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RESUMO 

 
Há uma tendência de crescimento do setor de alimentos orgânicos, inclusive, devido 
à pandemia causada pelo Coronavírus, que direcionou a atenção da população ainda 
mais para a saúde, principalmente com as questões atreladas à segurança alimentar. 
Frente a este cenário, muitos consumidores passaram a fazer as suas compras pelos 
circuitos curtos de comercialização, caracterizados pela confiabilidade atrelada ao 
processo da produção até o consumo. Além do fato de esses circuitos 
desempenharem um papel importante no desenvolvimento social, ambiental e 
econômico “local”. Mesmo com a crescente valorização dos alimentos orgânicos, 
institucionalização e incentivos governamentais para a produção, comercialização e 
distribuição, existem desafios a serem superados pelos agentes da cadeia de valor de 
alimentos orgânicos. Com um ambiente caracterizado por pequenos agricultores 
familiares, alimentos de época, perecíveis e de baixo valor agregado, foram surgindo 
alternativas de distribuição direta. Trata-se da busca dos agricultores por uma melhor 
captação de valor. É o caso da configuração da cadeia de suprimentos baseada em 
valor, cujas relações são estabelecidas a partir de princípios compartilhados, e onde 
a lógica capitalista de maximização do lucro e recursos não é o principal motivador da 
cadeia. Esses princípios podem ser evidenciados por elementos como a confiança, 
lealdade e comprometimento que também são encontrados nas relações da Teoria da 
Troca Social, que foi utilizada neste estudo como lente teórica para o entendimento 
das relações entre os agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da 
Associação dos Agricultores da Zona Leste – AAZL. Partindo do objetivo geral: 
identificar a relação entre as interações dos agentes da cadeia de alimentos orgânicos 
da AAZL e a dinâmica desse mercado sob a perspectiva da VBSC, foram conduzidas 
entrevistas com os agentes desta cadeia. Para a análise de dados, optou-se pela 
utilização de dois métodos de pesquisa qualitativa, um de análise de conteúdo e outro 
de redes sociais. A pesquisa examinou como as interações sociais influenciam o 
mercado de alimentos orgânicos da Associação de Agricultores da Zona Leste de São 
Paulo. Nessas relações discutiram-se entraves, benefícios e desafios para a 
existência e evolução do mercado de alimentos orgânicos. O resultado desta pesquisa 
mostra que entre os agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL 
existem relações favoráveis e não favoráveis no que tange a cooperação, 
reciprocidade, comprometimento e confiança. Além destas relações não seguirem a 
lógica do estímulo, resposta e reforço. Neste sentido, princípios compartilhados nas 
relações entre os agentes de alimentos orgânicos da AAZL podem contribuir com a 
expansão deste mercado em termos de oferta e variedade, destacando a necessidade 
de sinergia entre eles para que os ganhos sejam obtidos através das trocas sociais. 
Assim, é argumentado nesta pesquisa que para a expansão do mercado de alimentos 
orgânicos no município de São Paulo, ambiente foco deste estudo, é importante ir 
além da legislação e programas de apoio que institucionalizam a agroecologia e 
agricultura familiar, mesmo considerando importantes agentes deste mercado. 

 
Palavras-chave: Alimentos orgânicos. Teoria das trocas sociais. Cadeia de 
suprimentos baseada em valor. 

 

  



 

ABSTRACT 

 
There is a growing trend in the organic food sector, including, due to the pandemic 
caused by the Coronavirus, which directed the population's attention even more to 
health, especially with issues related to food safety. Faced with this scenario, many 
consumers started to make their purchases through short commercialization circuits, 
characterized by reliability linked to the process from production to consumption. In 
addition to the fact that these circuits play an important role in “local” social, 
environmental, and economic development. Even with the growing appreciation of 
organic food, institutionalization and government incentives for production, marketing 
and distribution, there are challenges to be overcome by agents in the organic food 
value chain. With an environment characterized by small family farmers, seasonal, 
perishable, and low added value foods, direct distribution alternatives emerged. It is 
about the search of farmers for a better capture of value. It is the case of the value-
based configuration of the supply chain, whose relationships are established based on 
shared principles, and where the capitalist logic of maximizing profit and resources is 
not the main driver of the chain. These principles can be evidenced by elements such 
as trust, loyalty and commitment that are also found in the relations of the Social 
Exchange Theory, that was used in this study as a theoretical lens for understanding 
the relationships between agents in the value chain of organic food from the East Zone 
Farmers Association – AAZL. Starting from the general objective: identify the 
relationship between the interactions of agents in the AAZL organic food chain and the 
dynamics of this market from the perspective of VBSC, interviews were conducted with 
the agents of the chain. For data analysis, we chose to use two qualitative research 
methods, one of content analysis and the other of social networks. The research 
examined how social interactions influence the organic food market of the Farmers 
Association of the East Zone of São Paulo. In these relationships, barriers, benefits 
and challenges for the existence and evolution of the organic food market were 
discussed. The result of this research shows that among the agents in the AAZL 
organic food value chain there are favorable and unfavorable relationships, in terms of 
cooperation, reciprocity, commitment and trust. In addition, these relationships do not 
follow the logic of stimulus, response, and reinforcement. In this sense, shared 
principles in the relationships between AAZL's organic food agents can contribute to 
the expansion of this market in terms of supply and variety, highlighting the need for 
synergy between them so that gains are obtained through social exchanges. Thus, is 
argued in this research that for the expansion of the organic food market in the city of 
São Paulo, the focus of this study, it is important to go beyond legislation and support 
programs that institutionalize agroecology and family farming, even considering 
important agents of this Marketplace. 
 
Keywords: Organic food. Theory of social exchanges. Value-based supply chain. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A conscientização da população com relação às questões ambientais, 

preocupação com a saúde e qualidade dos alimentos contribui para o crescimento do 

resultado financeiro dos alimentos orgânicos, segundo o Conselho Brasileiro da 

Produção Orgânica e Sustentável (ORGANIS, 2019b). Há uma tendência de 

crescimento deste setor, inclusive, devido à pandemia causada pelo Coronavírus, que 

direcionou a atenção da população ainda mais para a saúde, principalmente com as 

questões atreladas à segurança alimentar (CUMMIN, 2020). Com isto, o mercado de 

alimentos orgânicos ganhou ainda mais destaque, uma vez que as pessoas o 

relacionam com a saúde e o modo de produção sustentável (WILKINSON, 2008).  

A pandemia do Coronavírus impactou também o abastecimento dos 

supermercados que fazem parte dos circuitos longos (CUMMIN, 2020) com “registros 

de problemas de distribuição, escoamento da produção, logística de acesso e 

contaminações em unidades de processamento” (SCHNEIDER et al., 2020, p. 167).  

Frente a este cenário, muitos consumidores passaram a fazer as suas compras 

pelos circuitos curtos, inclusive, utilizando a internet (SEBRAE, 2020a). Os circuitos 

curtos são caracterizados pelo contato de quem planta com quem consome, 

permitindo a retomada das origens (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). Por outro 

lado, os circuitos longos são caracterizados pela inexistência de contato entre produtor 

e consumidor (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003), seu foco é a produção e 

comercialização em massa (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000; MURDOCH, 

2000). Recentemente, o diretor da Organic Consumers Association, Ronnie Cummin, 

reforçou a importância das compras por meio dos circuitos curtos e a confiabilidade 

atrelada ao processo desde a produção até o consumo (CUMMIN, 2020).  

Uma pesquisa realizada em 2019 pela Wave X Remix Culture apontou que 

mais de 50% dos consumidores atrelaram os produtos locais à autenticidade. Esse 

resultado reforça a tendência dos consumidores pela busca do valor ético, e pode ser 

visto como uma mudança comportamental impulsionada pelas preocupações com as 

questões salubres e ambientais (ANGUS; WESTBROOK, 2020). 

O Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável informou que o 

mercado brasileiro de alimentos orgânicos faturou, em 2018, cerca de R$ 4 bilhões, 

resultado superior ao do ano de 2017, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (MAPA) (BRASIL, 2019). Esse aumento pode ter sido gerado pela 
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demanda interna e externa e pelas políticas de incentivo criadas pelo governo (IPEA, 

2020). Inclusive, as políticas públicas e seus benefícios podem ter incentivado o 

aumento do número de agricultores orgânicos, como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) (BB, 2019; BNDES, 2019; 

PRONAF, 2019). No Brasil, a agricultura familiar produz em torno de 70% dos 

alimentos que são consumidos pela população e está sendo apontada como a 

principal produtora de alimentos orgânicos (BOAS PRÁTICAS, 2019). Esse cenário 

mostra, de forma positiva, o valor da agricultura familiar para o setor agropecuário 

(WILKINSON, 2008).  

Segundo Sambiase Lombardi, Mori e Sato (2004, p. 16), “as condições básicas 

que definem os produtos orgânicos são as ausências de agrotóxicos e fertilizantes 

químicos em seu cultivo”. A lei dos orgânicos (Lei nº 10.831/2003) considera como 

sistema orgânico de produção agropecuária “todo aquele em que se adotam técnicas 

específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 

disponíveis” (BRASIL, 2003, não paginado).  

Mesmo com a crescente valorização dos alimentos orgânicos (CRUZ; 

SCHENEIDER, 2010), institucionalização e incentivos governamentais para a 

produção destes alimentos, a comercialização e distribuição desses produtos enfrenta 

desafios (BUAINAIN; BATALHA, 2007). Com um ambiente caracterizado por 

pequenos e médios agricultores familiares, alimentos de época, perecíveis e de baixo 

valor agregado, foram surgindo alternativas de distribuição direta. Trata-se da busca 

de uma melhor captação de valor por parte dos agricultores. As cadeias alimentares 

de ciclo longo, contam com agentes intermediários entre a produção e o consumo 

(TRIENEKENS, 2011), dividindo a captura de valor entre esses agentes, e, em 

diversos momentos, quem mais captura valor não é quem produz. Por isso, segundo 

Stevenson e Pirog (2008), as cadeias alimentares de ciclo longo têm sido 

questionadas e surgem outros meios de configuração da cadeia de valor. Nessas 

novas configurações, as relações são estabelecidas a partir de princípios 

compartilhados, e a lógica capitalista de maximização do lucro e recursos não é o 

principal motivador da cadeia de suprimentos baseada em valor “Values Based Supply 

Chains”. Esses princípios podem ser evidenciados por elementos como a confiança, 

lealdade e comprometimento, que também são encontrados nas relações da Teoria 

da Troca Social (CROPANZANO; MICTCHELL, 2005) que por sua vez, foi utilizada 

neste estudo como lente teórica para o entendimento das relações entre os agentes 
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da cadeia de valor de alimentos orgânicos da Associação dos Agricultores da Zona 

Leste (AAZL).    

Seguindo na linha da perspectiva sociológica, o mercado é criado pelas 

interações entre os indivíduos de uma rede (GRANOVETTER, 1985) que realizam 

trocas sociais, que geram obrigações futuras, acarretando vínculos de reciprocidade 

de benefícios à medida que a relação vai se consolidando ao longo do tempo (BLAU, 

1964, CROPANZANO; MITCHEL, 2005). Se, por acaso, os benefícios não forem 

retribuídos à medida que a relação for evoluindo pode ocorrer o seu rompimento 

(HOMANS, 1961). Para Granovetter (1992, p. 4), os pressupostos para mercados sob 

a perspectiva das interações são:  

 

(1) a busca dos objetivos econômicos normalmente é seguida de 
fatores que não são econômicos, como o status e poder; (2) as ações 
econômicas estão na sociedade, e não podem ser explicadas só pelas 
motivações individuais; (3) instituições econômicas não surgem 
automaticamente, por isso, a importância de considerar as 
circunstâncias externas.   

 

Sendo assim, pode-se dizer que, os comportamentos e as instituições estão 

tão imersos pelas contínuas relações sociais que não podem ser interpretados como 

elementos independentes (GRANOVETTER, 1992). 

A unidade básica de análise deste estudo é a relação entre indivíduos membros 

da cadeia de alimentos orgânicos da AAZL pertencentes à Organização de Controle 

Social (OCS), mais especificamente. A escolha desse recorte se deu pelo fato de o 

manejo orgânico praticado na periferia do munícipio de São Paulo, ocupar um espaço 

estratégico nos diversos setores, como no socioambiental e para alimentação urbana. 

E, também, pelo fato de este tipo de agricultura possibilitar o acesso, contato da 

comunidade local com os produtores e obtenção de benefícios provenientes destas 

interações (SANTOS, 2020). 

Com base no cenário que envolve o desafio de trabalhar com o crescimento da 

produção e redes de relacionamentos entre os agentes da cadeia de alimentos 

orgânicos, sendo os mesmos elementos fundamentais para uma “Values Based 

Supply Chains”, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Como as interações sociais 

influenciam o mercado de alimentos orgânicos da Associação de Agricultores da Zona 

Leste de São Paulo? Nestas relações discutiu-se entraves, benefícios e desafios para 

a existência e evolução do mercado de alimentos orgânicos composto pelos agentes 
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da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL. O objetivo geral, portanto, é: 

identificar a relação entre as interações dos agentes da cadeia de alimentos orgânicos 

da AAZL e a dinâmica desse mercado sob a perspectiva da VBSC. 

O estudo foi realizado a partir da análise das relações sociais e da 

representação sistêmica da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL, que 

possibilitou o entendimento da dinâmica relacional entre os agentes antes e depois da 

porteira (BUAINAIN; BATALHA, 2007), ou seja, no ambiente interno e externo à 

propriedade. Para a qualificação das relações, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo (BARDIN, 2011) pelo fato de a pesquisadora ter utilizado categorias pré-

determinadas de escalas já validadas em outros estudos. Para o constructo 

cooperação, utilizou-se as dimensões da escala validada por Sambiase-Lombardi 

(2009); para confiança, comprometimento e reciprocidade utilizou-se as dimensões da 

escala validada por Carneiro Junior (2019).  Por fim, foi utilizado um segundo método 

de análise qualitativa para análise de redes sociais, chamado Egonet (ALEXANDER, 

2009),  que possibilitou a classificação das relações. As informações obtidas com os 

dois métodos viabilizaram o cruzamento com a força dos laços fracos e fortes de 

Granovetter (1985).   

O presente estudo contribui teoricamente ao apresentar a necessidade de uma 

visão ampliada da “Values Based Supply Chains”, uma vez que, nota-se a ausência 

nesta literatura da base teórica de valores humanos, seja em nível de indivíduo, de 

organização ou cultural; como por exemplo, a estrutura teórica de valores proposta 

por Schwartz, baseada na motivação subentendida para cada valor (TAMAYO, 2007). 

A lente teórica dos valores culturais que foi desenvolvida por Bilsky e Schwartz (1994) 

e Schwartz e Ros (1995) apresenta três dimensões de investigação para uma cultura: 

(a) a relação entre o indivíduo e o grupo; (b) a relação entre comportamento social 

responsável e a preservação do tecido social; e (c) a relação da humanidade com o 

mundo social e natural. Tais dimensões também não são tratadas na literatura da 

“Values Based Supply Chains”. Além disso, na literatura da “Values Based Supply 

Chains”, são apresentadas apenas as relações positivas, ou seja, a gestão dos 

conflitos e das relações negativas não foi encontrada na literatura. Sendo assim, para 

que a abordagem teórica “Values Based Supply Chains” fique apropriada para a 

gestão de sistemas agroalimentares é necessária a inclusão desses elementos, bem 

como, a inclusão de informações para a adaptação desse tipo de cadeia em países 

em desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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Como contribuição social, a pesquisadora e sua orientadora, responsáveis por 

esta pesquisa, são membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional (COMUSAN), para o período de 2021 a 2023, na categoria acadêmica, 

com o grupo de estudos Gestão Agroecológica e Alimentação Urbana. Assim, a autora 

deste estudo fez parte do grupo de trabalho de geração de metas, para uma possível 

inserção no plano de metas do prefeito do munícipio de São Paulo, gestão 2021-2024. 

