimento apresenta está relacionada aos riscos potenciais deste causar 

enfermidades aos humanos (HENSON, 2003, p. 2). 

Cada país possui uma percepção do que é um alimento seguro, podendo 

essa caracterização diferir internacionalmente. Ou seja, consumidores de uma 

nação podem demandar um alimento produzido conforme certas especificações, o 

que pode ser desnecessário para consumidores de outro país. E s s a s diferenças 

com relação ao alimento que se classifica como seguro ou não se devem a fatores 

culturais, sendo que o ponto mais relevante neste caso se refere às diferenças entre 

os níveis de desenvolvimento de cada país. 

E s s a crescente exigência dos consumidores se estende a todos os 

segmentos alimentícios, não somente àqueles em que ocorreram crises de 

contaminação. Assim, tanto produtos in natura, como produtos industrializados são 

alvos de controle visando uma produção mais segura. As exigências se referem ao 

modo de produção dos alimentos, suas condições higiênicas, os impactos 

ambientais e à sanidade dos alimentos. 
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Com o intuito de proporcionar à sociedade alimentos mais seguros, os 

governos de diversos países têm atuado como maior regulamentador da área, 

impondo leis e especificações para a produção e a qualidade que o alimento 

apresentar. Nesse sentido, são impostas fiscalizações nos locais de produção, 

rotulagem dos alimentos, normas fitossanitárias, e mesmo instruções que 

determinam a forma de produção e regulam toda ou parte da cadeia produtiva. 

A expansão da demanda por um alimento de melhor qualidade, 

principalmente nos últimos anos, está relacionada a diversos fatores, que também 

estão interligados a alguns fatores estruturais da economia, como renda da 

população, regulamentação da produção e estrutura concorrencial. 

Primeiramente, um alimento seguro, produzido dentro de certo padrão, se 

apresenta mais custoso para o mercado oferecê-lo. Conseqüentemente, seu preço 

será relativamente maior para os consumidores se comparado ao preço dos 

alimentos sem essa característica. Para que haja demanda por esse alimento, 

custos e benefícios devem ser analisados. Em países desenvolvidos, onde a renda 

da população em geral é elevada, há uma tendência dos consumidores em pagar 

mais por um alimento de melhor qualidade. Em países pobres, como a renda é 

baixa, as pessoas podem não estar dispostas a pagar mais pela qualidade 

simplesmente porque correm o risco de não suprir todas as suas necessidades 

básicas de consumo. Nos países menos desenvolvidos, as pessoas se deparam 

com um tradeoff entre o consumo de alimento seguro, comprometendo o excedente 

do consumidor, ou consomem o que necessitam para sua subsistência correndo os 

riscos de contaminação. 

Portanto, a demanda por alimento seguro depende do fator renda do país, 

sendo que em países ricos a elasticidade renda da demanda é mais elevada, 

possibilitando o consumo de produtos mais saudáveis, enquanto que em países 

pobres os consumidores se sujeitam a este risco dado o baixo nível de renda 

disponível. 

A regulamentação, por sua vez, é um fator estimulante da demanda por 

alimento seguro na medida em que ela garante aos consumidores maior acesso às 

informações do produto e atribui confiança à qualidade do alimento. Se as 

informações acerca da qualidade do alimento não forem disponíveis, consumidores 

não perceberão as diferenças entre os seguros e os que apresentam riscos de 

contaminação, o que não os incentivará a pagar um preço maior por esse alimento. 
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Assim, pode-se dizer que a regulamentação da produção, além de tornar o produto 

mais confiável quanto a sua qualidade, também reduz o fenômeno da seleção 

adversa 5 , na medida em que impede a comercialização de produtos que não sejam 

produzidos de acordo com as normas. 

Produzir um alimento seguro geralmente muda alguma fase ou mesmo o 

método de produção como um todo, como é o caso da carne bovina, o que implica 

em custos monetários para o sistema produtivo. Tais custos exercem forte influência 

sobre a adoção da produção que vise maior segurança do alimento e, portanto, 

sobre a estrutura concorrencial no setor. S e os custos forem maiores que os preços 

recebidos por esse alimento de melhor qualidade, não haverá incentivos para sua 

produção. A concorrência se dará não mais pelos preços, mas sim pela qualidade do 

produto. Porém, este só será ofertado se os benefícios de sua produção superarem 

seus custos (MITCHELL, 2003, p. 13). 

Outro aspecto relevante no que diz respeito à estrutura concorrencial da 

produção do alimento seguro é a questão das diferenças entre os ofertantes internos 

e externos do produto. A imposição de leis sobre a produção de determinado 

alimento atinge de maneiras diferentes produtores do país que as coloca em prática 

e produtores externos. Internamente, se há uma regulamentação sobre o sistema 

produtivo de um alimento, todos os produtores do país terão que se adequar à 

norma, do contrário o comércio de seu produto seria impedido. Externamente, 

produtores podem ou não aderir às novas regras para continuar comercializando 

com tal país, dependendo do custo-benefício que a adaptação exige. 

Portanto, a existência de uma demanda para o alimento seguro é decorrente 

da disposição dos consumidores a pagar mais por essa qualidade adicional, que por 

sua vez depende da renda. Entretanto, essa demanda só se concretiza se houver 

efetiva regulação do setor e se o ambiente concorrencial do produto permitir sua 

oferta. 

No mercado analisado no presente estudo, o comércio internacional da carne 

bovina, tem-se que o principal fator que desencadeou a adoção de normas para a 

produção da carne foi a ocorrência do mal da vaca louca em vários pontos do globo. 

Com o intuito de prevenir contra possíveis contaminações e garantir aos 

consumidores mais qualidade e segurança, a União Européia foi a primeira a 

5 Conceito explicado no capítulo 2, p. 11 . 
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dispensar esforços no sentido de estabelecer regras para a produção de tal 

alimento. Com essa regulamentação do setor de carne bovina, a U E obrigou os 

produtores internos a incorporarem procedimentos de segurança, levando os 

produtores de países exportadores que quisessem manter vínculos comerciais com 

a região a fazerem o mesmo. Para fazer frente a essas exigências no Brasil, 

Ministério da Agricultura publicou uma instrução normativa criando um sistema que 

atende às novas regras para exportação. 

Assim, diante desse contexto, ou seja, consumidores temerosos e prezando 

pela qualidade e segurança dos produtos que compram, tem-se a adoção de um 

sistema padronizado de produção da carne bovina pelo Brasil que visa sua 

exportação para a U E . A implementação do S I S B O V tem um significado muito 

restrito na ampla linha de discussão do food safety. Isto é, a preocupação com a 

segurança do alimento está presente em todos os ramos alimentícios, sendo que a 

regulamentação do setor de carnes, inicialmente exigida somente pela U E , é apenas 

mais um setor onde o conceito de alimento seguro está sendo incorporado ao 

sistema produtivo. 

