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RESUMO 
Para as pequenas e médias empresas, a formação de redes têm funções importantes para a própria sobrevivência. No
caso das agroindústrias familiares, a formação das redes, por meio de associações, tem a característica de suprir alguns
aspectos de escala, escopo, recursos financeiros entre outros. Neste estudo o foco será dado à Associação Regional da
Agroindústria  –  AREA.  O  objetivo  da  pesquisa  é  de  compreender  a  relação  entre  a  associação  regional  das
agroindústrias familiares e o conceito de redes como forma de beneficiamento às agroindústrias participantes. Por meio
de um estudo de caso na AREA, foram feitas entrevistas com a presidente e entrevistas semiestruturadas e observações
com  algumas  agroindústrias  familiares  associadas.  Como  benefício  principal  apontado  por  ambas  as  partes,  foi
identificada  a  atuação  da  AREA  na  coordenação  das  feiras.  Foram  encontrados  alguns  pontos  de  interesse  das
agroindústrias, principalmente com relação a participação em treinamentos sobre gestão e um suporte no marketing dos
produtos.  Por  meio  deste  estudo,  foi  possível  a  identificação  de  pontos  abordados na  teoria,  sendo colocados no
contexto prático das agroindústrias familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Agroindústria Familiar; Benefícios; Redes.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil a intensificação da modernização da agricultura se deu a partir de 1960. O processo
visou favorecer o aumento da produtividade e ocorreu principalmente na base técnica, com uso de:
máquinas,  fertilizantes,  agrotóxicos  e  genética  (PREZOTTO,  2002).  Com as  novas  tecnologias,
obteve-se aumento em escala de produção e em índices de produtividade (PREZOTTO, 2002). Com
isso, as diferenças socioeconômicas aumentaram, levando a uma concentração de renda e uma
queda no número de pessoas inseridas na produção rural, de forma direta em especial às vinculadas
em pequenas propriedades (PREZOTTO, 2002)

Desse modo, muitos agricultores foram excluídos do processo de integração, e têm perdido,
cada vez mais, a possibilidade de participar do mercado. Prezotto (2002, p. 135-136) explica que
esta desigualdade potencializa problemas sociais e ambientais, como a “falta de oportunidade de
trabalho, a concentração de renda e o aumento da pobreza, a migração desordenada da população,
[...], e a diminuição da qualidade de vida da população”. No que tange às políticas públicas apenas a
partir de 1990 os agricultores familiares começaram a receber maior suporte para o desenvolvimento
de empregos, renda e sustentação dos agricultores (PRADO JUNIOR, 1981; TOMASETTO et al.,
2009; ZERBATO, 2013). Uma alternativa para a melhoria da renda e a geração de empregos no
campo surgiu com a industrialização nas agroindústrias familiares, possibilitando agregar valor à
produção (GOMES; SCHMIDT, 2013). 

Outra ação neste sentido foi  a lei  nº 11.326/2006, a qual  estabelece as diretrizes para a
formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais (BRASIL,
2006). A Lei nº 11.326/2006 estabelece quatro requisitos que devem ser observados para que a
atividade  seja  categorizada  como  agricultura  familiar,  a  saber:  a)  o  agricultor  não  pode  deter
propriedade maior que quatro módulos fiscais (medida de uma área medida em hectares, a qual
varia conforme o município de acordo com suas particularidades (BRASIL, 1964)); b) a mão de obra
utilizada na propriedade seja predominantemente familiar; c) porcentagem mínima de renda familiar
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oriunda da atividade econômica do estabelecimento; e d) o estabelecimento seja dirigido com a
família.

O Paraná, devido ao elevado número de pequenas propriedades rurais, ao impacto que estas
propriedades geram a diversos municípios essencialmente agrícolas, desenvolveu em ação própria
desde  1999  um  programa  denominado  Fábrica  do  Agricultor,  o  qual  visa  a  promoção  da
industrialização da produção, incentivando a profissionalização, aumento da renda e permanência
da família no campo (EMATER, 2016). 

