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RESUMO

A dissertação em questão tem como objetivo geral analisar o setor industrial
ervateiro da região sudoeste do Estado do Paraná, por meio do valor dos arranjos
produtivos locais e clusters, identificando suas características e especificidade,
elos de parcerias e aplicação dos conceitos na região pesquisada. A região
mencionada concentra aproximadamente 30% de toda a indústria ervateira do
Estado do Paraná, corroborando com o conceito de arranjos produtivos locais. A
pesquisa foi realizada entre empresas de pequeno, médio e grande porte
sediadas na região e filiadas à FIEP (Federação das Indústrias e Empresas do
Estado do Paraná). Utilizou-se como instrumento de mensuração a escala de
Likert, a fim de identificar o grau de intensidade das ações empregadas pelas
indústrias, como o nível de relacionamento entre os agentes de um possível
arranjo produtivo local. O trabalho menciona os antecedentes históricos, as
principais abordagens, correntes interpretativas e tipologias de arranjos produtivos
locais e de clusters, respectivamente. Quanto ao setor industrial ervateiro retrata o
extrativismo no Brasil, o histórico, usos, características e processo de
beneficiamento, movimentos comerciais e de produção da erva mate. Realiza
uma análise, considerações e sugestões que contribuem para o crescimento e
desenvolvimento econômico do setor industrial ervateiro da região Sudoeste do
Estado do Paraná.

Palavras-Chave: Arranjos Produtivos Locais, Clusters. Erva Mate.



ABSTRACT

The general objective of this work is to analyze the industrial sector of the Mate
crop of the Southwest region of Paraná State. Analysis was performed through the
value of the local productive arrangements and clusters, identifying their
characteristics and specificity, links of partnerships and application of the concepts
in the researched area. The mentioned area concentrates approximately 30% of
the whole Mate crop industry of the State, corroborating with the concept of local
productive arrangements. The research was accomplished among small, medium
and big companies based in the region and members of FIEP (Federation of the
Industries and Companies of the State of Paraná). The scale of Likert was used as
the tool of measurement in order to identify the intensity degree of the actions
used by the industries, such as the relationship level among the agents of a
possible productive arrangement place. This work mentions, respectively, the
history, the main approaches, interpretative chain and typologies of local
productive arrangements and of clusters. As for the Mate crop industrial sector it
portrays the ‘extrativism’ in Brazil, the history, its uses, characteristics and
improvement process, commercial movements and of the mate production. It
makes an analysis, considerations and suggestions to contribute to the
economical growth and development of the industrial Mate sector of the Southwest
region of Paraná.

Words-key: Local Productive arrangements, Clusters and Mate crop.
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1 INTRODUÇÃO

O segmento do setor industrial ervateiro no Paraná, atualmente,

está passando por dificuldades de natureza macro e microeconômicas, causando

conseqüências de caráter social, político e econômico. Este segmento está

basicamente alicerçado sobre os micros e pequenos produtores rurais, existindo

assim, uma estreita relação entre a produção da erva-mate e sua respectiva

comercialização para a indústria.

A produção de erva-mate se faz presente em 176 municípios

ervateiros, distribuídos em 11 núcleos regionais de administração, segundo o

Consumo e Exportação de Erva Mate (2003). A indústria ervateira no Paraná

apresenta alguns sintomas que carecem de uma análise e observação mais

aprofundada do setor, pois atualmente, ele se encontra em profunda inércia e

estagnação.

O presente trabalho teve como finalidade analisar o setor

industrial ervateiro do Estado do Paraná, verificando tal segmento, por meio do

valor dos clusters e dos APL’s (Arranjos Produtivos Locais). De acordo com estes

conceitos, foram feitas verificações dos fatores que possam criar e incrementar

vantagens para este setor.

 Ainda neste trabalho, procurar-se-á também, evidenciar a

possibilidade de criação e o fortalecimento aos quais os APL’s poderiam contribuir

para diferenciação e competitividade do setor ervateiro, interligando todos os

agentes e personagens inseridos neste contexto, tais como, fornecedores

especializados, provedores de serviços, empresas que atuam em setores

relacionados e instituições associadas (universidades, associações comerciais,

agências e centros de pesquisa).

Esta dissertação está organizada conforme se segue: as seções

2, 3 e 4 apresentam respectivamente os problemas da pesquisa, os objetivos

gerais e específicos e as principais justificativas para o desenvolvimento desta

pesquisa. A seção 5, por sua vez, aborda os procedimentos metodológicos

adotados. A seção 6 traz uma fundamentação teórica sobre o assunto, abordando

conceitos e características de cluster e de APL´s, bem como diferentes visões de

autores sobre o assunto. A seção 7 apresenta o setor industrial ervateiro, com as

suas características e especificidades abordando o tema de forma aprofundada. A
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seção 8 demonstra os principais resultados obtidos com a análise dos dados

levantados. E finalmente a seção 9 apresenta as considerações finais e algumas

sugestões que podem contribuir para o setor ervateiro da região sudoeste do

Paraná.
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2 PROBLEMA DA PESQUISA

O setor industrial ervateiro do Paraná apresenta um panorama

extremamente preocupante para os próximos anos, pois fatores

macroeconômicos e microeconômicos interagem apresentando um conjunto de

fenômenos desfavoráveis para o segmento. No que tange ao ambiente

macroeconômico, algumas ações negativas têm interferido no setor, em especial,

a exportação do excedente da produção argentina de erva mate para o Brasil, a

partir de 2002, trazendo assim problemas e dificuldades para os industriais e

produtores ervateiros brasileiros. Anteriormente, tal fato não era viável, tendo em

vista a igualdade do peso com o dólar.

No que diz respeito ao ambiente microeconômico, destacam-se a

falta de aporte de recursos, investimentos em desenvolvimento tecnológico,

competição desenfreada entre as empresas do setor, elevados custos

operacionais das propriedades rurais, desqualificação dos produtores rurais,

ausência de ações de marketing e propaganda que diferencie a erva mate

paranaense, erradicação de ervais em detrimento de lavouras mais lucrativas que

contribuem para o agravamento do setor.

Dentro desse contexto, cabe mencionar que a estrutura fundiária

da região ervateira, conforme dados do IBGE (2006), é predominantemente

minifundiária, na qual mais de 83% das propriedades são de pequenos

produtores. Em geral, descapitalizados, sem condições de implementar culturas

em níveis tecnicamente desejáveis, apresentando baixa renda familiar e

produtividade, impedindo as famílias de obter um desenvolvimento econômico-

social compatível às necessidades.

Diante deste panorama desfavorável, realizou-se uma análise

deste setor, com o objetivo de identificar as principais contribuições, abordagens e

vantagens que podem ser observadas com a aplicação dos APL´S.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma análise da região Sudoeste do Estado do

Paraná, a fim de verificar a possível existência de Arranjos Produtivos Locais e

suas principais contribuições para o setor.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar as características e especificidades da indústria

ervateira do Sudoeste do Paraná;

b) Verificar os elos de parcerias e sinergias atuais, existentes na

indústria ervateira do Sudoeste do Paraná;

c) Analisar como a aplicação do conceito de APL’s poderá

contribuir para a indústria ervateira do Sudoeste do Paraná.



19
4 JUSTIFICATIVA

A cultura da erva-mate possui sua representatividade em vários

campos, inicialmente no histórico, se fazendo presente nos povos da região sul do

país e posteriormente no setor sócio-econômico, onde a atividade está presente

em 151 municípios paranaenses, contendo 153 indústrias ervateiras de diversos

portes (pequenas, médias e grandes), que geram aproximadamente 262 mil

empregos diretos e indiretos. Na agricultura, envolve cerca de 50 mil famílias que

atuam principalmente nas pequenas e médias propriedades, tornando-se

relevante o seu relacionamento de produtores rurais com condição e qualidade de

vida nas regiões produtoras (ANDRADE, 1999).

Ainda neste contexto, cabe salientar que o Estado Paraná é o

principal produtor de matéria-prima em erva-mate folha verde, com uma qualidade

no produto mate, reconhecidamente confirmada pelo mercado consumidor.

Observa-se também, que o setor ervateiro não se limita ao

mercado paranaense e aos Estados da região Sul do país, mas tem abrangido

outros mercados potenciais que tem sido explorados, como Estados da região

Sudeste, Central do Brasil e o Mercosul, demonstrando a relevância e a

necessidade de analisar, identificar os problemas e propor soluções e sugestões

para o setor (ANTONI, 1995).

Mediante os fatos registrados acima, torna-se relevante procurar

entender o perfil do setor industrial ervateiro, suas características e dimensões, de

maneira a contribuir para o esclarecimento das necessidades e especificidades

das indústrias ervateiras presentes na região Sudoeste do Paraná.

Entender melhor o setor ervateiro do Paraná, demonstrando a sua

importância, ampliará a visão, o conhecimento e análise por parte da academia,

aumentando as idéias, muitas vezes, distantes da realidade acadêmica, como

extrativismo vegetal, cultivo, realidade rural, produção agrícola e temas com

essas similaridades.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A capacidade e o interesse pelo espírito humano conduzem o

pesquisador a desenvolver a investigação das mais variadas formas. Cada qual

tem seu nível de abordagem e aprofundamento, de acordo com o que pretende

elucidar, existindo os mais variados tipos de pesquisa (CERVO; BERVIAN, 1996).

Independente dos critérios de tipificação de pesquisa utilizados

pelos autores supracitados, a pesquisa aqui desenvolvida enquadrou-se nos

moldes de uma pesquisa exploratória. Assim, em um estudo exploratório há o

auxílio na elaboração de hipóteses, podendo colaborar com o aprimoramento do

nível de conhecimento do pesquisador acerca do trabalho que está sendo

desenvolvido e estabelecendo prioridades para estudos futuros. Tal estudo é

recomendado na investigação de assuntos pouco desenvolvidos ou pouco

conhecidos (SELLTIZ, JOHADA; COOK, 1974). E também foi utilizado o método

de levantamento ou surveys que conforme Günther (1999) é tido como o principal

instrumento no levantamento de dados por amostragem. O questionário é definido

como um conjunto de perguntas sobre um determinado tema que visa medir

opinião, interesses ou aspectos de personalidade e colher informações

biográficas do sujeito.

O objetivo da pesquisa é determinante para a seleção de

conceitos e itens a serem utilizados na construção do questionário, relacionando-

os diretamente com a  população-alvo pretendida e a amostra selecionada. O

contexto social da aplicação do instrumento (situação e local, experiência e

referências do pesquisador e conhecimentos do sujeito) e sua estrutura lógica

quanto à seleção e organização dos elementos (questões e itens) também devem

ser considerados(COOLICAN, 1999; GÜNTHER, 1999).

O presente estudo se concentrou nas pequenas empresas, assim

classificadas por possuírem entre 20 e 99 empregados, nas médias empresas,

que possuem de 100 a 500 empregados e nas grandes empresas com mais de

500 empregados. Essa classificação, de acordo com a quantidade de

empregados, baseou-se nos critérios estipulados pelo IBGE (2006).

Assim, este trabalho objetivou investigar se as ações

desenvolvidas por indústrias ervateiras no Paraná são compatíveis com a

formação APL´s. Para isso, foi realizada pesquisa de campo com 25 indústrias
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ervateiras, situadas na região Sudoeste do Estado do Paraná. A pesquisa

envolveu os municípios de São Mateus do Sul, Guarapuava, São João do Triunfo,

Prudentópolis, Irati e Curitiba, por meio de aplicação de questionários.

Os municípios mencionados concentram aproximadamente 30%

de toda indústria ervateira do Paraná, corroborando para uma concentração

geográfica com presença de características locais e comportamento de fatores

em ambientes delimitados em uma determinada atividade.

As PMGE´s (Pequenas, Médias e Grandes Empresas) ervateiras

concentram grande parte de suas atividades em determinada região. Tal

característica induz as mesmas, em sua maioria, a desenvolverem

relacionamentos dependentes. Esses relacionamentos pautam-se em

características presentes no Desenvolvimento Local; nas Redes de Empresas;

nos Aglomerados ou Clusters, dentre outros (BARROSO; BATISTA, 2003).

A pesquisa contou com duas fases distintas, a primeira

exploratória que apurou informações de natureza qualitativa e a segunda de

levantamento, que indicou dados de natureza quantitativa entre as empresas do

setor. Na fase exploratória, ouviu-se a opinião de representantes do setor

ervateiro, bem como de órgãos envolvidos diretamente com a atividade ervateira

na região e ainda entidades interessadas na consolidação do cluster ervateiro.

Para essa seleção utilizou-se uma escolha intencional e não probabilística para

aplicação de entrevistas, justificada pela necessidade de colher depoimentos

junto a entidades relacionadas com o setor em estudo. Dentre as instituições

utilizadas nas entrevistas exploratórias cita-se: Indústrias ervateiras filiadas à

FIEP e o Sindicato da Erva Mate, localizado em São Mateus do Sul.

Na fase levantamento, a pesquisa foi realizada entre as

pequenas, médias e grandes empresas sediadas na região Sudoeste do Paraná,

filiadas à FIEP (Federação das Indústrias e Empresas do Estado do Paraná).

Essa delimitação se deu pela relevância, representatividade e credibilidade desta

entidade junto ao empresariado paranaense e as entidades governamentais.

Assim, das 25 indústrias cadastradas na FIEP, apenas 19 estão instaladas na

região Sudoeste do Paraná, sendo que dessas, 14 responderam aos

questionários.

A resposta dos 14 questionários aplicados transformou o

processo de amostra probabilística para amostra por acessibilidade. Assim,
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utilizou-se como mensuração a escala Likert, que conforme Malhotra (2001) é

uma escala de natureza ordinal. Essa escala foi apresentada em cinco

dimensões, variando de 1 (menor valor) que representa pouca intensidade ou

discordo totalmente, até 5 (maior valor), que representa uso altamente intensivo

ou concordo totalmente. As respostas são mutuamente exclusivas, aceitando-se

apenas uma única resposta para cada item. Essa escala de medida exige que os

participantes indiquem um grau de concordância ou de discordância com cada

uma de uma série de afirmações relacionadas com os objetivos de estímulo.

A proposta de aplicação inicial desse tipo de escala é que a cada

item a ser investigado, atribuiu-se uma nota (1 a 5), tendo em vista a preocupação

de se evitar um número elevado de respostas em itens de baixa intensidade

(escala 1) ou itens de alta intensidade (5) o que poderia causar uma distorção na

análise. Assim, por meio dos dados coletados, foi realizada uma análise

estatística, que representa um percentual das informações sobre a verificação da

existência de um APL de indústrias ervateiras na região Sudoeste do Paraná.

Os questionários foram aplicados em campo e preenchidos por

gerentes, sócios e proprietários das indústrias ervateiras pesquisadas. Dentre as

principais dificuldades encontradas na realização da pesquisa pode-se citar a

resistência de compartilhamento de informações, por parte dos industriais

ervateiros, tendo em vista a preocupação quanto à finalidade das informações

prestadas. Outro ponto foi o distanciamento geográfico entre as diversas

indústrias do setor, causando dificuldades para o levantamento dos dados e a

aplicação dos questionários.
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6 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

6.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS E INTELECTUAIS SOBRE CLUSTERS

Cluster é uma palavra de origem inglesa (pronuncia-se clâster),

não tendo uma tradução precisa em português.Traduções que se relacionam à

palavra, remetem a idéias de cacho, ramalhete, enxame, cardume, crescer em

cachos, quantidade, agrupar-se.

O conceito de cluster, aglomerados ou arranjos produtivos locais,

mais comumente conhecido no Brasil, tem merecido atenção na literatura

econômica desde os trabalhos pioneiros de Alfred Marshall sobre os distritos

industriais ingleses, no final do século XIX (PORTER, 1999).

Segundo Hissa (2003, p. 28), o conceito de distrito industrial foi

inicialmente descrito por Marshall para caracterizar as “concentrações de

pequenas e médias empresas localizadas ao redor das grandes indústrias”, nos

subúrbios das cidades inglesas. Assim, ele pode ser entendido como a

concentração geográfica de empresas e instituições inter-relacionadas num setor

específico. Eles englobam uma variedade de empresas importantes para a

competição, incluindo fornecedores de insumos, maquinários, serviços, infra-

estrutura especializada, órgãos governamentais e instituições de ensino,

associações de classes e outros (CORRÊA, 2001). De maneira geral, o cluster

apresenta a predominância de pequenas e médias empresas.

Segundo Haddad (1999), complexo industrial é um conjunto de

atividades que ocorrem numa dada localidade e pertencem a um grupo ou

subsistema de atividades que estão sujeitas as importantes inter-relações de

produção, comercialização e tecnologia.

Têm-se também as conclusões de Albagi, Brito e Cassiolato e

Lastres (2003 apud CÂMARA et al, 2005, p. 2) que definem clusters ou arranjos

produtivos locais como “sendo aglomerações tecnológicas de agentes

econômicos, políticos e sociais cujo foco se encontra em conjunto específico de

atividades econômicas que podem apresentar vínculo mesmo que sejam

incipientes”.

Esse tipo de sistema é caracterizado pela existência da
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aglomeração de um número significativo de empresas que atuam em torno de

uma atividade produtiva principal. Para isso, é preciso considerar a dinâmica do

território em que essas empresas estão inseridas, tendo em vista o número de

postos de trabalho, faturamento, mercado, potencial de crescimento,

diversificação, entre outros aspectos.

Com base nas idéias seminais de Marshall, muitos outros autores

estudaram as razões do sucesso competitivo dessa forma de organização

industrial. Assim, segundo Porter (1999, p. 218):

Os antecedentes intelectuais da teoria dos aglomerados remontam pelo
menos, a Alfred Marshall, que incluiu um capítulo fascinante sobre as
externalidades das localizações industriais específicas em Principles of
Economics (publicado em 1890). Ao longo dos primeiros cinqüenta anos
deste século, a geografia econômica um campo consagrado, com ampla
literatura. Entretanto, com o advento da economia neoclássica de
meados do século, a questão das localizações se afastou da principal
corrente econômica. Mais recentemente, os retornos crescentes
começaram a desempenhar um papel central nas novas teorias do
crescimento e do comércio internacional, aumentando o interesse pela
geografia econômica.

Embora a discussão seja recente com relações ao conceito,

aplicação e vantagens da clusterização, Alfred Marshall, desenvolveu um estudo

sobre os benefícios de uma determinada concentração produtiva espacial de

PME´s (Pequenas e Médias Empresas).

No entanto, cabe mencionarmos que o cluster é um fenômeno

mais abrangente e geral que os distritos industriais, estudados por Alfred

Marshall, pois engloba todo e qualquer tipo de atividades, independente do

tamanho das unidades produtivas e da natureza das atividades desenvolvidas,

podendo esta ser de indústria de transformação, do setor de serviços ou da

própria agricultura.

Em sua teoria, Marshall enfatiza que a concentração espacial ou

geográfica acarretaria uma série de benefícios para o agrupamento de empresas

envolvidas neste processo, com ganhos na eficiência, aumento da capacidade

competitiva e uma alternativa para a divisão de competição-cooperação, seriam

uma das vantagens deste novo arranjo produtivo.
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Pereira e Moori (2003, p. 3) definem que:

Embora um conglomerado possa ser coletivamente eficiente, algumas
empresas crescem, enquanto outras decaem. A ação conjunta entre as
empresas viabiliza a solução de problemas específicos, tais como
provisão de serviços, infra-estrutura e treinamento, não eliminando a sua
competitividade, mas tornando o mercado mais transparente por meio do
incentivo a rivalidade e concorrência entre seus membros.

Assim, o fato de que clusters combinam concentração setorial e

geográfica pode levar determinada cidade ou região a um estado de certa

vulnerabilidade, em face das mudanças de paradigmas nos produtos e nas

tecnologias empregadas. Esse é o principal argumento contra a concentração na

forma de cluster (AMATO NETO, 2000).

Desta forma, o que se observa é que os clusters têm maior

capacidade de sobreviver às mudanças, fatores condicionantes e à instabilidade

do meio ambiente, do que empresas isoladas, tendo em vista sua ação em

conjunto e a sua alta capacidade de auto-reestruturação. Assim, eles podem

responder a crises e oportunidades de forma mais dinâmica, uma vez que suas

especialidades podem ser reestruturadas em novos processos (PEREIRA;

MOORI, 2003).Dentro desse contexto:

Os clusters podem não podem ser, necessariamente, formados por
apenas um tipo de indústrias; contudo, geralmente, concentram somente
um ramo industrial, sendo por isso alvo de críticas relativas a sua
vulnerabilidade de permanente atualização em face das constantes
inovações tecnológicas, fenômeno não característico de regiões mais
diversificadas. Desta forma, são nichos atrativos para investimentos dos
setores privados e públicos. Esses investimentos podem surgir de vários
modos, inclusive com base na integração das universidades locais com
eles de tal modo que empresas participantes absorvem o contingente de
mão-de-obra fornecido pela universidade (PEREIRA; MOORI, 2003, p. 4)

Neste mesmo contexto, Cassiolato e Lastres (2004 apud

ABDALLA E BOURGUIGNON, 2005) apontam para o fato de que alguns dos

principais economistas e administradores do século XIX já destacavam a

relevância de entender e aprofundar as sinergias e elos entre a concentração

espacial de atividades produtivas e a própria evolução social. No entanto, durante

quase cem anos não foi dada a devida importância para tal aspecto, sendo

praticamente esquecido pelas teorias econômicas hegemônicas que não

observaram a importância da dimensão espacial da atividade econômica.
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Assim, a política de clusterização, embora absorva algumas das

idéias do pensamento liberal, defende importantes diferenças com relação aos

adeptos do liberalismo. Há três diferenças que podem ser observadas:

a) A intervenção ao comércio internacional;

b) Papel do planejamento;

c) As políticas em investimentos públicos.

Convém destacar que, os pensamentos liberais, os conceitos e

idéias desenvolvidas por Puttman (1992) contribuíram em muito para o

associativismo no início da década de oitenta e assim, para o desenvolvimento

econômico.

6.2 OS CLUSTERS: PRINCIPAIS ABORDAGENS

Os clusters têm surgido como uma resposta a ser analisada,

diante das exigências de uma nova ordem econômica, impostas para a

sociedade, governos, instituições e empresas.

Fortes mudanças no cenário econômico mundial no início do

século XXI, tais como rápidas mudanças tecnológicas, crescente competitividade

entre organizações e a busca permanente de mercados e principalmente a

globalização são fatores que evidenciaram a necessidade de uma formatação

inovadora na relação entre as empresas e suas estratégias de atuação,

contribuindo para vantagens competitivas sistêmicas.