3.2 PANORAMA DO REBANHO BOVINO B R A S I L E I R O E O COMÉRCIO COM A 

UNIÃO EUROPÉIA 

O agronegócio é um dos setores que têm grande relevância para a 

economia brasileira, sendo que em 2008 teve a participação de expressivos 28% na 

composição do PIB nacional. Com relação às exportações, a participação da 

agropecuária é ainda mais expressiva, atingindo no mesmo ano, 37% do total 

exportado, conforme dados do Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura (IICA). 

Dentre os produtos que se encontram na pauta de exportação do 

agronegócio brasileiro, a carne bovina se destaca como um dos mais importantes 

para a economia do país. O Brasil é hoje o detentor do maior rebanho bovino 

comercial mundial e o maior exportador em volume de carnes do mundo. A Austrália 

perdeu a posição de maior rebanho comercial, mas ainda assim continua a ocupar a 

primeira posição na exportação de carne em termo de valor, segundo artigo de 



26 

Barbosa e Molina (2006). Pode-se comparar o rebanho brasileiro com os de outros 

países através da figura 2: 

T A B E L A 1 - BALANÇO DA PECUÁRIA BOVINA D E C O R T E MUNDIAL 
Brasil índia China E.U.A. Austrália U.E. 

Anos 2006 2006 2006 2006 2006 2006 
Rebanho Bovino - milhões de cabeça 166 337 143 99 29 86 

Abate - milhões de cabeça 40 23 57 35 9 28 
Produção de carne - mil tonelada 

Equivalente Carcaça 
7,5 2,3 7,6 11,9 2,1 7,8 

T a x a de abate % 24 7 40 35 30 33 
Produção de bezerros - milhares 

cabeça 
44,6 49,5 60 38,3 10 30 

Exportações - milhões tonelada 
Equivalente Carcaça 

2,0 0,7 1,0 0,4 1,4 0,2 

FONTE: Barbosa e Molina (2006) 

Observando os dados relativos ao número de cabeças, observa-se que a 

índia apresenta inegável superioridade, porém seu rebanho não é destinado ao 

comércio, o que dá ao Brasil o primeiro lugar em tamanho do rebanho. Com relação 

às exportações, o país também se classifica no topo, com relação a milhões de 

toneladas em equivalente carcaça. 

A produção brasileira de carne bovina vem aumentando substancialmente ao 

longo dos últimos anos e, com isso, sua participação na produção mundial também 

está crescendo. De acordo com o gráfico 2, o país passou de uma produção anual 

de pouco mais de quatro milhões de toneladas de carne em 1990, para uma 

produção de quase oito milhões de toneladas anuais em 2007, quase duplicando 

sua produção em 17 anos. A participação da carne brasileira como proporção da 

produção mundial também se apresentou crescente: de 1990 até 2007, saltou de 

7,8% para 12,8%. 
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GRÁFICO 2 - PRODUÇÃO B R A S I L E I R A D E C A R N E BOVINA E PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO 
MUNDIAL 
F O N T E : Brasil (2008) 

O consumo mundial per capita de carne bovina também se revela em 

crescimento. Aliado a esse fato, o surgimento de problemas de saúde animal e 

qualidade da carne em vários outros países exportadores impõem desafios à 

posição brasileira destacada como maior exportador de carnes. Para tanto, as 

oportunidades existentes nos principais mercados serão conquistadas não mais pela 

abundância de terras, mas pelo desenvolvimento de mecanismos voltados à 

segurança sanitária e certificação de origem. 

Desde janeiro de 2002 até abril de 2008, o Brasil conquistou maior espaço 

no comércio mundial, mais do que dobrando as exportações de carne bovina. O 

valor recebido por tonelada também sofreu um expressivo aumento (GRÁFICO 03). 
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GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DA R E C E I T A E V O L U M E DAS EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S D E 
C A R N E BOVINA (IN NATURA, INDUSTRIALIZADA, S A L G A D A S , MIÚDOS E T R I P A S ) 
F O N T E : MDIC, elaboração BeefPoint 

Dentro do segmento exportador da carne bovina, há a diferenciação de 

comercialização do produto entre carne in natura e carne industrializada. Ao longo 

dos últimos anos, nota-se a crescente disparidade entre as quantidades exportadas 

de ambos os tipos de carne, como se observa pela tabela 2. 

T A B E L A 2 - BALANÇA C O M E R C I A L B R A S I L E I R A DA C A D E I A PRODUTIVA DA INDÚSTRIA D E 
C A R N E S , P O R T I P O 

EXPORTAÇÃO* Variação Bovina Variação In natura Variação Industrializada Variação 

2000 2.009.588 - 755.180 _ 503.296 - 251.884 

2001 2.978.319 48,21 990.905 31,21 738.805 46,79 252.100 0,09 

2002 3.224.534 60,46 1.074.856 42,33 776.318 54,25 298.538 18,52 

2003 4.199.852 108,99 1.492.853 97,68 1.154.509 129,39 338.344 34,33 

2004 6.275.770 212,29 2.410.086 219,14 1.963.106 290,05 446.980 77,45 

2005 8.210.959 308,59 2.943.815 289,82 2.419.111 380,65 524.704 108,31 

2006 8.648.487 330,36 3.788.678 401,69 3.134.506 522,80 654.172 159,71 

2007 11.251.555 459,89 4.179.718 453,47 3.485.726 592,58 693.992 175,52 
F O N T E : adaptado a partir de M D I C / S E C E X 
* Inclui as carnes suína, de aves e bovina. 

(2008) 

Analisando a tabela 2, pode-se notar que é crescente a exportação 

agregada do setor de carnes em geral, quintuplicando o valor exportado entre os 

anos de 2000 e 2007. Especificamente com relação ao setor de carne bovina, é 
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também crescente o valor exportado no mesmo período. Nota-se que em 2000, a 

diferença entre as exportações de carne in natura e a industrializada era pequena se 

se observa a mesma diferença no ano de 2007: enquanto a carne industrializada 

apenas dobra o valor exportado em sete anos, a carne in natura dá um salto 

enorme, multiplicando em mais de seis vezes o valor exportado. Ou seja, no 

acumulado do período de 2000 a 2007, a exportação de carne bovina in natura 

cresce quase 600%, enquanto a da carne industrializada cresce apenas 175%, 

tomando-se 2000 como ano-base. 