Frente à ausência de uma política pública integrada e ampla que proporcione 

condições para o desenvolvimento da agricultura urbana em longo prazo sob o manejo 

agroecológico, o documento elaborado ganha seu papel de destaque.   

Conforme destaca Trienekens (2011) existem oportunidades comerciais para a 

expansão do mercado de alimentos orgânicos brasileiro interno e externo, porém, 

precisam ser considerados três elementos essenciais: “(i) a estrutura da rede e as 

relações verticais e horizontais na cadeia; (ii) a agregação de valor; e (iii) a governança 

e os arranjos organizacionais entre os agentes da cadeia” (TRIENEKENS, 2011, p. 

76). Neste sentido, princípios compartilhados nas relações dos produtores de 

alimentos orgânicos da AAZL podem contribuir com a expansão desse mercado em 

termos de oferta e variedade, destacando a necessidade de sinergia entre os agentes 

da cadeia para que os ganhos sejam obtidos através das trocas sociais. 

A seguir, o ambiente de pesquisa e os conceitos necessários para a realização 

desta pesquisa são apresentados a partir do referencial teórico. Posteriormente, os 

procedimentos metodológicos são apresentados, seguidos da análise e discussão dos 

resultados, finalizando com as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico apresentado nesta pesquisa tem por objetivo apresentar a 

literatura que elucida os conceitos, aspectos e características do contexto de 

alimentos orgânicos no Brasil e na região metropolitana de São Paulo; inclui também 

conceitos sobre mercado, cadeia de valor de alimentos orgânicos e “Values Based 

Supply Chains” de alimentos orgânicos; trocas sociais a partir de uma abordagem da 

sociologia relacional.  

 

2.1 TRAJETÓRIA DA AGRICULTURA ORGÂNICA NO MUNDO E NO BRASIL 

 

O sistema orgânico de produção agropecuária, conforme a Lei nº 10.831 de 

2003, é:  

 

todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a 
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos 
disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, 
tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 
maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência 
de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso 
de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase 
do processo de produção, processamento, armazenamento, 
distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente 
(BRASIL, 2003). 

 

 
No Brasil, a partir da segunda metade dos anos 1960 boa parte da mão de obra 

do campo migrou para as cidades devido às oportunidades apresentadas pela 

modernização (GUANZIROLI, 2001). Esse movimento fez com que o consumo de 

alimentos aumentasse, principalmente o de grãos (GUANZIROLI, 2001; VIEIRA 

FILHO; FISHLOW, 2017). Nesse período, o país apresentava um crescimento 

econômico e o governo brasileiro mostrava sinais de preocupação com relação a uma 

possível instabilidade no abastecimento alimentar da população, mesmo importando 

alimentos como arroz, carne de boi, carne de frango, entre outros (VIEIRA FILHO; 

FISHLOW, 2017). Para solucionar a situação o governo criou linhas de crédito rural e 

políticas públicas (VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017) com a expectativa de aumentar a 

produção agrícola. Nos anos 1970, o governo investiu em pesquisa, desenvolvimento 
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e inovação, criando, inclusive, uma estrutura para disponibilizar serviços de extensão 

rural para os agricultores (VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Frente aos fatores 

favoráveis ao desenvolvimento da agricultura, destaca-se o papel das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs), organizadas a partir da década de 1970 no Brasil, que 

ajudaram no desenvolvimento do modelo sustentável e alternativo de produção 

agrícola. Por meio dos encontros comunitários promovidos pelas CEBs, os 

agricultores se reuniam e discutiam as dificuldades políticas, sociais e econômicas 

que estavam enfrentando (PETERSEN; DIAS, 2007). As dinâmicas sociais 

incentivaram o aparecimento de alternativas mercadológicas, no caso da agricultura 

familiar o destaque foi para os orgânicos, que possuem ligação direta com a forma de 

produção, localidade, agregação de valor, entre outros (WILKINSON, 2008). Como se 

tratava de um novo mercado, regras e padrões legais precisavam ser criados. Por 

isso, no ano de 1972 foi fundada a Federação Internacional dos Movimentos da 

Agricultura Orgânica1, na França, para cuidar das questões atreladas à produção 

orgânica (IFOAM, 2020).  Desde então essa associação trabalha para a ampliação da 

agricultura orgânica no mundo (IFOAM, 2020).  

O movimento agroecológico surge no Brasil nos anos 1980, a partir da 

articulação entre os agentes que contestavam a degradação ambiental e todas as 

demais questões propostas pela Revolução Verde (PETERSEN; DIAS, 2007). A 

premissa principal da agroecologia estava atrelada ao contato com a terra, e era 

desfavorável ao uso de agrotóxicos e da tecnologia (maquinário) (ORMOND et al., 

2002).  

Em outros países, a Revolução Verde já estava acontecendo e era justificada 

pela ampliação da produção alimentar (SAMBUICHI et al., 2017). Essa Revolução se 

deu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando muitas empresas 

multinacionais da indústria química que até então utilizavam produtos para produzir 

materiais de guerra ficaram paradas (SAMBUICHI et al., 2017). Uma das alternativas 

vislumbradas para o escoamento dos produtos foi o direcionamento para os 

agrotóxicos e fertilizantes, estimulando assim a utilização desses insumos na 

agricultura (SAMBUICHI et al., 2017).      

Frente ao cenário apresentado, os movimentos contra a Revolução Verde 

ganharam papel de destaque, como por exemplo a agricultura orgânica. Em diversos 

 
1 Em inglês: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). 
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países, movimentos similares foram aparecendo (ORMOND et al., 2002). Na década 

de 1970, surgem, no mercado da Europa, os primeiros produtos orgânicos (ORMOND 

et al., 2002) que se proliferaram para os demais continentes com o apelo de 

conciliação dos sistemas, produção sustentável, preservação da natureza e de seus 

recursos (WILLER; YUSSEFI, 2005).  

O tema sustentabilidade ganhava cada vez mais espaço na sociedade e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, promoveu a conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente na cidade de Estocolmo, cujo objetivo foi 

informar e conscientizar as pessoas sobre a relação entre a ecologia e o 

desenvolvimento econômico e social (ONU, 2020a). Seguindo nesta linha, a IFOAM 

criou o Sistema de Garantia Orgânica2 para auxiliar o governo na criação de leis de 

regulamentação da produção orgânica (IFOAM, 2012). Devido à disseminação da 

produção orgânica, os países da América Latina também iniciaram o movimento da 

agricultura alternativa (SAMBUICHI et al., 2017).  

No Brasil, o movimento da agricultura alternativa se destacou na década de 

1980, com os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA), que ocorreram 

nos anos de 1981, 1984, 1987 e 1989 (BRASIL AGROECOLÓGICO, 2020). No ano 

de 1983, foi criada a Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-

PTA), no Rio de Janeiro, que visava à ampliação da agricultura sustentável no Brasil 

(BRASIL AGROECOLÓGICO, 2020). No final de 1985, em Brasília, aconteceu o 

primeiro Encontro Nacional de Seringueiros, realizado pela Universidade de Brasília, 

que teve como resultado a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros (BRASIL 

AGROECOLÓGICO, 2020). No final de 1989, foi aprovada a Lei nº 7.802 de 

Agrotóxicos, marcando o início da regulamentação jurídica da agricultura orgânica 

(BRASIL AGROECOLÓGICO, 2020).   

Na década de 1990, na Europa, cresceu a procura por alimentos orgânicos e, 

consequentemente, vem à tona o tema da “regularização” (ORMOND et al., 2002). 

Sendo assim, a Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1991, publicou um 

documento com a regulamentação e normatização do setor de orgânicos, que 

continha normas do início ao fim da cadeia produtiva dos alimentos orgânicos 

(ORMOND et al., 2002).  Interessante destacar que no documento constava a 

informação de que o produto era comercializado a um custo mais elevado, atrelado a 

 
2 Em inglês: Organic Guarantee System (OGS). 
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um modo de produção diferenciado e agregando valor aos orgânicos 

(REGULAMENTO CEE, 1991).  

Na década de 1990, a agricultura no Brasil também apresentava taxas de 

crescimento, originadas principalmente pelos investimentos realizados pelos 

governos, inovação/tecnologia, compartilhamento de aprendizado entre os 

agricultores, entre outros (VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). Tratava-se de um cenário 

positivo para a economia brasileira, inclusive, ocorreu a abertura dos mercados e a 

estabilização da moeda (Plano Real), seguido do controle da inflação (VIEIRA FILHO; 

FISHLOW, 2017).  

O interesse dos consumidores brasileiros por alimentos orgânicos aumentou e 

a sociedade e outros meios reivindicavam a regulamentação nacional desses 

alimentos (SAMBUICHI et al., 2017). Assim, o governo pressionado, criou, em 1993, 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para tratar da regulamentação 

da produção orgânica (SAMBUICHI et al., 2017). Ao redor do mundo, as questões 

atreladas à sustentabilidade estavam em alta e no ano de 1992 ocorreu a Conferência-

ECO 92, ou RIO 92, na cidade do Rio de Janeiro, em que foram discutidas questões 

sobre a utilização dos recursos da natureza e seus danos (CONFERÊNCIA, s.d.). Uma 

das conclusões que os especialistas chegaram é que havia a necessidade de 

trabalhar em conjunto os elementos sociais, econômicos e ambientais para que os 

resultados pudessem ser obtidos (CONFERÊNCIA, s.d.). A conferência incentivou o 

Protocolo de Kyoto (1997), que tratava do controle das emissões de gás carbônico na 

atmosfera (DA ECO-92, 2012). 

No Brasil, o governo também se manifestou e foram publicadas portarias para 

proteção segura dos alimentos (NEVES, 2005). No ano de 1994, foi criado o Comitê 

Nacional de Produtos Orgânicos com a responsabilidade de cuidar das questões 

atreladas à certificação dos produtos orgânicos (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 2012). 

No ano seguinte, foram definidos os membros da Comissão Nacional de Produtos 

Orgânicos que deveriam cuidar das articulações entre os agentes da cadeia produtiva 

de orgânicos para a criação de políticas públicas (ALVES; SANTOS; AZEVEDO, 

2012). No ano de 1996, o governo federal criou o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para promover a sustentabilidade 

da agricultura familiar (BRASIL, 1996; GUANZIROLI, 2000). Esse programa também 

incentivou a pesquisa e o protagonismo dos agricultores por meio da participação ativa 
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no programa e disponibilização de linhas de crédito para os agricultores (BRASIL, 

1996).  

No ano de 1999, no Brasil, resultado das discussões entre a sociedade, 

governo e outras instituições (BRASIL AGROECOLÓGICO, 2020), os produtos 

orgânicos ganharam a primeira regulamentação na Instrução Normativa 007 (BRASIL, 

1999). Essa instrução normativa foi alterada pela Instrução Normativa nº 16 de 11 de 

junho de 2004, que disponibiliza as questões atreladas à produção, tipificação, 

processamento, envase, distribuição, identificação e certificação de produtos 

orgânicos no Brasil (BRASIL, 2004a). 

Desde 2000, foram realizados Encontros Nacionais de Agroecologia (ENAs) 

com o olhar direcionado para a agricultura familiar e assuntos sobre melhorias nas 

políticas públicas e tecnologia foram discutidas entre os diversos interessados 

(SAMBUICHI et al., 2017). Como resultado, em 2002 nasce a Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA) (SAMBUICHI et al., 2017). Em 2004, para auxiliar na organização 

dos encontros e publicações sobre a agroecologia, foi inaugurada a Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA) (SAMBUICHI et al., 2017).  

Em julho de 2003, o governo federal criou, por meio da Lei nº 10.696, o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) que possibilitava a compra de alimentos 

dos agricultores familiares sem a necessidade de licitação, sendo que, os alimentos 

comprados eram disponibilizados para as pessoas com insegurança alimentar 

(SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2020). Desta forma, 

o governo passou a estimular a agricultura familiar de maneira sustentável em todos 

os setores da sociedade e promoveu a circulação de renda (SECRETARIA ESPECIAL 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2020). A Lei nº 10.696 de 2003 foi alterada pela 

Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e regulamentada por diversos decretos, 

sendo que o que está em vigência no ano de 2021 é o Decreto nº 7.775, de 4 de julho 

de 2012 (BRASIL, 2012a). 

 Em julho de 2004, o governo criou a Portaria n° 158, de 8 de julho, que 

determinou que o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica (PRÓ-

ORGÂNICO) deveria ser assistido pela Comissão Nacional da Produção Orgânica 

(CNPOrg) e pelas Comissões da Produção Orgânica nas Unidades da Federação 

(CPOrg-UF) (BRASIL, 2004b).  

O marco legal da agricultura orgânica brasileira se deu pela aprovação da Lei 

nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003). A sua regulamentação só 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do;jsessionid=c0a8017a30d61f18254393a944adb625dd618350997a.e3uQb3eQb3ySe3eTaN8NaxaNby0?operacao=visualizar&id=7796
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do;jsessionid=c0a8017a30d61f18254393a944adb625dd618350997a.e3uQb3eQb3ySe3eTaN8NaxaNby0?operacao=visualizar&id=7796
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=8198
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ocorreu no dia 27 de dezembro de 2007, com a publicação do Decreto nº 6.323 

(BRASIL, 2007). Na Lei nº 10.831/2003, da legislação orgânica vigente, o parágrafo 

único do artigo 3º, prevê que a certificação é facultativa para agricultores familiares, 

inseridos em processos próprios de organização, quando da comercialização direta. 

No decorrer de 2009, por meio da Lei nº 11.947, o governo federal apresentou 

avanços para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e expandiu o 

plano para as escolas públicas de educação básica completa, além de determinar, 

entre outros pontos que no mínimo 30% dos repasses do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) fossem utilizados na compra de produtos da 

agricultura familiar (BRASIL, 2009; FNDE, 2020a).  

No caso do Brasil, as relações entre os movimentos sociais e a criação das 

políticas públicas tem a sua importância, já que esses movimentos conseguiram, por 

meio dos seus representantes, articular estrategicamente para que as demandas da 

sociedade fossem atendidas pelo governo Abers, Silva e Tatagiba (2018). 

Especificamente quanto à agricultura familiar, as políticas públicas iniciaram na 

década de 1990 com a busca incessante da sociedade civil por seu espaço na criação 

dessas políticas (GRISA; SCHNEIDER, 2014). Seguindo na linha da construção 

participativa das políticas públicas, o governo federal inseriu a produção orgânica no 

projeto de desenvolvimento com a criação da Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO), por meio do Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012 

(BRASIL, 2012b). De acordo com esse decreto, a PNAPO trabalha em diversas ações 

para contribuir com a sustentabilidade e qualidade de vida pública, principalmente por 

meio de diálogos que envolvem a participação da sociedade (BRASIL, 2012b).  

 

2.1.1 Agricultura Urbana com Manejo Orgânico em São Paulo 

 

A agricultura urbana é praticada na cidade ou em seu entorno, em expansão 

nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, como atividade para a 

subsistência dos agricultores e geração de renda, através da comercialização de 

alimentos frescos (FAO2, 1999). 