Conforme o Portal Brasil (2015), apesar de a agricultura familiar ser responsável por 70% da
produção nacional, há diversos problemas relacionados, principalmente, com a comercialização e a
organização  da  produção.  Neste  sentido  uma  possível  solução  seria  a  formação  de  redes
estratégicas, a fim de promover a inserção da firma. Gulati et al. (2000), como pontos positivos das
redes, destacam o maior o acesso da firma à: informações, recursos, tecnologias e mercados, além
de possibilitar o aprendizado, economias de escala e escopo e partilhar riscos. Por outro lado, os
pontos negativos podem ocorrer devido aos mecanismos de lock-in e lock-out, ou seja, a empresa
fica refém de acordos realizados dentro da rede (GULATI et al.,  2000). Entretanto, no caso das
agroindústrias, em especial as agroindústrias familiares, a organização em forma de redes favorece
a solução de uma série de problemas relacionados à legalização, acesso aos mercados e marketing
de produtos, os quais individualmente seriam de difícil solução (GOMES; SCHMIDT, 2013).

No Paraná, uma ação neste sentido são as feiras intituladas “Sabores do Paraná” (FSP), nas
quais são disponibilizados quase 1.200 diferentes itens. Estas feiras são organizadas em diversos
municípios do estado (SECRETARIA..., 2011). Especificamente no caso de Maringá, a feira ocorre
em parceria  realizada com a prefeitura de Maringá e outros  órgãos desde 2006 e possibilita  a
comercialização de produtos oriundos de agroindústrias familiares (PREFEITURA..., 2016). 

Frente ao cenário descrito, esta pesquisa buscou resposta para a seguinte questão: como a
organização da associação regional das agroindústrias familiares se relaciona com o conceito de
redes para o beneficiamento das agroindústrias participantes? Como forma de direcionamento do
estudo esta  pesquisa  tem por  objetivo  compreender  a  relação entre  a  associação regional  das
agroindústrias familiares e o conceito de redes como forma de beneficiamento às agroindústrias
participantes. 

Na literatura, as agroindústrias familiares vêm sendo trabalhadas por autores como Prezotto
(2002), Wilkinson (2002) e Gomes e Schmidt (2013) principalmente como forma de agregar renda
para as famílias. Estudos de Leonardi et al. (2010) e Pettan et al. (2004) apresentam a importância
da rede e a diferenciação na competitividade das agroindústrias familiares, se comparadas às que
atuam isoladamente. Desta forma, este estudo apresenta a importância de levantar os benefícios
para as agroindústrias familiares com a participação em associações.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para que o objetivo de pesquisa fosse alcançado, alguns procedimentos metodológicos foram
estabelecidos.  Este  estudo  tem  por  característica  utilizar  uma  abordagem  qualitativa.  Em  uma
pesquisa qualitativa, pode-se utilizar diversas técnicas para coleta de dados, tais como: entrevistas,
observações, análises históricas, entre outras (VIEIRA, 2004). Para verificar o beneficiamento do
uso das redes pelas agroindústrias familiares, optou-se por adotar a metodologia de estudo de caso.
O presente estudo será feito com a Associação Regional da Agroindústria – AREA e será adotada
uma estrutura analítica linear.

Segundo Yin (2001, p. 21), o estudo de caso “permite uma investigação para se preservar as
características holísticas e significativas dos eventos da vida real”. O estudo é realizado para se
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examinar acontecimentos contemporâneos. O diferencial do estudo é a possibilidade de lidar com
uma  ampla  quantidade  de  evidências,  tais  como:  documentos,  entrevistas,  observações,  entre
outras (YIN, 2001).

A presente pesquisa se caracteriza por ser um estudo de caso único, onde serão verificados
os benefícios percebidos pelas agroindústrias familiares participantes da AREA. O estudo de caso
único é utilizado para “determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro
conjunto alternativo de explanações possa ser mais relevante” (YIN, 2001, p. 62). O estudo de caso
único presente neste estudo tem a característica de ser holístico, pois visa examinar os benefícios
percebidos pelas agroindústrias familiares de forma global na associação.