O mesmo argumento também é válido para os preços pagos pela carne in 

natura e pela carne industrializada. Enquanto o valor pago pela carne industrializada 

apenas dobrou no período de 2001 a 2004, o valor da carne in natura mais do que 

triplicou no mesmo período, conforme mostra a tabela a seguir. 

T A B E L A 3 - EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S D E C A R N E BOVINA 
2001 2002 2003 2004 2005 Variação Acumulada 

Industrializada 
Mil Tonelada de Equivalente Carcaça 310 369 402 428 447 + 44% 

Milhões U S $ F O B 252 299 338 447 524 + 108% 
In natura 

Mil Tonelada de Equivalente Carcaça 479 559 806 1.202 1.410 + 194% 
Milhões US$ F O B 739 776 1.154 1.963 2.419 + 227% 

F O N T E : B A R B O S A E MOLINA (2006) 

Uma possível explicação para essa crescente diferença entre os preços das 

carnes in natura e industrializada se refere aos mercados consumidores desses 

tipos de carne. Os Estados Unidos são o principal destino para a carne bovina 

industrializada brasileira, enquanto o maior importador da carne in natura é a União 

Européia. Com as exigências de rastreabilidade por parte da U E , a carne destinada 

para tal região passou a ser um produto diferenciado dos demais. Devido a isso, os 

europeus estão dispostos a pagar preços mais altos pelo produto. Como é a UE o 

maior mercado para a carne bovina in natura e os exportadores brasileiros recebem 

valores maiores pela carne rastreada destinada a tal mercado, tem-se que o preço 

da carne in natura sofreu maior variação com relação à sua quantidade exportada. 

O principal parceiro comercial brasileiro dos produtos do agronegócio é a 

União Européia. Do total geral exportado em 2008 para a UE, a exportação do 

agronegócio correspondeu a mais de 50% desse total, sendo a região européia o 

maior destino dos produtos do agronegócio brasileiro, segundo dados do MCA. 
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Com relação ao comércio internacional especificamente da carne bovina, a 

União Européia também se destaca como principal mercado para as exportações 

brasileiras. Apesar das restrições sanitárias impostas aos seus fornecedores, é 

notória a inserção do produto brasileiro no mercado europeu, destino da produção 

brasileira tanto da carne bovina industrializada quanto da in natura. Pode-se 

visualizar essa importância do comércio da carne com a União Européia pela figura 

a seguir. 

Exportações Brasileiras de Carne Bovina 
2005 2006 l 2007 

Valor Quantidade Valor 1 Quantidade | Valor Quantidade 
(USS mIO (t) (USS mil) (t) | (USS mil) (t) 

In natura (SH 0201+0202) 

União Européia 914.279 294.856 1.159.978 314.358 1.087.136 195.240 
Rússia, Fed.da 555.273 294.653 743.188 318.324 967.634 447.997 

Egito 252.714 146.444 364.185 198.147 333.135 174.187 

Ira, Rep.lsl.do 11.837 6.908 107.234 44.985 145.228 61.289 
Venezuela 19.277 9.142 33.724 13.536 124.634 46.675 

Demais 665.732 333.588 726.198 336.074 827.960 360.419 

Total 2.419.111 1.085.591 3.134.506 1.225.423 3.485.726 1.285.807 
Industrializada (SH 160250) 

União Européia 231.164 86.175 267.230 90.478 298.726 100.145 

Estados Unidos 205.658 51.598 273.231 62.876 285.644 62.517 
Jamaica 11.336 4.942 6.023 2.536 10.301 4.298 

Canadá 9.605 4.112 4.097 1.623 9.543 3.734 

Egito 5.393 2.622 7.650 3.115 9.230 3.616 
Demais 462.828 123.312 95.942 42.455 -88.741 4.292 

Total 524.704 178.602 654.172 203.084 693.992 209.487 

F I G U R A 2 - EXPORTAÇÕES B R A S I L E I R A S D E C A R N E BOVINA 
F O N T E : Brasil (2008) 

Comparando-se, através da figura 2, o valor por tonelada entre os diversos 

países exportadores da carne brasileira, observa-se que a União Européia é o 

destino que paga mais pela tonelada, o que reflete uma vantagem de se atender as 

exigências de tal mercado. Em 2005, o valor pago pela U E era de US$ 3.100 por 

tonelada da carne in natura, enquanto o valor pago pela Rússia, segundo maior 

mercado importador do produto brasileiro, era de US$ 1.880 por tonelada. Em 2007, 

essa diferença se revela ainda maior, com a região européia atribuindo o valor de 

US$ 5.560 por tonelada enquanto a Rússia pagava US$ 2.150. E s s a diferença de 

preços, na verdade reflete um prêmio pela diferenciação do produto destinado à UE. 

Há assim, um incentivo para que os produtores brasileiros desenvolvam suas 
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condições produtivas de acordo com as exigências estabelecidas por aquele 

mercado. 

Portanto, tendo em vista a importância da carne bovina nas exportações 

brasileiras e dadas a relevância do comércio do produto com a União Européia e o 

preço mais elevado pago por tal destino, o cumprimento das normas sanitárias 

exigidas por aquele mercado se torna fundamental para que se continue 

comercializando com a região. 

3.3 R A S T R E A B I L I D A D E 

A rastreabilidade animal é um sistema de controle que possibilita a 

identificação da origem do produto, através do acompanhamento desde o campo até 

o consumidor. É um mecanismo que permite monitorar as movimentações e registrar 

os dados relevantes do animal, com vistas a obter uma produção de qualidade e 

com origem garantida ( B R A B E T et alii, 2003). 

Para compreender o significado e aplicação da rastreabilidade no contexto 

do S ISBOV, faz-se necessário inicialmente as condições em que se encontrava a 

pecuária mundial na ocasião da instituição de tal sistema e os fatores que levaram a 

União Européia a estabelecer regras mais rígidas para a carne bovina consumida 

em seu território. 

A preocupação com as condições sanitárias em que os alimentos de um 

modo geral são produzidos, como já salientado anteriormente, vem assumindo uma 

dimensão mundial ao longo das últimas décadas. Pode-se observar isso pelo 

crescente número de programas de controle sanitário instituídos em vários países, 

todos visando a produção de alimentos seguros, expressão utilizada para se referir a 

produtos livres de contaminantes químicos, biológicos, físicos ou outras substâncias 

que possam colocar em risco a saúde de quem os consome (BRASIL , 2008). E s s a 

exigência por produtos mais confiáveis tem sua origem em vários motivos, mas os 

principais, segundo Sarto (2002), são tanto os acontecimentos relacionados às 

doenças em rebanhos bovinos, relatados abaixo, quanto a forte tendência dos 

consumidores, principalmente de países desenvolvidos, de adquirir produtos que 
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possam ter informações relativas a seu valor nutricional, as condições de produção e 

qualidade. 