 Na literatura acadêmica, as construções conceituais mais comuns de 

Agricultura Urbana (AU) estão atreladas aos: “tipos de atividades econômicas, 

categorias de produtos e subcategorias alimentares/não alimentares, caráter 

intraurbano e periurbano da localização, tipos de áreas onde é praticado, tipos de 
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sistemas de produção, destino do produto e escala de produção” (MOUGEOT, 2000 

p.5). Para efeito desta pesquisa, será utilizado o conceito de AU proposto por 

(MOUGEOT, 2000 p.10): “é uma indústria localizada dentro (intraurbano) ou na 

periferia (periurbano) de uma cidade, que cresce, processa e distribui uma diversidade 

de produtos alimentares e não alimentares”. 

 A AU, ao longo dos anos, vem ganhando espaço, principalmente nas grandes 

cidades, por ser vista como uma alternativa para a solução de vários problemas 

sociais, econômicos e ambientais (MOUGEOT, 2000). Esse autor chama a atenção 

para o fato de a AU ser um elemento de integração “da economia urbana, local e 

sistema ecológico” (MOUGEOT, 2000, p. 1). Isso reforçado pela importância que a AU 

tem na preservação do meio ambiente, redução do crescimento urbano, geração de 

emprego, aproveitamento dos espaços livres/urbanos e por ser uma opção para 

garantir a segurança alimentar da população (MOUGEOT,2000).  

A AU possibilita, ainda, a obtenção de uma qualidade de vida por parte dos 

indivíduos de baixa renda que, ao praticarem esse tipo de agricultura, passam a ter 

acesso a uma alimentação saudável e podem incentivar o consumo dos alimentos 

plantados nas hortas através de suas interações sociais com a comunidade local 

(GIACCHÈ; PORTO, 2015). No município de São Paulo, a AU é uma realidade, uma 

vez que, em torno de um terço da área total do município é considerada rural, com 

unidades produtivas nas zonas sul, leste e norte. Os agricultores dessas unidades 

produtivas são classificados na sua maioria como familiares, a produção é realizada 

em pequenas áreas, através do manejo orgânico ou em transição, que contemplam 

hortaliças, legumes, Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e outros 

(SAMPA+RURAL, 2021).  

Algumas ações têm colaborado para o desenvolvimento da agricultura urbana 

orgânica ou de manejo agroecológico no município de São Paulo, destaque para a 

criação de políticas públicas e fiscalização por parte do Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (COMUSAN) das medidas do governo municipal 

nas áreas que envolvem principalmente a segurança alimentar (PREFEITURASP, 

2021). Essas ações precisam ser vistas com a devida importância, já que, conforme 

destaca Mougeot (2000), a AU é passível de intervenções políticas que podem não 

ser benéficas para os produtores e consequentemente afetará, de uma forma ou de 

outra, os demais agentes envolvidos na AU, partindo dos fornecedores de insumos 

até os consumidores. Já era previsto que, com o passar das décadas, frente às 



30 

 

complexidades alimentares, sociais e econômicas, discussões sobre a AU e políticas 

aconteceriam e os interesses seriam afetados de diferentes maneiras (MOUGEOT, 

2000). 

 

2.1.2 Produção de Alimentos Orgânicos no Brasil 

 

O Brasil tem o maior mercado de alimentos orgânicos da América Latina com 

destaque para a produção acima de 27 mil toneladas de arroz orgânico por ano (IPEA, 

2020). Também lidera a produção de açúcar orgânico e possui o maior número de 

colmeias (IPEA, 2020). Tais resultados podem ser representados pelo modelo 

brasileiro de agricultura baseado na produção de commodities agrícolas em grandes 

fazendas (WEID, 2004)  

No ano de 2018, o mercado de orgânicos brasileiro, segundo o Conselho 

Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, teve um faturamento de 

aproximadamente R$ 4 bilhões de reais (IPEA, 2020). É um setor importante para a 

economia brasileira e o governo federal, em determinados períodos lança campanhas 

informativas para conscientizar a população (MAPA, 2020d).  

 Segundo o último Censo Agropecuário de 2017, publicado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em torno de 77% dos estabelecimentos 

pertencem a agricultura familiar (IBGE, 2017a). Em termos financeiros, é notória a 

representatividade da agricultura familiar no Brasil, uma vez que, praticamente 90% 

dos municípios tem essa agricultura como geradora de renda para 40% da população 

economicamente ativa (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).  

O conceito de agricultura familiar utilizado pelo IBGE, no Censo Agropecuário 

de 2017, é o que consta no Decreto nº 9.064, de 31 de maio de 2017: na agricultura 

familiar a gestão da propriedade é realizada pela família que tem a atividade produtiva 

agropecuária como principal fonte geradora de renda (IBGE, 2017a).  

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a prática da agricultura 

orgânica é utilizada por 68.716 estabelecimentos agropecuários certificados no Brasil 

(IBGE, 2017a).  

O estabelecimento agropecuário é conceituado, no Censo Agropecuário de 

2017, como: 
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toda a unidade de produção/exploração dedicada, total ou 
parcialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, 
independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua 
localização, tendo como objetivo a produção, seja para a venda 
(comercialização da produção) ou para subsistência (sustento do 
produtor ou de sua família) (IBGE, 2017a, p. 1).  

 

2.1.3 Programas do Governo para a Produção Orgânica no Brasil  

 

O governo federal tem um papel fundamental no fomento e desenvolvimento 

da agricultura orgânica e familiar, principalmente no âmbito da criação de programas 

institucionais (LAMINE; MARÉCHAL; DAROLT, 2016). Esses programas também 

auxiliam no escoamento e valorização da produção orgânica no Brasil que advém da 

agricultura familiar (IPEACRES, 2020). Nesse cenário, dois programas ganham 

destaque: PNAE e PAA. O PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, foi 

criado na década de 50 e é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE). A principal finalidade desse programa é oferecer alimentação e 

informação para os estudantes da educação básica pública brasileira. Conforme a 

legislação, todos os meses o governo federal deve repassar para os estados, 

municípios e escolas federais valores financeiros de acordo com o número de alunos 

matriculados em cada rede educacional (FNDE, 2020b). 

O governo municipal de São Paulo, no ano de 2016, regulamentou a Lei nº 

16.140, que obriga as escolas do sistema municipal de ensino do município a incluírem 

no cardápio alimentar dos estudantes, alimentos orgânicos ou de base agroecológica.  

A partir disso, a Prefeitura de São Paulo priorizou a aquisição de alimentos orgânicos 

para as escolas municipais (SÃO PAULO, 2016).  

Aproximadamente 30% dos recursos do PNAE, em 2016, foram direcionados 

para a compra de alimentos da agricultura familiar e encaminhados para as escolas 

municipais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017; FNDE, 2020b). De acordo com o 

MAPA (2019), nos dias de hoje, quase 43% dos municípios brasileiros não cumprem 

com o que está determinado pelo PNAE, ou seja, não fazem a utilização mínima dos 

30% dos recursos para a aquisição de produtos da agricultura familiar. O Estado de 

Rondônia, por exemplo, apresenta o menor percentual de aquisição. Em 

contrapartida, existem estados que são os maiores compradores de 

alimentos/produtos orgânicos da agricultura familiar direcionados para as escolas, são 

eles: Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo (MAPA, 2019d). Em 2017, segundo o 
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FNDE, praticamente 3,5% da aquisição dos alimentos oriundos da agricultura familiar 

eram orgânicos (MAPA, 2019d).  

Para incentivar a agricultura familiar e promover o acesso à alimentação, no 

ano de 2003, o governo criou o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, que 

possibilita a aquisição sem licitação dos alimentos que são produzidos pela agricultura 

familiar. Esses alimentos são direcionados para a população que se encontra em 

situação de insegurança alimentar e para as pessoas que são auxiliadas pela rede 

pública (BRASIL, 2012a). 

O processo de incentivo da agricultura orgânica através do PAA se deu em 

2013 (CONAB, 2017) e até 2018 quase 12 mil toneladas de alimentos orgânicos foram 

compradas por meio do programa, ou seja, a participação dos orgânicos não 

ultrapassou a marca de 2,5% (MAPA, 2019c). 

O PAA incentiva que os agricultores familiares comercializem alimentos 

orgânicos “com preço até 30% maior do que hortigranjeiros convencionais” (CONAB, 

2017, não paginado). De acordo com o CONAB, o programa: 

 

vem incentivando a produção agroecológica e qualificando a 
alimentação de crianças e adultos em situação de insegurança 
alimentar e nutricional atendidos por escolas, asilos, hospitais e outras 
entidades socioassistenciais de todo o país. O programa é 
operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) (CONAB, 2017, não paginado).  

 

O Brasil veem se destacando internacionalmente com as suas políticas, 

inclusive em 2018, recebeu o Prêmio de Políticas para o Futuro 2018 (Future Policy 

Awards) com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) por 

ter sido considerada uma das principais políticas de desenvolvimento da agroecologia 

do mundo. Trata-se de uma iniciativa que envolve a organização das Nações Unidas 

(ONU), World Future Council e pela International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM) (BORGES, 2018).  

As linhas de crédito rural exercem um papel direto no desempenho financeiro 

do setor agrícola (CNA, 2019). Os agricultores podem optar pelas alternativas de 

crédito disponibilizadas pelo setor privado, porém, as taxas de juros são mais altas e 

isso pode desestimulá-los, impactando o desenvolvimento do setor. Há também as 

linhas de crédito do governo, com taxas de juros menores (CNA, 2019). O Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) foi criado para 

disponibilizar linhas de crédito para o agricultor com taxas mais baixas, sendo que, 

uma das exigências que precisa ser comprovada pelo agricultor é a de que 50% da 

renda bruta é proveniente da agricultura familiar (PRONAF, 2019). Outro plano que 

garante o crédito para o produtor é o Plano Safra, criado em 2003 pelo governo federal 

(SANTANDER, 2019).  

De acordo com o MAPA (2019b), foi reservado pelo governo federal em torno 

de R$ 225,59 bilhões para o Plano Safra 2019/2020. A quantia destinada ao plano 

visava a apoiar a produção agrícola. Esse é um plano de incentivo importante para o 

agricultor e inclui uma série de benefícios, inclusive, assistência técnica (MAPA, 

2019b). As estratégias governamentais de apoio ao agricultor também impactam 

positivamente a economia e seu desenvolvimento ampara as pessoas em situação de 

desigualdade social (SILVA, 2012).  

Outra forma de auxílio também pode ser originada por fundos internacionais 

como é o caso do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), que 

investe em operações no Brasil (ONU, 2020b). Atualmente, esse fundo financia seis 

projetos e quer ampliar a sua atuação. O FIDA tem como premissa o 

compartilhamento com outros agentes da cadeia dos aprendizados adquiridos com os 

projetos que financia, e essa ação pode incentivar outros financiamentos (ONU, 

2020b).  

Recentemente, o governo federal liberou linhas de crédito emergenciais por 

meio da Resolução nº 4.801 de 9 de abril de 2020, para ajudar os agricultores de 

pequeno/médio porte que foram afetados pelos efeitos do distanciamento social 

relacionados à pandemia do Corona vírus (BRASIL, 2020).  

Com base nas informações apresentadas, o governo brasileiro tem trabalhado 

no desenvolvimento da agricultura orgânica através da criação de políticas e liberação 

de crédito (BUAINAIN; BATALHA, 2007).  A Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) esclarece que os incentivos governamentais 

favorecem a permanência dos jovens na área rural, tornando-os possíveis precursores 

de grandes mudanças no setor agrícola (FAO, 2017). 

O governo brasileiro estrategicamente vislumbra o desenvolvimento agrícola 

através da produção orgânica (BUAINAIN; BATALHA, 2007).  Em razão disso, foram 

criadas comissões de apoio estabelecidas legalmente por meio da Lei nº 10.831, de 

23 de dezembro de 2003 e do Decreto nº 6.323, de dezembro de 2007 (BRASIL, 2003; 
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BRASIL, 2007). O governo ainda conta com o apoio do MAPA, que é a instituição 

responsável pelas políticas do setor agropecuário (MAPA, 2019a). No ano de 2019, 

passaram a fazer parte do MAPA: Ministérios da Pesca e Aquicultura, Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural e o Serviço Florestal 

Brasileiro. A partir desse movimento, o governo criou um plano estratégico para o 

setor sob a responsabilidade da Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) (MAPA, 

2019a). O plano estratégico 2020–2027 mostra a necessidade de aumentar o 

protagonismo do setor agropecuário brasileiro, interna e externamente, para tratar de 

questões atreladas ao consumo dos alimentos, recursos, políticas públicas, entre 

outras (MAPA, 2020a).   

De acordo com a legislação brasileira, o MAPA deve trabalhar junto com a 

Superintendência Federal de Agricultura, CPOrg-UF e CNPOrg para identificar e 

auxiliar nas ações atreladas ao desenvolvimento da produção orgânica, 

principalmente as que dizem respeito às políticas públicas e que precisam ter a 

participação ativa dos demais agentes da cadeia no planejamento e gestão. Além 

disso, a agricultura de manejo orgânico, tem o apoio de articulações feitas pelo MAPA 

com diversas instituições que objetivam a fomentar o setor, como é o caso da 

Associação de Agricultura Orgânica (AAO) (BRASIL, 2007). 

No próximo tópico, são apresentados os conceitos de mercados a partir de 

duas perspectivas, a sociológica e econômica, a fim de aprofundar o entendimento 

sobre a sua construção.  

  

2.1.4 Mercado: visão sociológica e econômica 

 

Ao longo dos anos, os estudiosos da sociologia econômica realizaram estudos 

para explicar a dinâmica mercadológica através de redes sociais. Destaque para os 

trabalhos de Granovetter (1985), que trouxe o conceito de imersão (“embeddedness”) 

em um artigo intitulado “Ação Econômica e Estrutura Social: o problema da imersão” 

(“Economic action and social structure: the problem of embeddedness”), em que 

defende que para se entender o desempenho dos mercados, no sentido da ação 

econômica, é necessário olhar para a natureza das redes sociais e a posição dos 

indivíduos nessas redes (WILKINSON, 2008). A proposta da imersão 

(“embeddedness”) utilizada por Granovetter (2007, não paginado), é argumentada da 

seguinte forma: “os comportamentos e as instituições a serem analisados são tão 
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compelidos pelas contínuas relações sociais que interpretá-los como sendo elementos 

independentes representa um grave mal-entendido”.  

Sendo assim, para Granovetter (1985), a criação dos mercados acontece a 

partir de uma série de ações dos indivíduos que estão conectados em estruturas, no 

sentido de redes, e realizam interações sociais (WILKINSON, 2008). Estes mercados 

não são determinados apenas por regras e normas sociais (KNOKE; YANG, 2019), 

existe um condicionamento das ações dos indivíduos pelo fato de pertencerem a 

redes de relações interpessoais (RAUD-MATTEDI, 2005). Por sua vez, esses 

indivíduos podem ter uma quantidade maior de relações do que outros, acarretando 

diferentes estruturas de redes que, inclusive, podem apresentar estruturas 

intermediárias (KNOKE; YANG, 2019).  É essa ligação estrutural que possibilita o 

entendimento da influência das relações sociais nas ações dos indivíduos, nas ações 

econômicas e no mercado (GRANOVETTER, 1985).   