A pesquisa se classifica como descritiva, pois visa descrever os benefícios percebidos pelas
agroindústrias  familiares  ao  participarem  AREA.  O  corte  utilizado  para  o  estudo  foi  o
transversal/seccional.  Com  este  tipo  de  corte,  o  interesse  é  a  percepção  dos  gestores  das
agroindústrias com os benefícios percebidos por participar da associação no momento da coleta. A
unidade de análise adotada para esta pesquisa foi a associação AREA, na qual, conforme Vieira
(2004), é nela que as inferências serão realizadas. 

Para  a  coleta  de  dados,  foi  optado  por  coletar  dados  inicialmente  com a  presidente  da
associação  e,  posteriormente,  com as  agroindústrias  participantes  da  associação.  Um dos  três
princípios para a coleta de dados apresentado por Yin (2001, p. 106) foi o da “utilização de várias
fontes de evidências, e não apenas uma”.  Portanto, para este estudo, optou-se tanto por realizar
entrevistas semiestruturadas, como também, observações não participantes.

A primeira etapa de coleta de dados foi realizada em 23 de novembro de 2016. Esta coleta foi
realizada por meio de entrevista semiestruturada com a presidente da AREA. A entrevista teve o
propósito de obter maiores informações sobre a participação das agroindústrias na associação, os
benefícios em participar, identificar a quantidade de participantes e solicitar a autorização para a
coleta  de  dados  com  as  agroindústrias  familiares  durante  a  feira.  Os  dados  coletados  foram
armazenados em áudio.

A  segunda  etapa  de  coleta  de  dados  foi  realizada  diretamente  com  as  agroindústrias
familiares  participantes  da  feira.  A  coleta  de  dados  foi  realizada  por  meio  de  entrevistas
semiestruturadas e observações, efetuadas durante a feira que aconteceu entre os dias 14 e 20 de
dezembro  de  2016.  Este  período  foi  determinado,  pois  devido  à  realização  da  feira,  seria
possibilitada uma maior coleta de dados com diversas agroindústrias. 

No  dia  14  de  dezembro  de  2016,  foi  realizada  a  visita  à  feira  apenas  para  verificar  a
localização das agroindústrias familiares e identificar a quantidade de participantes.  Nos demais
dias,  foram  realizadas  as  entrevistas.  As  agroindústrias  foram  determinas  por  meio  da
disponibilidade  para  a  participação.  Foram  entrevistados  cinco  gestores  das  agroindústrias
familiares. As entrevistas eram iniciadas aproximadamente as 09h00, pois a partir das 10h00, a feira
era aberta e devido a movimentação de pessoas, a coleta era dificultada. Os dados coletados por
meio das entrevistas foram analisados e organizados em tabelas e em texto. Algumas notas foram
realizadas durante e após as entrevistas por meios das observações realizadas.

Algumas características validam este estudo de caso. Conforme Yin (2001) apresenta, são
cinco  características  que  classificam um estudo  de  caso  como exemplar.  O presente  estudo  é
significativo, pois apresenta uma formação de redes, as quais podem servir para identificar pontos
de suporte tanto das próprias agroindústrias,  como do governo.  Ele é completo,  pois apresenta
diversas formas de coletas para a identificação dos benefícios da organização em rede. Este estudo
possibilita  a  adoção  de  perspectivas  alternativas.  Outra  característica  é  a  apresentação  de
evidências suficientes. E por fim, foi organizado de forma clara para uma melhor interpretação.
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Porém algumas limitações foram encontradas durante a elaboração deste estudo. Durante a
primeira coleta de dados, devido alguns imprevistos que aconteceram com a presidente, a coleta
que iria ser realizada diretamente em sua propriedade, para conhecer a agroindústria, foi realizada
em um dos mercados, o que pode limitar a disponibilização das informações. Durante as coletas
com as outras agroindústrias, houveram algumas limitações. Uma delas foi  a impossibilidade de
gravação devido à necessidade de agilidade na coleta e o fluxo de pessoas. Outro ponto foi que no
período das 09h00 às 10h00 os gestores estavam organizando os produtos nos estandes e após
este horário houveram várias interrupções nas entrevistas devido ao atendimento aos consumidores.
Por fim, outra dificuldade foi a não disponibilidade de mais agroindústrias para poder complementar
a coleta de dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção visa uma compreensão sobre a literatura que aborda o conceito de redes de
empresa.  Uma contextualização  do  conceito  de  redes  de  empresa  foi  abordada  em um tópico
específico. Por fim, os resultados obtidos por meio das coletas de dados são apresentados em dois
momentos, pela visão da presidente da associação das agroindústrias familiares e outras pela visão
das agroindústrias participantes da associação.