O acompanhamento do processo produtivo dos alimentos de uma ponta à 

outra da cadeia produtiva, ou seja, desde o momento de sua produção inicial até o 

consumo final, seria uma maneira de obter a confiança do consumidor e de atingir o 

objetivo do alimento seguro. Tal acompanhamento, a rastreabilidade seguida da 

certificação, tem sido tema de debate entre os governos de vários países, visando 

proporcionar ao consumidor informações confiáveis e possibilitar a identificação de 

possíveis problemas na cadeia. 

A questão da rastreabilidade especificamente com relação à carne bovina 

apareceu inicialmente, segundo Lima et alii (2006), no ano de 1969 na França, 

quando foi publicado o decreto 69-422, atribuindo aos Institutos Departamentais da 

Pecuária daquele país a função de identificar e registrar animais, com vistas a 

aprimorar suas raças e controlar sua movimentação. Ainda não se usava o termo 

rastreabilidade, cujo conceito foi estabelecido somente com a publicação da norma 

ISO 8402 em 1994, onde aquele é definido como "a capacidade de traçar o histórico, 

a aplicação ou a localização de um item por meio de informações previamente 

registradas" (LIMA et alii, 2006). 

Apesar dos esforços de vários países para estabelecer uma forma 

padronizada do modo de produção da carne bovina, apenas em 1997 o primeiro 

passo foi dado nesse sentido, quando a União Européia publicou o regulamento 

820/1997, que tornava obrigatórios para os produtores a identificação e o registro de 

animais. Tal obrigatoriedade se aplica tanto à produção interna do bloco europeu 

quanto aos produtos importados de outras nações. Ou seja, tanto a produção de 

carne bovina dentro da U E teve que se adequar às novas normas quanto os 

produtores estrangeiros que exportavam a carne para esse mercado tiveram que se 

adaptar. 

A imposição por parte da U E de determinado padrão de produção deveu-se 

a vários fatores, mas o que mais influenciou a decisão foi o aparecimento da doença 

Encefalopatia Espongiforme Bovina ( E E B ) , mais conhecida como doença da vaca 

louca. Tal enfermidade teve seu primeiro registro de incidência em 1985 no Reino 

Unido, porém, devido ao comércio entre países, logo começou a se espalhar pelos 

rebanhos das nações vizinhas. A E E B não possui causa definida, mas os efeitos 

sobre o animal contaminado são devastadores, com sintomas como marcha 
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irregular, hipersensibilidade ao toque e ao som, e tc , culminando com a morte do 

bovino. 

Segundo Lima et alii (2006), a contaminação do rebanho inglês deu-se pela 

ingestão de ração fabricada com carne, ossos, sangue e vísceras de carcaças já 

infectadas, o que intensificou a disseminação da doença. O governo do Reino Unido 

tentou impedir que os pecuaristas utilizassem tal ração como insumo, mas a 

patologia já havia se proliferado entre vários rebanhos. Como foram encontrados 

indícios de relação da doença da vaca louca com o mal de Creutzfeldt-Jacob (CJD), 

que provoca alterações no sistema neurológico do ser humano, fator que 

impossibilita o consumo da carne infectada, e, como ainda hoje não há cura 

conhecida, a única solução encontrada para os animais já infectados com E E B foi o 

sacrifício de milhares de cabeças. 

De acordo com Sarto (2002), assim que o governo britânico anunciou em 

1996 que o consumo de carne contaminada poderia transmitir a doença ao ser 

humano, houve uma rápida redução do consumo da carne bovina e, em 

conseqüência disso, os preços declinaram bastante, o que contribuiu para 

pressionar as autoridades a estabelecer normas mais rígidas para o processo 

produtivo. 

Assim sendo, a combinação da reação dos consumidores, proliferação das 

doenças animais e a preocupação com o alimento seguro, contribuiu fortemente 

para a União Européia, um dos mercados mais exigentes, publicar leis regulando a 

produção da carne bovina. Tais fatores também influenciaram a implementação do 

S ISBOV, pois as novas leis européias exigiram que os produtos importados fossem 

certificados. Portanto, os pecuaristas que desejam garantir sua parcela do mercado 

europeu tiveram que se adaptar às novas normas. 

3.4 SERVIÇO DE R A S T R E A B I L I D A D E DA CADEIA PRODUTIVA DE BOVINOS E 

BUBALINOS - S I S B O V 

O S I S B O V é definido como "o conjunto de ações, normas e procedimentos 

adotados para caracterizar a origem, o estado sanitário, a produção e a 
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produtividade da pecuária nacional e a segurança dos alimentos provenientes dessa 

exploração econômica" (BRASIL , 2002). 

A instituição do S I S B O V marca o início da rastreabilidade bovina no Brasil e 

surge como um mecanismo que permite superar as barreiras sanitárias impostas 

pela União Européia. O serviço foi instituído com a promulgação pelo MAPA da 

Instrução Normativa n° 01 em 10 de janeiro de 2002, sendo que suas diretrizes, 

requisitos, critérios e parâmetros para o credenciamento de certificadoras foram 

regulamentados somente em 26 de fevereiro de 2002 pela Instrução Normativa n° 

2 1 . 

Segundo Brasil (2006), o objetivo de tal sistema é controlar e rastrear o 

processo produtivo no âmbito das propriedades rurais de bovinos e bubalinos, sendo 

que a adesão a ele é de caráter voluntário, porém se torna obrigatória se o produtor 

quiser exportar a carne para a União Européia, único mercado que exige a 

rastreabilidade atualmente. 

3.4.1 O funcionamento do S I S B O V 

O gerenciamento dos animais rastreados e certificados no S ISBOV é 

centralizado no MAPA, que o faz através da Base Nacional de Dados (BND). E s s a 

central de dados detém as informações acerca dos animais, propriedades rurais e 

indústrias frigoríficas registradas no serviço. Segundo Sarto (2002), essa central de 

dados visa reunir informações de todo o rebanho brasileiro, facilitando o controle de 

doenças e do trânsito animal, possibilitando a regularização da cadeia e estreitando 

as relações dos produtores com os frigoríficos e destes com o Ministério. Mas, para 

ter seu rebanho registrado e com todas as exigências em dia, o produtor percorre 

um longo caminho. 

Como primeiro passo, indicado na cartilha do S I S B O V elaborada pelo 

MAPA, o produtor deve procurar uma certificadora credenciada pelo Ministério para 

que ela lhe acompanhe no processo de certificação da propriedade. Feito isso, a 

certificadora encaminhará os formulários abaixo listados para preenchimento pelo 

pecuarista: 
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• Formulário para cadastro de produtor rural; 

• Formulário para cadastro de estabelecimento rural; 

• Formulário para inventário de animais, onde deve constar o mesmo 

número de animais cadastrados nos órgãos estaduais; 

• Formulário para inventário de animais; 

• Termo de adesão à norma operacional do S ISBOV. 