Abramovay (2007, não paginado) afirma que os mercados: “são construídos 

permanentemente pela própria qualidade dos vínculos estabelecidos, em cada 

sociedade, entre os indivíduos e entre os grupos sociais”. E a condição essencial da 

unificação desses indivíduos para a coletividade passa pelo fortalecimento da 

identidade (ABRAMOVAY et al., 2006).  Através dessa perspectiva, a criação dos 

mercados a partir das características das relações de um determinado território, 

“engloba os recursos materiais e simbólicos diferentes indivíduos na legitimação de 

suas iniciativas, sobretudo na obtenção da “cooperação social localizada” 

(ABRAMOVAY et al., 2006, não paginado).  Trata-se de um processo que envolve a 

participação conjunta do grupo, em que a estrutura comporta indivíduos em diferentes 

posições que normalmente são estimulados para a obtenção dos resultados 

(ABRAMOVAY et al., 2010). 

Pode-se dizer que novos sistemas alimentares da agricultura, no sentido de 

mercado, nascem das redes de relacionamento e da colaboração entre os indivíduos 

dessa rede (GRANOVETTER, 1985). Segundo Granovetter (1992), o agrupamento de 

indivíduos conectados por relações sociais ou laços de diferentes tipos pode ser vista 

como uma rede social. A partir das interações que são realizadas pelos indivíduos da 

rede social, os comportamentos interpessoais são ativados e podem impactar ou 

influenciar os outros indivíduos (THIBAUT; KELLEY, 2017). Pode-se concluir, 

portanto, que provavelmente o nível de eficiência do mercado está atrelado às 
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relações dos indivíduos dentro da rede por meio de oportunidades e restrições 

proporcionadas (GRANOVETTER, 1985).  

Na vida econômica, as relações sociais são as principais responsáveis pela 

geração de confiança (GRANOVETTER, 1985). Inclusive, Blau (1964) destaca que os 

relacionamentos que oferecem resultados positivos têm como base a confiança.  

Granovetter (1985) trabalhou com confiança através do argumento de embeddedness, 

considerando que os mercados pequenos e locais, se mantêm firmes por causa de 

uma “densa rede de relacionamento social”, em que a informação circula facilmente, 

evidenciando que as relações tendem a continuar (HOMANS, 1958) por apresentarem 

resultados positivos e, consequentemente, pautados na confiança (BLAU, 1964, 

GRANOVETTER, 1985, 2007) e no bloqueio de ações oportunistas (GRANOVETTER, 

1985, 2007). O estabelecimento dessas relações sociais entre os indivíduos é o que 

bloqueia os mercados competitivos (GRANOVETTER, 1985).  

Fitzmaurice e Gareau (2016, p. 12), trazem o seguinte complemento “os 

mercados não são somente enraizados nas redes de relações sociais, na verdade, 

são produtos dessas relações sociais”. Com essa colocação, os autores, enfatizam, a 

importância de considerar na dinâmica atual dos agricultores que plantam orgânicos 

os recursos emocionais, a condução dos relacionamentos e significados na tomada 

de decisão dos indivíduos.   

Se para Granovetter (1985) o mercado não pode simplesmente ser visto como 

algo atrelado a oferta e procura de bens e serviços, os economistas clássicos e 

neoclássicos partem do princípio da racionalidade comportamental dos indivíduos, 

baseados nos interesses pessoais, em que as relações sociais têm impacto quase 

nulo nos comportamentos (RAUD-MATTEDI, 2005). Com base nisso, é feita uma 

associação do termo “mercado” com situações de disputa entre vendedores para 

conquistar os consumidores. No mínimo dois indivíduos competem para vender algo 

para um terceiro indivíduo, onde tem mais chance de vencer a disputa a oferta com o 

preço mais baixo (SCHENEIDER, 2016).  

Segundo Jackson (2007), a maior parte dos teóricos econômicos raramente 

aborda as estruturas sociais por trás dos mercados, mesmo sabendo que as 

transações mercadológicas dependam dos papéis dos vendedores que estão 

conectados por relações competitivas, sem eliminar a possibilidade da cooperação 

que pode surgir através da detecção de benefícios mútuos pelas partes. Esse autor 

afirma que os mercados precisam ser vistos como estruturas em camadas, com 
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interações pessoais e impessoais, entre quem vende e quem. A dinâmica das 

interações entre quem vende e quem compra é visualizada na venda, momento em 

que os conflitos de interesses estão no preço e, mesmo assim, pode existir a 

cooperação. A formação dos mercados se dá pelos diversos tipos de relações entre 

os agentes, que competem de forma anônima ou não, visto que, alguns agentes 

estabelecem vínculos pessoais fazendo com que apareçam os mercados potenciais 

(JACKSON, 2007).  

Pela ótica de Jackson (2007, p. 238), os mercados devem ser “combinados 

com procedimentos não mercantis (planejamento, distribuição informal etc.) e devem 

variar em sua competitividade e outras características”. Sendo assim, os mercados 

não podem ser vistos como iguais, pois, mesmo que tenham características similares, 

existem diferenças, que vão desde a variação do que é negociado até os 

relacionamentos com vínculos pessoais – que devido à natureza desses vínculos são 

correspondentes a determinados indivíduos e situações (JACKSON, 2007). Esses 

relacionamentos também têm sido estudados por outros autores (MURDOCH et al., 

2000; HINRICHS, 2003) que tratam das conexões entre os agentes de uma rede social 

“local” utilizando o termo imersão.  

 

2.1.4.1 O Mercado de Alimentos Orgânicos 

 

Os consumidores de alimentos orgânicos contam com as certificadoras, 

agentes independentes, para realizar o controle de conformidade de “alimento 

orgânico” com o que está estabelecido na lei (BUAINAIN; BATALHA, 2007). Tais 

certificadoras também orientam os agricultores e consumidores internos e externos 

quanto às questões de regulamentação, planejamento produtivo e fomentação do 

mercado (BUAINAIN; BATALHA, 2007).  

A certificação é necessária, por exemplo, quando os alimentos orgânicos são 

comercializados no varejo, trafegam através de circuitos longos, e o consumidor não 

tem contato direto com o agricultor. Nesse caso, a certificação passa a ser o elemento 

de transparência que gera confiança para o consumidor (FONSECA; GUERRA NETO; 

SILVA, 2010). Os autores, César, Batalha e Pimenta (2008) corroboram com tal 

afirmativa ao mencionar que a certificação trabalha seguindo padrões e classificações. 

A legislação brasileira de orgânicos, de acordo com a cadeia produtiva, 

regulamentou três meios de controle dos alimentos orgânicos: Certificação por 
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Auditoria (Certificadoras), Sistemas Participativos de Garantia (SPG) e o Controle 

Social da Venda Direta. Existe a necessidade desses meios de certificação fazerem 

parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO). Apenas as 

Certificadoras e os SPG podem liberar a autorização para a utilização do selo do 

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) (MAPA, 2020b). 

As certificadoras cadastradas no MAPA e acreditadas pelo Inmetro são as 

responsáveis pela certificação por auditoria e têm a tarefa de inspecionar o processo 

produtivo e avaliar se o que consta na lei de orgânicos está sendo cumprido pelo 

agricultor (ANGEOLETTO; DIONISIO, 2012). Para ter uma certificação por auditoria, 

o produtor deve estabelecer um acordo comercial com uma certificadora e, a partir 

daí, tem início o processo de inspeção com a realização de todas as averiguações 

para posterior emissão do relatório. Se todo o processo estiver em conformidade com 

o que é determinado legalmente, o agricultor poderá utilizar o selo SisOrg em seus 

alimentos orgânicos (ANGEOLETTO; DIONISIO, 2012). 

O Brasil e o Chile fecharam um acordo para reduzir o custo para o pequeno 

agricultor de orgânicos por meio de um sistema comum de certificação dos produtos 

(MAPA, 2020d). No entanto, ainda existem obstáculos que precisam ser superados 

quando se fala de agricultura orgânica certificada, tais como grau de complexidade no 

processo de importação, necessidade de mais apoio financeiro por parte do governo, 

entre outras (FONSECA; GUERRA NETO; SILVA, 2010). 

 

Sistemas Participativos de Garantia (SPG) 

 

Os SPG são compostos pelos mais variados agentes da cadeia produtiva, 

desde o produtor até o consumidor, que formam grupos de trabalho alicerçados pela 

confiança, transparência e responsabilidade de todos os envolvidos (ANGEOLETTO; 

DIONISIO, 2012). A partir da formação dos grupos de trabalho, as informações e 

aprendizados são compartilhados e o objetivo principal é garantir que a produção 

orgânica esteja ocorrendo de forma adequada, ou seja, o grupo faz a legitimação para 

os consumidores (ANGEOLETTO; DIONISIO, 2012).  Esse tipo de sistema pode fazer 

com que ocorra o crescimento da produção de orgânicos oriundos da agricultura 

familiar (ANGEOLETTO; DIONISIO, 2012).  Oliveira et al. (2010), complementam que 

esse sistema pode gerar um aumento no grau de competição entre alguns agentes 

envolvidos. 
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De acordo com as normas, um sistema participativo de garantia deve ter um 

Organismo de Avaliação da Conformidade (OAC) credenciado ao MAPA, 

representado por uma pessoa jurídica, no caso, um Organismo Participativo de 

Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC), constituído dentro da lei, que 

responderá pela emissão do selo SisOrg (MAPA, 2008b).  

Para facilitar a identificação destes alimentos, o governo federal, através da 

Instrução Normativa nº 18, de 20 de junho de 2014, instituiu o selo único oficial do 

SisOrg (BRASIL, 2014). Só é permitida a utilização do selo nos alimentos orgânicos 

certificados provenientes das produções controladas pelos OACs credenciados no 

MAPA (BRASIL, 2014). O selo liberado pelas Certificadoras é diferente do liberado 

pelo SPG (BRASIL, 2014). Além disso, a lei determina que os alimentos certificados 

são obrigados a apresentar o selo (SisOrg) (BRASIL, 2014).  

Os agricultores que conseguem a certificação através das certificadoras podem 

vender os alimentos orgânicos para os supermercados, lojas, entre outros. No caso 

da venda a granel, deve ocorrer a devida identificação. No caso dos estabelecimentos 

comerciais que oferecem refeições com produtos orgânicos, esses devem 

disponibilizar para os consumidores a lista dos produtos utilizados (MAPA, 2020b). 

Quanto à venda direta3, ocorre o contato do agricultor com o consumidor e isso, 

por si só, já traz a garantia de qualidade do alimento orgânico, porém, o agricultor 

deve ter uma Declaração de Cadastro em uma Organização de Controle Social (OCS) 

(MAPA, 2020b). 

 

Controle Social de Venda Direta 

 

O governo brasileiro em caráter de exceção disponibilizou para os agricultores 

familiares a possibilidade da comercialização dos alimentos orgânicos sem a 

obrigatoriedade da certificação, no caso da venda direta (MAPA, 2019e).   

Existe apenas a exigência desses agricultores estarem credenciados em uma 

OCS 4  cadastrada em um órgão fiscalizador e o cumprimento das premissas 

 
3 Venda direta, de acordo com a legislação, é a relação comercial direta entre o produtor e o 
consumidor final, sem intermediários ou preposto, desde que seja o produtor ou membro da 
sua família inserido no processo de produção e que faça parte da sua própria estrutura 
organizacional. 
4 A OCS pode ser constituída por um grupo, associação, cooperativa ou consórcio, com ou 
sem personalidade jurídica, de agricultores familiares (MAPA, 2008a). 
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estabelecidas pela lei (MAPA, 2019e). Os agricultores entram no Cadastro Nacional 

de Produtores Orgânicos, recebem a declaração de registro e podem realizar a venda 

direta para o consumidor com a certificação institucionalizada, bem como podem 

participar dos programas do governo, como o PNAE e PAA (MAPA, 2019e). Cabe 

ressaltar que o agricultor do controle social de venda direta não está apto a ofertar os 

seus alimentos orgânicos para os supermercados, restaurantes, lojas, entre outros 

(MAPA, 2019e) porque o tipo de certificação orgânica que possui é específico para as 

transações em nível de OCS.  

O Brasil não reconhece como orgânicos os alimentos certificados por normas 

internacionais, ou seja, é necessário ter uma certificação que siga as diretrizes da lei 

brasileira (MAPA, 2019e). 

Em dezembro de 2019, o MAPA tinha 13 certificadoras por auditoria 

cadastradas e autorizadas a atuar no Brasil (MAPA, 2019). De acordo com o MAPA 

(2020), até o mês de maio de 2020, havia 27 OPACs legalmente constituídas, 

responsáveis pela emissão do selo SisOrg.   

 

2.2 CADEIA DE VALOR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS 

 

De acordo com Porter e Kramer (2006), a cadeia de valor em uma visão 

econômica engloba todas as atividades da cadeia. No caso da cadeia de valor de 

alimentos orgânicos, vai desde o insumo até a comercialização do produto. As fontes 

de vantagens competitivas do negócio podem ser compreendidas a partir dos custos 

e diferenciação de cada atividade da cadeia (PORTER; KRAMER, 2006). Sendo 

assim, Trienekens (2011) destaca que a cadeia de valor é composta pelo 

gerenciamento das relações na estrutura, horizontal e vertical, pelo valor adicionado 

e pela governança. Trienekens (2011, p. 59) contextualizou a cadeia de valor como 

uma “relação horizontal e vertical relacionada às empresas que visam o trabalho 

conjunto no sentido de prover produtos ou serviços para o mercado”. A coordenação 

horizontal está relacionada aos agentes de um mesmo nível da cadeia de valor, por 

exemplo, pequenos agricultores; já a coordenação vertical engloba os demais níveis 

da cadeia e outros agentes (TRIENEKENS, 2011). 

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, os agricultores contam com a 

presença de uma instituição coordenadora para ajudá-los nas mais diversas 

situações, como por exemplo, no processo de oferta dos alimentos orgânicos, no 
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relacionamento com outros da mesma estrutura e em uma estrutura diferente 

(TRIENEKENS, 2011). Trata-se de um trabalho relacionado ao acesso do agricultor 

ao mercado e seu desenvolvimento na cadeia de valor. Desta forma, o agricultor passa 

a ter contato com a inovação e cooperação, principalmente na troca de informações 

(KILELU; KLERKX; LEEUWIS, 2017).  

O crescimento do setor de orgânicos contribuiu para que os mais variados 

setores avaliassem a dinâmica da cadeia de valor de alimentos orgânicos. A partir de 

então foram desenvolvidos estudos acadêmicos relacionados a essa cadeia que 

buscam mostrar de forma sistêmica o seu funcionamento, a partir da inclusão de todos 

os agentes, interações e atividades, desde a produção primária até a conversão do 

alimento em commodity para exportação ou consumo (ROESSING, 2002).  

Em outras palavras, a cadeia de valor de alimentos orgânicos também pode ser 

caracterizada como um sistema aberto de interações entre os agentes e seus meios 

(BATALHA, 1995). Essa cadeia, como todas as outras, tem dinamismo próprio, 

inclusive na forma de relacionamento entre os agentes (ROESSING, 2002).  

A cadeia de valor de produtos orgânicos, que contempla os alimentos e 

produtos com aspectos intrínsecos, busca a criação de oportunidades através dos 

seus diferenciais (ORMOND et al., 2002). Os alimentos orgânicos têm uma série de 

benefícios que agregam valor para os consumidores e que vão desde o modo de 

produção e até o consumo de alimentos sem contaminação de um elemento químico 

(SAMBIASE LOMBARDI; MORI; SATO, 2004).  

Ormond et al. (2002) e Neves (2005) concordam que o principal valor que o 

alimento orgânico possui está relacionado à confiança das informações 

disponibilizadas para o consumidor, tais como a forma de plantio, qualidade 

nutricional, ausência de agrotóxicos etc. Para que o agricultor consiga produzir um 

alimento orgânico com qualidade, existe um processo de produção custoso, 

principalmente quando envolve a certificação e o planejamento (NEVES, 2005), 

podendo afetar o preço do alimento orgânico. 