 Assim, demonstrando as diversas formas de manifestação deste

fenômeno, surge uma gama de nomenclaturas disponíveis em diversas literaturas

como: Aglomerados; Clusters; Pólos; Distritos Industriais; Meios Inovadores;

Parques Tecnológicos; Pólos de Tecnologia; Pólos de Modernização Tecnológica;

Tecnopólos; Science Parks; Tecnópolis; Millieux Innovateurs; Comunidade de

Transbordamento; Distritos Industriais Marshallianos; Distritos Industriais

Contemporâneos; Sistemas Produtivos Regionais; Sistemas Industriais Locais;

Estado Industrial; Zonas Industriais; Sistemas Produtivos Locais; Indústria

Endógena Local; e, Sistemas Locais de Inovação dentre outras.
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Entre algumas abordagens (PORTER, 1999, p. 211) afirma que:

Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de
empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada
área, vinculadas por elementos comuns e complementares. O escopo
geográfico varia de uma única cidade ou estado para todo um país ou
mesmo uma rede de países vizinhos. Os aglomerados assumem
diversas formas, dependendo de sua profundidade e sofisticação, mas a
maioria inclui empresas de produtos ou serviços finais, fornecedores de
insumos especializados, componentes, equipamentos e serviços,
instituições financeiras e empresas em setores correlatos.

Assim, os clusters, na visão de Porter (1999), trata-se de um

conjunto de empresas interconectadas por relacionamento, tanto verticais como

horizontais, contribuindo para ganhos em competitividade em uma determinada

localização. O sentido de integração e complementaridade fica fortemente

evidenciado nos clusters, pois essa relação é fortalecida, à medida que as

empresas realizam trocas de necessidades, experiência, insumos, produtos e

serviços com a finalidade de alcançar suas estratégias.

Para esclarecer o que são os relacionamentos verticais e

horizontais, Mytelka e Farinelli (2000 apud CÂMARA et al, 2005, p. 4) afirmam

que:

[...] é possível distinguir duas formas de atividades entre as firmas:
vertical – estabelece relações entre firmas que desenvolvem atividades
complementares em diferentes estágios de cadeia produtiva; horizontal –
ocorre entre empresas do mesmo porte, que atuam num mesmo
segmento e pode envolver instituições de apoio.

Modernamente, na competição, a produtividade é um fator

fundamental para evidenciar as companhias em sua concorrência e

competitividade. Sendo que, as estratégias de atuação das organizações

remetem a uma diferenciação que as mesmas tendem a atuar no mercado. Esta

contribui para a rivalidade e ganho na produtividade, seja na indústria, agricultura

ou qualquer outro setor.

Segundo Porter (1998), todos os segmentos, organizações podem

usar tecnologia avançada e conhecimento avançando, oferecendo serviços e

produtos únicos, assim os métodos aplicados, a sofisticação tecnológica

dependerá da influência da qualidade do ambiente do negócio. Pois, ele não pode

gerar sob barreiras regulatórias problemáticas ou sob um sistema de lei falho em
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resolver disputas. As dificuldades burocráticas, ineficiência e a obscuridade na

construção de relacionamentos de finalidade sistêmica são entre outros, os

principais fatores que não colaboram para um ambiente de eficiência coletiva.

Ainda em Porter (1999, p.218) “alguns aspectos do ambiente de

negócio, tal como o sistema legal, por exemplo, ou taxas e impostos corporativos,

afeta todas as indústrias”.

Nota-se, por meio da citação acima, que os clusters causam

vantagens competitivas sustentáveis em uma economia global, em coisas locais,

próprias das empresas – conhecimento relacionamento, motivação que rivais

distantes não conseguem. Evidenciando, assim que, as relações sistêmicas do

cluster em sua rede de relacionamento e interação entre as diversas partes

fortalecem-se contribuindo para a vantagem competitiva local.

Cabe mencionar que a qualidade do ambiente dos negócios

locais, barreiras regulatórias problemáticas, o sistema de lei falha em resolver

disputas rapidamente e justamente. Entraves de natureza burocrática, ineficiência

nas instituições de apoio são entre outros fatores os que não contribuem para um

ambiente propício a uma eficiência coletiva.

Uma companhia inserida em um cluster tem uma capacidade

maior de fornece inovações mais rapidamente que outras, pois a mesma está

constantemente submetida às exigências das interconexões entre os agentes do

cluster. A pressão por competitividade e as constantes comparações que ocorrem

num cluster promove um ambiente inovador.

Novos fornecedores proliferam dentro de um cluster, porque

existe uma concentração de clientes locais. Indivíduos inseridos em um cluster

podem perceber mais facilmente ganhos em produtos e serviços. Instituições

financeiras locais e investidores, já familiarizados com o cluster, podem aceitar

um risco menor para o capital a ser disponibilizado. (PORTER, 1998).

Cabe destacar que essa familiaridade das instituições financeiras,

investidores ou órgãos de fomento com um cluster ou a busca do entendimento

do mesmo são de suma importância, pois o conhecimento sobre a dinâmica de

um cluster poderá diminuir os riscos quanto ao entendimento do universo

empresarial e suas atividades, trazendo como conseqüência uma vantagem

diferenciada com relação a linhas de crédito, empréstimo ou financiamento para

os agentes que participam do cluster.
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Os clusters promovem competição e cooperação porque rivais

competem intensamente para ganhar e reter clientes. Sem competição vigorosa,

um cluster falhará. Embora exista cooperação, envolvendo companhias em

indústrias relacionadas e instituições locais. A coexistência da competição com a

cooperação é o que de fato atrai estudos e análises sobre os clusters, pois se

trata de um paradigma que se coloca como uma nova ordem econômica.

O que em décadas passadas, se mostrava primordialmente, para

as organizações como estratégias puramente competitivas, começa a ter uma

nova formatação. A possibilidade de cooperação com competição, em locais

geograficamente determinados, mostra-se como opção viável para relações

comerciais e de atuação empresarial.

O conceito de clusters, segundo Porter (1998), representa uma

nova forma organizacional espacial entre alcance do mercado por um lado e

hierarquias, ou integração vertical por outro lado. De acordo com Dodgson (2003),

algumas empresas enfatizam as relações naturais horizontais entre pequenas e

médias empresas que competem e colaboram umas com as outras. No entanto,

cabe enfatizar que também existem relações entre grandes empresas que, por

sua vez, exercem a liderança em muitos casos.

Por sua vez, Britto (2002) usa o termo aglomerações industriais

(clusters) para referir-se à emergência de uma concentração geográfica e setorial

de empresas, a partir da qual é gerado externalidades e tecnologias indutoras de

um maior nível de eficiência e competitividade. O mesmo autor diz que as

empresas desse tipo de arranjo ao se apoiarem conferem vantagens competitivas

no nível industrial para uma região particular, permitindo explorar diversas

economias de aglomeração.

Ainda Porter (1990), mostra que um cluster inclui um aspecto

grande de empresas e instituições que se relacionam no processo de

determinação da eficiência de certo bem ou serviço que ele oferta para os

agentes externos à sua cadeia produtiva.

Zacarelli (2000), propõe um conjunto de nove pontos que podem

ser utilizados para a classificação de um cluster: alta concentração geográfica de

empresas; presença de empresas altamente especializadas; presença de muitas

empresas de cada tipo; existência de todo tipo de empresas e de instituições de

apoio relacionadas com o produto/serviço do cluster; aproveitamento de materiais
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reciclados e de subprodutos; substituição seletiva permanente; uniformidade de

nível tecnológico; cooperação entre empresas; e cultura da sociedade adaptada

às atividades do cluster.

Já para Amorim (1998, p. 25) os clusters caracterizam-se:

[...] pela existência de um aglomerado de empresas as quais operam em
um determinado negócio e estão localizadas dentro de um certo raio de
distância; pela atividade principal compartilhada por um expressivo
número de firmas; pelo relacionamento intenso e contínuo com
competição e cooperação; pelos proprietários das firmas desfrutarem e
estimularem relações de confiança entre seus pares; pela existência de
uma rede de instituições públicas e privadas que atuam como
estimuladores e catalisadores do processo de entrosamento das firmas.

O conceito de clusters para Ruas (1995), tem origem nos

trabalhos de Piore e Sabel. Para ele, o cluster consiste num conjunto de firmas,

geograficamente concentradas, atuando num mesmo segmento industrial, onde

predominam pequenas e médias empresas, cujas características decorrem da

logística da especialização flexível. Neste contexto, Schmitz (1993) relata que a

existência de uma especialização flexível, baseada numa divisão e organização

da produção estaria baseada nas seguintes características:

a) Concentração geográfica de firmas que atuam num mesmo

segmento industrial;

b) Presença de empresas de diversos tamanhos, mas com um

papel destacado das PME;

c) Especialização da produção entre firmas diferentes.

Apesar de se reconhecer que há uma tendência para que os

clusters se formem naturalmente, existem ganhos na sua formação e integração

que não são facilmente perceptíveis e apropriados pelos agentes que se

incorporam a eles.

Quando um novo agente se insere e se integra a um cluster, ele

gera ganhos que são de fato apropriados por outros membros. Dessa forma, o

seu estímulo a se integrar é menor do que o ganho para todo o cluster. Isso é

verdadeiro não só para a introdução de um agente, mas também para a inserção

de novas atividades e relações que antes não eram travadas dentro do cluster.

Esse fato faz com que os sinais de mercado não sejam eficientes na formação e

integração de clusters e, portanto, haja espaço para políticas ativas de formação e
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integração de clusters, que são denominadas “políticas de clustering”.

Em seu artigo, Suzigan et al (2003, p. 3), apresenta um quadro

sintético que busca retratar os principais enfoques teóricos e que por ser auto-

explicativo, é reproduzido a seguir.

Quadro 1. Enfoques Teóricos

Abordagem Teórica Idéia Central Autores

Nova Geografia
Econômica

Elaborada a partir das contribuições pioneiras de A. Marshall.
Aglomerações resultam de causa cumulativa induzida pela
presença de economias locais. Economias externas são
incidentais e a estrutura da economia é determinada por
processos de mão invisível operando forças centrípetas e
centrífugas. Pouco espaço para públicas

P. Krugman
(1998)

Economia dos Negócios

Enfatiza a importância de economias externas
geograficamente restritas (concentrações de habilidades e
conhecimentos altamente especializados, instituições, rivais,
atividades correlatas e consumidores sofisticados) na
competição internacional. Estratégias locais são parte das
estratégias dos negócios. Forças de mercado determinam
infra-estrutura física e regras de concorrência.

M. Porter (1998)

Economia Regional

Geografia econômica e desempenho industrial estão
interligados. Existe uma tendência no capitalismo em direção
a densos clusters localizados. Esses clusters são constituídos
como economias regionais intensivas em transação que, por
sua vez, são enlaçadas por estruturas de interdependência
que se espalham por todo o globo. Coordenação extra-
mercado e políticas públicas são essenciais na construção de
vantagens competitivas localizadas.

A. Scoot (1998)

Economia da Inovação

A proximidade local facilita o fluxo de informações e os spill-
overs de conhecimento. Atividades econômicas baseadas em
novo conhecimento têm grande propensão a aglomerar-se
dentro de uma região geográfica. Isto tem desencadeado uma
mudança fundamental na política voltada aos negócios,
afastando-as de políticas que constrangem a liberdade das
empresas e direcionando-se a um novo conjunto de políticas
capacitantes, implementadas nos âmbitos regional e local.

D. B. Audretsch
(1998)

Pequenas empresas e
distritos industriais

Além das economias locais incidentes ou espontâneas, existe
também uma força deliberada em ação, qual seja, aquela
decorrente de cooperação conscientemente buscada entre
agentes privados, e do apoio do setor público. O conceito de
eficiência coletiva combina os efeitos espontâneos (ou não
planejados) e aqueles conscientes buscados (ou planejados),
e é definida como a vantagem competitiva derivada das
economias externas locais e da ação conjunta.

H. Schimitz (1997,
1999)

Fonte: Suzigan et al (2003, p. 3)

Nesse contexto, Sengenberger e Pyke (1999, p. 135) definem

que:

Distrito industrial não é simplesmente uma aglomeração de PME’s
localizadas em áreas com certas vantagens, mas sim, um sistema com
alto nível de estratégia e autonomia, caracterizado pela decomposição
das fases de produção entre firmas individuais, alto nível de eficiência e
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especialização, desenvolvendo informação entre os empresários e uma
atmosfera industrial conduzindo o desenvolvimento de novas práticas e
habilidades empresariais.

De acordo com Schmitz, 1993; Schmitz e Musyck, 1994;

Rabellotti, 1995; Garofolli, 1993; Bellandi, 1989; Sabatini (1998) os elementos

básicos dos clusters industriais são diversos, destacando-se:

a) Concentração geográfica e setorial em torno da cadeia

produtiva. São empresas concentradas numa mesma região,

que realizam atividades semelhantes e estão interconectadas;

b) Predominância de PME’s e ausência de uma firma líder ou

dominantes na estrutura de mercado que imponha barreiras à

entrada no setor ou dificuldades em construir relacionamento

e parcerias. Pode haver grandes empresas, mas a

predominância é das pequenas com suas múltiplas ações

entre firmas;

c) Ativas organizações, instituições públicas e privadas que dão

suporte aos agentes econômicos, como Associações de

Classe, SEBRAE, SENAI, Sindicato Patronal e dos

Trabalhadores, CDL, Associações Comerciais, Centros de

Tecnologia e Prefeituras;

d) Presença marcante de uma indústria ou empresa, que liga e

ordena um conjunto de vários setores relacionados a um

produto local;

e) Desintegração vertical em nível de empresa, alto nível de

divisão do trabalho entre as firmas.

f) Uma identidade sócio-cultural que facilita a cooperação com

uma interconexão entre os agentes, realizando uma forte

mistura de família, política e vida social na localidade onde se

desenvolve a atividade econômica;

g) Construção de uma rede de relacionamento, baseado na

transmissão de informação, acerca de mercados, tecnologia,

matérias primas e produtos intermediários que possam ser

usados no ciclo de produção;

h) A produção local é flexível e adaptável às transformações e
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exigências do mercado, dando respostas, eficientes, rápidas,

às exigências e dinâmicas de um mercado extremamente

competitivo e globalizado.

i) Presença de trabalhadores especializados com experiência,

histórico e conhecimento comprovado, compartilhando

informações e tecnologia entre partes interessadas;

j) Existência de uma relação baseada na competição com

cooperação entre os agentes econômicos, sejam eles

ofertantes ou usuários de produtos.

Assim, pode-se concluir que, um cluster apresenta características

próprias e marcantes na atual fase da globalização, pois integra uma rede de

diversas instituições intrasetoriais, com objetivos comuns.

6.3 CORRENTES INTERPRETATIVAS SOBRE CLUSTERS E APL’S: TIPOLOGIAS

A fim de ampliar as diversas dimensões que influenciam os

clusters, sua natureza e finalidade, busca-se identificar as tipologias destinadas

para esse novo conceito, de forma a pode analisar e refletir sobre as diversas

perspectivas e percepções de certos autores sobre o conceito em questão.

Quanto aos tipos de aglomerados e sistemas produtivos locais

existentes, em especial brasileiros, começaremos pela tipologia analisada por

Cassiolato e Szapiro (2002). Essa tipologia dá ênfase a territorialização, a

governança e ao tipo de mercado.

A territorialização está intimamente ligada às relações de

dependência na vida econômica, oposto do que muitos possam concluir, ou seja,

se apresenta muito além da simples localização. Envolve recursos localmente

específicos, disponibilidade de trabalho especializado até as relações existentes

entre empresas e mercados. Sendo a proximidade geográfica característica

fundamental dos arranjos produtivos locais, Marshall (1920) apresenta três razões

básicas para a localização geográfica das empresas: (I) a presença de mão-de-

obra especializada; (II) a facilidade de um centro industrial em propiciar insumos

não-negociáveis e específicos a uma indústria, com vantagens na variedade e no

custo; e (III) os ganhos intelectuais proporcionados pela difusão de informação a

um preço inferior ao valor do conhecimento trocado. O grau de territorialidade
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pode variar, conforme sua atividade está correlacionada com sua viabilidade

econômica e recursos disponíveis.

O conceito de governança parte de bases locais onde as práticas

organizacionais estão voltadas para práticas democráticas, com a participação de

todos os agentes inseridos no processo de decisão final.

Quanto à tipificação dos arranjos produtivos locais brasileiros

identifica-se o mercado como fator de direcionamento da produção, tendo em

vista que existe um propósito maior de atender uma determinada demanda.

Partindo do tipo de produto demandado por esse mercado é que se desenvolverá

a estratégia de produção de cada empresa e conseqüentemente dos arranjos

produtivos.

Destaca-se outra tipologia de clusters, levando em consideração a

contribuição de Amorim (1998), no que diz respeito à evolução dos mesmos, onde

se observa os níveis de maturidade e desenvolvimento dos elos e

relacionamentos entre as empresas e o ambiente em que se encontram:

a) Pré-cluster, apenas a existência de empresas e indústrias

existentes em uma determinada área geográfica;

b) Cluster emergente, com a existência de um agrupamento

inter-empresas e concentração da indústria;

c) Cluster em expansão, onde se intensificam as interligações

inter-empresas;

d) Cluster independente, com alto nível de interligações inter-

empresas e massa crítica intensa entre os participantes.

A Figura 1 apresenta um esquema ilustrativo das quatro fases

principais do desenvolvimento de um cluster.

Figura 1. Evolução do Processo de Formação de um Cluster.
Fonte: adaptado de Amorim (1998, p. 27)

Segundo Mytelka e Farinelli (2000) os arranjos ou clusters podem

Pré – Cluster Cluster Emergente Cluster em
Expansão

Cluster
Independente
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ser definidos de três formas: clusters informais, clusters organizados e clusters

inovativos. Assim, os clusters informais são geralmente formados por micro e

pequenas empresas, com baixo nível tecnológico. Esses arranjos são típicos de

aglomerados mono-produtor de PME’s, onde o esforço de imitação se limita à

cópia sem adaptação, desprovida de uma absorção direcionada para

melhoramentos e aperfeiçoamento de produtos.

Os clusters organizados são compostos, geralmente por PME’s,

nas quais as capacidades tecnológicas se encontram em expansão e, em alguns

casos, muito próximo ao estado da arte em equipamentos e processos. As

formações de redes de cooperação interfirmas, contribuem para o

desenvolvimento de estruturas organizacionais vinculadas à solução de

problemas comuns, tal fato eleva a capacidade de adaptação tecnológica quanto

ao tempo de resposta às mudanças do mercado.

E os clusters inovativos, baseados em setores no qual a

capacidade é a grande chave de seu desempenho. Demonstra elevada

capacidade gerencial e adaptativa, nível e treinamento da mão de obra acima da

média, estrutura difundida, vinculação estreita ao mercado externo, além de um

elevado grau de confiança e de cooperação entre os agentes fazem com que

esse tipo de arranjo produtivo detenha uma dinâmica diferenciada (MYTELKA;

FARINELLI, 2000).

Quadro 2. Tipologia de Clusters

Discriminação Cluster Informais Clusters
Organizados Clusters Inovativos

Existência de liderança Baixa Baixo e média Alta
Tamanho das firmas Micro e pequena PME’s PME’s e grandes
Capacidade inovativa Pequena Alguma Contínua
Confiança interna Pequena Alta Alta
Nível de tecnologia Pequena Média Média
Linkages Algum Algum Difundido
Cooperação Pequena Alguma a alta Alta
Competição Alta Alta Média a alta
Novos produtos Poucos; nenhum Alguns Continuamente
Exportação Pouca; nenhuma Média a alta Alta

Fonte: Mytelka; Farinelli, 2000, p. 4.

Partindo desta classificação é possível identificar três tipos

básicos de redes: redes sociais, redes burocráticas e redes proprietárias,

conforme apresentadas no Quadro 3 .
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Quadro 3. Tipos de Redes
Tipos de

Redes Simétricas Assimétricas

Sociais

Inexistência de um poder
centralizado;
Compartilham a mesma
capacidade de influência.

Existência de um agente que
coordena os contratos informais de
fornecimento de produtos e serviços.

Burocrática
Constituída por associações
comerciais, cartéis, federações
e consórcios.

Constituída por redes de agências,
acordos de licenciamento e contratos
de franchising.

Proprietárias Mais conhecidas são as join-
venturas

Associações do tipo capital venturas.

  Fonte: Autor (2006)

A revisão de literatura sobre cadeias produtivas e APL’s aponta a

existência de diversos modelos para análise de desempenho de arranjos

produtivos, onde o foco recai sobre a medição de desempenho competitivo das

empresas integrantes do arranjo, de forma individual e coletiva. Existem também

modelos sistêmicos que contemplam avaliações de competitividade como uma

interação dinâmica e complexa de fatores governamentais, culturais, empresariais

de instituições intermediárias e da capacidade organizacional da sociedade local.

6.4 AS RESTRIÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DE CLUSTERS NO BRASIL

No caso brasileiro, mesmo já tendo sido identificadas várias

aglomerações de empresas atuantes em um mesmo setor e, embora para elas

existam à atenção do governo local, das instituições de apoio, das universidades,

ainda é muito pequena a incidência de ações cooperativas entre as empresas de

modo a constituir uma sociedade local coesa e dinâmica de modo a preencher os

requisitos para a obtenção da eficiência coletiva.

A união dos empresários em torno do mesmo objetivo, qual seja,

explorar as vantagens de aglomeração, torna-se um processo mais complexo, à

medida que parece reinar a incerteza e a instabilidade no ambiente dos negócios.

Mesmo sem admitir que possa existir uma racionalidade na não-

cooperação entre agentes ou que inexiste no Brasil uma cultura social em direção

a atitudes coletivas, deve-se ter em mente que os empresários enfrentam

restrições de grandes amplitudes, como: a instabilidade macroeconômica,

mercado consumidor restrito devido à péssima distribuição de renda e a falta de

apoio político por parte do governo federal, principal responsável pela alocação
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dos recursos.

Além disso, diferentemente do que ocorre nos países

desenvolvidos, às pequenas unidades produtivas brasileiras não são partes

integrantes de políticas industriais.

A falta de políticas coletivas, a desarticulação entre as diversas

ações e instituições dedicadas às pequenas empresas e, principalmente, a

ausência de uma política industrial ativa na economia brasileira, desde a década

de 80, tem determinado mudanças pouco significativas na qualidade da inserção

das pequenas empresas na estrutura industrial.