Preenchidos estes documentos, o produtor encomenda à certificadora os 

elementos de identificação para cada animal a ser rastreado. Vários itens podem ser 

utilizados na identificação, ficando a critério do produtor a forma a ser adotada em 

sua propriedade, sendo que ele pode adotar dentro do mesmo estabelecimento uma 

ou mais formas de identificação, conforme sua necessidade. As formas válidas de 

identificação listadas pelo MAPA são: 

1. um brinco e um botton padrão; 

2. um brinco ou um botton padrão e um dispositivo eletrônico; 

3. um brinco padrão em uma orelha e uma tatuagem na outra; 

4. um brinco padrão e o número de identificação marcado a fogo; 

5. um dispositivo único com identificação visual e eletrônica; 

6. somente um brinco padrão. 

E s s e s objetos contêm uma numeração única de 15 dígitos, para a 

identificação e manejo do animal no S ISBOV, emitidas pelo MAPA e entregue às 

certificadoras. Juntamente com o item escolhido para identificação do bovino o 

produtor recebe uma planilha que ele irá preencher com os dados e números de 

manejo assim que os animais forem identificados individualmente. Em tal planilha 

constam os seguintes dados: nome do fabricante do elemento de identificação e 

logomarca, nome do produtor rural ou da empresa, Cadastro de Pessoa Física -

C P F do produtor ou Cadastro de Pessoa Jurídica - C N P J da empresa, nome do 

estabelecimento de criação, Número do Imóvel na Receita Federal - NIRF, 

endereço do estabelecimento de criação, número do S ISBOV, número de manejo 

S ISBOV, raça, idade, mês e ano de nascimento, sexo, aptidão. Ela deve ser 

encaminhada à certificadora e esta deve ser comunicada sobre a vistoria da 

propriedade a ser realizada. 

Na vistoria por parte da certificadora, o supervisor de campo verifica a 

identificação de todos os animais e ambos, supervisor e produtor, assinam o laudo 
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de vistoria do estabelecimento rural. De posse desse laudo, da planilha e dos 

formulários acima listados, a certificadora atualiza a Base Nacional de Dados. 

Conforme Lima et alii (2006), após essa atualização, o S I S B O V autoriza a 

certificadora a emitir o Documento de Identificação Animal (DIA), que atua como o 

R.G. do animal e é entregue ao produtor. 

A propriedade estará certificada assim que forem cumpridas as exigências 

de identificação e a certificadora entregue ao produtor o documento que comprove 

que o estabelecimento rural aprovado no S I S B O V atendeu às normas da 

rastreabilidade. 

De posse do documento da certificação, a propriedade se torna um 

Estabelecimento Rural Aprovado no S I S B O V ( E R A ) e está apta a exportar para os 

mercados que exigem a rastreabilidade. Para garantir que as normas serão 

cumpridas durante todo o processo produtivo, a certificadora realiza vistorias com 

regularidade, sendo que o intervalo máximo entre uma e outra é de 180 dias para os 

estabelecimentos de criação. 

No abate, os frigoríficos encaminham ao Serviço de Inspeção do MAPA os 

documentos de identificação dos respectivos animais e também devem dar baixa 

nos números de identificação junto ao banco de dados do Ministério. Em casos de 

sacrifício ou morte acidental do animal, é a certificadora quem deve dar baixa junto 

ao BND (SARTO, 2002). Ocorre perda da rastreabilidade quando o animal perde o 

instrumento de identificação e quando um animal identificado é transferido para uma 

propriedade que não seja certificada. 

Deve-se observar aqui a diferença entre a rastreabilidade e a certificação. A 

primeira diz respeito ao animal individualmente e aos seus dados registrados em um 

sistema de identificação. Já a segunda se refere à propriedade rural, certificada no 

sentido de que todos os seus animais estão de acordo com as regras do SISBOV. A 

rastreabilidade não implica necessariamente a certificação, mas uma propriedade 

certificada obrigatoriamente tem seus animais rastreados e identificados ( B R A B E T et 

alii, 2003, p. 14). 

Em 14 de julho de 2006, o MAPA publicou a Instrução Normativa n° 17, 

estabelecendo uma nova estrutura, que é a estudada neste trabalho, e indicando 

novos prazos para os produtores. De acordo com tal instrução, todos os animais dos 

Estabelecimentos Rurais Aprovados no S I S B O V deverão ser identificados, 

cadastrados na BND e ter os registros de insumos utilizados na propriedade em todo 
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o processo produtivo. Houve alteração também com relação à movimentação dos 

animais, sendo que desde 1 o de janeiro de 2009 só é permitido o ingresso de 

bovinos e bubalinos nas propriedades aprovadas se estes vierem de outra 

propriedade também certificada, o que não ocorria no sistema antigo, onde o 

produtor poderia comprar animais que não fossem identificados e passar a rastreá-

los em seu estabelecimento. 

3.4.2 O papel das certificadoras 

As certificadoras exercem um papel fundamental para o rastreamento e a 

certificação das propriedades, uma vez que são responsáveis pela implantação e 

pela fiscalização direta do cumprimento das normas do S ISBOV. Elas atestam a 

qualidade do produto e fornecem as diretrizes básicas de controle. Devem ser 

organismos independentes e imparciais para que as regras sejam devidamente 

cumpridas. Em geral são empresas privadas nacionais que, com o credenciamento 

do Ministério da Agricultura, passam a fiscalizar o cumprimento das regras do 

S I S B O V e, a partir disso, são elas que atribuem ao rebanho o status de certificado e 

apto a ser exportado para a U E . 

Através dessas empresas, o governo delega ao setor privado uma função que 

anteriormente era sua, a de fiscalizar a cadeia produtiva, que, no caso da carne, era 

realizado pela vigilância sanitária. Muito mais do que um organismo regulador, as 

empresas certificadoras surgem como uma oportunidade de negócio, na medida em 

que os elementos de certificação são vendidos por elas e a execução do 

rastreamento e as visitas técnicas também são cobradas. 

Atualmente, existem 45 empresas certificadoras habilitadas segundo o MAPA, 

sendo que destas, somente uma, a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 

Estado do Paraná ( S E A B - P R ) , pertence ao setor público. 
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4 MUDANÇAS INSTITUCIONAIS D E C O R R E N T E S DO SISBOV 

A instituição do S I S B O V é um marco importante para a cadeia produtiva da 

carne bovina exportada. A implantação desse sistema envolveu alterações do 

comportamento dos agentes, nas características do produto e no surgimento de um 

terceiro agente regulador (a certificadora). Com isso, as transações nesse mercado 

e seus custos se alteraram. 