3.1 REDE DE EMPRESAS

O conceito de redes de empresa é apresentado por Fensterseifer (2000) como sendo um
conjunto de relações cooperativas que fomentam a ação dos agentes, em torno de objetivos comuns
ou complementares.  Além disso,  Farina  e Zylbersztajn  (2003,  p.  1)  acrescentam que “as  redes
devem incluir entidades interdependentes e implicar externalidades de rede. Além disso, a estratégia
de rede e a governança devem envolver a delegação de direitos de decisão para permitir a ação
coletiva e a estratégia”.  Dentro do contexto de redes, a cooperação entre as organizações se torna
um ponto chave (LEONARDI et al., 2010).  Portanto, a partir da relação entre essas organizações, é
possível  agregar  valor  ao  produto  e  flexibilizar  o  desenvolvimento  de  produtos  diferenciados
(CASAROTTO; PIRES, 1999). 

Farina e Zylbersztajn (2003) apresentam que no caso das redes, as relações podem ocorrer
tanto na vertical, horizontal e lateral. Quando as relações são formadas horizontalmente, Lazzarini et
al. (2001) apresentam que elas podem ser divididas em duas formas: como interdependência ou
conjunta, quando há relação com redes externas, ou recíprocas, quando o produto de uma empresa
é o insumo da outra e vice-versa.

Cinco fontes de retornos diferenciais para as firmas que adotam a estratégia de redes foram
apresentadas por Gulati et al. (2000). A primeira fonte é advinda da estrutura da indústria, onde por
meio  da  concentração  de  empresas,  levaria  a  geração  de  maior  rentabilidade.  Galaskiewicz  e
Zaheer  (1999)  apresentam três  tipos  de  relações:  a  estrutura  de  rede,  associação  em rede  e
modalidade de laços. A estrutura está associada ao padrão estabelecido, a associação tem o foco
na  composição  da  rede  e,  por  fim,  os  laços  compõem  as  regras  e  normas  que  regem  o
comportamento (GALASKIEWICZ; ZAHEER, 1999).

A segunda fonte,  apresentada por Gulati  et  al.  (2000),  está associado ao posicionamento
dentro da estrutura da rede. Por meio da identificação de produtos, escalas, tecnologias e clientes
similares, as empresas podem desenvolver grupos estratégicos. Esses grupos favorecem a relação
entre  os  membros,  porém,  podem  dificultar  a  relação  com  membros  de  fora.  Outro  ponto
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apresentado pelos autores é que a formação das redes pode gerar barreiras a entradas de novos
concorrentes (GULATI et al., 2000).

A terceira fonte tem um olhar para a abordagem da visão baseada em recursos (RBV), onde
apresenta ênfase nos recursos e capacidade da firma (GULATI et al., 2000). Conforme Gulati et al.
(2000, p. 207) “a rede de uma empresa pode ser pensada como forma de criar valor inimitável e
não-substituível,  como um recurso inimitável  por  si  só,  e  como um meio para acessar  recursos
inimitáveis e capacidades”. Por meio das redes, as firmas conseguem ter acesso a alguns recursos
como informações, capitais, produtos e serviços para manter a vantagem competitiva (GULATI et al.,
2000).

Olhando  pelos  custos  contratuais  e  de  coordenação,  a  quarta  fonte  apresenta  onde  a
integração de uma empresa em redes sociais possibilita gerar maior confiança entre as empresas e
com isso, diminuir os riscos morais (GULATI et al., 2000). As redes sociais tornam as práticas de
oportunismo mais onerosas, pois causa danos à reputação da empresa opotunista entre todos os
parceiros.  Outro  ponto  apresentado  é  a  diminuição  dos  custos  transacionais  e  a  melhoria  da
coordenação entre as empresas dentro da aliança (GULATI et al., 2000).