Conforme Suzigan e Souza (1990), existe um consenso, isto

desde a década de 70, com relação à idéia de que as pequenas empresas devam

ser relevantes em políticas de desenvolvimento. Em meados da década de 80,

foram instituídas ações que visavam esse segmento de empresa. No entanto, as

mudanças de amparo institucional em apoio às pequenas empresas e as ações

implementadas ocorreram sem que houvesse articulação às políticas para o

conjunto da indústria brasileira.

Na década de 90, a política econômica passou a ser norteada

pela prioridade dada ao programa de estabilização econômica e verificou-se uma

adesão a princípios liberalizados, no que concerne ao desenvolvimento da

indústria.

Nesse sentido, não são verificadas em períodos recentes,

políticas especialmente voltadas para o fomento de aglomerações setoriais. Ao

contrário, alguns setores tradicionais organizados em clusters e com participação

importante de PME’s, como calçados e têxtil vestuário, estiveram entre os mais

atingidos pela política econômica recente, sem que houvesse políticas

compensatórias. A valorização cambial que vigorou na maior parte dos anos 90,

determinou grandes dificuldades para esses setores, seja em decorrência da

reversão verificada nas atividades de exportação, ou seja, pela competição

acirrada com a ampliação da presença de produtos importados.

6.5 COMPETIÇÃO

A competição não tinha nenhum enfoque em tempos passados,

os mercados eram protegidos e se prevalecia à posição de dominação, mesmo
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quando existiam concorrentes, as rivalidades eram menos intensas, mas nas

últimas décadas, a competição teve profunda intensificação em praticamente

todas as partes do mundo.

A ruptura dos grandes cartéis e dos poderosos grupos

empresariais, assim como o acirramento da competição, tem muito a ver com o

extraordinário avanço econômico no panorama globalizante que as organizações

se encontram inseridas.

Poucos são os setores remanescentes em que a competição ainda não
interferiu na estabilidade e na dominação dos mercados. Nenhuma
empresa e nenhum país têm condições de ignorar a necessidade de
competir. Todas as empresas e todos os países devem procurar
compreender e exercer com mestria à competição. (PORTER, 1999,
p.173)

A essência da formulação estratégica consiste em enfrentar a

competição. A constante luta por um espaço no mercado globalizado, faz com

que a competição seja de extrema importância para evolução e crescimento

sustentado das organizações.

O estado competitivo num setor de acordo com Porter (1999)

depende de cinco forças básicas: ameaça de novos entrantes, poder de

negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaça de

produtos substitutos e manobras pelo posicionamento entre os atuais

concorrentes.

Todas as empresas devem buscar ser flexíveis e capazes de

responder as eventuais mudanças competitivas de mercado.  Assim, dentro do

contexto da competitividade, deve-se tratar a estratégia como alicerce da

competitividade, pois através dela é que se inicia a estratégia competitiva.

Significando escolher, de forma deliberada, um conjunto diferente de atividades

para proporcionar um mix único de valores.

“A competitividade de um país depende da capacidade da sua

indústria de inovar e melhorar” (PORTER, 1999, p. 167). Essa vantagem

competitiva é gerada e sustentada através de um procedimento altamente

situado. Atualmente, a economia tem redescoberto a pequena empresa e a

difusão do empreendedorismo nos sistemas locais.
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O espaço potencial disponível às pequenas e médias empresas no
mercado mundial, que cresceu e continuará crescendo, graças ao
aumento do grau de variedade (personalização) e variabilidade
(flexibilidade) dos produtos, dos processos e das relações, que seguem
a evolução da demanda orientada as necessidades intangíveis, sempre
mais sofisticadas, e a evolução tecnológica orientada para a produção
“em rede” (CASAROTTO FILHO; PIRES, 1999, p. 11).

Inicialmente, cabe enfatizar que a discussão da problemática da

competitividade encontra-se, nas organizações empresariais, em fases diferentes

nos diversos países do mundo. Percebe-se a convivência de extremos: de um

lado, é o imperativo econômico que comanda as decisões, enquanto que em

outras, a questão das alianças corporativas passa a ter maior peso nos modelos

organizacionais.

Os novos mecanismos genuínos da competitividade estão aliados

às combinações harmônicas interempresariais, tendo em vista que a competição

não se trava mais entre produtos ou serviços, mas sim entre conceitos de

negócios diferentes, promovendo relações contratuais de fornecimento,

distribuição, produção, participação de capital ou cooperação de pesquisa e

desenvolvimento.

Porter (1999), afirma ser a competitividade um alvo móvel, e a

única maneira de se manter competitivo ao longo do tempo é através de um

processo de inovação permanente, sendo enfático a dependência das vantagens

competitivas aos fatores locais, estes especificados pela motivação,

conhecimento e rede de relacionamentos.

A competição convive com cooperação tendo em vista que as

mesmas ocorrem em momentos distintos o que possibilita às empresas o

aproveitamento de sinergias técnicas e produtivas.

6.6 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

A partir da década de 70, houve uma grande modificação no

ambiente competitivo das organizações, surgindo então, o interesse pelo estudo

das aglomerações geográficas das empresas. Para Santos, Crocco e Simões

(2003 apud GALÃO 2006, p. 41-42):

Tais mudanças ocorrem simultaneamente com a emergência de um
novo paradigma tecnológico que impõe um processo produtivo mais
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intenso em conhecimento e pela liberalização econômica, que derrubou
as tradicionais barreiras de comércio, alterando significativamente o
ambiente competitivo e colocando grandes dificuldades para as
pequenas e médias empresas.

Segundo os mesmos autores citados anteriormente, há um

relativo consenso entre vários estudos das micro, pequenas e médias empresas

no que se refere aos desafios enfrentados pelos quais passariam a formação de

redes produtivas, pois os estudos referentes as vantagens de arranjos produtivos

locais para o desenvolvimento tecnológico e regional de um país mostram que

empresas aglomeradas territorialmente podem se beneficiar da aglomeração por

meio das economias externas.

Garcia (2003 apud GALÃO, 2006, p. 42) diz que “a concentração

de empresas de um mesmo setor ou segmento industrial é capaz de gerar

externalidades, que acabam sendo apropriadas pelas firmas, com potencial de

incrementar sua capacidade competitiva”.

Suzigan et al (2003) colocam as economias no centro da

discussão sobre os sistemas locais e produção e também segundo eles as

aglomerações de empresas e instituições têm como característica essencial a

capacidade de gerar economias externas, incidentais ou deliberadamente criadas,

que contribuem para o incremento da competitividade das empresas e, em

conseqüência, do sistema de arranjo local como um todo. As economias externas

podem ser incidentais, decorrentes da:

a) Existência de um vasto contingente de mão-de-obra

especializada e com habilidades específicas ao sistema local;

b) Presença e atração de um conjunto de fornecedores

especializados de matéria-prima, componentes e serviços;

c) Grande disseminação dos conhecimentos, habilidades e

informações concernentes ao ramo.

Ainda em Suzigan et al (2003), além das economias externas

incidentais, os agentes locais (empresas e instituições) podem reforçar sua

capacidade competitiva por meio de ações conjuntas deliberadas, como compra

de matéria prima, promoção de cursos de capacitação gerencial e formação

profissional, criação de consórcios de exportação, contratação de serviços

especializados, estabelecimento de centros tecnológicos de uso coletivo e

cooperativas de crédito entre outros.
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A conjugação das economias externas incidentais com as obtidas

por ações conjuntas deliberadas resulta na chamada eficiência coletiva, principal

determinante da capacidade competitiva das empresas aglomeradas.

De acordo com Lastres e Cassiolato (2003), a aglomeração de

empresas e o aproveitamento das sinergias coletivas geradas pelas interações,

vêem efetivamente fortalecendo as chances de sobrevivência e crescimento,

constituindo-se em importante fonte geradora de vantagem competitiva. Garcia,

Motta e Amato Neto (2004, p. 343) afirmam que:

[...] a literatura que aborda aglomerações tem mostrado que as
empresas pertencentes a este sistema, tanto de países desenvolvidos
como em países em desenvolvimento, são capazes de obter vantagens
competitivas em relação às empresas dispersas geograficamente.

Conforme Telles (2002 apud GALÃO, 2006) a eficiência coletiva é

a vantagem competitiva que vem das externalidades e da ação conjunta e essa

ação promove um grande diferencial de competitividade entre as empresas

aglomeradas e empresas que estão dispersas territorialmente.

No que se refere a Porter (1990), aglomerados ou clusters afetam

a competição em três formas amplas:

a) Incremento da produtividade de empresas baseadas na área;

b) Conduzindo a direção e a velocidade da inovação que guia o

crescimento da produtividade;

c) Estimulando a formação de novos negócios, o que permite ao

aglomerado crescer e se fortalecer.

Concluindo, a participação de aglomerados viabiliza a procura de

matéria-prima, acesso a informações e tecnologias, parcerias e mensuração e

motivação para melhorias.

O acesso à mão-de-obra especializada e funcionários

experientes, além de facilitar a busca, significam custos reduzidos no

recrutamento e seleção. As condições estáveis de um cluster e as oportunidades

de emprego podem atrair pessoal de alto poder produtivo de outras regiões

(PORTER, 1986 apud GALÃO 2006).
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6.6.1 Tipologias e Caracterizações de Arranjos Produtivos Locais

Na visão de Costa (2004) pouco se avançou nas tipologias que

são capazes de pontuar similaridades, diferenças e formas de APL´s. Nesse

sentido Suzigan et al (2003, p. 1 apud GALÃO, 2006, p. 45) dizem que “definir tais

sistemas não é tarefa trivial nem isenta de controvérsias”.

Muitos trabalhos foram desenvolvidos para classificar os tipos de

aglomerados e sistemas produtivos brasileiros, sendo que o quadro abaixo,

demonstra alguns aspectos comuns levantados nas várias abordagens sobre

aglomerações. Os aglomerados podem ter suas divisões em atores ou

características.

A localização baseada nos atores, basicamente demonstra que

um universo de empresas pode ser direcionado ou governado por empresas de

grande porte dentro de uma concentração geográfica, o que por sua vez

determinaria a atuação das demais empresas nesta região de porte menor.

Enquanto que a localização baseada em características,

desvincula-se da questão do porte das empresas e suas interações e

fundamenta-se no compartilhamento de atividades e cooperação mútua.

Quadro 4. Abordagens sobre Aglomerados

Localização Proximidade ou Concentração Geográfica

Atores
Grupos de pequenas empresas; pequenas empresas nucleadas por
grande empresa; associações, instituições de suporte, serviços, ensino,
pesquisa, fomento, financeiras, etc.

Características

Intensa divisão de trabalho entre as firmas; flexibilidade de produção e
de organização; especialização; mão-de-obra qualificada; competição
entre firmas baseada em inovações; estreita colaboração entre as firmas
e demais agente; fluxo intenso de informações; identidade cultural entre
os agentes; relações de confiança entre os agentes; complementaridade
e sinergias.

Fonte: Lemos (1999) apud Cassiolato e Szapiro (2003).

O quadro 5, apresenta as principais abordagens sobre

aglomerações, destacando o conceito e o papel desempenhado pelo Estado,

porém apresentam-se apenas as tentativas para organizar os argumentos

ressaltados nas muitas abordagens sobre o assunto em questão – aglomerações.
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Quadro 5. Principais Abordagens Usuais de Aglomerados Locais

Abordagens Ênfase Papel do Estado

Distritos industriais Alto grau de economias externas
Redução de custos de transação Neutro

Distritos industriais
recentes

Eficiência coletiva – baseada em economias
externas e em ação conjunta

Promotor e
eventualmente

estruturador

Manufatura flexível

Tradições artesanais e especialização
Economias externas de escala e escopo
Redução de custos de transação
Redução de incertezas

Indutor e
promotor

Mileu inovativo

Capacidade inovativa local
Aprendizado coletivo e sinergia
Identidade social, cultural e psicológica
Redução de incertezas

Promotor

Parques científicos,
tecnológicos e tecnópolis

Setores de tecnologia avançada
Intensa relação entre instituições de ensino e
pesquisa/empresa
Hospedagem e incubação de empresas
Fomento à transferência de tecnologia

Indutor, promotor
e, eventualmente,

estruturador

Redes locais

Sistema intensivo em informação
Complementaridade tecnológica identidade social
e cultural
Aprendizado coletivo
Redução de incertezas

Promotor

Fonte: Lemos (1999) apud Cassiolato e Szapiro (2003)

Esse esquema apresenta o grau de complexidade e peso dos

fatores para o sucesso dos aglomerados locais e as dificuldades para

compreender sua dinâmica, segundo Cassiolato e Szapiro (2003).

Independente do grau de complexidade observado no quadro

sintético acima, cabe mencionar que fica claro o papel do Estado, enquanto

agente de governança, articulador e mediador em aglomerados. Uma forte

governança por parte do Estado é determinante para o sucesso dessas novas

formas econômicas porque regulamenta e equilibra interesses entre empresas,

busca incrementar sinergia e elos de parcerias em toda região onde existe a

concentração de atividades e fomenta parcerias e complementaridades entre

firmas.

6.6.2 Foco em Arranjos Produtivos e Inovativos Locais de Micro e Pequenas

Empresas

Segundo Cassiolato e Lastres (2004), a formação de arranjos

produtivos locais visa objetivos do ponto de vista tecnológico, podendo apontar
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vários pontos que essa “junção de empresas” representa para a produtividade,

esses são:

a) Primeiramente, a divisão de tarefas gera um aproveitamento

maior de cada setor, pois é necessária uma participação

dinâmica das empresas que efetivamente fortalece as

chances de sobrevivência e crescimento;

b) Segundo, em conseqüência da dinâmica inovadora ocorre um

processo de aprendizagem coletiva que fortalece ainda mais

as MPE’s para o enfraquecimento dos novos desafios da

chamada Sociedade de Informação;

c) E, finalmente, o entendimento desse conjunto de questões

que passou a constituir uma das principais preocupações das

novas políticas de promoção das MPE’s.

Os economistas, em meados do século XIX, começaram a

questionar a importância do entendimento das sinergias entre a concentração

espacial de atividades produtivas e a própria evolução da civilização (MARSHALL,

1890 apud CASSIOLATO; LASTRES 2004), sendo que, nesse período, o mundo

passava por profundas transformações. Entre elas refletiam-se as convergências

de visão entre as escolas de pensamentos. O foco da análise deixava de centrar-

se sobre as relações entre empresas dentro de um espaço geograficamente

definido. Como decorrência, há uma intervenção do Estado na política, na

indústria e na tecnologia.

Ainda em Cassiolato e Lastres (2004), o conhecimento implícito

passa a adquirir importância nos aspectos políticos, organizacionais e em todo o

ambiente sociocultural. Na década de 1990, deu-se ênfase a isso e uma

relevância de economias e aprendizado por interação entre fornecedores,

produtores e usuários. A literatura neo-shumpeteriana está ligada a essa

abordagem, que lança e desenvolve o conceito de sistemas nacionais de

inovação.

Cabe notar que tal abordagem, adiciona um novo componente

baseado na interligação de softwares e tem como objetivo reduzir custos com

armazenamento, processamento, comunicação e disseminação de informações.

Dessa forma, a competitividade das empresas passa a relacionar-

se às redes que estão inseridas, notando-se cada vez mais como é necessária à
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exploração da dimensão informacional do espaço.

6.6.3 Arranjos Produtivos Locais: Ênfase em Aprendizado, Inovação e Território

De acordo com Cassiolato e Lastres (2004, p.24), “a proposta de

se entender sistemas e arranjos produtivos locais fundamentam-se na visão

evolucionista sobre inovação e mudança tecnológica”, ressaltando que:

a) O reconhecimento da inovação e conhecimento são

elementos centrais do crescimento das nações, regiões,

setores, organizações e instituições;

b) A compreensão de que a inovação se constitui em processo

de busca e aprendizado, o qual, enquanto depende de

interações, é socialmente determinado e fortemente

influenciado por formatos institucionais e organizacionais

específicos;

c) A idéia de que existem marcantes diferenças entre os agentes

e suas capacidades de aprender, as quais refletem e

dependem de aprendizados anteriores;

d) O entendimento de que existem importantes diferenças entre

sistemas econômicos e de inovação de país, região, setores,

organizações, etc. em função de cada contexto social, político

e institucional específico;

e) A visão de que se, por um lado, informações e conhecimentos

codificados apresentam condições crescentes de

transferência – dada a eficiente difusão das tecnologias de

informação e comunicações – conhecimentos tácitos de

caráter localizado e específico continuam tendo um papel

primordial para o sucesso inovativo e permanecem difíceis

(senão impossíveis) de transferidos.

6.6.4 O Conceito Desenvolvido Pela Redesist

Dentro do conceito evolucionista, desenvolveram-se arranjos e

sistemas produtivos e inovativos local, uma análise que está focalizada em um
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conjunto específico de atividades econômicas que possibilita a análise de

interações que levam a introdução de novos processos. Sendo as relações-

técnicas, formais e informais, fundamentais para essas interações – entre

diferentes agentes visando adquirir, gerar e difundir conhecimento

(CASSIOLATO; LASTRES, 2004).

Esses arranjos, apresentam interação não apenas com empresas

atuantes nos diversos ramos de atividades e suas diversas formas de

representação e associação, mas também a inúmeras outras instituições públicas

e privadas. Dessa forma, o enfoque em sistemas e arranjos produtivos locais

privilegia as relações entre conjuntos de empresas e destes com outros atores.

Consoante a definição do artigo de Cassiolato e Lastres (2004), o

foco em arranjos produtivos e inovativos locais de micro e pequenas empresas, a

proposta pela Redesist, SPIL’s designa conjuntos de agentes econômicos,

políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo atividades

econômicas correlatas e que apresentam vínculos expressivos de interação,

cooperação e aprendizagem. As SPIL’s, geralmente, incluem empresas

(produtoras de bens e serviços finais, fornecedores de insumos e equipamentos,

prestadoras de serviços, comercializadoras, clientes, cooperativas, associações e

representações) e demais organizações voltadas à formação e treinamento de

recursos humanos, informação, pesquisa, desenvolvimento e engenharia,

promoção e financiamento, Já o termo Arranjos Produtivos Locais designa

aqueles casos de sistemas fragmentados e que não apresentam significativa

articulação entre os agentes.

O argumento básico do conceito adotado pela Rede é: onde

houver produção de qualquer bem ou serviço haverá sempre um arranjo em torno

da mesma, envolvendo atividades e setores relacionados à aquisição de matéria-

prima, máquinas e demais insumos.

6.6.5 Principais Vantagens do Arranjo Produtivo Local

Conforme Cassiolato e Lastres (2004), seguem abaixo as

principais vantagens dos arranjos produtivos locais:

a) Praticidade de análise e investigação que deixa a organização
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individual de lado e passa a observá-la como uma união, uma

rede que estabelece dinamismo na economia e permite a

criação de uma ponte entre territórios;

b) Objetiva abarcar o grupo de diferentes agentes e atividades

econômicas correlatas que caracterizam qualquer sistema

produtivo e inovativo local;

c) Abrange um ambiente onde o aprendizado ocorre, as

capacitações são criadas e o conhecimento tácito flui;

d) Representam uma política para o aprendizado, inovação e

criação de competências.

Certos desafios surgem junto ao beneficiamento de empresas

para a execução do sistema, sendo um deles referente ao esforço desenvolvido

no processo de conhecer detalhes das limitações e oportunidades presentes nos

arranjos produtivos e também o desenvolvimento em mobilizar e inserir atores na

implementação de novas políticas.

No tocante ao artigo de Cassiolato e Lastres (2004) - deixa claro a

importância em aproveitar as oportunidades associadas à necessidade de:

a) Buscar novos caminhos para o desenvolvimento do Brasil e

seu reposicionamento no cenário crescentemente competitivo

e globalizado;

b) Reconstruir a estrutura produtiva brasileira em novas bases

possibilitando o atendimento de prioridades, regionais e locais,

assim como garantir condições de sobrevivência, dinamismo,

competitividade e inovação das empresas de pequeno porte,

base desta reconstrução;

c) Equacionar o aproveitamento, mobilização e irradiação de

potencialidades e sinergias locais, contribuindo para a

diminuição das desigualdades sociais e regionais.

6.7 AGLOMERAÇÕES INFORMAIS, ORGANIZADAS OU INOVATIVAS.

Alguns autores sugerem taxonomias específicas sobre

aglomerações, como é o caso da proposta elaborada por Mytelka e Farinelli



48
(2000), que classificam as aglomerações como: informais, organizadas ou

inovativas.

De acordo com Mytelka e Farinelli (2000 apud GALÃO, 2006) os

clusters informais e organizados são as formas predominantes em países em

desenvolvimento. Os arranjos informais são, de forma geral, formados por micro e

pequenas empresas, com baixo nível tecnológico, cujos donos/administradores

têm fraca capacidade gerencial. A mão-de-obra também é pouco qualificada,

sendo o treinamento de pessoal uma prática pouco usual. As barreiras à entrada

de novas empresas neste tipo de aglomeração são baixas ou inexistentes. As

formas de coordenação, intenção e relações de cooperação inter-firmas e entre

os diversos agentes são pouco evoluídas, havendo baixa presença de relações

de confiança e troca de informações.

Os clusters organizados têm como principal característica a

capacidade de coordenação entre empresas. A formação de redes de cooperação

interfirmas, direcionadas à provisão de infra-estrutura e de serviços e ao

desenvolvimento de estruturas organizacionais vinculadas à solução de

problemas comuns, faz elevar tanto a capacidade de adaptação tecnológica

quanto o tempo de resposta às mudanças do mercado. Esse tipo de aglomeração

possui mão-de-obra em constante treinamento e capacidade gerencial sempre em

aprimoramento.

Aglomerações inovativas para Mytelka e Farinelli (2000) são

baseadas em setores cuja capacidade inovativa é a grande chave de seu

desempenho. As aglomerações deste tipo, possuem elevada capacidade

gerencial e adaptativa, nível e treinamento da força de trabalho acima de média,

vinculação estreita ao mercado externo, além de um elevado grau de confiança e

cooperação entre os agentes. Todos esses fatores fazem com que esse tipo de

arranjo detenha uma dinâmica diferenciada em relação aos anteriores.

Segundo Lemos, Santos e Crocco (2003 apud GALÃO, 2006, p.