Com o intuito de analisar essas modificações em toda a ramificação da 

cadeia bovina exportadora, são analisadas neste capítulo as características das 

transações e as formas de governança antes e após a implantação do sistema. 

4.1 TRANSAÇÕES E GOVERNANÇA A N T E S DA IMPLANTAÇÃO DO S I S B O V 

Anteriormente às exigências de rastreamento do produto, a carne bovina 

brasileira, tanto a comercializada internamente quanto a destinada ao comércio 

exterior, era tratada como commodity, ou seja, um produto que não apresentava 

diferenciação em termos de qualidade. No comércio de produtos com tal 

característica, há vários demandantes e também vários ofertantes no mercado, o 

que faz com que haja concorrência via preços entre os agentes. 

A carne, como qualquer outro produto perecível, possui a especificidade 

temporal, ou seja, o tempo em que sua transação se processa é crucial para que o 

produto não deteriore. Apesar dessa especificidade, o preço era a variável central 

nos mercados interno e externo, nos quais a coordenação se dava pelas relações de 

compra e venda num mercado spot. 

Devido ao fato do produto ser considerado padronizado e sua competição se 

dar via preços, a freqüência era um fator de importância relativamente baixa. Outros 

fornecedores poderiam ofertar a carne por um preço menor, fator que tornava as 

transações menos recorrentes. 

Diante das transações internacionais do produto, a falta de informações 

sobre a procedência da carne e sua qualidade tornava a incerteza do ambiente 
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relativamente alta. No Brasil, ainda hoje há abates clandestinos comercializando 

produtos de baixa qualidade e duvidosa procedência. Então, como antes do S ISBOV 

não havia uma maior regulamentação para a produção da carne, os importadores da 

carne brasileira estavam sujeitos a adquirir produtos inferiores por preços normais, o 

que revela grande incerteza nesse mercado. 

Com relação aos pressupostos comportamentais, tem-se que o oportunismo 

tinha maior possibilidade de ser verificado. Antes do S ISBOV, existiam regras 

voltadas à produção de carne, embora de questionável capacidade de enforcement. 

Devido a essa menor rigidez das normas e dos métodos de produção, atitudes 

oportunistas eram mais facilmente praticadas. Deve-se observar que a maior 

possibilidade de oportunismo também decorria da assimetria de informações, haja 

vista que não se exigia um cadastro completo do animal abatido. Os produtores se 

encontravam em melhor posição decorrente do fato de saberem mais a respeito do 

ativo comercializado do que os importadores europeus, e poderiam assim, obter 

mais vantagens para si, elevando os custos de transação para a outra parte 

envolvida. 

A racionalidade limitada dos indivíduos está sempre presente, sendo que 

determinadas informações eram desconhecidas pelos importadores, o que limitava 

ainda mais sua capacidade de processar informações e escolher o melhor para si. 

Assim, pode-se observar que os pressupostos comportamentais estão 

intimamente ligados à assimetria de informação, claramente maior sem a 

certificação. A posse de determinada informação privilegiada relativa à forma de 

produção da carne, por um dos agentes da transação, no caso o produtor, 

evidenciava ainda mais a racionalidade limitada do outro agente da transação, o 

importador/consumidor europeu, e ampliava as possibilidades de uma ação 

oportunista por parte do agente detentor da informação. 

Relacionando o comportamento dos indivíduos e as características da carne 

nas transações que ocorriam sem a necessidade da rastreabilidade, pode-se notar 

uma governança estruturada pelo mercado internacional. Mesmo com o ativo 

apresentando especificidade temporal, ele não possuía outro atributo que o 

diferenciasse dentro da mesma categoria de carnes. Ou seja, todo tipo de carne 

bovina oriunda de qualquer lugar do mundo possui tal característica, não se 

diferenciando, portanto, das demais. Analisando este fator pela forma analítica 

reduzida, pode-se observar que uma regulação através da integração vertical ou 
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mesmo pela forma híbrida se revelava muito custosa. Assim, dadas as 

características do produto e o comportamento dos agentes, o mercado era a 

estrutura pela qual as transações eram coordenadas. 

Com relação à incerteza, mesmo que relativamente alta, no caso da 

especificidade baixa da carne, ela não altera a estrutura de governança. Pode-se 

observar esse argumento através da análise do quadro 1: com a especificidade 

baixa, uma incerteza alta no ambiente não altera a forma de regulação, sendo o 

mercado o mecanismo indicado para coordenar a transação. 

O ambiente institucional se caracterizava por normas que regulavam alguns 

aspectos da produção, embalagem e forma de estocagem da carne. Órgãos como o 

Sistema de Inspeção Federal (S IF ) e a vigilância sanitária eram os responsáveis 

pela fiscalização do cumprimento das regras. Não havia um acompanhamento do 

processo produtivo por parte dos importadores, sendo a fiscalização uma atribuição 

do governo do país exportador. 

A competitividade da carne brasileira no âmbito internacional se dava, 

portanto, através dos preços: quanto menor o custo da produção, mais o país era 

favorecido no comércio externo, pois conseguia obter maior parcela do mercado 

mundial. 

4.2 ALTERAÇÕES D E C O R R E N T E S DO S I S B O V 

A imposição de regras por parte da União Européia fez com que os 

produtores que desejassem continuar exportando para a região se adaptassem às 

exigências, implantando a rastreabilidade em seus animais através do programa 

S I S B O V instituído pelo governo como respostas às exigências do mercado 

importador. 

Mais do que impor métodos de produção, o S I S B O V alterou de modo 

significativo a cadeia da carne bovina para aqueles que aderiram ao sistema. Foram 

necessárias alterações quanto ao manejo do animal, sua alimentação, seu abate, 

além das informações que passaram a ser obrigatórias para o comércio com a UE 

se efetivar. 
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Todas essas transformações ocorridas no comércio da carne decorrem de 

alterações no ambiente institucional da União Européia, que conseqüentemente 

alteraram o ambiente institucional brasileiro no que tange à cadeia produtiva da 

carne bovina. Na Europa, as mudanças no ambiente institucional ocorreram através 

de publicações de leis mais rígidas para produção e comércio da carne. Como 

reflexo dessas mudanças e visando manter sua parcela de mercado europeu, o 

governo brasileiro publicou normas para a implantação do sistema de 

rastreabilidade. Tais mudanças dos ambientes institucionais europeu e brasileiro 

desencadearam alterações nas transações que envolvem carne bovina. 