Por fim, Gulati et al. (2000) apresenta que a quinta fonte é a dinâmica de rede e retornos
econômicos. Neste ponto, ele apresenta que tanto as dinâmicas endógenas, como exógenas, geram
consequências estratégicas para algum ator dentro da rede. Eles discutiram duas consequências
(GULATI  et  al.,  2000).  O primeiro  é  o  efeito  lock-in e  lock-out onde  as  empresas podem ficar
limitadas para estabelecer outros laços. O segundo é o learning race onde as redes podem acabar
determinando os benefícios e potenciais a cada parceiro. A formação de redes é uma configuração
de relevante importância ao se tratar do agronegócio, em razão dos benefícios sociais e econômicos
proporcionados aos diversos agentes envolvidos em relações de colaboração e parcerias que se
estabelecem entre as organizações (PEDROZO et al., 2004).

3.2 REDE DE AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES

As agroindústrias familiares são consideradas como “unidades de pequeno porte destinadas à
industrialização da produção agropecuária e extrativista dos agricultores familiares, utilizando mão-
de-obra familiar e produzindo produtos com maior valor agregado” (GOMES; SCHMIDT, 2013, p.
339). Os autores apresentam que neste contexto os agricultores se tornam o ponto principal do
processo de produção. Serrato (1997) apresenta dois tipos de formação da agroindústria familiar. O
primeiro é considerado “induzido”, onde ela surge através de esforços de outras organizações, e o
segundo é considerado “tradicional”, onde surge de forma espontânea, como forma de subsistência. 

Os produtos da agroindústria familiar encontram maior aceitação pelo mercado por serem
considerados saudáveis e puros (GOMES; SCHMIDT, 2013). Dentre as diferenciações na qualidade,
Prezotto (2002) destaca a qualidade sanitária, nutricional, organoléptica, a facilidade de uso e por
fim,  regulamentar.  Já  para  Pettan  et  al.  (2004)  a  qualidade  dos  produtos  é  oriunda  de  um
conhecimento/habilidade  (savoir-faire)  que  é  transmitido  pelas  gerações  e  as  características  do
território, o qual influência nos sabores, cores e aromas.

Um  estudo  realizado  pela  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa)
juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no ano de
1998 apresentou que a taxa de sobrevivência de empresas no meio rural  na época era de 3%
(PETTAN  et  al.,  2004).  Neste  estudo,  Pettan  et  al.  (2004)  apresentou  alguns  pontos  de
estrangulamentos levantados pela literatura, dentre eles estão: ausência de estudos de viabilidade,
ausência de economia de escala, baixa padronização, dificuldade de acesso ao crédito e baixo nível
de organização.
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Neste contexto,  Leonardi  et  al.  (2010, p.  47) expõem que “é crescente a organização de
pequenos produtores rurais  em redes de cooperação,  como fator  de sobrevivência,  geração de
emprego  e  renda  no  espaço  rural”.  Prezotto  (2002)  apresenta  que  a  posse  e  a  gestão  do
empreendimento podem ser tanto individuais como coletivas, por meio de um grupo pequeno de
agricultores. Essa cooperação viabiliza a agroindústrias por meio da otimização do investimento,
utilização da estrutura e diminuição de custos.

O  programa  de  agroindustrialização  da  produção  da  agricultura  familiar  caracteriza  as
agroindústrias  familiares  como  isoladas  e  em  rede  (MINISTÉRIO  DO  DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO, 2004, p.  13). As agroindústrias familiares isoladas são caracterizadas como “aquelas
unidades agroindustriais individuais ou grupais que não mantêm nenhum nível de relação entre si e,
consequentemente,  atuam  de  forma  isolada  em  todas  as  etapas  da  cadeia  produtiva”.  Já  as
agroindústrias familiares em rede são definidas como “aquelas unidades agroindustriais individuais
ou grupais que mantêm algum nível de relação entre si para a solução de problemas, (...), sempre
com  o  objetivo  de  reduzir  custos  e  riscos,  bem  como  aumentar  a  sua  eficiência  e  eficácia”
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2004, p. 13).