48):

A capacidade de geração de novos produtos e a flexibilidade e rapidez
nas respostas às demandas do mercado são as peculiaridades que
fazem com que mesmo indústrias tradicionais (têxteis, calçados, móveis
etc.), organizadas em aglomerações inovativas, tenham um dinamismo
diferenciado.
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6.8 CONCEITO DE GOVERNANÇA

A governança permite analisar a influência de agentes locais e

também externos na coordenação dos sistemas de produção e na trajetória de

desenvolvimento de capacitação produtiva e inovativa das empresas. Segundo

Cassiolato e Szapiro (2003), o conceito de governança parte da idéia de práticas

democráticas locais por meio da intervenção e participação dos diferentes

agentes nos processos de decisão local. Para os autores, as formas de

governança diferenciam-se de acordo com a presença ou não de uma empresa

ou instituição local que governa as relações técnicas e econômicas em toda a

cadeia produtiva, ou seja, as empresas se organizariam de forma hierarquizada

ou em forma de redes.

Para Lastres e Cassiolato (2004), as governanças hierárquicas

são aquelas em que a autoridade é geralmente internalizada dentro de grandes

corporações, com real ou potencial capacidade de coordenar as relações

produtivas, mercadológicas e tecnológicas no local. As não-hierárquicas

geralmente, caracterizam-se pela existência de aglomerações de micro, pequenas

e médias empresas e outros agentes, onde nenhum deles se apresenta como

dominante.

Segundo Lastres et al (1998), desde a década de 1980, análises

de diversas experiências têm demonstrado o dinamismo tecnológico e o potencial

de desenvolvimento inerente aos diversos tipos de arranjos, em especial de

pequenas e médias empresas localizadas num mesmo espaço regional. Essas

análises levaram ao surgimento de diversos outros estudos de casos que

destacam a importância que assume a proximidade territorial na dinâmica

inovativa de sistemas produtivos. Destacam-se em tais análises, as

características especificas desses arranjos, relativas ao contexto sócio-econômico

e histórico no qual emergem, e a identidade territorial criada, que resulta de um

processo de construção derivado das estratégias de seus atores, dos processos

de aprendizagem coletiva, de formação dos vínculos e da interação entre estes

diferentes elementos.

Para Lastres e Cassiolato (2004), na abordagem dos arranjos

produtivos e sistemas produtivos locais, a dimensão territorial constitui recorde

específico de analise e de ação política, definindo o espaço onde processos
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produtivos, inovativos e cooperativos tem lugar. A proximidade ou concentração

geográfica, levando ao compartilhamento de visões e valores econômicos, sociais

e culturais, constitui fonte de dinamismo local, bem como de diversidade e de

vantagens competitivas em relação a outras regiões.

A territorialização não pode ser vista meramente como a

localização da atividade econômica. Neste sentido, Cassiolato e Szapiro (2003),

afirmam que a questão territorial está ligada à dependência da atividade

econômica em relação a recursos territorialmente específicos. As relações de

proximidade geográfica constituem-se, assim, em ativos específicos valiosos na

medida em que são necessárias para geração de spillovers (relacionam-se com o

efeito vazamento, no qual, pela proximidade geográfica, certos conhecimentos

vazam de uma empresa para outra) e externalidades positivas num sistema

econômico. Uma atividade é totalmente territorializada quando sua viabilidade

econômica está enraizada em ativos (incluindo práticas e relações) que não estão

disponíveis em outros lugares e que não podem ser facilmente ou rapidamente

criadas ou imitadas em lugares que não as têm.

No contexto atual de intensa competição, o conhecimento é a

base fundamental e o aprendizado interativo é a melhor forma para indivíduos,

empresas, regiões e países estarem aptos a enfrentar as mudanças em curso,

intensificarem a geração de inovações e se capacitarem para uma inserção mais

positiva nesta fase (LEMOS 1999). Hansen (2003), afirma que os processos de

aprendizagem são a base a partir da qual se viabilizam mudanças tecnológicas e

inovações, enfatizando que aprendizagem e conhecimento são desafios que

devem ser enfrentados tanto por regiões de alta tecnologia quanto por

aglomerações de atividades tradicionais ou informais localizadas em periferias.

As diferentes abordagens a respeito das aglomerações industriais

têm em comum o fundamento de que a proximidade geográfica facilita a geração

e a transmissão de conhecimento entre os agentes locais. Para Lastres e

Cassiolato (2004), nos arranjos e sistemas produtivos e inovativos, geralmente

verificam-se processo de geração, compartilhamento e socialização de

conhecimentos, por parte de empresas, organizações e indivíduos,

particularmente de conhecimentos tácitos, ou seja, aqueles que não estão

codificados, mas que estão implícitos e incorporados em indivíduos, organizações

e até regiões. Incluem-se no conhecimento tácito:
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a) Saberes sobre o processo produtivo que não estão

disponíveis em manuais;

b) Saberes gerais e comportamentais;

c) Capacidade para resolução de problemas não codificados;

d) Capacidade para estabelecer vínculos entre situações e

interagir com outros recursos humanos.

Os autores lembram que o aprendizado interativo é a principal

forma de transmissão de conhecimento. Salientando a relação entre

aglomerações e conhecimento tácito, Hansen (2003) coloca que no âmbito da

questão regional, as aglomerações locais são as mais propicias à difusão e

produção do conhecimento tácito, mediante o uso de suas redes sociais

historicamente estabelecidas e homogêneas. Os processos inovativos e de

aprendizado são fatores fundamentais para se compreender a dinâmica e a

trajetória dos aglomerados industriais, sendo elementos constituintes em estudos

sobre aglomeração e determinante para a sobrevivência das empresas.

Neste sentido, Lemos (1999) afirma que a interação criada entre

agentes econômicos e sociais localizados em um mesmo espaço propicia o

estabelecimento de significativa parcela de atividades inovativas.

6.9 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS NO PARANÁ

No Estado do Paraná, o trabalho dos arranjos produtivos locais é

realizado em conjunto com o Sistema FIEP, Governo do Paraná, BRDE e

SEBRAE. O trabalho começou em 2004 com quatro aglomerados produtivos. No

ano de 2005 o IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e

Social) apontou a existência de 22 arranjos produtivos locais no Estado.

Os aglomerados têm contribuído para a vida de pequenas e

médias empresas em vários sentidos. O acesso ao crédito, que individualmente

caracteriza-se de forma dificultosa, no caso dos aglomerados, se torna mais fácil.

Quanto à capacitação de mão-de-obra, os arranjos produtivos locais auxiliam na

criação de associações representativas que movimentam cursos de capacitação e

integração entre empresas do arranjo.

Segue a Tabela 1, identificando os arranjos produtivos locais

existentes no Estado do Paraná, com seus respectivos produtos, número de
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indústrias e empregos gerados por municípios, demonstrando sua relevância e

contribuição para a economia local.

Tabela 1. Distribuição das APL´s no Paraná

Região Produtora Produto Nº de
indústrias Empregos

Arapongas Móveis 145 8,0 mil

Apucarana Bonés 200 10,0 mil

Reg. Metrop. de Curitiba Cal e Calcário 90 5,5 mil

Reg. Metrop. de Curitiba Louça e Porcelana 30 1,5 mil

Rio Negro Móveis 111 1,5 mil

Ponta Grossa Móveis de metal e Armazenamento 27 1,0 mil

Imbituva Malhas 50 12,0 mil

União da Vitória Madeiras, Portas e Janelas 200 5,0 mil

Sudoeste do Estado Moda masculina 289 5,5 mil

Cascavel e Toledo Equipamentos e Implementos Agrícolas 54 1,0 mil

Terra Roxa Moda Bebê 48 2,5 mil

Cianorte Confecções 350 12,0 mil

Loanda Metais Sanitários 15 3,0 mil

Paranavaí Derivados de Mandioca 80 15,0 mil

Fonte: Guesths, Maigue. Folha de Londrina (2006, p. 7)
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7 DESENVOLVIMENTO

7.1 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO BRASIL

Desde 1950, dois foram os momentos tidos como marcantes na

agricultura brasileira. O primeiro iniciou-se logo após a Segunda Guerra Mundial,

estendendo-se até os anos de 1970. Nesse período, a possibilidade de mudanças

alimentou as esperanças e estimulou iniciativas diversas em todas as sociedades,

muitas sociedades possuíam uma parcela significativa de sua população no

campo o que estimulou políticas e debates sobre o desenvolvimento agrário no

país. As transformações agrárias seguiram o espírito da época. O período da

expansão capitalista surge com inovações orientadas pela modernização.

Após longos anos desse primeiro momento, viram-se fracassadas

as políticas de desenvolvimento implantadas por diversos países. O fracasso deu-

se devido aos resultados insatisfatórios, principalmente no que diz respeito a

redução da pobreza rural que quase não obteve avanços. A partir dos anos 80 o

enfoque rotulado como neoliberalismo enfraqueceu o papel do Estado na

condução de suas políticas retirando o desenvolvimento rural da cena das

discussões.

O segundo momento de discussões surge por volta dos anos 90.

A desesperança em relação ao futuro agrário do país e as imensas dificuldades

geraram uma inquietude social que reavivou o interesse pelas discussões do

tema. Esse momento indica o surgimento de crescentes esforços sócio-políticos

de revalorização das atividades agrárias.

O desenvolvimento agrícola compreende noções, como área

plantada, produtividade, formatos tecnológicos, uso do trabalho como fator de

produção, entre tantos aspectos produtivos.

Segundo Navarro (2006), a atividade agrícola no Brasil é

caracterizada pela sua heterogeneidade, embora muitas dessas diferenças

tenham sido atenuadas pela difusão dos meios de comunicação e por ampliação

da capilaridade dos meios de transporte, transformando sob vários aspectos as

isoladas áreas agrárias do mundo rural brasileiro. Essa diversidade que existe

entres as regiões do país exige que sejam adotadas medidas e decisões
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igualmente diferentes.

Para as mudanças no Brasil e o seu real desenvolvimento agrário

faz-se necessárias observações quanto a política, ideologia e economia brasileira.

A situação econômica e as políticas brasileiras ancoram-se nas ideologias

capitalistas. Deve-se adotar uma política democrática a fim de reduzir

gradativamente as desigualdades sociais e econômicas. Essa democracia deve

adotar não só os setores populares, mas também a grande massa

empreendedora agrícola.

É dentro deste cenário que se observam as dificuldades,

limitações e contribuições do extrativismo vegetal e cultivo da erva mate, no

estado do Paraná e suas relações com o setor industrial ervateiro.

7.1 COOPERATIVISMO

A cooperação sempre esteve presente na sociedade humana.

Seu surgimento foi ocasionado por necessidades de sobrevivência, promovendo o

agrupamento da sociedade, que com suas idéias e trabalho, buscavam a

realização de seus objetivos.

Quando diversas unidades econômicas – geralmente da mesma
natureza de produção – chegam á conclusão de que certa atividade se
torna por demais custosa para cada uma delas isoladamente, elas se
congregam, formando uma comunidade dotada de organização
administrativa especial, e transferem a esta organização determinadas
tarefas de modo agregado (BATALHA, 1997, p. 516).

O cooperativismo tem por objetivo o desenvolvimento do ser

humano, das famílias e da comunidade. No contexto mundial, no qual predomina

a falta de recursos financeiros da maioria da população, torna-se um instrumento

acessível para as camadas mais pobres da população modificar sua realidade.

Cooperativismo “é assim, economia a serviço do homem, a

serviço de todos” (MAURER 1966, p. 320).

A cooperativa busca satisfazer não somente a necessidade de

consumo por um bem ou serviço, mas também a necessidade social e educativa.

É uma sociedade que pode ser criada por um pequeno grupo de pessoas, que

formarão, com recursos individuais, um capital coletivo que deve garantir suas

atividades.
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O cooperativismo é a livre associação de pessoas que em

colaboração, formam organizações econômicas destinadas a promover os

benefícios sócio-econômicos dos filiados sem visar lucro. A maior finalidade do

cooperativismo é libertar o homem do individualismo através da cooperação,

satisfazendo suas necessidades (ARAÚJO, 1982). O cooperativismo tem a

ambição de construir toda a sociedade sobre novos alicerces: fraternidade e

cooperação mútua de todos os seres humanos (MAURER, 1966, p. 287).

7.2 HISTÓRIA DO COOPERATIVISMO

O movimento cooperativista surgiu durante a revolução industrial,

no início do século XIX, quando o domínio do trabalho pelo capital ocasionou

grandes movimentos sociais. A Inglaterra, a França e a Alemanha serviram de

palco para esses movimentos de defesa e de libertação, por terem sido os

percursores de doutrinas como o liberalismo econômico e a própria revolução

industrial. Nesse período, o liberalismo defendia a livre-concorrência e a não

intervenção do estado em assuntos econômicos e dominava a Europa Ocidental,

abrindo caminho para abusos do poder e conflitos (MENEGÁRIO, 2002). Só

restava ao proletariado o emprego nas indústrias, no comércio e na agricultura,

sob condições desumanas de trabalho, com jornadas de até 17 horas diárias e

baixas remunerações.

Rochdale, pequena cidade da Inglaterra, próxima a Manchester,

contando com mais ou menos vinte e cinco mil habitantes, foi o verdadeiro berço

do movimento cooperativista. (MAURER, 1966, p. 27). Em 1843, operários das

fábricas de algodão da Inglaterra se reuniram para discutir os graves problemas

que enfrentavam, objetivando resolvê-los. Foi quando um operário apresentou a

idéia de organizarem uma sociedade para aumentar o poder de compra de seus

salários. Muitos dias se passaram até que o grupo tivesse 28 operários dispostos

a levar adiante a constituição de uma sociedade cooperativa (PINHO, 1966).

Finalmente, em 21 de dezembro de 1844, no bairro de Rochdale,

vinte e oito tecelões fundaram a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”,

com o resultado da economia mensal de uma libra para cada participante durante

um ano (MENEGÁRIO, 2002).

Naquele momento, os tecelões de Rochdale buscavam uma
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alternativa econômica para atuarem no mercado, frente ao capitalismo

ganancioso que os submetiam a preços abusivos, exploração da jornada de

trabalho de mulheres e crianças e do desemprego crescente, que chegou junto

com a revolução industrial. Os preços eram fixados de forma a não produzir lucro.

Nas assembléias, cada cooperado tinha direito a um voto, independentemente da

participação no capital social, característica que predomina até os dias de hoje.

A constituição de uma pequena cooperativa de consumo estaria

mudando os padrões econômicos da época e dando origem ao movimento

cooperativista. Logo no primeiro ano de funcionamento, o capital da sociedade

aumentou para 180 libras e cerca de dez anos mais tarde o empreendimento já

contava com 1.400 cooperados. O sucesso dessa iniciativa passou a ser um

exemplo para outros grupos (MENEGÁRIO, 2002). O cooperativismo evoluiu e

conquistou um espaço próprio, definido por uma nova forma de pensar do

homem, o trabalho e o desenvolvimento social (BIALOSKORSLI, 1994).

Atualmente, o cooperativismo é aceito por todos os governos e

reconhecido com uma forma democrática para a solução dos problemas sócio-

econômicos e de libertação do trabalhador dos vínculos patrimoniais.

A valorização da união entre as cooperativas existe desde o seu

surgimento, e hoje elas estão organizadas internacionalmente. A entidade que

coordena esse movimento no mundo inteiro é a ACI (Aliança Cooperativa

Internacional).

7.3 DEFINIÇÃO DE AGRONEGÓCIO

Pode-se definir agronegócio como um conjunto de atividades

direta e indiretamente relacionadas com a produção agropecuária, inclusive

agroflorestal. Nesse sentido, pode-se imaginar que além das atividades de

produção primária propriamente dita, existem outras, as quais são anteriores, e

posteriores à mesma.

Segundo artigo publicado por Vendramim (2005), agronegócio é

um conceito que inclui desde o produto primário até a sua industrialização e

comercialização, passando pelos setores de insumos, máquinas e implementos.

Hoje em dia, não basta ter conhecimento sobre a forma de plantar

determinado produto. A competitividade está obrigando o setor produtivo a se
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modernizar, caso contrário o setor terá poucas chances de obter crescimento e

lucratividade, podendo assim correr um grande risco de não conseguir mais

acompanhar o mercado e até mesmo de fracassar em sua área de trabalho, e

isso inclui mudanças na forma de administrar sua produção.

Qualidade é a nova palavra de ordem.  A globalização da

economia, fenômeno que derruba fronteiras e define uma nova ordem para a

gestão dos negócios em todos os segmentos, impõe ao agronegócio brasileiro

uma revisão completa de suas práticas e conceitos.

Lidar cada vez mais profissionalmente com essa entidade

chamada mercado é uma necessidade imperiosa colocada para todos os elos das

cadeias produtivas do agronegócio, sobretudo para aquele inserido “dentro da

porteira”.

Entender a erva mate apenas como um modelo fornecedor de

matéria prima, desconectada dos outros momentos de transformação, torna-se

inviável. Faz-se necessário adquirir a visão sistêmica de produção e

comercialização, buscar eficácia, de forma a favorecer a relação custo/benefício e

permanecer competitivo. O agronegócio passa a ser encarado como um sistema

de elos, abrangendo itens como pesquisa, insumos, tecnologia de produção,

transporte, processamento, distribuição e preço.

7.4 PRINCÍPIOS COOPERATIVOS APROVADOS EM MANCHESTER – 1995

Foi realizado em Manchester, na Inglaterra, em 1995 o Congresso

em Comemoração ao Centenário da Aliança Cooperativa Internacional, no qual

os congressistas, representando cooperativistas do mundo inteiro,

consubstanciaram os princípios básicos do cooperativismo, que deu origem aos

princípios abaixo:

a) 1° princípio – Adesão livre e voluntária: cooperativas são

organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a

usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades

de sócio, sem discriminação racial, social, política ou religiosa

e de gênero;
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b) 2° princípio – Controle democrático pelos sócios: as

cooperativas são organizações democráticas controladas por

seus sócios os quais participam efetivamente no

estabelecimento de suas políticas e na tomada de decisões.

Homens e mulheres, eleitos como representantes, são

responsáveis para com os sócios;

c) 3° princípio – Participação econômica dos sócios: os sócios

contribuem de forma eqüitativa e controlam democraticamente

o capital de suas cooperativas. Parte desse capital é

propriedade comum das cooperativas. Usualmente os sócios

recebem juros limitados (se houver algum) sobre o capital,

como as condições de sociedade;

d) 4° princípio – Autonomia e independência: as cooperativas

são organizações autônomas para ajuda mútua, controlada

por seus membros. Entretanto em acordo operacional com

outras entidades, inclusive governamentais, ou recebendo

capital de origem externa, elas devem fazê-lo em termos que

preservem o seu controle democrático pelos sócios e

mantenham sua autonomia;

e) 5° princípio – Educação, treinamento e informação: as

cooperativas proporcionam educação e treinamento para os

sócios, dirigentes eleitos, administradores e funcionários, de

modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento.

Eles deverão informar o público em geral, particularmente os

jovens e os líderes formadores de opinião, sobre a natureza e

os benefícios da cooperação;

f) 6° princípio – Cooperação entre cooperativas: as cooperativas

atendem seus sócios mais efetivamente e fortalecem o

movimento cooperativo, trabalhando juntas através de

estruturas locais, nacionais, regionais e internacionais;

g) 7° princípio – Preocupação com a comunidade: as

cooperativas trabalham pelo desenvolvimento sustentável de

suas comunidades, por meio de políticas aprovadas por seus

membros.
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7.5 COOPERATIVISMO NO MUNDO

O Cooperativismo está presente em toda parte. Integra os

regimes de economia planejada e os de livre mercado. Pode ser encontrado no

meio urbano e no meio rural.

O número de cooperados em todo o mundo ultrapassa 900

milhões de pessoas, algo como 6 (seis) vezes toda população brasileira. Isso

torna o movimento cooperativista a maior doutrina não religiosa do planeta

(BATALHA, 1997, p. 526). De todas as categorias é a que mais tem crescido no

mundo é a de produtores rurais.

O cooperativismo na Suécia é um dos mais desenvolvidos, tanto

na área de consumo como na produção, no crédito e nos serviços em geral.

No passado, as cooperativas habitacionais foram responsáveis

pela reconstrução da moradia em muitos países que participaram das duas

grandes guerras. Na Inglaterra e no País de Gales, 50% das casas foram refeitas

no regime cooperativista. Em países como Dinamarca, Suíça, Bélgica e Suécia, o

cooperativismo habitacional foi o único meio encontrado pela população para

construção da casa própria (PINHO, 1966)

7.6 COOPERATIVISMO NO BRASIL

O movimento cooperativista brasileiro surgiu em 1847. Quando o

médico francês Jean Maurice Faivre fundou, junto com um grupo de europeus,

nos sertões do Paraná, a colônia Tereza Cristina, organizada em bases

cooperativas. Essa organização, apesar de sua breve existência, contribuiu na

memória coletiva como elemento formador do cooperativismo brasileiro. (PINHO,

1966).

No Brasil são 13 os ramos de cooperativismo definidos pela

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), a saber: agropecuário,
consumo, crédito, educacional, especial, infra-estrutura, habitacional, mineral,

produção, saúde, trabalho, turismo e lazer, transporte de cargas e passageiros.

Conforme o quadro 6, o ramo do cooperativismo com maior

número de cooperativas no nosso país é o de trabalho, seguido do agropecuário e

de crédito. Quanto ao número de cooperados, o ramo com maior número é o de
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crédito, seguido pelo de consumo e agropecuário. Relativamente aos

funcionários, o ramo com maior número é o agropecuário, seguido pelo de saúde

e de crédito.

Quadro 6. Ramos do cooperativismo, número de cooperativas, de
cooperados e de colaboradores
Ramo Cooperativas Cooperados Funcionários
1 – Agropecuário 1.398 865.173 116.919
2 – Consumo 144 1.820.531 7.463
3 – Crédito 1.068 1.890.713 26.068
4 – Educacional 311 66.569 2.827
5 – Especial 9 326 -
6 – Habitacional 356 128.940 1.126
7 – Infra-estrutura 171 585.857 5.299
8 – Mineral 37 48.846 27
9 – Produção 136 25.490 373
10 – Saúde 883 326.579 28.249
11 – Trabalho 1.894 346.100 4.154
12 - Turismo e lazer 14 1.741 5
13 – Transporte 715 52.793 2.590
Total 7.136 6.159.658 195.100
Fonte: OCB (2004), Elaboração: OCEPAR, 2004.

7.7 COOPERATIVISMO NO ESTADO DO PARANÁ

A primeira tentativa de organização no Estado foi em 1847. No

entanto, os primeiros acertos datam o início do século XX com a Associação

Beneficente fundada em 1906 por um grupo de ferroviários no município de Ponta

Grossa, a Cooperativa de Caxias de Curitiba, de 1907 e as Cooperativas

Florestais Paranaenses, fundadas em 1909 Menegário (2002).