No caso dos alimentos perecíveis, Sambiase Lombardi, Mori e Sato (2004) 

destacam a importância da logística, uma vez que, a distribuição e o consumo devem 

ser realizados em um curto período. Um dos grandes desafios é que os agricultores 

normalmente não têm local adequado para armazenar esses alimentos e entregá-los 

para o ponto de venda quando há uma demanda maior (ORMOND et al., 2002). As 

situações de não abastecimento devido à produção não planejada ou logística 



42 

 

insatisfatória fazem com que a demanda seja regulada pelo preço (ORMOND et al., 

2002). Para melhorar esse cenário é necessário que ocorra um planejamento 

estratégico da produção de acordo com a demanda (SAMBIASE LOMBARDI; MORI; 

SATO, 2004). 

O investimento de algumas empresas neste segmento por meio da 

diversificação da linha de alimentos, mostra que o mercado está em ascensão com 

consumidores cada vez mais interessados em alimentos saudáveis (ORGANIS, 

2019b). Esse ponto pode ser exemplificado pelo fato de algumas empresas 

multinacionais estrategicamente terem adquirido outras para o aceleramento da 

expansão no segmento orgânico (ORGANIS, 2019b). É o caso da Univeler, que em 

2017 comprou a Pukka Herbs, de chás orgânicos e, no Brasil, no mesmo ano, 

comprou a Mãe Terra, que trabalha com alimentos naturais e orgânicos (UNILEVER 

2017a; UNILEVER, 2017b).   

Frente às oportunidades de crescimento do setor, a rede varejista também 

passou a ofertar os alimentos orgânicos seguindo um esquema industrial de cadeia 

(longa e complexa), o que faz com que ocorra o distanciamento entre o produtor e 

consumidor, e apareça um outro organismo para assegurar que todo o processo 

relacionado ao sistema orgânico, estipulado pela legislação, seja cumprido (ORMOND 

et al., 2002; NEVES, 2005). Já a opção dos circuitos curtos de comercialização dos 

alimentos orgânicos favorece o aumento da confiança no item que está sendo 

adquirido pelo consumidor, uma vez que o produtor consegue, pessoalmente, garantir 

para o consumidor que o alimento foi produzido segundo os critérios de alimento 

orgânico, e o consumidor confia na fonte da informação, seja pela proximidade ou pelo 

ambiente negocial (ORMOND et al., 2002; NEVES, 2005).   

 Ormond et al. (2002) identificaram as funções principais de cadeia alimentar: 

produção de insumos, produção agropecuária, processamento primário, secundário, 

distribuição, consumo e certificação. A diferença entre uma cadeia de valor de 

alimentos tradicional e a de orgânicos está na presença da certificação e a ausência 

do elo atacadista entre a produção e o próximo agente (ORMOND et al., 2002). 

Buainain e Batalha (2007) adaptaram o modelo de cadeia produtiva de Ormond et al. 

(2002) e desenharam uma nova estrutura de cadeia.  

          A estrutura apresentada na Figura 1 leva em consideração os elementos de 

competitividade da produção do setor como governança, instituições, tecnologias, 

custos, gestão, estrutura mercadológica, transporte, logística e armazenamento 
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(BUAINAIN; BATALHA, 2007). A competitividade faz parte das interações entre os 

agentes, meios e os elementos da cadeia de valor de alimentos/produtos orgânicos.  

          Os agricultores de orgânicos inseridos na cadeia de valor de alimentos/produtos 

orgânicos têm acesso às formas de conexão com o mercado a partir das demandas 

ou ofertas (SCHNEIDER, 2016). A conexão a partir das demandas pode ser 

compreendida, por exemplo, pela aquisição dos insumos (SCHNEIDER, 2016). As 

ofertas, conforme a Figura 1, podem ocorrer através das entregas em domicílio, feiras, 

restaurantes, hotéis, compras do governo, lojas especializadas e varejistas 

(SCHNEIDER, 2016). 
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Figura 1: Estrutura da cadeia de alimentos e produtos orgânicos no Brasil 

 

Fonte: Buainain e Batalha (2007, p. 57).  
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Na cadeia de valor dos alimentos orgânicos, a geração de valor pode estar 

atrelada ao modo de produção, qualidade e questões nutricionais (TRIENEKENS, 

2011). No caso das cadeias longas, caracterizadas pela sua complexidade, a geração 

de valor está atrelada não só à qualidade do alimento, mas também às representações 

que são destacadas junto com o alimento, tais como a etiqueta, o selo, a marca, entre 

outros (HAMZAOUI-ESSOUSSI; SIRIEIX; ZAHAF, 2013). O ponto chave da geração 

de valor “está atrelado ao quanto o consumidor está disposto a pagar pelo alimento 

orgânico, já que isso determina o tamanho do valor adicional” (TRIENEKENS, 2011, 

p. 63). 

 Seguindo nesta linha, um dos principais atributos da cadeia de alimentos 

orgânicos é a rastreabilidade. Moe (1998) já previa que a demanda crescente por 

informações da cadeia de alimentos estabeleceria padrões elevados de 

rastreabilidade e uma vantagem competitiva. É interessante destacar que a 

rastreabilidade também passou a ser obrigatória para os produtos vegetais frescos5 

não orgânicos destinados à alimentação humana (BRASIL, 2018). Em 2018, a 

Instrução Normativa Conjunta (INC) do MAPA e a ANVISA INC nº 2, conceituaram a 

rastreabilidade como: “conjunto de procedimentos que permite detectar a origem e 

acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva, mediante 

elementos informativos e documentais registrados” (BRASIL, 2018, não paginado).  

No caso dos alimentos orgânicos, a rastreabilidade é um ponto relacionado à 

conformidade do sistema produtivo de acordo com as exigências legislativas, ou seja, 

é algo que os produtores rurais de orgânicos precisam atender para obter a 

certificação de uma certificadora por auditoria ou pelo sistema de garantia participativa 

(MAZZON, 2017; CI ORGÂNICOS, 2020). A partir disso, o consumidor de alimentos 

orgânicos obtém segurança com relação à qualidade e procedência do alimento que 

está adquirindo (PINHEIRO; BITTENCOURT, 2010). 

Alguns desafios ainda precisam ser driblados pelos pequenos produtores rurais 

brasileiros com relação à rastreabilidade, como, por exemplo, o custo e a dificuldade 

de aquisição e implementação já que o grau de escolaridade desses agricultores 

tende a ser mais baixo (PINHEIRO; BITTENCOURT, 2010). De acordo com o Censo 

 
5 De acordo com a INC Nº 2, produto vegetal fresco inclui: frutas, hortaliças, raízes, bulbos e 
tubérculos, embalado ou não, destinado à comercialização para o consumo, após os 
procedimentos de colheita e pós-colheita, cujo estado de apresentação mantém as 
características de identidade e qualidade do produto vegetal fresco (BRASIL, 2018). 
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Agropecuário de 2017, 23,77% dos agricultores continham o antigo primário 

elementar, 19,13% frequentaram o ensino fundamental ou primeiro grau e 15,45% 

nunca frequentaram a escola (IBGE, 2017b). Além disso, existem outros desafios que 

impedem a conversão do agricultor para o sistema orgânico de produção, tais como 

os custos atrelados ao período de conversão para o manejo orgânico e os custos com 

a certificação (BUAINAIN; BATALHA, 2007). Na Instrução Normativa 007/1999 consta 

que o período mínimo de conversão é de 12 meses para hortaliças, culturas anuais e 

pastagens e 18 meses para os alimentos perenes (BUAINAIN; BATALHA, 2007). 

Sendo assim, os custos oriundos desse período são arcados pelos produtores e os 

alimentos produzidos durante o período não podem ser vendidos como orgânicos 

(BUAINAIN; BATALHA, 2007). 

No caso do custo com a certificação, a variação é de acordo com o tamanho e 

a localidade da área. O agricultor normalmente paga uma taxa de filiação para a 

certificadora e arca com os valores de possíveis testes que possam ser solicitados e 

com as despesas atreladas à visita do inspetor. Pode ocorrer ainda de algumas 

certificadoras cobrarem um percentual sobre o faturamento (CÉSAR; BATALHA; 

PIMENTA, 2008). Na cadeia de alimentos orgânicos, o papel do atravessador 

(distribuidor) é descartado, porém, outras entidades com papel institucional são 

inseridas, como as certificadoras, para capturar o valor gerado pelos agricultores.  

Britto (2004) realizou uma pesquisa com os produtores rurais de manga 

orgânica e manga convencional do Vale do São Francisco, localizada no Polo de 

Desenvolvimento Integrado de Juazeiro-Petrolina. Os resultados da pesquisa 

apontam que um dos principais empecilhos para a conversão à agricultura orgânica 

está no custo com a certificação. Em torno de 80% dos entrevistados informaram que 

esse custo é o que bloqueia a conversão, já que a maioria dos agricultores são 

produtores rurais independentes, ou seja, não fazem parte de nenhuma associação 

cooperativa e/ou sindicato (BRITTO, 2004).  

Buainain e Batalha (2007) complementam a lista de dificuldades encontradas 

pelos agricultores: planejamento da gestão dos alimentos desde a produção, 

comercialização e interação com outros elos da cadeia; falta de técnicos para fornecer 

assistência; e falta de capacitação técnica. De acordo com Sambiase Lombardi, Mori 

e Sato (2004) a falta de habilidades administrativas também dificulta o sistema de 
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comercialização dos alimentos/produtos orgânicos e isso tem impacto direto na 

elaboração de um planejamento estratégico. 

Frente ao contexto apresentado, os agentes participantes da cadeia de valor 

de alimentos orgânicos passaram a estabelecer uma dinâmica de relacionamentos 

diferenciada, baseada no valor que desejam criar, que vai além do monetário.   

 

2.3 CADEIAS BASEADAS EM VALORES (VALUES BASED SUPPLY CHAINS – 

VBSCS)  

 

Ao longo dos anos, a cadeia de valor agroalimentar tradicional é alvo de críticas 

e questionamentos pelo meio acadêmico e outras entidades, devido aos impactos 

causados pela mesma nos setores econômico, social e ambiental (STEVENSON; 

PIROG, 2008). Além disso, existe uma insatisfação dos agricultores com relação ao 

seu desfavorecimento na cadeia de valor agroalimentar tradicional, principalmente no 

que diz respeito ao baixo percentual pago para esses agricultores e a falta de poder 

na relação com os demais agentes, bem como a oportunidade comercial de uma 

demanda crescente dos consumidores por alimentos saudáveis e frescos, com 

atributos específicos, como é o caso dos orgânicos (STEVENSON; PIROG, 2008).  

Frente a esse cenário, surge como alternativa de desenvolvimento sustentável, 

a Cadeia de Fornecimento Baseada em Valor (Values Based Supply Chains – VBSC), 

que parte de uma conexão entre os agentes que compartilham valores similares 

sociais e ambientais (HARDESTY et al., 2014) e “adotam um modelo ético de 

negócios, que significa suporte mútuo e recompensa mútua” (HOOKS et al., 2017, p. 

267). 

 De acordo com Feenstra et al. (2011), a VBSC pode ser vista como uma 

estrutura de ajuda para os agricultores, já que possibilita a comercialização dos 

produtos por meio de intermediários. Além disso, A VBSC possibilita o acesso desses 

agricultores aos mercados, já que sozinhos eles não conseguiriam (BARHAM et al., 

2012). Bloom e Hinrichs (2011 p. 14) complementam sobre as VBSCs: “oferecem um 

modelo para a reestruturação dos sistemas alimentares locais e incorporam 

mecanismos para garantir benefícios sociais, ambientais e econômicos para os 

participantes da cadeia de abastecimento”.   

A definição de VBSC para Feenstra et al. (2011, p. 71) é a seguinte:  
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 aumenta a viabilidade financeira dos pequenos e médios agricultores, 
captura preços premium no mercado para os benefícios ambientais, 
econômicos e sociais (valores) embutidos nos produtos. Todos os 
parceiros da cadeia trabalham juntos para otimizar o valor para todos. 

 

Clancy (2013, p. 1) conceitua a VBSC como: “alianças estratégicas de negócios 

formadas pelos agricultores de pequeno e médio porte com os agentes da cadeia para 

distribuir um volume significativo de produtos diferenciados e de alta qualidade, com 

equidade justa”. 

As relações da cadeia baseada em valor são de longo prazo, primam pelo bem-

estar de todos, os agentes possuem a capacidade de trabalhar coletivamente 

pensando no grupo e não de forma individual nas mais diversas situações, ou seja, 

utilizam estratégias de colaboração para obter a valorização do mercado 

(STEVENSON; PIROG, 2008). Desta forma, os agricultores não são vistos como 

agentes a serem explorados, mas sim como colaboradores estratégicos 

(STEVENSON et al., 2011).  

A noção de valor na VBSC é obtida através da colaboração entre os agentes 

que possuem relações baseadas na transparência, ética, propósito, equidade de 

poder, confiança, comunicação aberta e que tem como objetivo principal margens 

adequadas de pagamento aos agentes da cadeia, principalmente para os agricultores. 

Corroborando com isso, Stevenson e Pirog (2008), enfatizam que todos os agentes 

da cadeia trabalham em conjunto para a “criação de valor”, que vai além do monetário, 

e parte de uma diferenciação de produto, onde são destacados os atributos 

específicos do modo de produção “local/regional” sustentável e da qualidade dos 

produtos.  

Porter et al. (2011) destacam a importância do valor compartilhado através da 

criação de estratégias que visam ao lucro e, ao mesmo tempo, buscam resolver 

questões sociais. A partir dessa perspectiva, pode-se dizer que os resultados 

financeiros são acompanhados dos sociais (PORTER et al., 2011), como é o caso da 

VBSC. Stevenson et al. (2011) afirmam que entre as características desse tipo de 

cadeia está a ênfase na associação de valor dos alimentos e das relações estratégicas 

entre os agentes. 

 O desenvolvimento da VBSC tem na sua base a confiança entre os agentes. 

Essa confiança está atrelada ao nível de comprometimento desses agentes 
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(HANDFIELD; BECHTEL, 2002) e é isso que faz o sistema funcionar desde o 

agricultor até as empresas varejistas, tendo como premissa a valorização, em todos 

os sentidos, do agricultor e das cooperativas (STEVENSON; PIROG, 2008). As 

cooperativas são vistas como instituições intermediárias que podem também ser 

conceituadas como hubs, pois auxiliam os agricultores na relação com as estruturas 

verticais da cadeia (TRIENEKENS, 2011). De uma forma esclarecedora Barham et al. 

(2012 p. 12) explicam que os food hubs (FHs):  

 

normalmente estão localizados na parte central da VBSC e atuam de 
forma colaborativa com todos os agentes, podem realizar a logística, 
armazenamento e distribuição dos alimentos, publicidade, trabalhos 
com a comunidade local e, além disso, facilitam a comunicação eficaz 
e transparente entre todos os envolvidos. 

 

As relações da cadeia baseada em valor são de longo prazo e primam pelo 

bem-estar de todos. Os agentes possuem a capacidade de trabalhar coletivamente 

pensando no grupo e não de forma individual nas mais diversas situações, ou seja, 

utilizam estratégias de colaboração para obter a valorização do mercado 

(STEVENSON; PIROG, 2008).   