E s s a s alterações, advindas da demanda por um alimento mais seguro, 

tornaram a carne rastreada um ativo específico. Como a cadeia produtiva teve que 

se adaptar através da implantação de um sistema de rastreamento, o produto 

passou a apresentar especificidade de ativo dedicado, ou seja, ativo destinado a um 

restrito mercado consumidor. Todos os fatores de adaptação envolvidos no SISBOV, 

como a compra de itens de identificação, a adoção de sistemas de informações para 

a gestão dos dados dos animais, o acompanhamento pela certificadora, e tc , são 

investimentos realizados visando única e exclusivamente o mercado europeu, 

classificando a carne rastreada como um ativo com especificidade dedicada. Assim, 

a primeira transformação que se pode observar a partir da implementação da 

rastreabilidade é o fato da carne apresentar agora uma especificidade maior que a 

observada anteriormente. 

O aumento da especificidade do ativo é um fator que aumenta os custos de 

transação. Antes da rastreabilidade e certificação, as transações apresentavam-se 

mais custosas para os importadores europeus, na medida em que estes detinham 

menos informações sobre a carne. Com a incorporação do S I S B O V ao sistema 

produtivo, a carne, agora de melhor qualidade, passa a possuir especificidade de 

ativo dedicado, transferindo assim os custos da transação para os produtores. 

E s s a transferência ocorre no sentido de que os produtores investiram na 

implantação do sistema, e os exportadores brasileiros dessa carne rastreada 

possuem somente um mercado para o qual seu produto pode ser vendido por um 

preço maior que compensa tais custos. S e a União Européia não comprar a carne 

brasileira rastreada, não há outro mercado disposto a pagar a mais por essa 

qualidade, o que deixa os pecuaristas brasileiros que adotaram o sistema na 

dependência desse destino de comércio, sob pena de arcarem com o prejuízo se 
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essas vendas não se realizarem para a U E . Portanto, os custos, que antes eram dos 

importadores da carne, passam a ser dos produtores, uma vez que são dependentes 

do mercado consumidor europeu. 

Por outro lado, a instituição do sistema possibilitou a redução da incerteza 

do comércio da carne brasileira com a U E , pois com a obrigatoriedade de 

certificação, as informações deixaram de ser tão assimétricas como eram antes do 

sistema ser implantado. O mercado europeu passou a ter acesso a mais 

informações e a dados mais precisos e confiáveis sobre a carne brasileira. Com a 

certificação, os importadores podem agora ter mais informações quanto à qualidade 

do produto que estão comprando. Com essa redução da assimetria de informação, a 

incerteza da transação foi reduzida, não sendo eliminada devido a possíveis 

problemas que podem existir quanto ao cumprimento das regras por parte dos 

produtores brasileiros. 

A redução da incerteza do ambiente tem o poder de reduzir os custos 

associados a essa transação. Assim, com a certificação da carne, houve a redução 

da incerteza dos consumidores com relação à qualidade do produto que estão 

comprando, o que facilita o comércio e reduz os custos de transação. 

A freqüência com que as transações se processam passa a ser um fator de 

fundamental importância para os produtores que implantaram a rastreabilidade. Se 

não houver uma expectativa com relação à recorrência do comércio da carne 

rastreada, não há incentivos para que o pecuarista implante o S I S B O V em seu 

rebanho. Como há a necessidade de investimentos específicos para atender as 

exigências do mercado europeu em especial, deve haver certa freqüência no 

comércio desse produto certificado para que os custos dessa certificação não 

superem os benefícios, neste caso o valor adicional recebido pela qualidade. 

Todos os agentes continuam apresentando a racionalidade limitada da 

mesma forma que antes do produto ser certificado. A diferença é que agora os 

consumidores passam a obter mais informações sobre a carne, ampliando as 

chances de fazerem uma escolha que melhore seu bem-estar. Com a redução da 

assimetria de informações, a racionalidade limitada dos agentes se torna menos 

influente para os custos de transação. 

Percebe-se que a instituição de normas por parte da União Européia foi uma 

solução encontrada para resolver o fenômeno da seleção adversa observado 

anteriormente. Como relatado no capítulo 2, a "sinalização" é uma forma de se evitar 
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problemas de oportunismo que possam ocorrer antes da transação se efetivar. Ou 

seja, com a exigência de determinado método de produção, os consumidores 

europeus passam a obter informações confiáveis da carne bovina com base na 

certificação e rastreabilidade. O problema antes enfrentado com relação à 

contaminação da carne foi, assim, reduzido. 

As possibilidades de oportunismo foram, portanto, reduzidas. O processo 

produtivo da carne de acordo com as normas do S I S B O V requer uma série de 

procedimentos, de registros de dados do animal, além da necessidade de aprovação 

por uma entidade certificadora. 

Zylbersztajn (1995, p. 26) apresenta um esquema que relaciona os 

pressupostos comportamentais, dimensões das transações, contratos e ambiente 

institucional, para indicar a forma de governança que minimiza os custos das 

transações. Tomando-se como base o esquema apresentado pelo autor, pode-se 

aplicá-lo às alterações ocorridas após a implantação do S I S B O V e, assim, visualizar 

melhor as alterações ocorridas, conforme segue abaixo. 
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A M B I E N T E 
I N S T I T U C I O N A L 

Imposição de 
normas sanitárias 

C A R A C T E R I S 
- T I C A S 

BÁSICAS DAS 
TRANSAÇÕES 

Ativo mais 
específico, riscos 

passam dos 
consumidores 

para produtores. 

* Aparato legal 
* Tradição 
* Cultura 

L E I S 
C O N T R A T U A I S 
: contratos não são 

explícitos. 

w 
L E I S 

C O N T R A T U A I S 
: contratos não são 

explícitos. 

* Clássicos 
* Neoclássicos 
* Relacionais 

F O R M A S 
R E S U L T A N 

T E S D E 
GOVERNANÇA 

MINIMIZA-
DORAS D E 

C U S T O S D E 
TRANSAÇÃO: 

Estrutura de 
coordenação mais 
indicada após as 
mudanças seria a 

forma híbrida. 

PRESSUPOSTOS 
C O M P O R T A M E 

NTAIS 
Menor 

possibilidade de 
oportunismo. 

* Oportunismo 
* Racionalidade 
limitada 

F I G U R A 3 - E S Q U E M A D E INDUÇÃO DAS F O R M A S D E GOVERNANÇA 
FONTE: adaptação de Zylbersztajn (1995) 

Com a implementação do S I S B O V a carne torna-se um ativo mais 

específico, a incerteza é reduzida e a freqüência passa a ser um fator relevante. 