Na década de 40, o ciclo de erva-mate no Paraná propiciou o

aparecimento de uma rede de cooperativas de mate. A formação dessas

cooperativas trouxe resultados nunca alcançados: elevação dos preços; garantia,

durante a safra de um preço mínimo fixado; financiamento no ato da entrega do

produto e armazenamento.

A partir de 1947 o cooperativismo do mate no Paraná entrou em

crise devido a dois fatores: excesso de produção e problemas internos de

organização e funcionamento das próprias cooperativas.

No final da década de 50 foi a vez do cooperativismo do ramo

cafeeiro. Como no caso do mate, os incentivos governamentais através do IBC

(Instituto Brasileiro do Café), foram essenciais para a formação e crescimento
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dessas cooperativas. Dentre os incentivos estavam: livre trânsito do café

previamente vendido pelas cooperativas, possibilidade de despacho da produção

durante todo o ano e facilidade de crédito. As causas para o declínio do

cooperativismo do café são praticamente as mesmas das cooperativas do mate.

Entretanto, o grande impulso ao cooperativismo paranaense

aconteceu mesmo nos anos 70, com a formação dos projetos de desenvolvimento

cooperativo. Tais projetos nasceram com as mobilizações de agricultores e da

integração de órgãos ligados ao cooperativismo, o Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Associação de Crédito e Assistência

Rural do Paraná (ACARPA).

Em 1970, surgiram o Projeto Iguaçu de Cooperativismo (PIC),

com 13 cooperativas agrícolas da região oeste e sudoeste do Estado; o Projeto

de Cooperativismo Norte do Paraná (NORCOOP), no ano de 1974, como

resultado da integração de 22 cooperativas agropecuárias; e, por fim, o Projeto

Centro-Sul de Cooperativismo (SULCOOP).Em 1976, que agregava 23

cooperativas agropecuárias das regiões Centro e Sul do Estado (OCEPAR, 2004).

Esses três projetos coincidem com as três ondas de colonização

que ocorreram no Estado, a partir do século XVII. O PIC está relacionado com a

vinda dos colonos do Rio Grande do Sul; o NORCOOP está ligado à expansão do

plantio de café e o SULCOOP relacionado com a mais antiga onda de

povoamento que partiu de Curitiba e Paranaguá, em direção ao centro do Estado.

Conforme dados da OCEPAR/GETEC, o Estado do Paraná

possuía em dezembro de 2004, 210 cooperativas de vários segmentos, 348.000

associados e detinha 55,00% de participação do PIB agropecuário do Paraná.

7.8 A IMPORTÂNCIA DO COOPERATIVISMO

O agronegócio é hoje o principal nicho de negócios da economia

brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país.

Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante e
quase 13% de toda água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388
milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta
produtividade, dos quais 90 milhões ainda não foram explorados. O
Brasil pode aumentar em, no mínimo, três vezes sua atual produção de
grãos. Tudo isso sem prejudicar o desenvolvimento sustentável
ambiental do país. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2004).
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Apesar do êxito das cooperativas de consumo, são os

cooperativos de produção agrícola que vêm apresentando maiores sucessos nas

últimas décadas. Segundo Batalha (1997, p. 538):

As cooperativas do ramo agropecuário são aquelas que servem como
instrumento ou meio para prestar serviços na atividade agropecuária
através de: fornecimento de insumos, assistência técnica, assistência de
crédito, recebimento, classificação, secagem, armazenamento de grãos,
comercialização e, em alguns casos, industrialização.

Com uma população superior a 170 milhões de habitantes, o

Brasil tem um dos maiores mercados consumidores do mundo. Hoje, cerca de

80% da produção brasileira de alimentos são consumidos internamente

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2004).

Esse crescimento populacional e o respectivo aumento na

demanda por alimentos foram acompanhados por uma série de transformações

na agricultura: desenvolvimento tecnológico, abertura de novas fronteiras

agrícolas, aumento expressivo de produtividade e abertura de mercados são

alguns exemplos dessas transformações (MENEGÁRIO, 2001).

As cooperativas deixaram de direcionar seus objetivos apenas à

produção de alimentos e, recentemente, dedicam-se à industrialização da

produção. Agregam, portanto, uma enorme variedade de serviços prestados, que

vão desde assistência técnica, armazenamento e comercialização até assistência

social e educacional aos cooperados.

Depois de várias mudanças ocasionadas por diversos planos

econômicos implantados no país, as cooperativas mostraram sua importância

para a reativação da economia brasileira, incluindo a participação nos níveis de

oferta de emprego e na contenção dos preços internos. As cooperativas têm se

concentrado na redução de custos e na eliminação e melhoria na qualidade de

produtos e serviços oferecidos aos cooperados.

O cooperativismo tem importante participação na produção

agropecuária nacional. As cooperativas agropecuárias participam dos processos

de produção, beneficiamento, armazenamento e industrialização no setor

agropecuário, possibilitando aos seus associados uma participação expressiva

nos mercados interno e externo.
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O cooperativismo apresenta, para o produtor rural, uma grande
vantagem, uma vez que esta forma de organização comprovadamente,
aumenta seu nível de renda, apresentando-se, portanto como uma
empresa altamente interessante. (BATALHA, 1997, p. 538).

As cooperativas, à medida que se desenvolveram, passaram a

ser importantes agentes econômicos e sociais, difusoras de tecnologias e

implementadoras de políticas públicas, agindo como um elo entre o produtor rural

e a política governamental, especialmente a do crédito rural. Com a integração

dos produtores em cooperativas, foram reduzidos os intermediários. (PINHO,

1966).

As cooperativas estão organizadas, com uma participação

importante, em torno dos principais produtos agrícolas. Em muitos municípios, as

cooperativas agropecuárias são os espaços econômicos mais relevantes,

constituindo-se, por isso, em importantes empregadoras de mão-de-obra e

geradoras de receitas para os produtores.

7.9 EXTRATIVISMO VEGETAL NO BRASIL

Ao observar a atividade extrativista vegetal no Brasil percebe-se a

importância, as características e o sistema produtivo da erva-mate na região sul.

Este produto tem sua maior representatividade de produção no Estado do Paraná,

pois este retém a maioria da produção ervateira do país.

Segundo o IBGE (2006), no ano de 2002 a produção primária

florestal do Brasil somou R$ 5.967.00 bilhões. Ainda de acordo com esta fonte, o

segmento da silvicultura contribuiu com 52% e o extrativismo vegetal com 48%

desse total, conforme demonstra a Figura 2. Assim, torna-se de grande

importância a análise das relações da silvicultura e do extrativismo vegetal, tendo

em vista que ambas as relações contribuem diretamente para o tratamento da

questão ambiental no cenário nacional como também nas esferas estaduais.

Analisando os dados, observa-se que dos 48% de extração

vegetal, 79% se referem à extração madeira, sendo que os outros 21% refere-se

à extração não madeireira, conforme representado pela figura 2 - Participação do

extrativismo vegetal.
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 Figura 2. Participação do Extrativismo Vegetal e da Silvicultura
             Fonte: IBGE (2006)

Os principais produtos da extração vegetal, que apresentaram

aumento de produção em 2002, conforme demonstra a tabela 2 são: a carnaúba,

o pó cerífero de carnaúba, carvão vegetal, erva-mate (26,09%), açaí, lenha e a

madeira em tora. Outros nove produtos apresentaram declínio na produção:

babaçu (amêndoa);  palmito;  oiticica (semente); hévea (látex líquido); hévea

(látex coagulado); castanha-do-pará; a piaçava (fibra); o jaborandi (folha) e a

castanha de caju.

Relativamente aos produtos da silvicultura, destaca-se o

crescimento da produção de cascas de acácia-negra (401,25%). Neste segmento

da exploração florestal, a produção de carvão declinou em 4,40%, enquanto a dos

demais produtos apresentou crescimento: resinas (30,92%), folhas de eucalipto

(6,94%), lenha (54,48%), madeira em tora para fabricação de papel e celulose

(5,74%) e madeira em tora (movelaria, construção civil etc.) (10,27%).

Cabe mencionar que a relação da extração vegetal e da

silvicultura no Brasil era registrada e controlada pelo IBGE, sendo que a partir de

2003, passou a ser delegada para as Secretarias de Agricultura Estaduais.

Tal fato, ocasionou uma dispersão e inconsistência no registro,

coleta e análise dos dados, tendo em vista que essa atribuição seria de

autonomia dos Estados com suas próprias metodologias.
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Tabela 2. Produção dos Principais Produtos da Extração Vegetal e da
                Silvicultura

Produtos Produção (t) Variação
Extração Vegetal 2.001 2.002 %
Açaí (fruto)        123.135        131.958             7,17
Babaçu (amêndoa)        114.563        113.935         (-) 0,55
Carnaúba (cera)            2.883            3.120              8,22
Carnaúba (pó)          12.315          15.079            22,44
Castanha de caju            6.266      5.752         (-) 8,20
Castanha-do-pará          28.467          27.389         (-) 3,79
Erva-mate (folha verde)        182.177         229.701            26,09
Hérvea (látex coagulado)            4.368             3.959         (-) 9,36
Hérvea (látex líquido)               131                  74       (-) 43,51
Jaborandi (folha)            1.146             1.088        (-) 5,06
Oiticica (semente)               249                167      (-) 32,93
Palmito          15.596           14.529    (-) 6,84
Piaçava (fibra)          95.447           94.705        (-) 0,78
Carvão vegetal     1.729.319      1.955.377           13,07
Lenha (1) 49.001.583    49.502.542             1,02
Madeira em tora (1) 20.018.491    21.374.527             6,77
Silvicultura
Resina (óleo resina)          28.366          37.136            30,92
Folhas de eucalipto          54.043          57.794              6,94
Cascas de acácia-negra        212.425     1.064.777          401,25
Carvão vegetal     2.092.309   2.000.266         (-) 4,40
Lenha (1)   30.042.485   46.410.020           54,48
Total (1)   69.758.138   75.065.442              7,61
Madeira em tora para papel e celulose (1)   40.999.323   43.351.684              5,74
Para outras finalidades (1)   28.758.815   31.713.758            10,27
Fonte: IBGE (2006).

Entre os produtos obtidos no segmento do extrativismo vegetal

não-madeireiro, do ano de 2002, destacaram-se a erva-mate, que deteve 36% do

valor total da produção; a piaçava (fibra), 20%; o açaí (coquilho), 14%; e o babaçu

(amêndoa), 11%, conforme demonstra a Figura 3.

Junto esses três produtos totalizam 61%, demonstrando um alto

percentual produtivo em relação aos outros produtos citados na figura 3.



66

Figura 3. Principais Produtos da Produção Extrativista Vegetal, em 2002.
Fonte: IBGE (2006)

A Figura 3 mostra, entre os produtos madeireiros, a distribuição

percentual da quantidade total produzida de carvão vegetal, lenha e madeira em

tora, segundo a origem da produção - silvicultura (florestas plantadas) e extração

vegetal (vegetações nativas).

7.10 HISTÓRICO DA ERVA-MATE NO PARANÁ

A erva-mate, nome científico Ilex paraguariensis St HiII, é um

produto de origem florestal que apresenta mais de 400 anos de história, como

produto comercial junto aos países membros do Mercosul e de outros países

latinos como o Chile, Peru e Equador.

O consumo de mate, principalmente sob a forma de chimarrão,

faz parte do hábito alimentar, da cultura, das relações comerciais e da

caracterização política dos Estados do sul do Brasil.

Cerca de 600 espécies representam à família Aqüifoliácea, das

quais 60 ocorrem no Brasil e à qual pertence à erva-mate llex paraguariensis.

Recebeu esse nome em 1822, conforme classificação botânica do naturalista

francês August de Saint Hillaire, do Museu de História Natural de Paris.

A abrangência da área de ocorrência natural da erva-mate é

restrita a três países - Argentina, Brasil e Paraguai. Sendo que, no Brasil, seu

cultivo está restrito a cinco Estados (Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná,

Santa Catarina e Rio Grande do Sul).

A zona produtora de erva-mate no Estado do Paraná está
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concentrada abaixo do paralelo 24°, tendo sido o esteio econômico até o início da

1ª Guerra Mundial, havendo uma concentração de regiões produtoras localizadas

ao sudoeste do estado, principalmente nos municípios de Guarapuava, São

Mateus do Sul, Irati e União da Vitória, conforme apresenta a Figura 4.

Constata-se, também, que no momento não existem indícios de

municípios produtores de erva mate na região norte devido a fatores climáticos e

ao forte cultivo de culturas tradicionais da região, como café, cana-de-açúcar e

soja. A influência social e econômica foi tão acentuada que o Paraná deve a sua

emancipação política à prosperidade deste ciclo, da 5ª Comarca de São Paulo,

em 1853.

Figura 4. Área de Predominância de Erva-Mate no Estado do Paraná.
Fonte: Adaptado de EMATER (2006)

7.11 USOS DA ERVA-MATE

O uso desta planta como bebida tônica e estimulante era

conhecida pelos aborígines da América do Sul. Existem registros de folhas de

erva-mate encontradas em túmulos incas do Peru. Desde os primórdios das

colonizações espanhola e portuguesa são referidos os usos pelos indígenas,

antes mesmo de se iniciar a comercialização da erva mate, pelos jesuítas a partir

de 1610.

Atualmente, existem inúmeras aplicações referentes à erva-mate,
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decorrentes da composição química das folhas (Quadro 7). Dentre as

propriedades atuais, predomina a aplicação industrial para produção de bebidas,

apesar do incremento de um mix de produtos em outros mercados.

Quadro 7. Uso alternativo da Erva-mate e seu Campo de Aplicação

USOS ALTERNATIVOS DA ERVA-MATEAPLICAÇÃO
INDUSTRIAL SUB-PRODUTO

COMERCIAL FORMA DE CONSUMO

Erva-mate cancheada
 Chimarrão
 Tereré
 Chá-mate

BEBIDAS

Extrato de folhas diluído

 Refrigerantes
 Sucos
 Cerveja
 Vinho
 Corante natural
 Conservante alimentarINSUMO DE

ALIMENTOS Clorofila e óleo essencial  Sorvete
 Balas e bombons
 Gomas de mascar

MEDICAMENTOS Extrato de cafeína,
teobromina e flavonóides

 Estimulante do sistema nervoso
central

 Composto para tratamento de
hipertensão, bronquite e
pneumonia

HIGIENE GERAL Extrato de saporinas e óleo
essencial

 Bactericida e antioxidante
hospitalar e doméstico

 Esterelizante
 Emulsificante
 Tratamento de esgoto
 Reciclagem de lixo urbano

HIGIENE E USO
PESSOAL

Extrato de folhas seletivo e
clorofila

 Perfumes
 Desodorantes
 Sabonetes
 Cosméticos

Fonte: Adaptado de Mazuchowski e Rücker (1996 apud MILOCA, 2005)

7.12 CARACTERÍSTICAS DA ERVA-MATE

Como foi dito no texto acima, a erva-mate tem o nome cientifico

de Ilex paraguariensis St. Hill, dado pelo naturalista francês August de Saint

Hillaire, em 1822. A árvore da erva-mate é similar à laranjeira, seu tronco é

acinzentado, podendo chegar a 50 cm de diâmetro. A altura desta planta, quando

adulta pode atingir 15 metros para a espécie nativa, já as plantadas podem ter

diversas variações, sendo normalmente, mais baixas para viabilizar a poda e

extração. As Figuras 5 e 6 trazem exemplos da folha de erva-mate.
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Figura 5. Árvore, Folha da Erva Mate
Fonte: IBGE (2006)

                  Figura 6. Árvore, Folha da Erva Mate
Fonte: IBGE (2006)

A Figura 7 mostra a tendência das áreas de abrangência e os

Estados onde apresenta o cultivo da erva mate, sendo que cerca de 80%

encontra-se em território brasileiro.

          Figura 7. Área de Ocorrência Natural da Erva-mate
Fonte: Adaptado de Mazuchowski e Rücker (1996 apud MILOCA, 2005)

A erva-mate tem a ocorrência concentrada, principalmente, em

área geográfica na faixa extra tropical, associada à mata de araucária, delimitada

geograficamente entre as latitudes 21ºS e 30ºS, e entre as longitudes 48º30’W e

56º10’W, numa altitude predominante entre 500 a 1.500 metros acima do nível do

mar, cobrindo uma área de aproximadamente 450.000 km2 em território brasileiro,

podendo ser encontrada em regiões situadas acima ou abaixo destes limites de

maneira mais esparsa (OLIVEIRA; ROTTA,1985 apud MILOCA, 2005).
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Nessas regiões, há os ervais nativos e também os ervais

plantados. Estes apresentam duas distinções no sistema de produção, a plantada

sombreada e plantada a céu aberto. A erva-mate plantada sombreada é plantada

entre bosques no intuito de que o sol não incida diretamente sobre as folhas,

buscando preservar as características da erva-mate nativa, que apresenta sabor

mais suave, já a erva-mate plantada a céu aberto é plantada a pleno sol e

apresenta sabor mais amargo.

7.13 O SETOR ERVATEIRO NO BRASIL E PARANÁ

O Brasil figura como o maior produtor de erva mate dentre a

tríade de países produtores, com 675.000 toneladas/a.a de produção e 66.055

toneladas exportadas de erva mate, o que por sua vez, reflete o seu destaque nas

exportações em US$ 40.000.000 a.a, seguido pela a Argentina como sendo o

segundo maior exportador.

Tabela 3. Produção e Exp. Mundial de Erva-mate verde no ano de 1995 (ton)

País Produtor Produção (t) Exportação (t) Exportação (US$/FOB)

Argentina 240.000 95.000 31.000.000,00

Brasil 675.000 66.055 40.000.000,00

Paraguai 87.000 380 95.000,00

TOTAL 1.002.000 161.335 71.095.000,00

 Fonte: Adaptado de SUCEI/AR, IBGE/BR, PROPARAGUAY, Rücker (1996)

Segundo a série histórica de produção brasileira de erva-mate,

nos últimos anos tem ocorrido um grande aumento na produção cultivada, reflexo

do aumento da demanda (ROCHA JR, 2001).

Conforme Tabela 4, entre os anos de 1950 a 1995 o maior estado

produto de erva mate nativa, tem sido o estado do Paraná, totalizando 338.715

toneladas neste período.

Cabe mencionar, que conforme a mesma tabela, o estado do Rio

Grande do Sul está se destacando como o maior estado produtor de erva mate

cultivado com um total de 354.339 toneladas, compreendendo o período de 1980
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a 1995, endossando a tendência de aumento da demanda.

Tabela 4. Produção de erva-mate brasileira discriminada por estado (t)
Brasil PR SC RS MSAno

N C N C N C N C N C
1950 60.321 - 19.510 - 12.077 - 16.745 - 11.331 -

1960 110.676 - 33.068 - 34.301 - 29.399 - 13.908 -

1970 113.460 - 31.755 - 23.182 - 29.399 - 124 -

1975 95.109 - 30.587 - 32.709 - 30.493 - 1.320 -

1980 101.878 18.588 38.919 2 33.790 3.457 26.436 15.117 2.732 12

1985 108.132 35.808 71.024 2.897 52.937 6.840 21.724 26.071 3.818 15

1990 145.649 147.072 54.830 6.106 51.825 4.996 34.311 135970 4.683 -

1995 204.065 222.377 59.022 17.246 79.350 27.930 63.412 177181 2.281 20

Fonte: IBGE (2006)
Legenda: N = Plantas nativas e C = Plantas Cultivadas

7.14 O ESTADO DO PARANÁ

Até o início da Primeira Guerra Mundial, o mate manteve-se como

uma alavanca econômica do Paraná. Na época, havia mais de 90 engenhos

destinados ao beneficiamento da erva-mate, exportando principalmente, para o

mercado platino (PARQUE HISTÓRICO DO MATE, 2003).

Atualmente, o Estado possui 399 municípios, abrigando uma

população de aproximadamente 9 milhões, das quais 22% vivem na zona rural,

distribuídas em 369.875 estabelecimentos agrícolas, numa área de 159.466 km2.

A estrutura agrária é formada por pequenos e médios estabelecimentos, que

possuem menos de 50 hectares.

A tabela 4 confronta os municípios de ocorrência, o número de

propriedades rurais e as áreas de ervais nativos e plantados. Destacando-se as

regiões administrativas de Curitiba, Francisco Beltrão e Cascavel composta de

maior número de municípios, os municípios de Irati, Guarapuava, União da Vitória

e Ponta Grossa com a maior área de ervais nativos em hectares, os municípios

de Guarapuava, Cascavel e Francisco Beltrão com a maior área de ervais

plantada e finalmente destacamos os municípios de Irati, Guarapuava e União da

Vitória com o maior número de produtores nativos de erva mate.
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 Fonte: EMATER (1995 apud MAZUCKOWSKI; RÜCKER, 1997).

Com relação à estrutura fundiária nas regiões em que a erva-mate

é explorada e cultivada, a maior parte das propriedades é formada por minifúndios

nos quais os agricultores têm baixa renda e pouco acesso tecnológico para elevar

e melhorar a sua produção. O êxodo rural é facilitado pelo fato de o agricultor não

manter uma renda mínima, o que impede o desenvolvimento sustentável da

agricultura (ROCHA JR., 2001).

As áreas onde são encontradas as árvores de erva-mate,

segundo dados da EMATER (1995 apud MAZUCHOWSKI; RÜCKER, 1997) estão

distribuídas em cerca de 176 municípios paranaenses, predominando ervais

nativos em relação aos ervais plantados. Desta forma, podemos constatar uma

forte concentração do cultivo ervateiro na região sudoeste do Paraná.

As pequenas empresas são as predominantes nos municípios

paranaenses, demonstrando a necessidade de se investir nas pequenas e médias

empresas para aprimorar a qualidade e produtividade do setor.

A Tabela 6 apresenta o número de indústrias por núcleo regional

Tabela 5. Distribuição de propriedades rurais e área de ervais nativos e
                 plantados

Área de ervais (ha) Números de
produtoresRegião Administrativa Nº de

Municípios
Nativa Plantada Nativa Plantada

Curitiba 21 1.105 762 1.000 2.028

Lapa 8 1.799 211 2.485 106

Irati 8 40.876 1.972 5.805 1.206

União da Vitória 15 52.147 1.947 6.038 540

Guarapuava 12 12.520 3.790 7.750 3.068

Pato Branco 14 11.152 2.004 2.960 3.007

Francisco Beltrão 21 2.054 7.149 1.492 2.329

Cascavel 28 1.674 4.507 953 1.480

Toledo 12 26 262 35 674

Campo Mourão 11 146 759 146 3.265

Ivaiporã 11 5.020 281 2.640 132

Ponta Grossa 15 16.908 1.146 1.528 367

Sub-total 176 145.427 24.790 32.832 18.202
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e a estimativa de processamento das indústrias processadoras de erva-mate no

Paraná.