Para a obtenção do sucesso das VBSCs, conforme destaca Stevenson e Pirog 

(2008), alguns desafios precisam ser driblados, tais como: (a) escolha dos parceiros 

certos; (b) engajamento com as questões chaves da VBSC – transparência, visão 

compartilhada e outras; (c) elaboração de estratégias de diferenciação e preço dos 

produtos; (d) obtenção de recursos financeiros e humanos; (e) logística; (f) garantia 

de qualidade; e (g) volume que atenda a demanda. Essa lista pode ser reforçada com 

os desafios descobertos pelos estudos de Hardesty et al. (2014): (a) dificuldade de 

compreensão de alguns termos por parte dos agricultores; (b) os financiadores se 

preocupam apenas com a minimização dos riscos e não com as questões sociais e 

ambientais; e (c) mensuração da infraestrutura necessária.  

Alternativas diversas podem ser vislumbradas para cada um dos desafios, 

inclusive, com relação à infraestrutura, Hoshide (2007) destaca que existem VBSCs 

que não possuem produção própria, caminhões e nem local para armazenamento dos 

alimentos, existe apenas um sistema computadorizado de coordenação dessas 

cadeias. O autor cita, ainda, diversas VBSCs que obtiveram os resultados esperados 

e realizaram estrategicamente divulgações para a comunidade sobre os benefícios 
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dos alimentos plantados pelos agricultores locais. Isso é evidenciado pelos autores 

Hardesty et al. (2014) ao destacarem a necessidade do fortalecimento da 

comunicação interna e externa – principalmente para os consumidores – sobre os 

diferenciais e benefícios da VBSC, com vistas a aumentar a demanda pelos alimentos 

comercializados através dessa cadeia. Apesar dos desafios mencionados, os estudos 

de Hardesty et al. (2014) indicam que as VBSCs estão contribuindo com o setor 

econômico local e que existe a oportunidade de expansão. Inclusive, este crescimento 

pode ser fortalecido pelos agentes em processo de transição à VBSC se eles 

dispuseram de mais tempo para trabalhar as relações sociais (HOSHIDE, 2007)    

As VBSCs incluem as oportunidades de vendas por meio dos circuitos curtos e 

longos, com estratégias comerciais, incorporadas, como venda direta ao atacado e 

direta ao consumidor (CLANCY; RUHF, 2010).  Nos itens a seguir são apresentados 

os conceitos utilizados para circuitos curtos e longos de comercialização. 

 

2.3.1 Circuitos Curtos - “CCs” 

 

No final dos anos 1990 e início de 2000, o meio agrícola europeu apresentava 

conflitos por parte dos agricultores que estavam descontentes com as características 

injustas da cadeia de valor agroalimentar tradicional, e isso os motivou na busca de 

novas oportunidades e conexões comerciais que os permitissem ter mais autonomia 

no gerenciamento dos processos e os favorecessem no que diz respeito à captação 

de um melhor percentual monetário (PLOEG; RENTING, 2000). A partir da sinergia 

entre esses agricultores e o comprometimento dos mesmos, surge um modelo de 

cadeia que passou a beneficiar todos os agentes (PLOEG; RENTING, 2000) e, 

consequentemente, trouxe resultados oriundos das ações tomadas em conjunto pelos 

agentes da cadeia, inclusive, com agregação de valor (DYER; SINGH, 1998).  

Batalha (1995) destaca que as ações conjuntas podem melhorar o tempo de 

troca de informações e que isso auxilia na elaboração/adaptação/ajustes dos planos 

estratégico e operacional. Conforme afirmam Murdoch, Marsden e Banks (2000), um 

novo paradigma de desenvolvimento rural estava surgindo. O momento era propício 

para mudanças, já que os consumidores reivindicavam alimentos com qualidade e 

credibilidade (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). 
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Os Circuitos Curtos (CCs) representam as lutas dos agricultores pelo seu 

fortalecimento e aquisição de uma remuneração maior na cadeia (RENTING; 

MARSDEN; BANKS, 2003), ampliando possibilidades de aumento de autonomia por 

parte desses agricultores e fortalecimento de suas economias (WILKINSON, 2008). 

A localidade, região, qualidade e cultura dos consumidores é o que forma a 

base dos (CCs). Com isso, pode-se dizer que é a retomada de algo relacionado às 

origens, dada pela aproximação de quem planta com quem consome. A partir dessa 

aproximação, é feita uma conexão mental com o modo de produção e com as pessoas 

envolvidas no processo; isso favorece a percepção dos possíveis diferenciais 

envolvidos em todo o processo e, consequentemente, a criação de valor (MARSDEN; 

BANKS; BRISTOW, 2000).  

Os elementos confiança e transparência oriundos das relações entre os 

agentes de uma cadeia também ajudam na criação de valor (RENTING; MARSDEN; 

BANKS, 2003). No caso, a lealdade pode ser estabelecida na relação entre quem 

planta com quem consome (WILKINSON, 2002), mediada pela confiança e 

autenticidade (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000). 

 Nesse tipo de circuito, o consumidor pode obter as informações sobre o 

produto ou alimento pessoalmente no momento da compra ou na própria embalagem 

(MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000). O consumidor pode perceber, de maneira 

mais transparente, a diferenciação que está envolta no processo e a partir da 

informação que recebe, o produto pode, inclusive, ser reconhecido com um preço 

maior (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000). É o caso da produção orgânica, que 

está diretamente associada à qualidade da produção e seus recursos (MURDOCH, 

2000), em que são consideradas as características diferenciadas dos produtos, além, 

do “credito tácito” (WILKINSON, 2008). O autor destaca para o fato do enquadramento 

da produção orgânica predominantemente realizada pelos agricultores familiares nos 

mercados alternativos, principalmente de proximidade, apresentando um maior valor 

agregado por estar atrelada às questões de sustentabilidade.    

Ploeg e Renting (2000) já previam que as estratégias alternativas ganhariam 

cada vez mais espaço no setor agrícola frente ao modelo produtivista que até então 

predominava nos setores. Marsden, Banks e Bristow (2000) acreditavam que essa 

mudança também seria favorecida pelo resgate, por parte dos consumidores, do 

interesse pelas coisas locais e naturais.  
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Angus e Westbrook (2020) destacam que, de acordo com os resultados da 

pesquisa realizada em 2019 pela Wave X Remix Culture, questões atreladas à 

sustentabilidade ganham cada vez mais importância na sociedade. Por isso, é 

necessário que as empresas elaborem estratégias de reutilização, que inclui 

reabastecer e reciclar frente às necessidades existentes. É sinalizado por parte dos 

estudiosos do tema “reutilização” que essa é a tendência de um futuro sem 

desperdícios.  De forma ilustrativa essa questão pode ser visualizada na Figura 2. 

 

Figura 2: Circuito Curto de alimentos orgânicos 
 

 
 
Fonte: Tundys e Rzecycki (2015, p. 45). 
 

 
A Figura 2 apresenta o desenho de um CC de comercialização de alimentos 

orgânicos inserida em um mercado local com curtas distâncias entre o agricultor e 

consumidor, dando ênfase às questões relacionadas ao local e modo produtivo; o tipo 

de contato entre o agricultor e consumidor é direto, normalmente sem intermediários 

(TUNDYS; RZECYCKI, 2015). A venda dos alimentos orgânicos é feita em domicílio, 

feiras, no local da produção, sites, entre outros. Através desses meios de 

comercialização de alimentos, a confiança pode ser estabelecida entre os indivíduos 

que se relacionam (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003).  Além disso, os autores 

Tundys e Rzecycki (2015) destacam a importância da inclusão de um processo verde 
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nas etapas dos CCs para que possíveis expectativas por parte dos consumidores 

sejam tratadas. O processo verde está relacionado às questões de sustentabilidade 

desde o plantio até o consumo, inclusive, contemplando embalagens que não 

prejudicam o meio ambiente. 

Renting, Marsden e Banks (2003) sugerem para os (CCs) duas categorias 

adicionais que incluem espaço, tempo e localidade: (a) relação de proximidade: vai 

além das relações diretas entre os agentes. De acordo com os autores, se enquadram 

nessa categoria as rotas temáticas, cooperativas de consumidores, entre outros. 

Nessa categoria, são levadas em consideração a proximidade espacial e a região; (b) 

relação estendida: estende a relação no tempo e espaço. Nessa categoria, a 

importância é dada ao quanto o alimento/produto está vinculado ao local de produção 

e o quanto o consumidor consegue perceber isso através da comunicação que poderá 

auxiliá-lo na criação de uma visualização do local/espaço de produção do alimento. A 

possibilidade da criação dessa conexão imaginária com o local da produção e pessoas 

envolvidas no processo é uma das diferenças ao comparar com a cadeia de valor 

tradicional. 

À medida que (CCs) vão se alongando é necessário que ocorram as 

regulamentações de produção e processamento através de uma formalização legal 

(RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). Por um lado, a autenticidade do alimento 

pode ser dada pelas marcas e/ou etiquetas (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003) 

com informações ao consumidor sobre a proveniência e qualidade do produto 

(PLOEG; RENTING, 2000). Por outro, o agricultor familiar pode optar pela 

comercialização direta, a partir da obtenção da certificação de conformidade orgânica 

através do credenciamento dos agricultores familiares em uma OCS.  

 

2.3.2 Circuitos Curtos (CCs) no Brasil 

 

No Brasil, os (CCs) têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade por meio 

da oferta dos alimentos orgânicos nas feiras, cestas, comercialização na propriedade 

do agricultor, alimentação escolar dos programas do governo, entre outras (LAMINE; 

DAROLT; BRANDENBURG, 2012). Os agricultores familiares que praticam o manejo 

agroecológico, no caso orgânicos, utilizam mais de um canal de oferta, com destaque 
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para feiras do produtor, cestas em domicílio e os programas de governo PAA e PNAE 

(LAMINE; DAROLT; BRANDENBURG, 2012). 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(IDEC) de 2020, atualmente existem no Brasil 792 feiras orgânicas ou agroecológicas, 

sendo que o Sudeste lidera o ranking com 278, seguido do Sul com 210, Nordeste 

com 200, Centro Oeste com 59 e Norte com 39 (FEIRAS ORGÂNICAS, 2020b). Ao 

analisar os dados por Estado, São Paulo ocupa a liderança, com 144 feiras. Quanto 

às cidades do Sudeste, o Rio de Janeiro ocupa a primeira posição, com 35 feiras, 

seguido por São Paulo, com 24 (FEIRAS ORGÂNICAS, 2020b). 

Darolt et al. (2016) criaram uma tipologia de circuitos curtos de comercialização 

de produtos, separada em venda direta (contato cara a cara do agricultor com o 

consumidor) e venda indireta (presença de um intermediário), considerando as 

diferentes dimensões econômicas, sociais, ecológicas e políticas, conforme 

apresentado na Figura 3.  

No período de 2016 a 2019 surgiram 192 novas feiras, o que evidencia o 

crescimento dessa estratégia mercadológica (FEIRAS ORGÂNICAS, 2020b). No 

Brasil, a literatura acadêmica sobre os CCs de alimentos agroecológicos ainda está 

em desenvolvimento, situações inovadoras surgem em períodos curtos (DAROLT et 

al., 2016). É o caso dos grupos de consumo responsável (GCR) e grupos de 

consumidores que financiam produtores (conhecidos por CSA – Comunidade que 

Sustenta a Agricultura) (ORGANIS, 2015c). 
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Figura 3: Tipologia de circuitos curtos de comercialização de produtos ecológicos 

 

Fonte: Darolt et al. (2016, p. 7). 

 

Os Grupos de Consumo Responsável (GCR) são iniciativas de consumidores 

organizados e associados aos agricultores que estão comprometidos com as 

questões sociais e ambientais, ao participar desses grupos o agricultor sabe que o 

volume produzido será vendido para os associados (ORGANIS, 2015c). Atualmente 

existem no Brasil 66 GCR, sendo que 44 estão na região Sudeste e 13 na região Sul 

(FEIRAS ORGÂNICAS, 2020b). Considerando por estado, 33 estão em São Paulo, 

nove no Rio de Janeiro, seis no Rio Grande do Sul e seis em Minas Gerais (FEIRAS 

ORGÂNICAS, 2020b). Por capital, São Paulo tem oito, Rio de Janeiro tem seis e 

Curitiba e Belo Horizonte tem 3 cada um (FEIRAS ORGÂNICAS, 2020b). 

A Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) tem como principal pilar o 

elemento confiança. Um grupo de consumidores assume o financiamento e 

organização da produção e incentiva o desenvolvimento de uma determinada 

localidade e práticas justas. Esse modelo participativo, baseado nos vínculos entre os 

agricultores e consumidores, é praticado em diversos países além do Brasil, incluindo 

os EUA, Alemanha, Japão e Canadá. Nesse modelo, os consumidores não escolhem 
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os alimentos que receberão, existe um entendimento sobre a sazonalidade e 

situações inesperadas (ORGANIS, 2015d).    

Existe ainda uma terceira categoria chamada de Comércio Parceiro de 

Orgânicos que, de acordo com o IDEC, são tratativas que ocorrem entre o agricultor 

e consumidor ou com um intermediário. Nessa categoria só são cadastradas 

propostas baseadas na transparência quando se trata da relação entre os agentes, 

assumindo que o agricultor receberá um preço justo pelo seu trabalho e que está 

ciente de todo o processo de elaboração do preço de venda do produto para o 

consumidor (FEIRAS ORGÂNICAS, 2020a). 

No item a seguir, são apresentadas informações sobre os circuitos longos que 

apresentam uma dinâmica de funcionamento diferente dos circuitos curtos.  

 

2.3.3 Circuitos Longos (“CLs”) 

 

Os circuitos longos (CLs) são enquadrados nos modelos produtivista e 

industrial, ou seja, na produção em escala (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000; 

MURDOCH, 2000). As características desses circuitos estão atreladas ao 

distanciamento entre os agricultores e os consumidores, por isso, são também 

chamados de circuitos anônimos (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). Para 

garantir a qualidade, autenticidade e meio de produção dos alimentos orgânicos, 

existe um mecanismo legal de certificação (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000).   

Os agricultores, ao ampliarem a oferta dos alimentos para o varejo, que 

normalmente está inserido nos CLs, precisam se adaptar a uma nova realidade, muito 

mais formal e padronizada do que a comercialização de alimentos pelos CCs 

(WILKINSON, 2002). Um dos questionamentos sobre as características dos CLs diz 

respeito ao não pagamento do valor justo para o agricultor pela produção 

(TRIENEKENS, 2011).  

De acordo com Murdoch (2000), trabalhos realizados por economistas políticos 

mostraram que os CLs são compostos por agentes importantes, que normalmente 

ditam as regras da estrutura mercadológica. Fica a cargo do agricultor o papel de 

produzir o que é solicitado, logo, pode-se dizer que não existe uma dinâmica 

participativa, apontando para um tipo de relação com aplicação de poder (MURDOCH, 

1995; MURDOCH, 2000). Normalmente, nos CLs o ganho está direcionado para as 
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grandes empresas do mercado (PLOEG; RENTING, 2000) e isso leva à situação de 

price squeeze que afeta diretamente os agricultores, ou seja, a extensão do circuito 

tem impacto nos ganhos do agricultor (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). Além 

disso, esse tipo de circuito contempla altos índices de exigência com relação à 

qualidade e ao volume dos alimentos produzidos (TRIENEKENS, 2011), o que é algo 

complicado para o pequeno agricultor familiar que planta em pequenas áreas e não 

conta com os recursos apropriados para atender o que é solicitado.  

Os agricultores podem optar pela participação nos CLs através das 

cooperativas que, em meio à crise provocada pela pandemia do Coronavírus, 

vislumbraram oportunidades de escoamento da produção através das redes 

varejistas. Um exemplo é a Cooperativa Cores da Terra, fundada em maio de 2019, 

que até então trabalhava com canais de venda do circuito curto: por assinatura, com 

envio de cestas de produtos orgânicos, e via aplicativos, redes sociais e site (A 

LAVOURA, 2020). 