E s s a s mudanças, aliadas aos pressupostos comportamentais, conduzem a uma 

alteração da estrutura de governança que coordena as transações entre produtores 

da carne certificada e importadores europeus. 

Analisando essas alterações conforme a figura 1 (p. 16), pode-se notar que 

um aumento da especificidade do ativo aliado à redução da incerteza do ambiente 

indicam a necessidade de uma regulação através de contratos ou pela integração 

vertical. Como o caso aqui tratado diz respeito ao comércio internacional da carne, 

uma integração vertical da produção se torna custosa devido a fatores espaciais. 

* Especificidade 
* Risco 
* Freqüência 
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Assim, observa-se que uma governança situada entre os extremos de mercado e 

hierarquia é a mais adequada para regular tal transação. 

E s s a afirmação também pode ser inferida se analisada a partir da forma 

analítica reduzida de Williamson. Observando o gráfico 1 (p. 15), pode-se notar que 

um aumento da especificidade do ativo torna a coordenação pelo mercado mais 

custosa. A diferenciação do produto rastreado cria uma maior dependência sobre 

fatores não relacionados ao sistema de preços. Isso implica em alterar as estruturas 

de governança da transação (F IGUEIRA, et alii, 2003, p. 4). 

Não se pode afirmar com certeza qual o grau de especificidade atingido pela 

alteração da produção da carne bovina e se essas mudanças na especificidade e no 

ambiente institucional foram relevantes no sentido de alterar a forma de governança, 

que antes ocorria pelo mercado. Através de pesquisa de campo, Pitelli (2004) 

desenvolveu um estudo avaliando as mudanças institucionais européias e seus 

impactos na cadeia produtiva da carne bovina brasileira, no sentido dessas 

mudanças exigirem a rastreabilidade do produto. Avaliando as relações que ocorrem 

especificamente entre frigoríficos que exportam para a U E e pecuaristas, a autora 

chega à conclusão de que as alterações anteriormente mencionadas pouco 

impactaram para alterar a estrutura de governança das transações desses dois elos 

da cadeia produtiva da carne bovina. Tais transações continuam a ser reguladas 

pelo mercado, não se observando maior integração entre esses dois atores. 

A autora argumenta que a adoção de contratos formais entre pecuaristas e 

frigoríficos seria uma forma mais eficiente de governança. Porém, as transações 

continuam a ser coordenadas pelos mecanismos de mercado. Isso decorre da falta 

de enforcement por parte do governo brasileiro e da própria União Européia para 

que as normas sejam cumpridas corretamente. 

O que se pode observar diretamente com relação à estrutura de governança 

da cadeia produtiva de um modo geral, é o surgimento de certificadoras como um 

terceiro agente regulador. Há um repasse de obrigações de fiscalização do governo 

para essas entidades privadas. 

Quanto às instituições como fator de competitividade, cabe agora às 

certificadoras cumprirem com eficiência seu papel para que o setor se torne mais 

competitivo internacionalmente. Isso implica transformar, pela rastreabilidade, a 

carne bovina num produto diferenciado, não somente para atender o mercado 
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europeu, mas também para disputar outros mercados que estiverem dispostos a 

pagar mais pela segurança do alimento. 
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5 CONCLUSÃO 

A preocupação com relação à segurança dos alimentos já estava tomando 

maiores proporções na sociedade quando da ocorrência de doenças em animais nos 

anos 1990. No setor de carne bovina, essa preocupação fez com que medidas 

preventivas fossem adotadas a partir, principalmente, da ocorrência na Europa da 

crise da doença conhecida como "vaca louca" (encefalopatia espongiforme bovina), 

após a qual a União Européia publicou normas para a produção da carne. 

Com o intuito atender a tais exigências e se adequar aos novos padrões 

sanitários, foi desenvolvido no Brasil o Serviço de Rastreabilidade da Cadeia 

Produtiva de Bovinos e Bubalinos (S ISBOV) . Através da identificação e do 

acompanhamento de cada animal rastreado, o sistema possibilita garantir ao 

consumidor a qualidade do produto. Porém, essas novas exigências sanitárias e a 

implantação de tal sistema na cadeia produtiva alteraram aspectos relevantes das 

transações entre produtores brasileiros e importadores europeus. 

Analisada sob a ótica da E C T , a implementação do S I S B O V possibilitou uma 

redução nos custos de transação associados para os consumidores europeus, na 

medida em que, com a rastreabilidade, eles dispõem de mais informações sobre o 

produto e de uma certificação quanto à sua origem. Já para os produtores 

brasileiros, a rastreabilidade aumentou os custos de se transacionar a carne bovina, 

uma vez que o ativo se tornou mais específico, sendo a União Européia o único 

destino para o produto rastreado. E s s a maior especificidade deixa os produtores 

mais dependentes do mercado europeu. 

A incerteza do ambiente com relação à segurança do alimento foi reduzida, 

pois as informações são menos assimétricas com o sistema, restando apenas a 

incerteza do produtor quanto à efetiva comercialização do seu produto diferenciado 

no mercado europeu. A possibilidade de oportunismo também foi restringida, dado 

que para ser certificada, a propriedade deve ser fiscalizada quanto ao cumprimento 

das normas. A racionalidade limitada se tornou, assim, menos influente em tal 

transação, haja vista que mais informações são disponíveis para os consumidores. 

De acordo com a E C T , a estrutura de governança adotada depende das 

características das transações dados os pressupostos comportamentais dos 

agentes. Uma maior especificidade do ativo, fato ocorrido com a introdução da 
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rastreabilidade, conduz a uma coordenação cada vez mais hierárquica. 

Anteriormente, o mercado regulava as transações, sendo o preço a variável 

relevante para a competitividade. Com a rastreabilidade, o ativo se torna mais 

específico, indicando a necessidade de uma coordenação que se situe entre os 

extremos do mercado e da integração vertical. 

Os produtores brasileiros estão se adequando às normas para reduzir o 

risco de perda do espaço no importante mercado da U E . Porém, para que o setor 

consiga obter uma maior fatia desse mercado, é necessário um enforcement para 

um efetivo cumprimento das regras, estabelecidas tanto pelo governo brasileiro 

quanto pelos importadores. 

A rastreabilidade da carne bovina, segundo as condições desse mercado, 

pode ser vista como uma fonte de diferenciação de produto, a qual pode também ser 

explorada no comércio com outros países. Portanto, quanto mais eficaz o 

enforcement em relação ao mercado europeu, maiores as possibilidades de 

convertê-lo em mecanismo de política de competitividade para o setor, resultando, 

assim, numa propagação de ganhos para uma parcela maior da pecuária brasileira e 

sua respectiva cadeia produtiva. 
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