Tabela 6. Processamento de erva-mate e a capacidade industrial instalada das
                empresas ervateiras paranaenses por núcleo regional paranaense

Indústria
Ervateira

Capacidade
Industrial (t/dia) Erva-mate (t/ano)

Oferta Processamento
Núcleo

Regional
Nº Municípios Secador Beneficiador

Verde Canc. Canc. Benef.
Curitiba 11 6 39,0 477,0 345,0 28.360 2.115 18.513

Ponta Grossa 8 3 78,5 78,15 1.146 900 431 469

Irati 10 6 117,0 14,00 6.278 500 1.396 795

União da Vitória 54 9 622,5 93,2 54.491 7.123 16.907 8.517

Guarapuava 73 9 574,9 64,47 54.560 1.388 12.562 5.285

Pato Branco 15 7 186,5 26,3 16.766 - 2.144 4.089

Francisco Beltrão 19 14 40,9 25,05 3.360 200 90 1.202

Cascavel 6 5 - 42,00 2.797 - 350 1.137

Toledo 3 2 - 31,2 440 - - 285

Campo Mourão 1 1 - - - - - -

Ivaiporã 9 3 24,0 - 3.251 - - -

Paraná 209 65 1.683,30 851,37 143.434 38.471 35.995 40.292
Fonte: Mazuchowski e Rücker (1993)

Como pode-se observar existe uma concentração de indústrias

ervateiras nos núcleos regionais de União da Vitória, Guarapuava, Francisco

Beltrão e Pato Branco. Tal evidência, demonstra uma leve tendência de

concentração da atividade industrial ervateira na região Sudeste do Estado

paranaense.

O processo de produção de erva-mate consiste na identificação e

definição de todas as etapas que ocorrem dentro da propriedade rural

relacionadas à produção da matéria-prima erva-mate. Sob cada um dos

processos existentes é aplicada uma tecnologia distinta.

De acordo com o Banco Regional de Desenvolvimento do

Extremo Sul - BRDE (1994); existem três processos de produção empregados na

exploração e cultivo da erva-mate: o extrativista, o não tecnificado e o tecnificado.

Há, também, duas modalidades que podem ser incluídas no

processo de produção da erva-mate diante das tendências que vêm se
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delineando na agricultura:

a) O processo de produção orgânica (CARMO; MAGALHÃES,

1999) exige que a planta seja isenta de todo e qualquer

insumo ou defensivo químico;

b) agricultura de precisão (FRAISSE; FAORO, 2000) que refere-

se de uma técnica que utiliza o Sistema de Posicionamento

Global (GPS) para a coleta de informações especiais nos

terrenos onde será plantada, manejada ou feita a colheita de

determinada cultura.

A indústria ervateira no Paraná tem grandes perspectivas de

crescimento, no entanto, alguns sintomas vêm aparecendo no setor e que

carecem de uma análise e observação mais aprofundada. Segundo artigo

publicado pela UNICAMP - SP (2002), observam-se alguns dos itens que hoje

geram preocupação:

a) O despreparo dos industriais ervateiros frente à globalização

da economia;

b) Falta de visão municipal ou micro-regional da atividade;

c) Parques industriais defasados no processo de modernização

tecnológica e baixos índices de automação;

d) Ausência de parcerias entre indústrias frente novos mercados

e concorrência;

e) Falta de apoio integrado e sistemático das indústrias aos

órgãos de desenvolvimento e pesquisa;

f) Falta de dados mais bem elaborados e de estudos

sistematizados e aprofundados;

g) Dificuldades apresentadas em fatores de natureza

tecnológicos, econômicos e legais.

Conforme Rücker et al (2003), nos fatores mencionados acima,

destacaram-se os tecnológicos, econômicos e legais como os mais preocupantes.

No que tange à tecnologia de produção e processamento da erva mate, a questão

é complexa, pois um setor de grande importância como este para o estado

deveria possuir constante auxílio de recursos e também um contínuo

desenvolvimento tecnológico. Mas, cabe notar que o setor ervateiro, há um

século, não passa por inovações.
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Dessa forma, para que haja desenvolvimento no setor é

necessário apoio tecnológico, pois se relaciona com outros fatores do

agronegócio e as informações pertinentes ao setor aperfeiçoem o desempenho do

setor ervateiro.

Observa-se ainda, a importância em estudar formas para redução

de custos operacionais das propriedades rurais e empresas. A diminuição de

custos é necessidade básica para o aumento da competitividade da erva mate

brasileira. Ainda em Rücker et al (2003), isto requer a determinação dos custos

de produção dos diferentes sistemas produtivos, considerando tamanho de

propriedade, cultivos sombreados e a pleno sol e outras opções de manejo.

É importante notar que a capacitação da mão de obra, dos

agricultores e operários, proprietários e indústrias devem ser considerados. Os

resultados dos treinamentos, qualificação e aperfeiçoamento do setor,

certamente, trarão novos fatores de diferenciação na produção e

conseqüentemente na economia.

A respeito dos fatores econômicos, a partir de 2002, a Argentina

estava em grande crise pondo fim na paridade dólar e peso. Com isso, os preços

da erva mate in natura tornaram-se competitivos, no momento da conversão para

a moeda brasileira (o real).  A erva mate argentina (a cancheada) ganhou maior

quantidade pelas indústrias brasileiras, em detrimento do produto nacional que

passou a ser comercializado em menor volume e a preços inferiores aos

praticados anteriormente.

Segundo Rücker et al (2003), alguns pontos podem e devem ser

avaliados como propostas para contornar os problemas associados aos fatores

apontados, como estimular investimentos na busca de novos mercados e a

pesquisa de novos produtos, o que pode resultar em formas alternativas de

comercialização. E também:

Investir em estratégias de marketing para o produto brasileiro e
paranaense, baseadas na diferenciação destes em comparação ao
produto argentino, destacando-se para tanto o fato do produto
paranaense ser oriundo de áreas de ervais sombreadas e de pequenas
propriedades rurais, com benefícios sociais e ecológicos, como a
sustentabilidade do sistema (RUCKER et al, 2003, p.23).

E, finalmente, sobre os fatores legais, pode-se afirmar que

apresentaram mudanças na legislação no final de 2002, passando valer as
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portarias de nº 302/02 e 303/02, no “Composto de Erva Mate” e a “Erva Mate”

para chimarrão respectivamente. No tocante as portarias observam-se o caráter

permissivo, principalmente, na regulamentação da adição de açúcar no

processamento da erva mate. Essa permissão, para adocicar a erva mate, pode

ser interpretada como atitude de risco, favorecendo determinados segmentos do

agronegócio ervateiro do Brasil e Argentina. Pois é sabido que o consumo de erva

mate tem forte apelo como sendo produtos naturais e saudáveis e a

comercialização já adoçada, compromete a imagem, do mesmo modo,

consumidores que usam o produto tradicionalmente, fazem questão do mesmo

com sabor amargo.

Dado ao contexto mencionado, há a identificação das ações

estratégicas que podem fornecer subsídios ao desenvolvimento e a construção de

vantagens ao setor ervateiro, possibilitando o entendimento de suas

particularidade e movimentos competitivos. Todavia, o entendimento do setor

industrial ervateiro do Paraná consiste em fator de relevância para a economia

regional, induzindo e reforço ou a criação de vantagens competitivas às

necessidades próprias do setor. Desta forma, uma questão principal começa a

persistir como questionamento inevitável para análise:

Porque certas empresas localizadas em um determinado país são
capazes de promover inovações consistentes? Porque elas buscam com
obstinação a melhoria constante, procurando fontes cada vez mais
sofisticadas de vantagem competitiva? Porque são capazes de suplantar
as grandes barreiras à mudança e a inovação que, com tanta freqüência,
precedem o sucesso? (PORTER, 1999, p.178).

7.15 O PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DA ERVA MATE

Desde o início do ciclo da erva-mate até os dias de hoje a

produção sofreu algumas mudanças, em virtude dos processos industriais

apresentados no decorrer dos tempos. Uma dessas mudanças foi à adoção de

engenhos e barbaquás automáticos com grande capacidade de processamento.

Apesar da sua elaboração por modernas indústrias, atualmente

como no passado, a erva-mate passa fundamentalmente pelos mesmos

processos, ou seja, ela é cancheada e beneficiada. Segundo site Casa do

Chimarrão, a erva mate segue os seguintes processos produtivos:
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a) Cancheamento: É o ciclo desenvolvido pelo produtor e

abrange as operações de colheita, sapeco, secagem,

malhação ou trituração, embalagem e armazenamento.

b) Colheita: A época da poda, regulamentada por portaria do

IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), vai de

abril a setembro de cada ano e a colheita pode ser feita tanto

em ervais nativos, como plantados. Todo material atacado por

qualquer tipo de praga, insetos, doenças ou sujo de terra deve

ser evitado no momento da colheita para elevar a qualidade

do produto final.

Recebimento: após a colheita dos arbustos, são ensacadas e

preparadas para serem transportadas até as indústrias, onde receberão o

processo de industrialização.

a) Sapeco: trata-se do momento em que as folhas recebem um

choque térmico, através de chama direta onde, ocorre a

inativação das enzimas oxidantes, ou seja, aquelas que

tornam as folhas enegrecidas. Nesse processo, além de pré-

secagem ocorre o fracionamento inicial da erva-mate. O

sapecador é ponto crítico no processo. Além da facilidade que

a erva-mate possui em adquirir os odores das madeiras

utilizados nesse processo o mal sapeco pode originar

produtos cancerígenos originário da má combustão;

b) Secagem: pode ser feita em primitivos carijós, em barbaquás

ou em aperfeiçoados secadores mecânicos e consiste na

retirada total da umidade da erva. O sistema mais utilizado é o

uso do barbaquá, em que a erva-mate é disposta em um

estrado de madeira, sobre a boca de um túnel, que conduz o

calor produzido por uma fornalha, permanecendo ali por

aproximadamente vinte horas, para a completa torrefação das

folhas. No processo de secagem, por fogo direto, se retira o

restante da umidade do produto, obtendo-se a erva-mate

triturada e seca que é denominada de erva-mate cancheada.

Esse processo faz com que a erva-mate perca cerca de 60%

do seu peso em virtude da desidratação. Atualmente, existe
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processos e sistemas nas indústrias que são modernos e

evitam o contato da erva-mate com a fumaça durante a

secagem;

c) Trituração: depois de seca, a erva é levada para a cancha

(plataforma circular assoalhada dotada ou não de furos) onde

é triturada por um malhador (peça de madeira de forma

troncônica) munido de dentes, que rola sobre a erva, movido

por tração animal ou mecânico;

d) Embalagem: depois da fase de trituração a erva é

devidamente ensacada, normalmente em sacos de 60 kg,

para ser armazenada;

e) Armazenamento: passando por todo processo de

cancheamento a erva-mate, está pronta para ser utilizada

pelos engenhos, para sua elaboração final, ou seja, a

tradicional erva para chimarrão. Nesta fase, normalmente para

o mercado interno, a erva-mate é embalada e comercializada

de imediato, garantindo assim a coloração verde tão

apreciada pela maioria do mercado. O produto destinado à

exportação, na maioria dos casos, sofre um estacionamento

natural (armazenado por longo período). Esse estacionamento

consiste em colocar a erva cancheada embalada em sacos

em um depósito por um período mínimo de 6 meses e nunca

superior a dois anos. Protegido da umidade e luminosidade, o

produto sofre uma transformação, passando a uma cor

amarelada, tão apreciada pelo mercado externo.

No tangente ao processamento de beneficiamento, considerando-

se a erva-mate um produto alimentar, baseando-se neste princípio, temos que

dedicar a ela todos os cuidados para que não se contamine. Enfim, deve-se tomar

todo cuidado durante o processo de preparação, pois dependendo de todo o

processo, o rendimento industrial pode variar.
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Figura 8. Cadeia Produtiva da Erva-Mate.
             Fonte: Adaptado de Andrade, 1999.

Considerando todo processo produtivo da erva-mate, a figura 8

tem a intenção de mostrar resumidamente o processo produtivo da erva-mate.

Sendo assim, o início da cadeia produtiva começa na erva-mate plantada ou na

erva nativa, no entanto da erva plantada é que são retiradas as sementes e feitas

às produções de mudas. Ainda nesse contexto, um segundo momento se

apresenta com a produção de terceiros, que juntamente com a importação de

erva cancheada in natura passa pelas fases de sapecagem, secagem, trituração,

ensacamento (cancheamento e beneficiamento) podendo obter, posteriormente,

os produtos ou subprodutos da erva-mate.

Cabe mencionar, que a fase final que integra todo este processo é

a comercialização, podendo o produto ser destinado tanto para o mercado interno

na forma de chimarrão e semelhante, como também para o externo.

O capítulo a seguir, mencionará os movimentos comerciais

existentes envolvendo o produto mate e suas transações comerciais de

exportação e importação em especial nos países platinos.

7.16 MOVIMENTOS COMERCIAIS: IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES

Conforme foi destacado, o fluxo de comercialização de erva-mate

folha verde no Estado do Paraná, principal produtor brasileiro em volume e

qualidade, além de atender empresas ervateiras tanto no Estado do Paraná como
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no Estado do Rio Grande do Sul, também fornece matéria-prima ao segmento

industrial ervateiro exportador.

A gestão dos recursos naturais pelos empresários ervateiros, o

trabalho executado de acordo com as normas técnicas internacionais e medidas

de eficiência administrativa têm promovido o setor ervateiro brasileiro aos

patamares de competitividade, tanto no mercado interno como no mercado

externo.

Com o aumento em volume das exportações brasileiras da

mercadoria mate a partir de 2004, pressupõe-se que os valores, a partir de 2006,

tendem a ser recuperados e majorados de acordo com os preços praticados no

comércio exterior do Mate.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Sistema

ALICE, em 2005 foi exportada em torno de 31.000 toneladas da mercadoria mate.

Os valores somaram a importância de US$ 25 milhões. Desse total, 92%

destinam-se ao Uruguai, membro do MERCOMATE e principal parceiro comercial

brasileiro, conforme apresenta a figura 9.

Cabe mencionar que a concentração das exportações de mate,

para o Uruguai é extremamente preocupante, pois consequentemente também

reflete uma concentração de faturamento para as indústrias ervateiras brasileiras,

sendo interessante uma busca por novos mercados e um esforço na diminuição

desta dependência.

Figura 9. Comércio Exterior, Exportações Brasileiras (mate)
 Fonte: SEAB/DERAL (2006)
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Quanto às importações brasileiras de mate, com denominação de

origem Argentina, podem ser relacionadas tanto em volume como em valor, aos

primeiros anos da última década do século passado, mantendo uma similaridade,

conforme demonstra a figura 10.

Analisando a figura 10, pode notar que a maior importação

ocorreu em 1996 e logo após ocorreram sucessivas quedas, evidenciando a

potencialidade produtiva nacional.

Figura 10. Comércio Exterior, Importações Brasileiras (mate)
Fonte: SEAB/DERAL (2006)

A queda das importações brasileiras de mate, com origem em

Misiones e Corrientes, Argentina, refere-se à atuação fiscal e mediadora de

preços mínimos negociados pelo Instituto Nacional de Yerba Mate – INYM.

Penalizando, desta forma, a importação brasileira de paus e/ou talos que devem

ser adicionados na produção da erva-mate.

Atualmente, paus e talos de erva-mate servem como adubo

orgânico aos ervais argentinos. Com esse procedimento aconteceu a retração do

mercado importador brasileiro legal.

Confrontando os dados de exportações e importações brasileiras

de mate, período entre jan./1992 até dez./2005, pode observar uma manutenção

nos volumes de exportação com uma leve tendência de aumento para o ano de

2006, conforme demonstra a figura 11.
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             Figura 11. Brasil, Comércio Exterior e Tendência da Mercadoria Mate
             Fonte: SEAB/DERAL (2006)

Cabe mencionar que o volume exportado mantém-se estabilizado,

no entanto, a preços incompatíveis com os custos operacionais da cadeia

alimentar da erva-mate. Em contrapartida, a Argentina diminuiu vertiginosamente

o volume exportado para o Brasil. A balança comercial ervateira Argentina

mantém-se e tende a crescer com os novos mercados conquistados: Oriente

Médio, Rússia e China, tal fato é constatado pela diminuição nas importações

brasileiras de mate.

7.17 PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Analisar a produção agrícola da erva mate no Paraná, torna-se

importante, pois demonstra a relação oferta e demanda e consequentemente os

preços praticados dos produtores para os industriais ervateiros. Entender o

volume produzido de massa folha verde contribuirá para esclarecer a tendência

de oferta da erva cancheada.

Segundo SEAB (2006, p.1) a produção agrícola no período

compreendido entre 1993 e 2004, obteve um crescimento gradual até o ano 2000.

Em 2001, pontificou a produção do período em análise com 336 mil toneladas,

sendo esse o ano de maior produção agrícola. Posteriormente, observa-se uma

diminuição, conforme figura 12, da oferta de matéria – prima iniciada na safra de

2002, tendência está que permaneceu em queda nas safras de 2003 e 2004. Em

2005, estima-se que o volume ofertado e negociado esteja entre 260 mil a 280 mil

toneladas.
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Figura 12 - Evolução da produção agrícola de Erva-Mate, Período 1993 a 2004
Fonte:SEAB/DERAL.Unidade: Mil Toneladas

Analisando o desempenho dos indicadores entre as safras

2002/2003 e 2003/2004, demonstrou-se uma situação preocupante, tendo em

vista a queda acentuada na produção da erva mate no Paraná, preços baixos e

erradicação de ervais em detrimento de culturas mais lucrativas, nestes anos

como a soja, possivelmente contribuíram para esse desempenho. No entanto, a

tendência e expectativa, a partir de 2006 são de crescimento moderado.

Ainda nesse contexto, cabe mencionar que no ranking dos

Núcleos Regionais da SEAB novamente pontuou o Núcleo Regional de União da

Vitória com uma representatividade em torno de 50% do total do volume

produzido e negociado de erva-mate, massa foliar verde (safra 2003/2004). Isto é,

do total das 276 mil toneladas produzidas nesta safra, o Núcleo Regional de

União da Vitória produziu 135 mil toneladas. Analisando estes dados verifica-se a

tendência de concentração da atividade ervateira na região sudoeste, através da

produção e beneficiamento da erva mate.

A figura 13 demonstra a participação da produção agrícola

distribuídas pelos núcleos regionais do Estado.

135
165

192
221

251 264 273

323 336
307 292 276

-

50

100

150

200

250

300

350

400

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004



84

Figura 13 - Participação dos núcleos regionais da seab produção agrícola
de e de erva-mate, Safra 2003/2004.

Fonte: Adaptado SEAB / DERAL (2006)
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8 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O presente capítulo apresenta e discute, à luz da revisão da

literatura, os principais resultados obtidos com as indústrias ervateiras

pesquisadas na região Sudoeste do Paraná.

Para realizar a análise deste setor, por meio do valor dos arranjos

produtivos locais, foram distribuídos 19 questionários semi-estruturados a

proprietários, sócios ou gerentes de indústrias ervateiras, na região Sudoeste do

Estado do Paraná, tendo em vista que esta região detém a maior concentração de

empresas do segmento ervateiro. Foram respondidos e devolvidos ao

pesquisador 14 questionários, correspondendo a 73,7% da amostragem total que

foi pesquisada.

Os questionários foram preenchidos das seguintes formas:

pessoalmente com os entrevistados, por e-mail (questionário eletrônico) e contato

telefônico. A coleta dos dados serviu de base para a análise e discussão dos

resultados. Os dados foram coletados no período compreendido entre os meses

de julho a agosto de 2006.

Cabe mencionar que a análise destes dados deve indicar os

comentários, de forma a corroborar os objetivos geral e específico, de tal maneira

a contribuir e esclarecer o segmento pesquisado.

8.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS ERVATEIRAS DO SUDOESTE DO PARANÁ

O questionário utilizado (apêndice A), inicialmente foi testado em

duas indústrias ervateiras, a fim de simular sua aplicação e identificar possíveis

ajustes e questionamentos que fossem observados. Testar o questionário tinha

como objetivo principal proporcionar correções necessárias, melhorar o

entendimento para os entrevistados e identificar eventuais informações

discrepantes.

Após os testes e correções, coletaram-se dados iniciais com o

objetivo específico de caracterizar as indústrias ervateiras daquela região, a fim

de entender suas especificidades e peculiaridades. Nesse sentido, o instrumento

de pesquisa solicitou aos respondentes que manifestassem sua opinião a respeito

de temas ligados as indústrias, indagando o tamanho da empresa, número de
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funcionários, porte da empresa, grau de instrução, produtos que são

industrializados, capacidade produtiva entre outros questionamentos, que

contribuam para melhor entendermos o ambiente que essas indústrias se

encontram.

Tabela 7. Quantidade de Funcionários
Variável Tipo N %

De 1 a 25 11 78,6

De 26 a 50 1 7,1Quantidade de
funcionários

De 51 a 100 2 14,3

TOTAL 14 100,0

 Fonte: dados da pesquisa (2006)

Conforme pesquisa realizada, pôde-se constatar que a grande

maioria, 78,6%, das empresas pesquisadas possui um número entre 1 a 25

funcionários, o que sugere que estas empresas são de pequeno porte e não

apresentando um número elevado de mão-de-obra, podendo assim trabalhar com

poucos funcionários (tabela 7).

A região Sudoeste, basicamente, está caracterizada pelas micro

e pequenas empresas, onde muitas delas encontram-se na condição da

informalidade. Ainda neste contexto, cabe evidenciar a exceção com duas

empresas consideradas em categoria de grande porte, representando 14,3% da

amostragem. Estas empresas podem ser agentes impulsionadores e

catalisadores de um processo para um arranjo produtivo local, tendo em vista a

capacidade que tem de gerar relacionamentos entre empresas do mesmo setor.