Independentemente do tipo de ciclo, curto ou longo, Raposo (2018, p. 10) 

destaca a necessidade da confiança no segmento de alimentos orgânicos, “visto que 

os consumidores não são capazes de verificar se um alimento é orgânico, muitas 

vezes nem mesmo após o consumo”. Nesse caso, os mecanismos de certificação 

proporcionam a confiança necessária para o consumidor (MCCOLE; RAMSEY; 

WILLIAMS, 2010). 

Sendo assim, as certificações fornecidas em grupos, como é o caso dos OCSs, 

proporcionam o acesso dos agricultores familiares de base agroecológica a um 

processo custoso e trabalhoso de certificação orgânica. Os OCSs são organismos 

calcados nas relações, entre agricultores, instituição de apoio, consumidor e 

comprador. Assim, no próximo tópico será abordada a Teoria das Trocas Sociais como 

meio para desenvolvimento de mercados e seus agentes. 

 

2.4 TEORIA DAS TROCAS SOCIAIS 

 

A definição da Social Exchange Theory (SET) está atrelada às ações que criam 

obrigações futuras por parte dos indivíduos que se relacionam, acarretando vínculos 

de reciprocidade no sentido de benefícios à medida em que a relação vai se 

consolidando ao longo do tempo (BLAU, 1964; CROPANZANO; MITCHEL, 2005). 
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Homans (1961) afirma que se os benefícios não forem retribuídos à medida que a 

relação for evoluindo, pode ocorrer o rompimento da relação. Sendo assim, o efeito 

da reciprocidade pode levar os indivíduos a colaborarem uns com os outros em prol 

de algo comum (Fu et al., 2017).   

O conceito de troca social para Homans (1961, p. 13) é: “a troca de atividade, 

tangível ou intangível, e mais ou menos gratificante ou caro, entre pelo menos duas 

pessoas”. Com base no exposto, as trocas sociais voluntárias podem ser explicadas 

a partir dos comportamentos de indivíduos que se relacionam (HOMANS, 1961; 

BLAU, 1964). As interações, satisfatórias ou não, proporcionam a chance do 

aparecimento de comportamentos frente a estímulos ou sentimentos que impactam o 

outro de forma positiva ou negativa (THIBAUT; KELLEY, 2017). O pesquisador 

realizou uma revisão de literatura semi-sistemática sobre os termos “relação” e 

“interação”, já que esses são tratados por diversas linhas de pesquisa e são 

conceituados de formas distintas (SNYDER, 2019). Portanto, nessa pesquisa os 

termos “relação” e “interação” serão utilizados como sinônimos.  

Nas relações, os indivíduos adotam comportamentos que são classificados 

como: comportamentos de dependência que acontecem quando os esforços do outro 

são a base dos resultados; comportamentos de interdependência quando os dois 

indivíduos realizam esforços para a obtenção dos resultados, no caso, a 

responsabilidade é compartilhada; e, por fim, os comportamentos de independência 

ocorrem quando os esforços partem do indivíduo interessado. Com base no conceito 

teórico da SET, os extremos comportamentais não são considerados trocas sociais, 

pois os esforços não estão sendo realizados pelos dois indivíduos envolvidos na 

relação (BLAU, 1986).  

Existem situações em que as trocas sociais diretas acontecem com transações 

monetárias entre os indivíduos, são as chamadas trocas negociáveis. A outra 

classificação das trocas sociais diretas envolve as trocas recíprocas, isto é, trocas que 

partem da ação de um indivíduo frente à incerteza, pois ele não sabe quando receberá 

algo em troca do outro indivíduo. Assim, nesse tipo de troca a reciprocidade não é 

garantida (MOLM et al., 2000). A reciprocidade de um indivíduo para com o outro, 

pode ser expressa através de comportamentos bons ou ruins (CROPANZANO et al., 

2017). Os indivíduos tendem a se comprometerem com os outros indivíduos a partir 

de uma sequência de bons processos de reciprocidade (CROPANZANO et al., 2017). 
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Frente a isso, Carneiro (2019) afirma que a reciprocidade é vista como elemento das 

trocas sociais a partir da premissa da recompensa entre os indivíduos ao longo do 

tempo.   

As condições de incerteza e de risco fazem parte da dinâmica relacional e, em 

resposta a isso, surgem nas trocas sociais fenômenos emergentes como a confiança 

e o comprometimento, que possuem uma ligação próxima (MOLM et al., 2000). A 

confiança para Ermisch et al. (2009) é tratada como um elemento chave das 

transações entre os indivíduos. Molm et al. (2000) definem confiança como a 

expectativa de que um indivíduo envolvido em uma relação de troca apresente um 

comportamento genuíno e boas intenções para com o outro indivíduo em um cenário 

de incerteza e risco. Além disso, para que ocorra o desenvolvimento da confiança e 

comprometimento existe a necessidade da existência da condição de risco. No caso, 

o comprometimento é o meio utilizado para reduzir a incerteza nos dois tipos de trocas 

sociais, com e sem envolvimento monetário. O comprometimento está baseado no 

emprego de esforços extremos por cada indivíduo na relação por um tempo indefinido 

(CARNEIRO, 2019). 

Fu et al. (2017) afirmam que níveis altos de confiança podem promover a 

cooperação entre os indivíduos e isso é benéfico para a relação. Por outro lado, baixos 

níveis de confiança não facilitam a cooperação. Sambiase Lombardi (2009), com base 

na ideia de Heide e Miner (1992) de que antecipar a interação futura pode afetar a 

cooperação, destaca que o comprometimento não é necessário para a cooperação.   

O papel principal da cooperação é o de moldar as relações com a gestão de 

uso controlado de poder, troca de informações, flexibilidade e resolução compartilhada 

de problemas (SAMBIASE LOMBARDI, 2009). As relações entre os indivíduos que 

possuem como base o bem-estar, sucesso coletivo e honestidade, a partir do 

cumprimento de acordos realizados que respeitam os direitos dos indivíduos tem 

como resultado a confiança (CARNEIRO, 2019).  

Os estudos realizados por Molm et al. (2000) sobre risco e confiança nas trocas 

sociais mostram que, nas trocas sem envolvimento monetário, os indivíduos têm 

índices mais altos de confiança e comprometimento – mesmo sem a garantia de que 

vai receber algo em troca – do que nas trocas negociáveis, mesmo que exista um 

acordo formal entre os indivíduos. O resultado desses estudos reforça que as relações 

duradoras e com uma sequência de interações são importantes para o 
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desenvolvimento da confiança. Na maior parte das vezes os comportamentos 

individuais são influenciados pela estrutura de poder, que é vista nas trocas sociais 

como a dependência de um indivíduo para com o outro, visto que cada ator ocupa 

uma posição (EMERSON, 1962) e essa dinâmica pode afetar a confiança e o 

comprometimento. Trata-se de uma opção comportamental do indivíduo, nas relações 

de dependência, se vai ou não utilizar o poder para influenciar o outro (MOLM, 1990).  

Seguindo nessa linha, Cook e Emerson (1978 p. 721), afirmam que “quando 

são tratadas questões de equidade ou justiça, o uso do poder é restringido e o 

comprometimento interpessoal emergente impede o uso do poder”. Além disso, para 

Latour (1984), o poder é visto como uma consequência, ou seja, o poder só existe 

porque um grupo ou um indivíduo na relação aceita que ele seja exercido. Por este 

ângulo, o simples fato de um indivíduo ter o poder não significa nada. Latour (1984) 

defende que para entender o poder é necessário olhar para a forma como ocorrem as 

associações entre os indivíduos e para os recursos materiais que oferecem as formas 

de ligação entre eles.   

No contexto da utilização da SET nas cadeias de fornecedores, em que os 

integrantes precisam se relacionar uns com os outros, de forma direta ou indireta, 

Morgan, Doran e Morgan (2018) afirmam que o comportamento colaborativo dos 

integrantes da cadeia é afetado diretamente quando existe a aplicação do poder. Os 

fornecedores são impactados pela estrutura do poder, principalmente através do 

controle que faz com que as ações sejam restringidas. Inclusive, os estudos realizados 

por Morgan, Doran e Morgan (2018) mostram que a fragmentação de integrantes de 

uma cadeia não traz o compartilhamento ideal de conhecimento, e se os integrantes 

da cadeia não se sentirem incluídos socialmente o resultado atrelado ao sucesso dos 

negócios pode não ser obtido. Outros pontos observados pelos autores: (a) cada 

integrante da cadeia tenta ajustar o contrato visando os seus interesses e não os de 

todos os participantes e (b) em situações de conflito a dinâmica do poder é utilizada.  

Fu et al. (2017) também utilizaram a SET nos seus estudos e mostraram que 

os agricultores tendem a ser comprometidos e confiáveis para com outro integrante 

da cadeia quando o benefício dado a eles pelo outro integrante for genuíno, com base 

na transparência e compartilhamento de informações.   

Já Gezelius (2014) estudou uma comunidade de agricultores noruegueses por 

meio da SET para responder questões sobre como os agricultores utilizam várias 
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formas de interação para adquirir mão de obra e capital, e como essas práticas 

relacionais dependem da estrutura da comunidade. O estudo defende que: 

 

a noção de agricultura como empresa familiar deve ser 
complementada pela noção de agricultura como uma economia moral 
baseada na comunidade, na qual múltiplas formas de troca e 
pagamento são utilizadas de forma flexível num mercado que está 
inserido em vários tipos de relações de longo prazo. Defendo que a 
integração deste mercado afeta as economias agrícolas de formas que 
podem aumentar a sua viabilidade. Defendo que as políticas públicas 
têm protegido uma estrutura comunitária que prevê um mercado de 
trabalho e de capitais local e socialmente integrado. Esta integração 
social facilita duas formas de intercâmbio que têm sido negligenciadas 
por pesquisas anteriores sobre a agricultura moderna: trocas 
recíprocas e não-monetárias (GEZELIUS, 2014, p. 206).  

 

A seguir é apresentado o modelo teórico de pesquisa, seguido dos 

procedimentos metodológicos. 
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3 MODELO DE PESQUISA  

 

Para estudar como as interações sociais influenciam o mercado de alimentos 

orgânicos da Associação de Agricultores da Zona Leste de São Paulo, foi avaliado se 

esta cadeia de valor pode ser caracterizada como uma VBSC, cujo compartilhamento 

de princípios deve promover uma melhor criação e captura de valor monetário entre 

todos os agentes desta cadeia. Para isso, com base na literatura de VBSCs, as 

relações entre os elos desta cadeia devem ser colaborativas e transparentes com total 

compartilhamento de informação (HARDESTY et al., 2014). 

O modelo teórico desta pesquisa é moldado pelo problema de pesquisa já 

apresentado: Como as interações sociais influenciam o mercado de alimentos 

Orgânicos da Associação de Agricultores da Zona Leste de São Paulo? Desta forma, 

o modelo teórico é esquematizado na Figura 4.  

 

Figura 4: Modelo Teórico de Pesquisa 

 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 

 

Os procedimentos metodológicos esclarecem como o modelo conceitual foi 

estudado empiricamente. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A partir dos objetivos específicos desta pesquisa: (a) identificar os agentes e os 

elos da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL; (b) identificar a natureza das 

relações entre os agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL; (c) 

identificar se a da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL pode ser 

caracterizada como uma “VBSC”; (d) analisar influências das relações entre os 

agentes da cadeia de alimentos orgânicos da AAZL para este mercado, foram 

definidos os procedimentos metodológicos. 

Optou-se pela utilização do método de pesquisa qualitativo do tipo exploratório, 

com a imersão do pesquisador no ambiente em busca do entendimento e explicação 

das questões sociais e dos sujeitos sob o aspecto da dinâmica que os levou à 

realização de determinadas ações (MERRIAM, 2002).   

A unidade básica de análise deste estudo é a relação entre os indivíduos da 

cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL pertencentes à OCS, mais 

especificamente. Tal escolha se deu pelo foco da pesquisa ser o mercado de 

alimentos de orgânicos.  A seguir, são apresentados o ambiente da pesquisa, sujeitos 

de pesquisa, roteiro de entrevistas e coleta de dados. 

 

3.1 AMBIENTE DA PESQUISA: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA ZONA 

LESTE (AAZL) 

 

A Associação dos Produtores Orgânicos de São Mateus (APO-SM), que possui 

o nome fantasia Associação de Agricultores da Zona Leste (AAZL), foi formalizada em 

21 de agosto de 2009, através de um evento realizado na Subprefeitura de São 

Mateus. Nessa data, foi publicada uma matéria no site da Subprefeitura informando 

que se tratava da 1ª Associação pioneira em Agricultura Orgânica Urbana e Peri 

urbana (PMSP, 2009). Na data em que a AAZL foi formalizada ocorreu a votação do 

estatuto que contempla no seu parágrafo 4º o objetivo da entidade: “prestar serviços 

que contribuam para o crescimento e racionalização das atividades agropecuárias e 

a defesa das atividades dos seus associados”. Além disso, o documento tem um 

parágrafo único atrelado à manutenção das nascentes da região de São Mateus. 
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 O corpo diretivo da Associação optou pela utilização do nome fantasia para 

ampliar a área de atuação, já que desde o início contavam com a Horta da Vila Nancy, 

que fica em Guaianases, e para permitir a entrada de agricultores em processo de 

conversão ou simplesmente sem certificação. Além disso, conforme a Lei dos 

Orgânicos (Lei nº 10.831 de 2003), o uso do termo “orgânico” ficou proibido por 

aqueles que não têm o certificado estabelecido pelo MAPA (BRASIL, 2003). 

 A identificação da agricultura urbana da zona leste e processo de criação da 

Associação foi iniciada quando os agricultores foram identificados, a partir de 2002, 

através de um mapeamento realizado pelos funcionários da Subprefeitura de São 

Mateus. No decorrer do trabalho, os funcionários identificaram que a agricultura 

urbana estava sendo praticada na região por pessoas de diversas partes do Brasil. A 

participação ativa desses funcionários no processo de criação da Lei da Agricultura 

Urbana e Peri urbana e de sua regulamentação contribuiu para o desenvolvimento da 

agricultura urbana na região, como, por exemplo, com a disponibilização de áreas 

públicas para o plantio e assistência técnica para os agricultores. Com isso, surge a 

oportunidade da formalização da Associação.  

Outro fato marcante na história da Associação é a criação da OCS dos 

Agricultores da Zona Leste, em 2017. A OCS surgiu através de uma iniciativa do 

Instituto Kairós, que tinha como meta desenvolver o projeto intitulado “Agricultura 

Sustentável na Zona Leste”, com verba do Fundo Municipal do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (FEMA), visando a promoção da certificação de 

conformidade orgânica dos agricultores. A partir daí, foi firmada uma parceria com a 

CAE Leste – Casa da Agricultura Ecológica da Zona Leste, que acompanhou o projeto 

e colaborou com a criação da OCS. Segundo relato de um membro do corpo diretivo 

da AAZL, a etapa mais importante da criação foi o estudo coletivo do caderno de 

manejo orgânico pelos participantes. Sendo assim, deu-se o início à familiarização 

dos termos e práticas, mesmo com as que já estavam em curso e, com isso, os 

agricultores aprenderam a utilizar os seus próprios cadernos de manejo, incluindo as 

anotações cotidianas necessárias. Por fim, foram feitas visitas em cada horta. Dos 

agricultores, 11 participaram da criação da OCS dos Agricultores da Zona Leste, e até 

o presente momento nove deles continuam plantando na região, conforme 

apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1: Nome dos agricultores da AAZL e donos dos terrenos 
 

Nome dos agricultores Donos dos terrenos 

Terezinha dos Santos Matos / José Nildon 
dos Santos Matos  

Terreno da ENEL (antiga Eletropaulo) 
 

Sebastiana de Farias / Genival Morais de 
Farias (in memorian)  

 

Terreno da ENEL (antiga Eletropaulo) 
 

Ersa Mussi Pereira / José Cândido Pereira –  
 

Terreno da ENEL (antiga Eletropaulo) 
 

José Aparecido Cândido Vieira / Catarina 
Habyak Cândido Vieira  

 

terreno da ENEL (antiga Eletropaulo) e 
CTEEP 

 

Guaraciaba Elena Aparecido de Araújo / 
Osmar Tadeu Martins de Araújo  

Terreno da Subprefeitura de Guaianases   
 

Os agricultores Rafael Tenório e o Pedro 
Almeida  

Se mudaram e não possuem mais a horta 
na região.    