As redes têm o propósito de unir as agroindústrias por meio de uma unidade de apoio técnico
central  e com isso torná-las mais competitivas (LEONARDI et al.,  2010).  Com a participação de
agentes  locais,  associações,  estruturas  governamentais,  e  de  ensino,  para  promoção  da
competitividade, pode gerar eficiência nas etapas produtivas e na comercialização (LEONARDI et
al., 2010). Gomes e Schmidt (2013, p. 340) apresentam que os agricultores familiares passaram a
“criar cooperativas pautadas em novos conceitos de gestão econômica, incluindo a solidariedade, a
ética  e  a  justiça  social  como  elementos  condicionantes”.  Com  isso,  o  desempenho  de
competitividade vem apresentando um nível mais elevado nas agroindústrias familiares organizadas
em redes em comparação com as isoladas (PETTAN et al., 2004).

A viabilização econômica é favorizada quando a agroindústria familiar se organiza em redes
cooperativas. Gomes e Schmidt (2013) apresentam que a rede de agroindústria pode se estabelecer
de  diversas  formas.  Elas  podem  ser  entre  uma  ou  mais  cooperativas,  uma  ou  mais  cadeias
produtivas, tanto no âmbito do município como também da região. A rede de cooperativas pode
atuar em diversas frentes (GOMES; SCHMIDT, 2013). A Figura 1 apresenta as frentes em que as
redes de cooperativas de agroindústrias familiares podem atuar.

Figura 1: Atuação das redes de agroindústrias familiares
Fonte: Adaptado de Gomes e Schmidt (2013)  .
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Uma visão divergente é apresentada por Wilkinson (2002), na qual o autor aponta que as
organizações cooperativas da agricultura familiar apresentam algumas dificuldades de distinção das
empresas tradicionais, principalmente com relação ao preço, pois acabam tendo que aderir ao preço
médio de mercado. Outro ponto é de que o preço que os agricultores associados acabam recebendo
é menor do que as grandes empresas pagam (WILKINSON, 2002).

Pettan  et  al.  (2004,  p.  4)  acrescentam  ao  contexto  das  redes  de  agroindústrias  que  “a
cooperação horizontal  pode se torna um importante fator  de competitividade setorial  quando há
externalidades  significativas  na  atividade  produtiva  e  inovadora”.  Uma  mudança  de  paradigma
estratégico ocorre com a adoção de uma organização em rede, passando de um paradigma da
independência para um interdependente (CORVELO et al., 2001). Essa interdependência no âmbito
das redes ocorre quando o ator não consegue controlar as condições necessárias para atingir o
objetivo  desejado.  A  busca  pela  estruturação  em  rede  favorece  a  obtenção  de  recursos,
capacidades e competências para a organização (PETTAN et al., 2004).

Por fim, Corvelo et al. (2001) apresentam como conclusão no estudo que a rede funciona
como uma forma interessante de criar e agregar valor ao produto. Por meio da economia de escala e
na diversidade de produtos, as redes possibilitam menores custos, e com isso, proporcionam melhor
competitividade  frente  as  agroindústrias  que  atuam  isoladamente.  Desta  forma,  a  rede  de
agroindústrias familiares é uma opção organizacional  para que elas superem as dificuldades na
gestão dos negócios (PETTAN et al., 2004). 

3.3 ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados será dividida em dois momentos. Primeiramente, apresenta-se os dados
coletados por  meio  da entrevista  com a presidente  da Associação Regional  da  Agroindústria  –
AREA.  No segundo  momento,  serão apresentadas as  coletas  realizadas com as agroindústrias
participantes da associação.