 Tabela 8. Tempo de Atuação
Variável Tipo N %

De 5 a 10 anos 3 21,4
Tempo

Acima de 10 anos 11 78,6

TOTAL 14 100,0

 Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 8 demonstra o tempo de atuação: dos 14 entrevistados,

somente 3 afirmaram que estão atuando no mercado num tempo entre 5 e 10
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anos com 21,4% e 11 entrevistados disseram que estão no mercado a mais de

dez anos, representando 78,6% da amostragem, respectivamente. Essa

constatação sugere afirmação que as indústrias do setor de erva-mate possuem

estabilidade e um alto grau de confiabilidade, tendo em vista que apresentam um

bom período de maturidade.

 Tabela 9. Participação no Comércio Exterior.
Variável Tipo N %

Sim 3 21,4

Não 10 71,4Participação

Pretensão 1 7,1

TOTAL 14 100,0

 Fonte: dados da pesquisa (2006)

Quanto à participação da empresas no comércio exterior,

segundo a tabela 9, dos 14 entrevistados, somente 3, ou 21,4%, alegaram ter

participação neste tipo de comércio, sendo que as exportações destas empresas

são direcionadas totalmente para o mercado uruguaio, tendo em vista a

preferência pelo produto brasileiro em especial o produzido no Estado do Paraná.

Esse dado sugere uma concentração de suas exportações em poucos clientes, o

que é preocupante.

Quanto as outras 10 empresas, que representam 71,4% dos

entrevistados, fica evidenciado que a grande maioria não participa do comércio

exterior. Esse fato está diretamente relacionado ao porte da empresa, pois sendo

pequena, certamente enfrenta maiores dificuldades diante de mercados

globalizados. Sendo assim, a realidade de um arranjo produtivo local poderá

contribuir para a construção de vantagens competitivas, nas quais empresas

realizando parcerias e sinergias poderiam realizar exportações em conjunto como

também conquistar novos mercados.

No quesito, pretensão futura, a maioria dos entrevistados não têm

interesse, tendo em vista as dificuldades e limitações evidenciadas para a

realização das exportações.
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 Tabela 10. Porte da Empresa

Variável Tipo N %
Pequena 9 64,3

Média 4 28,6Participação
Grande 1 7,1

TOTAL 14 100,0
 Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 10 demonstra que a maioria dos entrevistados, com

64,3% de representatividade, encontra-se na categoria de pequena empresa. As

empresas de porte médio apresentam 28,6% dos respondentes e somente 7,1%

são empresas de grande porte. Esses valores sugerem os dados mostrados na

tabela 7, nos quais consta que a grande maioria da empresas tem um número

inferior a 26 funcionários, caracterizando na região pesquisada, uma

concentração da atividade ervateira nas micro e pequenas empresas.

   Tabela 11. Grau de Instrução
Variável Tipo N %

1º Grau Completo 2 14,3

2º Grau Completo 7 50,0

Superior Completo 3 21,4
Instrução

Pós-Graduado 2 14,3

TOTAL 14 100,0

     Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 11 demonstra que metade dos entrevistados, isto é

50,0%, possui segundo grau completo, 21,4% dos entrevistados possuem algum

curso superior e 14,3% representam, tanto entrevistados com primeiro grau, como

também com pós-graduação, respectivamente.

 Neste sentido, observa-se a carência de melhorar o grau de

instrução do segmento, de forma facilitar a observação e aplicação de novos

conceitos que possam incrementar o segmento com constantes trocas de idéias e

conhecimento coletivo.
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Tabela 12. Quantidade Mensal (ton.) Produzida

Variável Tipo N %
350 1 7,1

1000 4 28,6

1160 1 7,1

1500 2 14,3

1600 1 7,1

Quantidade Toneladas

4000 1 7,1

TOTAL 10 100,0

Não Opinaram 4
               Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 12 demonstra basicamente, a capacidade produtiva das

empresas, isto é, o volume em toneladas. Neste sentido, observa-se uma

representatividade de empresas com 28,6% dos entrevistados informando ter

capacidade produtiva de 1000 toneladas mês. Cabe ainda destacar que uma

indústria que percentualmente equivaleria a uma baixa representatividade, com

apenas 7,1% da amostragem total, mas com forte atuação na região, tendo a

maior capacidade produtiva, com 4.000 toneladas mês, sendo percebida como

direcionadora para atuação de micro e pequenas empresas.

     Tabela 13. Produtos Industrializados Pela Empresa
Variável Tipo N %

Chimarrão 14 100,0

Tererê 0 0

Chá Mate 0 0
Produtos

Composto 0 0

TOTAL 14 100,0

 Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 13 mostra que 100% dos entrevistados produzem erva-

mate verde, destinada para o chimarrão. Os demais produtos pesquisados como:

tererê, chá mate e o composto, não são objetos, no momento, de produção da

região pesquisada.  Assim, fica sugerida uma concentração da força produtiva em

um único produto a ser industrializado, o chimarrão. Essa atuação gera estreita

dependência e dificulta a diversificação e diferenciação que poderia ser

desenvolvido com outros produtos ou subprodutos da erva mate.
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Tabela 14. Filiação Sindical ou Associação

Variável Tipo N %

Sim 10 71,4
Filiação

Não 4 28,6

TOTAL 14 100,0

      Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 14 informa que entre os entrevistados, 71,4% estão

filiados ao sindicato do mate (Sindimate) e que apenas 28,5% não fazem parte de

nenhum tipo de associação ou sindicato. Pode-se assegurar que esse tipo de

filiação tem grande importância neste setor, dando suporte as necessidades dos

produtores e aumentando a participação no mercado através de associações,

parcerias e busca de interesse e objetivos comuns. Neste sentido ter um sindicato

representativo fortalece mutuamente o setor industrial ervateiro, como pode

realizar um papel importante para região Sudoeste do Paraná, lembrando a

tendência de concentração geográfica da atividade ervateira na região

pesquisada.

Tabela 15. Parceria Entre Outras Empresas do Setor
Variável Tipo N %

Sim 5 35,7
Parceria

Não 9 64,3

TOTAL 14 100,0

     Fonte: dados da pesquisa (2006)

Quando questionados sobre a existência de algum tipo de

parceria, como mostra a tabela 15, os entrevistados responderam em sua maioria,

64,3% que não participam de nenhum tipo de parceria com outras empresas do

mesmo setor. Apenas 35,7% dos entrevistados têm alguma parceria, com

fornecedores, compartilhamento tecnológico entre indústrias e alguns órgãos

estaduais, no entanto cabe ressaltar que essas parcerias são extremamente

pontuais, não mantendo uma constância de freqüência e relacionamento. Esse

resultado insinua a falta de um agrupamento mais significante no setor ervateiro.

Sem dúvida, estreitar parcerias entre as indústrias ervateiras aumentaria de forma

significativa à competitividade do setor.
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Tabela 16. Origem da Matéria-Prima

Variável Tipo N %

Erval Próprio 0 0

Ervais de Parceiros 0 0Produtos

Ervais de Terceiros 14 100,0

TOTAL 14 100,0

      Fonte: dados da pesquisa (2006)

Quanto à tabela 16, evidencia-se uma concentração total, isto é

100% dos industriais entrevistados informaram obter a matéria prima proveniente

de ervais de terceiros. Esta forma de atuação entende a importância da relação

da indústria ervateira com o pequeno e médio produtor rural da região, já que a

mesma não realiza nenhum tipo de parceria com outros ervais ou mesmo

próprios.

Tabela 17. Armazenagem de Erva-Mate Cancheada
Variável Tipo N %

Sim 8 57,1
Filiação

Não 6 42,9

TOTAL 14 100,0

     Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 17 mostra que 57,1% dos entrevistados armazenam a

erva mate cancheada e 42,9% não armazenam a erva mate. Quanto à

armazenagem da erva cancheada, pode ser feita para atender algumas

finalidades, preços mais atrativos, podendo ser comercializada na entre safra, agir

como um estoque regulador de safras ou no caso de indústrias ervateiras

destinadas a exportação, manter a erva cancheada armazenada por alguns

meses fará com que a mesma obtenha uma coloração amarelada, obtendo assim

um sabor único e bem distinto, o que a torna muito valorizada no mercado

uruguaio.
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Tabela 18. Tempo de Armazenamento

Variável Tipo N %

1 mês 3 21,4

3 meses 0 0

7 meses 1 7,1
Tempo

12 meses 4 28,6

TOTAL 8 100,0

Não Opinaram 6

Fonte: dados da pesquisa (2006)

A tabela 18, sugere o tempo de armazenagem da erva-mate,

sendo que, este tempo pode varia entre um e doze meses. Entre os entrevistados

que responderam apenas quatro ou 28,6% armazenam a erva num período de

doze meses, 21,4% armazenam durante um mês e apenas 7,1% dos

entrevistados armazenam durante sete meses.

             Tabela 19. Número de Sapecadeiras
Variável Tipo N %

Uma 8 57,1

Duas 5 35,7Tempo

Três 1 7,1

TOTAL 14 100,0

               Fonte: dados da pesquisa (2006)

             Tabela 20. Número de Secadores
Variável Tipo N %

Uma 8 57,1

Duas 5 35,7Tempo

Três 1 7,1

TOTAL 14 100,0

               Fonte: dados da pesquisa (2006)

As tabelas 19 (sapecadeiras) e 20 (secadores), respectivamente,

permitem elaborar alguns comentários acerca da capacidade produtiva, porte da

empresa e inovações em equipamentos.

Conforme dados obtidos na pesquisa, observou-se uma igualdade

nos percentuais dos respondentes, demonstrando claramente a forte relação

quanto ao processo de beneficiamento da erva, onde se torna praticamente
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obrigatório a operação da sapecadeiras em conjunto com a secadeira, sendo que,

a dissociação inviabilizaria a conclusão do processo de cancheamento da erva.

Então, dentro desse contexto, verificou-se que 57,1% possuem em suas

indústrias uma sapecadeira e um secador, já 35,7% dos entrevistados possuem

dois secadores e duas sapecadeiras e apenas 7,1% possuem um número maior

destes equipamentos.

A identificação da quantidade destes equipamentos, também

corrobora para percebermos o porte da empresa, onde prevalece a pequena e

média empresa, o que contribui para identificarmos as características dessas

indústrias concentradas na região sudoeste do Paraná.

8.2 PARCERIAS ATUAIS EXISTENTES NA INDÚSTRIA ERVATEIRA DO SUDOESTE DO

PARANÁ

Na seção 8.2 (parcerias atuais existentes na indústria ervateira do

Sudoeste do Paraná) se identificará as parcerias e relacionamentos existentes

entre os diversos atores constituídos, de forma a evidenciar os elos existentes

entre estes agentes como o seu grau de relacionamento na percepção dos

entrevistados.

Tabela 21. Organização do Setor Ervateiro
QUESTÕES 15 DD I CC N

15.1 - Existe representatividade do setor ervateiro a nível regional e
nacional 57,1% 28,6% 14,3% 14

15.2 – Pesquisadores e assistência técnica nas regiões produtoras. 92,9% - 7,1% 14

15.3 - Tem utilização de mão de obra qualificada na produção 50,0% 35,7% 14,3% 14

15.4 - Possui representantes do poder público no setor ervateiro. 100,0% - - 14

15.5 - Há inovações tecnológicas, tanto agroin. e pelos produtores. 64,3% 21,4% 14,3% 14
15.6 - É feito levantamento, processamento e divulgação das
informações acerca do setor ervateiro. 50,0% 50.0% - 14

15.7 - Tem fiscalização da qualificação dos subprodutos do mate 57,1% - 42,9% 14

15.8 - Apresenta envolvimento dos componentes da cadeia prod. 78,6% - 21,4% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

A seção 15, tem como objetivo identificar como o setor industrial
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ervateiro percebe a sua própria organização, evidenciar suas interações,

enquanto grupos de empresa, com a sociedade, entidades de classes e demais

organizações. Analisa a percepção do setor e como se encontra estruturado.

Analisando os subconstructos da tabela 21, fica evidenciado que

o setor industrial ervateiro do Sudoeste do Paraná se encontra com um percentual

alto por item, em especial nos itens 15.4, 15.2 e 15.8, (representantes do poder

público do setor ervateiro, pesquisadores e assistência técnica nas regiões

produtoras e envolvimento dos componentes da cadeia produtiva da erva-mate),

respectivamente.

Ressalta-se, dentre os itens anteriormente mencionados, o

percentual de 100% dos entrevistados que tem a percepção da ausência total de

um representante do poder público, para os interesses do setor industrial ervateiro

do sudoeste. Desta forma, evidencia-se a falta de atuação e governança do poder

público como orientador e norteado das ações empresariais para a região

pesquisada. Seguida de 92,9% de percepção dos entrevistados, quanto ao o item

15.2 (ausência de pesquisadores e assistência técnica nas regiões produtoras)

demonstrando a necessidade de uma articulação mais presente dos órgãos de

pesquisa e desenvolvimento. No entanto, cabe registrar que, foi evidenciado

através de comentários dos entrevistados, que a EMBRAPA, realizou alguns

trabalhos pontuais em anos anteriores, de pesquisa no campo, como também

junto a produtores rurais em algumas indústrias ervateiras da região.

Quanto ao item 15.6 (levantamento, processamento e divulgação

das informações acerca do setor ervateiro), com 50% dos entrevistados

demonstrando indiferença e desinteresse das organizações do setor em divulgar

dados, informações e conhecimentos, mostra a ausência de uma cultura voltada

para o compartilhamento, tão essencial para a direção da construção e

fortalecimento de um arranjo produtivo local para região pesquisada,

evidenciando a necessidade de mudança deste comportamento para a direção da

cooperação.

Na análise desta seção o item 15.7 (fiscalização da qualificação

dos subprodutos da cadeia produtiva da erva-mate) com 42.9%, lembra uma

tendência quanto ao nível de controle de qualidade dos subprodutos da erva-

mate, em especial condições sanitárias e uma preocupação permanente quanto à

qualidade da erva-mate, como também seus subprodutos.
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O item 15.8 (envolvimento dos componentes da cadeia produtiva)

apresentou 78,6%, sugerindo que entre os entrevistados, não existe um

envolvimento maciço entre os participantes da cadeia produtiva do setor ervateiro.

Tabela 22. Agroindústria Ervateira
QUESTÕES 16 DD I CC N

16.1 - Possui processo de modernização tecnológica e de
automação. 21,4% 50,0% 28,6% 14

16.2 - Apresenta sanidade e condições de higiene nas instalações
industriais. - 7,1% 92,9% 14

16.3 - Existe padronização da qualidade dos subprodutos da erva-
mate. - 21,4% 78,6% 14

16.4 - Possui parcerias de indústrias ervateiras, buscando abertura e
atendimento de mercados internos. 71,4% 21,4% 7,1 14

16.5 - Possui parcerias entre indústrias ervateiras, visando abertura
do mercado externo. 78,6% - 21,4% 14

16.6 - O setor mostra um preparo da indústria ervateira frente à
globalização da economia. 78,6% 14,3% 7,1% 14

16.7 - Tem apoio sistemático das indústrias ervateiras aos órgãos de
desenvolvimento, pesquisa e fiscalização, visando: qualificação e
modernização da cadeia produtiva.

28,6% 14,3% 57,1% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

A seção 16, demonstrada na tabela 22, tem como objetivo

principal analisar como o setor agroindustrial da região pesquisada se encontra,

condições gerais das indústrias e relações com demais agentes da atividade

ervateira. Desta forma, pode-se mencionar que analisando os dados, evidencia-se

que os itens 16.4 (parcerias de indústrias ervateiras, buscando abertura do

mercado interno), 16.5 (parcerias entre indústrias ervateiras, visando abertura do

mercado externo) e 16.6 (preparo da indústria ervateira frente à globalização da

economia), sendo 71,4%, 78,6% e 78,6%, respectivamente, mostram a

dificuldade em realizar ações conjuntas entre as empresas, com o objetivo de

atuação cooperativa na conquista de mercados internos e externos, podendo

trazer como conseqüência desta relação, vantagens competitivas mútuas para os

agentes envolvidos nesse processo.

Nesse sentido, também cabe destacar a preocupação do setor

agroindustrial ervateiro quanto ao preparo do mesmo, frente à globalização da

economia, pois na percepção dos entrevistados é grande a falta de capacidade

em enfrentar os movimentos globalizantes (78,6%), que atualmente operam muito

fortemente nas economias nacionais.
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Observa-se também que os itens 16.2 (sanidade e condições de

higiene nas instalações industriais), 16.3 (padronização da qualidade dos

subprodutos da erva-mate) e o 16.7 (apoio sistemático das indústrias ervateiras

aos órgãos de desenvolvimento, pesquisa e fiscalização, visando: qualificação e

modernização da cadeia produtiva) apresentaram alta percepção, o que aponta

para evidências que contribuiriam para a construção de arranjos produtivos locais,

pelo menos nesta seção analisada, com 92,9%, 78,6% e 57,1%, respectivamente.

Quanto às condições de higiene e a qualidade dos subprodutos da erva há uma

preocupação permanente da saúde pública e vigilância sanitária junto às

indústrias ervateiras da região e o apoio sistêmico da agroindústria ervateira aos

órgãos competentes que se fazem presente quando necessário ou solicitado.

Tabela 23. Mercado e Comercialização
QUESTÕES 17 DD I CC N

17.1 - Tem disposição de dados de consumo por subproduto. 64,3% 21,4% 14,3% 14
17.2 - Possui ações conjuntas do setor ervateiro em propaganda
e marketing institucional. 92,9% 7,1% - 14

17.3 - Existem parcerias entre indústrias para realizar
exportações em conjunto. 92,9% - 7,1% 14

17.4 - Apresenta parcerias entre ind. exportadoras e Estado para
divulgação da erva-mate no mercado externo. 92,9% - 7,1% 14

17.5 - Existe parcerias em eventos, palestras e exposições
voltados a consumidores potenciais. 64,3% 35,7% - 14

17.6 - Tem acompanhamento do setor varejista para promoção
de marcas e subprodutos da erva junto ao industrial ervateiro. 71,4% 14,3% 14,3% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

A seção 17, tem como objetivo evidenciar os movimentos

comerciais e de mercado em que as indústrias estão inseridas. Sendo assim, esta

seção demonstrou muito fortemente a desarticulação e carências que o setor vem

apresentando. O item 17.1 (disposição de dados de consumo por subproduto)

com 64.3% demonstra a necessidade da divulgação e compartilhamento de

dados de consumo, o que contribuiria para traçar estratégias comerciais e

atuação junto ao mercado, buscando um posicionamento mais adequado de

produto e mercado. A disposição dos dados relativa ao setor se encontra

relativamente disperso, isto é, diversos órgãos (SEAB, EMATER, IBGE, Sindicato

e demais) contém dados de consumo como outras generalidades, o que, às

vezes, dificulta a obtenção das informações e seu compartilhamento.



97
Ainda nesse contexto, cabe mencionar que os itens 17.2 (ações

conjuntas do setor ervateiro em propaganda e marketing institucional), 17.3

(parcerias entre indústrias para realizar exportações em conjunto) e 17.4

(parcerias entre indústrias exportadoras e Estado para divulgação da erva-mate

no mercado externo), todas com 92,9% da percepção dos entrevistados para

esses subconstructo, mostra a necessidade de perceber as vantagens de realizar

ações conjuntas ao mercado. Como também acompanhamento sistêmico do

mercado varejista para promoção de marcas, pois os itens 17.6 com 71,4%,

sugerem a necessidade de divulgação de dados e informações de mercado entre

os atores envolvidos.

Sendo assim, observa-se um forte isolacionismo entre as

indústrias, em especial ao que tange ações de mercado e comercialização. A

competitividade do setor se mostra extremamente acirrada não permitindo a

construção de uma relação mais cooperativa entre as mesmas.

Tabela 24. Apoios do Serviço Público

QUESTÕES 18 DD I CC N

18.1-Possui viveiro municipal de mudas para garantia da ampliação
e/ou renovação dos ervais. 92,9% 7,1% - 14

18.2-Abrange incremento de ações técnicas voltadas aos produtos
rurais. 92,9% 7,1% - 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

Ainda no contexto das considerações quanto à identificação das

parcerias existentes no setor ervateiro da região Sudoeste do Paraná, torna-se

necessário observar a contribuição dos poderes públicos municipais, estadual e

federal como fomentadores e incentivadores na construção de parcerias e

governança. Sendo assim, as seções 18 (apoio das prefeituras municipais),

19(apoio do governo do Estado do Paraná) e 20 (apoio do governo federal),

respectivamente, explanaram sobre os resultados obtidos.

Na seção 18 observando os subconstructos 18.1 (viveiro

municipal de mudas para garantia da ampliação e/ou renovação dos ervais) e

18.2 (incremento de ações técnicas voltadas aos produtos rurais), mostra que a

atuação das prefeituras municipais pode ser melhorada, com 92.9% dos
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entrevistados discordando do apoio municipal para a região. Evidenciou-se, a

necessidade de elevar a qualidade e quantidade das mudas e sementes, como

também uma atuação mais presente, de técnicos e profissionais nos municípios e

microrregiões demandantes.

Tabela 25. Apoio do Governo do Estado do Paraná

QUESTÕES 19 DD I CC N

19.1 - É feita uma priorização de ações ao setor ervateiro em
especial nos municípios prioritários 92,9% 7,1% - 14

19.2 - Possui assessoria aos planos municipais de erva-mate. 100,0% - - 14

19.3 - Envolve articulação de atividades fomentando a qualidade
junto a produtores e indústrias. 100,0% - - 14

19.4 - Existe implantação da Câmara Setorial da Erva-Mate no
Paraná. 78,6% 21,4% - 14

19.5 - É feita a manutenção de banco de dados, acompanhamento
do comércio exterior e execução de estudos setoriais (DERAL). 64,3% 35,7% - 14

19.6 - Pratica-se a fiscalização do comercio de sementes, mudas e
sua produção nos viveiros florestais. 57,1% 14,3% 28,6% 14

19.7 –Tem desenvolvimento da pesquisa agroindustrial ervateira,
através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. 78,6% 21,4% - 14

19.8 - Possui desenvolvimento de mecanismos para estímulo do
setor ervateiro via BRDE. 100,0% - - 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

Quanto a seção 19, verifica-se fortemente um agravamento nos

percentuais, que demonstram a percepção dos entrevistados quanto ao papel do

governo estadual. Os subconstructo 19.2 (assessoria aos planos municipais de

erva-mate), 19.3 (articulação de atividades fomentando a qualidade junto a

produtores e industriais) e 19.8 (desenvolvimento de mecanismos para estímulo

do setor ervateiro via BRDE), todos com 100% respectivamente, demonstram a

insatisfação e a necessidade de uma atuação mais presente do governo estadual

junto ao setor desta região. Os demais subconstructo, também continuam

mantendo a tendência e consequentemente a percepção, com percentuais

também elevados, da necessidade de uma atuação mais agregadora e

participativa do governo estadual.
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Tabela 26. Apoios do Setor Público Federal

QUESTÕES 20 DD I CC N

20.1 - É feita ampliação de ações de pesquisa para indústria
ervateira, através da EMBRAPA. 14,3% 57,1% 28,6% 14

20.2 - Existe apoio dos agentes financeiros: BNDES, BRDE e
BB, para plantios tecnificados e qualificação das indústrias
ervateiras.