3.3.1 Análise Da Entrevista Com A Presidente Da AREA

Com a entrevista  realizada com a presidente da Associação Regional  da Agroindústria  –
AREA, foi identificado que no momento da coleta estavam associadas 50 empresas. Por meio de
uma regulamentação, cerca de 10% a 20% das empresas participantes não são enquadradas como
agroindústrias familiares, porém, conforme informado, todas são familiares.

Quando  associada  à  AREA,  as  agroindústrias  podem  participar  de  feiras,  disponibilizar
produtos  nos  mercados,  solicitar  suporte  a  outras  entidades,  como  Sebrae  e  a  Empresa  de
Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  (EMATER).  Conforme  informado  pela  presidente,  há
empresas que disponibilizam produtos somente nas feiras, somente nos mercados e aqueles que
utilizam as duas formas de atuação. A disponibilização dos produtos nos mercados ocorre no estado
do Paraná inteiro. Conforme um trecho da entrevista, “eu atendo tipo, vinte mercados, mas eu tenho
associado que entrega em cinquenta, tem associado que faz o Paraná inteiro. (...) nós estamos na
região de Londrina, Maringá, Curitiba”.

O  foco  principal  da  associação  é  a  organização  das  feiras  e  eventos,  os  quais  são
organizados diversas vezes ao ano nos locais cedidos pela prefeitura. As agroindústrias acabam
sendo convidadas também por prefeituras de outros municípios para a participação em eventos e
disponibilizar  os  produtos.  Por  meio  deste  foco,  foi  possível  identificar  que  esta  associação
apresenta um foco principal com a coordenação. 
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Durante a entrevista foi verificado que não são adotados mecanismos de lock-in e  lock-out,
pois as agroindústrias tem a liberdade para disponibilizar os produtos em outros locais e podem se
associar a qualquer momento. No início, as feiras eram os principais pontos de comercialização dos
produtos.  Mas  conforme  os  produtos  foram  ficando  conhecidos,  vários  agricultores  foram
percebendo a possibilidade de vender nos mercados. Conforme informado pela presidente, “ lá (nas
feiras) você comprava a vista, tem um precinho melhor. Mas hoje você vem no mercado e divide sua
compra em duas ou três vezes, quer dizer,  e você está levando o mesmo produto, e você não
precisa de um dia especifico, um horário específico para ir lá”.

Como contribuição para as empresas participarem da associação é cobrada uma taxa de R$
25,00 por mês de cada associado. E com a participação nas feiras, os custos de instalação da feira
são divididos entre os participantes. A participação nas gôndolas dos mercados é feita por parcerias
entre a associação e os mercados. Porém, alguns mercados já estão dispensando a necessidade de
participação em alguma associação, o que leva as agroindústrias deixarem de ser associadas.

Por outro lado, por meio da entrevista com a presidente, foi possível identificar a ocorrência
de free riders. Algumas empresas que participavam das feiras elaboradas pela associação no início,
após  a  formação  de  uma  marca  mais  conhecida  pelos  consumidores,  acabaram  por  deixar  a
participação da associação para comercializar individualmente seus produtos no mercado e virarem
agroindústrias familiares isoladas.

3.3.2 Análise Da Entrevista Com As Agroindústrias Familiares Associadas

A  visão  das  agroindústrias  familiares  participantes  a  AREA  foi  analisada  por  meio  das
entrevistas  e  observações.  A  Tabela  1  apresenta  alguma  das  características  das  empresas
entrevistadas.

Tabela 1: Características das agroindústrias familiares

Empresas
Tempo
(anos)

Quantidade de
Funcionários

Produtos
Tempo na Associação

(anos)
Empresa A 10 5 Sucos/Vinhos 10
Empresa B 10 25 Derivados de Porco Não informado

Empresa C 8 3
Lanches/Bebidas/Doce

s
5

Empresa D 2 2 Sucos/Salgados 2
Empresa E 14 2 Doces Enlatados 10
Fonte: Dados da pesquisa

A maioria  das  agroindústrias  participantes  da  associação  não  possui  mais  do  que  cinco
funcionários.  Por  utilizar  em  grande  parte  a  mão-de-obra  familiar,  é  frequente  a  utilização  de
cunhados, irmãos, esposas e filhos. Durante algumas entrevistas foi possível identificar que os filhos
estão deixando a agroindústria familiar para buscarem uma formação em outras áreas e uma vida
nos centros urbanos.

A  maioria  das  agroindústrias  entrevistadas  possui  um  tempo  considerável  de  atuação,
superior a oito anos. O tempo de participação na associação, se não desde o início da atividade, se
iniciou um pouco depois do início da agroindústria. Os produtos disponibilizados pelas agroindústrias
são bem diversificados, sendo bebidas, doces, salgados, entre outros.

Alguns pontos foram destacados durante a coleta de dados. A empresa A, por participar em
um período de 10 anos nas feiras, identificou que houve um aumento na comercialização com as
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feiras. O gestor apresentou que inicialmente houve um suporte em relação a legislações. Porém,
atualmente, o único benefício identificado é com relação a organização das feiras.

Para  a  empresa  E,  a  qual  participa  da  feira  também  há  10  anos,  foi  identificada  uma
possibilidade para o aumento das vendas com a realização das feiras. A gestora também informou
que  no  início  da  participação  na  associação,  foram  disponibilizados  suportes  com  relação  ao
enquadramento nas legislações sanitárias e ambientais. A gestora informou que não disponibiliza os
produtos nos mercados, pois o lucro obtido era muito baixo, por isso preferia as feiras.

Uma outra visão sobre os benefícios de estar organizados nas feiras foi dada pelo gestor da
empresa D. Por ser uma empresa recém inserida na associação, há diversos pontos ainda que ela
precisa se desenvolver. Um deles é referente a marca da empresa. Conforme informado pelo gestor,
foi buscado o suporte com entidades para a elaboração de uma marca e logo para a empresa, mas
devido aos custos, não tiveram condição de pagar. 

Outro ponto apresentado por esta empresa D foi a união das agroindústrias no marketing dos
produtos. Embora a associação não apresentou que tinha o foco na divulgação dos produtos, na
época das feiras, os próprios agricultores se juntam e elaboram algumas cestas. Estas cestas são
encaminhadas para algumas emissoras de televisão da cidade, como forma de convidá-los a irem
até as feiras, e por meio das matérias, divulgar a realização da feira para a população. O tópico a
seguir irá apresentar as considerações finais sobre os benefícios percebidos pela formação da rede
de  agroindústrias  familiares  com  a  associação  AREA,  e  por  fim,  serão  apresentadas  algumas
propostas para futuras pesquisas nesta temática.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da formação de redes, pequenas empresas estão conseguindo ganhar fôlego para
superar  os  desafios  de  escala,  escopo,  recursos  financeiros,  entre  outros.  Neste  estudo,  a
Associação  Regional  da  Agroindústria  tem  um  papel  importante  no  suporte  às  agroindústrias
familiares associadas. Com a formação das feiras, o gestor da agroindústria tem a possibilidade de
aumentar a renda com as vendas dos produtos.

Devido  a  frequência  das  feiras  da  agroindústria  familiar,  juntamente  com  as  feiras  dos
agricultores, elas acabaram por se tornar pontos de referência para adquirir produtos oriundos da
agricultura  familiar  da  região  de  Maringá.  Com a participação na  associação,  as  agroindústrias
possuem também a possibilidade de disponibilizar os produtos nos mercados. Por outro lado, foi
possível identificar neste estudo, que muitas agroindústrias precisam de suporte para a divulgação e
participação de treinamentos sobre gestão. A associação poderia organizar estas empresas para
que sejam realizados treinamentos em conjunto, e buscar parcerias com outras entidades e órgãos
públicos para favorecer os associados.

Como propostas para futuras pesquisas nesta temática, o estudo das redes de empresa é
bastante interessante para as pequenas e médias empresas. Portanto, mais pesquisas podem ser
realizadas  com  outros  tipos  de  associações,  para  verificar  os  benefícios  e  desvantagens  da
organização em rede. Por fim, na temática das agroindústrias familiares, seria interessante uma
coleta maior de dados com outras agroindústrias, como forma de enriquecer a coleta e análise dos
dados.
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