71,4% 14,3% 14,3% 14

20.3 - Há apoio de marketing institucional dos subprodutos da
erva-mate, integrando ações do MICT, Governo do Estado e
indústrias.

100,0% - - 14

20.4 - Tem repasse de boletins referentes ao comércio exterior
da erva-mate, através do Ministério de Relações Exteriores. 100,0% - - 14

20.5 - Existe apoio técnico-operacional, na área de vigilância
sanitária, frente importação de erva-mate. 92,9% - 7,1% 14

20.6 - Possui treinamento técnico aos recursos humanos das
indústrias ervateiras, com apoio do SEBRAE. 71,4% 14,3% 14,3% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

Na seção 20, de acordo com a tabela 26, observa-se o papel do

governo federal, como mais um importante agente incentivador para a construção

de um arranjo produtivo local para a região. Sendo assim, identifica-se por meio

do subconstructo 20.1 (através da EMBRAPA, ampliar ações de pesquisa para

indústria ervateira), com um indício de participação (28.6%), uma atuação junto

aos industriais. Ainda assim, demonstra um percentual acanhado, no entanto,

com um desempenho acima da tendência de discordância que têm dominado na

percepção dos entrevistados.

Ainda neste contexto, salienta-se a dificuldade na organização,

divulgação e compartilhamento das informações, tendo em vista os subconstructo

20.3 (há apoio de marketing institucional dos subprodutos da erva-mate,

integrando ações do MICT, Governo do Estado e indústrias) e 20.4 (tem repasse

de boletins referentes ao comércio exterior da erva-mate, através do Ministério de

Relações Exteriores), ambos com 100% da percepção dos entrevistados

discordando, quanto à informação e apoio de marketing institucional.
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Tabela 27. Fornecedores para Indústria Ervateira

QUESTÕES 21 DD I CC N

21.1 - Há parceria entre fornecedores de erva-mate com
indústrias, a nível microrregional. 14,3% - 85,7% 14

21.2 - Há divisão tecnológica de ervais entre produtores rurais e
indústrias ervateiras. 14,3% - 85,7% 14

21.3 - Tem apoio à produção de sementes envolvendo setores
público e privado. 50,0% 21,4% 28,6% 14

21.4 - Há parceria entre produtores e indústrias ervateiras, com a
participação de órgãos públicos, visando melhor qualidade do
produto.

57,1% 37,5% 7,1% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

Na seção 21, conforme a tabela 27 tem como um dos objetivos,

evidenciar elos de parcerias diversos, o que corroboraria fortemente para

construção de arranjos produtivos locais. Sendo assim, analisando os

subconstructo 21.1 (há parceria entre fornecedores de erva-mate com indústrias,

a nível microrregional), com 85,7% na percepção dos entrevistados, concordam

que existe parceria, o que demonstra uma realidade entre fornecedores e

industriais ervateiros voltado para a busca de um relacionamento mais estreito.

O subconstructo 21.2 (há divisão tecnológica de ervais entre

produtores rurais e indústrias ervateiras), também confirma o contexto de

parceria, com 85,7% dos entrevistados concordando que existe um

compartilhamento de natureza tecnológica entre produtores rurais e indústrias

ervateiras. Neste sentido, a busca por uma matéria prima cada vez melhor,

impõem uma realidade de interação, tendo em vista objetivos comuns (produtor

rural e indústria).

Cabe destacar o subconstructo 21.4 (há parceria entre produtores

e industriais ervateiras, com a participação de órgãos públicos, visando melhor

qualidade do produto), com 57,1% dos entrevistados demonstram suas

percepções quanto à participação dos órgãos públicos na busca da melhoria do

produto, integrando produtores e industriais ervateiros da região. Pode-se

destacar também que 37,5% dos entrevistados alegaram ser indiferentes ao

posicionamento desta questão, isso indica que faltam parcerias entre os

produtores e indústrias ervateiras com a participação de órgãos públicos, isto é

falta uma política específica para o setor ervateiro que ofereça mais apoio aos

produtores e indústrias do setor da erva mate.
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Tabela 28. Parcerias

QUESTÕES 22 DD I CC N

22.1 - Apresenta decisões a nível do CODESUL para implementação
de plano nacional de desenvolvimento da erva-mate. 100,0% - - 14

22.2 - Compreende planos de ação integrada entre entidades
ervateiras e órgãos governamentais. 92,9% 7,1% - 14

22.3 – Abrange integração de ações entre, SEAB/EMATER,
APIMATE e SINDIMATE do Estado do Paraná. 78,6% 21,4% - 14

22.4 - Existe planos de ações entre os Estados (RS, SC, PR, MS),
envolvendo indústrias ervateiras. 57,1% 28,6% 14,3% 14

22.5-É feita integração do setor ervateiro a nível da SEAB/EMATER
com  Associações Comerciais. 78,6% 7,1% 14,3% 14

22.6-Possui parceria na ampliação da matéria-prima e qualidade, a
nível da SEAB/EMATER,  APIMATE. 85,7% 14,3% - 14

22.7-É feita adequação da tributação nos subprodutos da erva-mate
(IPI, ICMS), envolvendo, SEFA-PR, SEAB-PR e setor industrial
ervateiro.

21,4% 50,0% 28,6% 14

Legenda: DD = Discordo totalmente + Discordo; CC = Concordo totalmente + Concordo; I =
Indiferente.
Fonte: dados da pesquisa (2006)

Ainda analisando a pesquisa, a seção 22 mostra na tabela 28, a

dificuldade na percepção dos entrevistados quanto à realização e

desenvolvimento de elos para parcerias na região pesquisada, envolvendo

entidades, órgãos estaduais, associações comerciais e sindicato. Neste sentido,

observando-se os subconstructos 22.1 (apresenta decisões em nível de

CODESUL para implementação de plano nacional de desenvolvimento da erva-

mate) 22.2 (compreende planos de ação integrada entre entidades ervateiras e

órgãos governamentais), e 22.6 (compreende planos de ação integrada entre

entidades ervateiras e órgãos governamentais) com 100%, 92.9% e 78,6%,

respectivamente, demonstram esta desarticulação em que o setor encontra-se

atualmente.

8.3 ANALISAR COMO O CONCEITO DE ARRANJO PRODUTIVO LOCAL, PODERÁ

CONTRIBUIR PARA A INDÚSTRIA ERVATEIRA DO SUDOESTE DO PARANÁ.

Nesta seção, à luz do referencial teórico explanado anteriormente,

se analisará o setor industrial ervateiro da região Sudoeste e como os conceitos,

idéias e valores conhecidos por meio dos arranjos produtivos locais podem

contribuir efetivamente para este setor. O segmento em questão passa por
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dificuldades e até mesmo por certa estagnação. Com estas considerações se

concluirá, o terceiro e último objetivo específico estipulado.

Continuando nesse contexto, ou seja, o de buscar a contribuição

dos arranjos produtivos locais para as empresas, cabe mencionar que um arranjo,

inicialmente é uma nova ordem econômica a ser avaliada pelos setores, pois sua

contribuição e fatores que possam determina seu sucesso dependem de uma

nova formatação e maneira de interação entre os agentes envolvidos em uma

concentração geográfica.

Os princípios que regem e fundamentam um arranjo produtivo

local, exige antes de qualquer interação, uma mudança na percepção e forma de

atuação das empresas, como também um comportamento voltado para a

integração coletiva entre todos os atores pertencentes a uma aglomeração.

Teoricamente, o sucesso dos arranjos produtivos locais devem

estar fundamentados em certos princípios seminais, dentre os quais se destaca a

cooperação com competitividade, busca da eficiência coletiva, relacionamento

inter-organizacional, concentração geográfica de alguma atividade econômica,

compartilhamento de informação e tecnologia, parcerias entre os agentes de uma

localização, geração de sinergias e complementaridade entre partes. Sendo

assim, pode se observar ganhos para a coletividade das empresas inseridas no

arranjo, diminuição no nível de competitividade e contribuição para construção de

vantagens competitivas sistêmicas.

Desta forma, levando-se em consideração os conceitos e idéias

anteriormente expostos, com a finalidade de desenvolver um arranjo produtivo

local para o setor ervateiro na região Sudoeste do Paraná, mostra que está

alinhado com a tendência e vocação em que aquela região apresenta. A

concentração de indústrias ervateiras de pequenos e médios portes na região, a

participação de pequenos e médios produtores rurais, fornecedores locais, a

oferta de mão-de-obra especializada, a presença do sindicato do mate no

município de São Mateus do Sul, as pesquisas e apoio técnico da EMBRAPA, a

participação do SEAB e EMATER na região podem contribuir na busca de uma

articulação coletiva voltada para a realidade de um arranjo produtivo local

ervateiro no Estado do Paraná.

A busca das empresas ervateiras na direção do desenvolvimento

de um arranjo produtivo local certamente estimulará a geração de novos
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negócios, estreitamento de relacionamentos com empresas, acordos comercias

locais de interesse mútuo e um ambiente econômico, na região pesquisada,

propício para sustentabilidade desses aglomerados.

Ainda neste contexto, cabe ressaltar que dentre muitas das

vantagens identificadas com os arranjos produtivos, observa-se a tendência da

diminuição de ações empresariais pontuais e a busca de relações que fortaleçam

a coletividade, obtendo desta forma um resultado superior em detrimento das

ações individuais isoladas.

Sendo assim, acredita-se que os conceitos e idéias dos arranjos

produtivos locais, trariam relevante contribuição para o setor ervateiro, propondo

uma nova forma de relacionamento, atuação e mudança na percepção das partes

que poderia estar envolvido.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta seção tem por finalidade analisar a sistemática e os

estrangulamentos observados no setor ervateiro da região Sudoeste do Paraná.

Sendo assim, as considerações serão agregadas pelos temas que foram

pesquisados em campo, a fim de agrupar as sugestões. Os principais temas

pesquisados foram: Organização do Setor Ervateiro, Agroindústria, Mercado e

Comercialização, Política e Serviço Público e Parcerias.

Inicialmente, serão feitas considerações quanto a Organização do

Setor Ervateiro, que mostrou ter uma estrutura industrial ervateira, inserida em um

ambiente extremamente concorrencial, sem ações de parcerias ou integração do

setor. Observa-se uma dificuldade na integração da cadeia produtiva da erva

mate, com falta de uma clara política para o setor, retratada por uma

desorganização entre os produtores e indústrias. Falta representatividade para o

setor e força política municipal e regional, visando organizar e programar

propostas que englobe a participação de indústrias, produtores, pesquisadores e

representantes do poder público. Informações a cerca do setor ervateiro são

escassas, desuniformes e com baixos índices de divulgação. Aparece também,

baixo nível de envolvimento dos componentes da cadeia produtiva, aliado a pouca

participação de órgãos estaduais.

Quanto ao tema da Agroindústria Ervateira, observa-se o

predomínio do sistema extrativista de exploração com baixos resultados para a

indústria e elevados custos para o produtor. Ausência de parcerias entre

indústrias ervateiras, visando a abertura de novos mercados, como realização de

exportações em conjunto. Postura excessivamente individualista de cada

empresário, dificultando definições de metas futuras para o setor. Despreparo dos

industriais ervateiros frente à globalização da economia com omissão de

parcerias e falta de visão municipal e microrregional da atividade.

Observando o tema pesquisado sobre o Mercado e a

Comercialização fica claro a dificuldade para obtenção de dados acerca de

consumidores, índices de consumo por subprodutos e padrões de bebidas. Falta

de parceria e comodismo quanto a desenvolver ações integradas de

produtividade, qualidade e marketing do setor ervateiro, referente ao potencial de

consumo do mercado interno.
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Ainda neste contexto, a falta de política governamental para o

setor ervateiro, com ausência de mecanismos que fomentem e modernizem este

segmento, dificuldade para desenvolvimento de pesquisas, em face de falta de

recursos e incentivos, seja do Governo como da parceria com o setor privado e

ausência de uma política de créditos e de incentivos para desenvolver os elos de

parceria entre a produção, industrialização e comercialização da erva mate,

demonstram o cenário de dificuldade para melhorar a política e os serviços

públicos destinados ao setor ervateiro.

Contudo, o termo Parceria, deixa clara a falta de integração nos

diversos níveis da cadeia produtiva, a inexistência de parcerias referenciais entre

indústria e promoção integrada da atividade ervateira, a ausência de atuação

integrada entre indústrias ervateiras e poder público para execução de marketing

institucional e os baixos níveis de integração entre órgãos públicos e indústrias

frente às necessidades da cadeia produtiva da erva mate.

Sendo assim, baseando-se no conjunto de constatações acima

mencionados, fica evidenciado que o cenário atual do setor industrial ervateiro, da

região Sudoeste do Paraná, encontra-se extremamente distanciado dos princípios

e conceitos que contribuem para a construção e fortalecimento de um arranjo

produtivo local. Desta forma, torna-se necessário desenvolver aspectos

fundamentais que podem nortear as indústrias da região para um arranjo

produtivo, com características baseadas no compartilhamento de informações,

tecnologia, fornecedores, inovações e parcerias com órgãos, entidades e

instituições de forma a promover uma mudança nos relacionamentos na região

pesquisada.

Concluindo, uma forte governança de algumas empresas líderes

do setor ou de entidades representativas, dos interesses do segmento,

contribuiria para iniciar elos de parcerias e relacionamento, tão necessário para

nortear um conjunto de empresas concentradas em uma localização geográfica

na direção de um arranjo produtivo local, com uma visão de atuação voltada para

a cooperação da coletividade, associativismo e ganhos em vantagens

competitivas.
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Apêndice A – MODELO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

Caracterização da Empresa:
1.Quantidade de Funcionários:
(    ) De 1 a 25 (   ) De 26 a 50 (   ) De 51 a 100

2. Tempo de atuação no setor:
(   ) De 1 a 5 anos (   ) De 6 a 10 anos (   ) Acima de 10 anos

3. Participação no comércio exterior;
( ) Sim (   ) Não (   ) Pretensão futura

4. Porte da empresa:
(   ) Micro (   ) Pequena (   ) Média (   ) Grande

5. Grau de Instrução:
(   ) 1° Grau Completo (   ) 2º Grau Completo   (   ) Sup.Completo
(   ) Sup.Incompleto (   ) Pós Graduação

6. Qual a quantidade produzida/mês/ton.) pela indústria: ________________.

7. Produtos industrializados pela empresa:
(   ) Chimarrão (   ) Tererê (   ) Composto
(   ) Chá Mate (   ) Outros________________.

8. A empresa é filiada a algum sindicato ou associação?
(   ) Sim. Qual? _______________________________________  (   ) Não

9. A empresa tem algum tipo de parceria com outras empresas do mesmo setor?
(   ) Sim. Qual? _______________________________________  (   ) Não

10. Qual a origem da matéria-prima (erva-mate verde):
(   ) % Erval Próprio (   ) % Ervais de Parceiros (    ) % Ervais de Terceiros

11. Armazena erva-cancheada:(   ) Sim, quanto tempo_____________.(   ) Não

12. A empresa possui uma Área Construída de: ____________m²

13. Número de sapecadeiras:
(   ) Uma (   ) Duas (   ) Três (   ) Acima de três.

14. Número de secadores:
(   ) Um (   ) Dois (   ) Três (   ) Acima de três.
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Instrução de preenchimento:
Assinale uma única opção em cada linha, conforme sua opinião utilizando a
legenda abaixo:
1 - DISCORDO TOTALMENTE 4 - CONCORDO PARCIALMENTE
2 - DISCORDO PARCIALMENTE 5 - CONCORDO TOTALMENTE
3 - NEM CONCORDO NEM DISCORDO

15. Organização do Setor Ervateiro DT DP IND CP CT
15.1-Existe representatividade do setor ervateiro a nível regional e
nacional 1 2 3 4 5

15.2-Pesquisadores e assistência técnica nas regiões produtoras. 1 2 3 4 5
15.3-Tem utilização de mão de obra qualificada na produção 1 2 3 4 5
15.4-Possui representantes do poder público no setor ervateiro. 1 2 3 4 5
15.5-Há inovações tecnológicas, tanto agroindustriais e pelos
produtores. 1 2 3 4 5

15.6-É feito levantamento, processamento e divulgação das
informações acerca do setor ervateiro. 1 2 3 4 5

15.7-Tem fiscalização da qualificação dos subprodutos da erva-
mate. 1 2 3 4 5

15.8-Apresenta envolvimento dos componentes da cadeia
produtiva. 1 2 3 4 5

16. Agroindústria Ervateira DT DP IND CP CT
16.1-Possui processo de modernização tecnológica e de
automação. 1 2 3 4 5

16.2-Apresenta sanidade e condições de higiene nas instalações
industriais. 1 2 3 4 5

16.3-Existe padronização da qualidade dos subprodutos da erva-
mate. 1 2 3 4 5

16.4-Possui parcerias de indústrias ervateiras, buscando abertura
e atendimento de mercados internos. 1 2 3 4 5

16.5-Possui parcerias entre indústrias ervateiras, visando
abertura do mercado externo. 1 2 3 4 5

16.7-O setor mostra um preparo da indústria ervateira frente à
globalização da economia. 1 2 3 4 5

16.8-Tem apoio sistemático das indústrias ervateiras aos órgãos
de desenvolvimento, pesquisa e fiscalização, visando:
qualificação e modernização da cadeia produtiva.

1 2 3 4 5

17. Mercado e Comercialização DT DP IND CP CT
17.1-Tem disposição de dados de consumo por subproduto. 1 2 3 4 5
17.2-Possui ações conjuntas do setor ervateiro em propaganda e
marketing institucional. 1 2 3 4 5

17.3-Existem parcerias entre indústrias para realizar exportações
em conjunto. 1 2 3 4 5

17.4-Apresenta parcerias entre ind. exportadoras e Estado para
divulgação da erva-mate no mercado externo. 1 2 3 4 5

17.5-Existem parcerias em eventos, palestras e exposições
voltados a consumidores potenciais. 1 2 3 4 5

17.6-Tem acompanhamento do setor varejista para promoção de
marcas e subprodutos da erva junto ao industrial ervateiro. 1 2 3 4 5
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18. Apoios do Serviço Público. DT DP IND CP CT
 Apoios das Prefeituras Municipais. 1 2 3 4 5
18.1-Possui viveiro municipal de mudas para garantia da
ampliação e/ou renovação dos ervais. 1 2 3 4 5

18.2-Abrange incremento de ações técnicas voltadas aos
produtos rurais. 1 2 3 4 5

19.Apoios do Governo de Estado do Paraná. DT DP IND CP CT
19.1-É feita uma priorização de ações ao setor ervateiro em
especial nos municípios prioritários 1 2 3 4 5

19.2-Possui assessoria aos planos municipais de erva-mate. 1 2 3 4 5
19.3-Envolver articulação de atividades fomentando a qualidade
junto a produtores e indústrias. 1 2 3 4 5

19.4-Existe implantação da Câmara Setorial da Erva-Mate no
Paraná. 1 2 3 4 5

19.5-É feita a manutenção de banco de dados,
acompanhamento do comércio exterior e execução de estudos
setoriais (DERAL).

1 2 3 4 5

19.6-Pratica-se a fiscalização do comercio de sementes, mudas
e sua produção nos viveiros florestais. 1 2 3 4 5

19.7-Tem desenvolvimento da pesquisa agroindustrial ervateira,
através da Sec. de Ciência e Tecnologia. 1 2 3 4 5

19.8-Possui desenvolvimento de mecanismos para estímulo do
setor ervateiro via BRDE. 1 2 3 4 5

20.Apoios do Setor Público Federal. DT DP IND CP CT
20.1-Através da EMBRAPA, é feita ampliação de ações de
pesquisa para indústria ervateira. 1 2 3 4 5

20.2-Existe apoio dos agentes financeiros: BNDES, BRDE e BB,
para plantios tecnificados e qualificação das indústrias
ervateiras.

1 2 3 4 5

20.3-Há apoio de marketing institucional dos subprodutos da
erva-mate, integrando ações do MICT, Governo do Estado e
indústrias.

1 2 3 4 5

20.4-Tem repasse de boletins referentes ao comércio exterior
da erva-mate, através do Ministério de Relações Exteriores. 1 2 3 4 5

20.5-Existe apoio técnico-operacional, na área de vigilância
sanitária, frente importação de erva-mate. 1 2 3 4 5

20.6-Possui treinamento técnico aos recursos humanos das
indústrias ervateiras, com apoio do SEBRAE. 1 2 3 4 5

21. Fornecedores para Indústria Ervateira. DT DP IND CP CT
21.1-Há parceria entre fornecedores de erva-mate com
indústrias, a nível microrregional. 1 2 3 4 5

21.2-Há divisão tecnológica de ervais entre produtores rurais e
indústrias ervateiras. 1 2 3 4 5

21.3-Tem apoio à produção de sementes envolvendo setores
público e privado. 1 2 3 4 5

21.4-Há parceria entre produtores e industriais ervateiras, com
a participação de órgãos públicos, visando melhor qualidade do
produto.

1 2 3 4 5
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22. Parcerias. DT DP IND CP CT
22.1-Apresenta decisões a nível do CODESUL para
implementação de plano nacional de desenvolvimento da erva-
mate.

1 2 3 4 5

22.2-Compreende planos de ação integrada entre entidades
ervateiras e órgãos governamentais. 1 2 3 4 5

22.3-Abrange integração de ações entre, SEAB/EMATER,
APIMATE e SINDIMATE do Estado do Paraná. 1 2 3 4 5

22.4-Existe planos de ações entre os Estados (RS, SC, PR, MS),
envolvendo indústrias ervateiras. 1 2 3 4 5

22.5-É feita integração do setor ervateiro a nível da
SEAB/EMATER com  Associações Comerciais. 1 2 3 4 5

22.6-Possui parceria na ampliação da matéria-prima e qualidade,
a nível da SEAB/EMATER,  APIMATE. 1 2 3 4 5

22.7-É feita adequação da tributação nos subprodutos da erva-
mate (IPI, ICMS), envolvendo, SEFA-PR, SEAB-PR e setor
industrial ervateiro.

1 2 3 4 5