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2021). 

 

A pesquisadora conversou com um membro do corpo diretivo da AAZL no dia 

15/09/2020 e soube que o documento que assegura o direito da comercialização 

enquanto orgânico estava sem validação, uma vez que esse documento foi criado em 

2017 e tem validade de um ano, ou seja, ficou válido até 2018. Portanto, o documento 

está sem renovação desde 2019. Segundo os membros do corpo diretivo da AAZL e 

CAE Leste, algumas questões contribuíram para isso: não renovação do contrato de 

comodato dos agricultores com a empresa dona do terreno, o que impacta 

diretamente na emissão da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP); 

consequentemente, há uma implicação na Declaração de Participação da OCS já que 

a DAP é obrigatória; e a licença médica durante um período do agrônomo da CAE 

Leste. 

Com base na situação apresentada, esses agricultores não podem ser 

chamados de agricultores orgânicos, mesmo sabendo que eles praticam esse tipo de 

agricultura. Eles devem ser considerados “agricultores sob o manejo agroecológico”. 

Em pesquisa feita em 14 julho 2020 no site do MAPA, especificamente no Cadastro 

Nacional do Produtores Orgânicos (CNPO), os agricultores que participaram da 

criação da OCS dos Agricultores da Zona Leste apareciam com a situação de ativos. 

Com base nos dados obtidos, constatou-se que a informação do CNPO não estava 

atualizada. Já na consulta ao site do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA, no 
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dia 31 de maço de 2021, o nome desses agricultores não constava no CNPO (MAPA, 

2021a). 

 

3.2 SUJEITOS DE PESQUISA, ROTEIRO DE ENTREVISTAS E COLETA DE DADOS 

 

Os sujeitos de pesquisa deste estudo são os agentes da cadeia de valor de 

alimentos orgânicos, desde o fornecedor de insumo até o consumidor final. O objeto 

da análise são as relações entre os sujeitos de pesquisa. Com base na SET, a relação 

em si é a unidade de análise, que se desdobra em ligações entre os indivíduos e os 

grupos de indivíduos, conforme destaca Emirbayer (1997).  

 A coleta de dados foi baseada em entrevistas semiestruturadas, análise de 

documentos e observações não participantes (MERRIAM, 2002). Para orientar o 

roteiro de entrevistas semiestruturado, partiu-se de duas escalas validadas baseadas 

no Comprometimento, Confiança e Reciprocidade (CARNEIRO, 2019) e Cooperação 

(SAMBIASE LOMBARDI, 2009). Tais constructos são sugeridos pela SET (HOMANS, 

1961; BLAU, 1964; BLAU, 1986; ERMISCH et al.; 2009, MOLM et al., 2000; THIBAUT; 

KELLEY, 1986; CROPANZANO; MITCHELL, 2005) e pela abordagem da VBSC 

(STEVENSON; PIROG, 2008; BARHAM et al., 2012; HARDESTY et al., 2014).  

A dimensão de cooperação molda as relações com a gestão de uso controlado 

de poder, troca de informações, flexibilidade e resolução compartilhada de problemas 

(HEIDE; MINER, 1992; SAMBIASE LOMBARDI, 2009).  

A dimensão reciprocidade é vista como elemento das trocas sociais a partir da 

premissa da recompensa entre os agentes da cadeia ao longo do tempo expressada 

pelo acompanhamento das decisões entre os agentes (HOMANS, 1961; BLAU, 1964; 

CARNEIRO, 2019).  

Já a dimensão confiança resulta de interações entre os agentes que possuem 

como base o bem-estar, sucesso coletivo e honestidade, a partir do cumprimento de 

acordos realizados que respeitam os direitos dos agentes da cadeia de fornecedores 

(ERMISCH et al., 2009; MOLM et al., 2000; CARNEIRO, 2019).  

Por fim, a dimensão comprometimento está baseada no emprego de esforços 

extremos por cada agente na relação por um tempo indefinido (MOLM et al., 2000; 

CARNEIRO, 2019).  
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A cooperação é contemplada na natureza relacional defendida pela SET e pela 

VBSC. De acordo com Heide e Miner (1992), a cooperação é um conceito 

multidimensional, cuja estrutura conceitual de mensuração leva em consideração: 

restrições de uso do poder, flexibilidade, troca de informação e resolução 

compartilhada de problemas.  

A flexibilidade é o nível de adequação do comportamento dos agentes da 

cadeia para atender às suas necessidades. Já a troca de informações é o nível em 

que os agentes da cadeia disponibilizam informações que podem auxiliar outros 

agentes. A resolução compartilhada de problemas é o nível em que os agentes da 

cadeia dividem a responsabilidade da resolução de problemas durante a relação. Por 

fim, as restrições de uso de poder é o nível em que os agentes da cadeia administram 

o uso de poder em situações favoráveis (SAMBIASE LOMBARDI, 2009).   

Nesse trabalho os substantivos colaboração e cooperação tem o mesmo 

sentido. De acordo com Da Cunha (p.194), o verbo colaborar é sinônimo de cooperar, 

ou seja, significam a mesma coisa.  

O pesquisador, na elaboração do roteiro de entrevistas, também seguiu as 

orientações do método de análise qualitativa de redes sociais EGONET 

(ALEXANDER, 2009). 

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISES DE DADOS 

 

A análise de dados foi feita através da combinação de duas técnicas de análise de 

dados qualitativa, uma baseada em redes sociais e outra no conteúdo. A seguir essas 

técnicas são detalhadas e explicadas. 

 

3.3.1 Análise de Redes Sociais Qualitativa 

 

Para os estudos que envolvem redes sociais, existem métodos de análise 

específicos que possibilitam a captura e medição dos relacionamentos sociais entre 

os indivíduos (MARSDEN, 2005). A pesquisadora avaliou alguns métodos de análise 

de redes sociais qualitativa e optou pela utilização do Ego-Centered Network (VAN 

DUIJN; VERMUNT, 2006), “Egonet” Ou “Ego-Centric Network” (MARSDEN, 2005; 

ALEXANDER, 2009). A escolha deu-se pelo fato desse  método auxiliar no 

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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mapeamento das relações sociais ao redor do respondente, que é visto como parte 

de uma amostra populacional (MARSDEN, 2005), já que o pesquisador, normalmente 

por falta de recursos, não consegue avaliar a comunidade completa (WASSERMAN; 

FAUST, 1994). 

Neste método, os indivíduos (respondentes) são vistos como ego (egos), ou 

como nós pela perspectiva “bottom-up” e os laços relacionais são considerados 

conexões com suas fontes de informação (ALEXANDER, 2009). Partiu-se da 

premissa que os laços relacionais, no âmbito das trocas sociais, podem ser 

detectados “entre os indivíduos que realizam trocas ou compartilham recursos, 

suporte social e informação” (HAYTHORNTHWAITE, 2002 p. 386). Nesse sentido, 

Wasserman e Faust (1994) afirmam que é possível, através da análise das trocas 

sociais, avaliar como a comunicação, serviços e recursos trafegam entre os indivíduos 

da comunidade.  

Na dinâmica operacional do método Egonet, os respondentes (egos) são 

incentivados a descreverem os contatos relevantes considerados (alters) de sua rede 

social e os recursos disponibilizados pelos mesmos (WASSERMAN; FAUST, 1994). 

Segundo Alexander (2009), o método Egonet não parte de uma lista pré definida de 

“alters”, como sugerem os outros métodos de análise de redes sociais. Este é um 

ponto que difere o método Egonet dos demais, uma vez que o pesquisador na 

entrevista não conduz o respondente a falar sobre a relação dele com um indivíduo 

específico (ALEXANDER, 2009). 

Antes da análise de dados, a pesquisadora realizou um cross-checking das 

relações dos indivíduos nomeados (alters) com outras fontes de dados, como redes 

sociais, websites e até mesmo através de informações disponibilizadas por membros 

de comissões e conselhos da área estudada (ALEXANDER, 2009). As informações 

obtidas através das entrevistas e dos dados secundários foram organizadas em uma 

planilha, onde foi possível elaborar uma matriz da amostra de rede social. Wasserman 

e Faust (1994) destacam para o fato de a matriz indicar os relacionamentos 

interrelacionados entre os membros da rede. A pesquisadora realizou a classificação 

das relações por tipo dos “egos” com os demais entrevistados. Por fim, realizou-se a 

análise da força do laço, seguindo a explicação de Granovetter (1973, p. 1361): “a 

força do laço é provavelmente uma linha que combina uma porção do tempo, a 

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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intensidade das emoções, o grau de intimidade, e a reciprocidade que caracteriza 

cada laço”. 

O que facilitou o processo de análise por parte da pesquisadora foi ter inserido 

no roteiro de entrevista atributos que pudessem ser mensurados, como o tempo, 

intensidade e aspectos positivos e negativos do relacionamento (WASSERMAN; 

FAUST, 1994). A informação anterior é corroborada por Knoke e Yang (2019) quando 

afirmam que o método de análise de rede social também permite avaliar a “variação 

da intensidade ou força dessas relações”. Sendo assim, esses indivíduos estão 

conectados de forma interdependente, através de uma rede, onde não existe a 

necessidade de que todas as relações sejam diretas, uma vez que podem existir 

estruturas intermediárias, em que um indivíduo pode ter uma quantidade maior de 

relações que os outros (KNOKE; YANG, 2019).   

Foram entrevistados 13 indivíduos e a escolha se deu pela ocorrência de algum 

tipo de relação com a AAZL do munícipio de São Paulo. No Quadro 2 é apresentada 

a lista dos entrevistados, posição na cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL 

e o código criado para representar cada entrevistado na apresentação e análise dos 

resultados.  

 

Quadro 2: Entrevistados e suas posições na Cadeia de Alimentos Orgânicos da AAZL 
Entrevistados Posição na cadeia de alimentos orgânicos Código 

Produtor associado da AAZL 
que planta em um dos terrenos 
da Subprefeitura de 
Guaianases. Faz parte da 
Organização de Controle Social 
dos Agricultores da Zona Leste.  

Produtor de Alimentos Orgânicos. E3 

Produtor associado da AAZL 
que planta em um dos terrenos 
da ENEL. Faz parte da 
Organização de Controle Social 
dos Agricultores da Zona Leste.  

Produtor de Alimentos Orgânicos. E4 

Dirigente do corpo diretivo da 
associação AAZL. 

Parceiro institucional - atividades de apoio: A 
associação é o principal instrumento de apoio 
para os produtores. Visto que também fornece 
insumos para os produtores, está enquadrada 
em duas posições da cadeia de valor de 
alimentos orgânicos.  

E10 

Dirigente do corpo diretivo da 
associação AAZL. 

Parceiro institucional - atividades de apoio: A 
associação é o principal instrumento de apoio 
para os produtores. Visto que também fornece 
insumos para os produtores está enquadrada em 
duas posições da cadeia de valor de alimentos 
orgânicos. 

E1 
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Membro do Centro de 
Recuperação e Educação 
Nutricional SP 

Comprador do produtor associado da AAZL que 
faz parte da Organização de Controle Social dos 
Agricultores da Zona Leste 

  e distribuidor. 

E5 

Membro do SESC/SP/Unidade: 
Itaquera.  

Parceiro institucional - atividades de apoio: 
Realiza um trabalho educacional, promove 
eventos com a participação dos produtores e 
divulga o trabalho dos produtores através de 
diversas plataformas. 

E7 

Membro do Corpo Diretivo do 
Instituto Feira Livre 
Institutofeiralivre.org 

Comprador do produtor associado da AAZL que 
faz parte da Organização de Controle Social dos 
Agricultores da Zona Leste e distribuidor. 

E11 

Membro do corpo diretivo do 
COMUSAN (Conselho 
Municipal de Segurança 
Alimentar). 

Parceiro institucional - atividades de apoio:  É o 
principal canal para propor, elaborar e controlar 
as políticas públicas relacionadas à segurança 
alimentar/nutricional do munícipio de São Paulo.   

E8 

Membro da ENEL Distribuição 
São Paulo. 

Parceiro institucional - atividades de apoio:  É a 
proprietária dos terrenos conhecidos como 
linhões na Zona Leste. Alguns desses terrenos 
são utilizados pelos produtores para o plantio de 
alimentos. Visto que também fornece insumos 
para os produtores está enquadrada em duas 
posições da cadeia de valor de alimentos 
orgânicos. 

E9 

Membro do Núcleo de Estudos 
Ambientais da Universidade 
Federal do ABC – UFABC. 

Parceiro institucional - atividades de apoio:  
Realizou oficinas e estudos com os produtores 
da associação. 

E6 

Membro do quadro de 
funcionários da Prefeitura 
Municipal de São Paulo. 

Parceiro institucional - atividades de apoio: 
Prefeitura Municipal de São Paulo – criou a Casa 
da Agricultura Ecológica que está localizada no 
Parque do Carmo, na Zona Leste, oferece 
assistência técnica e auxílio para o produtor, 
desde a produção, distribuição e 
comercialização dos produtos. Trata-se de uma 
iniciativa da Prefeitura de São Paulo e está entre 
as ações pela implementação da Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional no município. 
Como também fornece insumos para os 
produtores está enquadrada em 2 posições da 
cadeia de valor de alimentos orgânicos. 

E2 

Consumidor de alimentos 
orgânicos produzidos pelos 
produtores da associação 
AAZL. 

Consumidor. E12 

Consumidor de alimentos 
orgânicos produzidos pelos 
produtores da associação 
AAZL. 

Consumidor. E13 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

A entrevista com um Produtor (E3) foi realizada no ambiente da sua horta e as 

demais entrevistas ocorreram através de plataformas distintas, pois estas se deram 
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durante o ano 2020, momento da pandemia do Coronavírus. A entrevista na horta do 

Produtor (E3) possibilitou o contato com o campo e a realização de observações que 

contribuíram para a análise dos dados. Das cinco duplas de produtores que fazem 

parte da OCS, duas foram entrevistadas, e as outras três duplas, por problemas 

pessoais ou de doença, não puderam participar da pesquisa. Inclusive, um dos 

produtores que havia sido selecionado não foi entrevistado porque justificou, via 

mensagem para a pesquisadora, que estava com um problema de saúde que 

dificultava a sua fala. Por isso, optou-se por escolher outro produtor. A dupla que não 

faz mais parte da OCS também foi contactada, porém optaram por não participar da 

pesquisa.    

Apenas uma entidade de apoio solicitou um Ofício com informações sobre a 

pesquisa antes de agendar a data e horário da entrevista. A pesquisadora encontrou 

algumas dificuldades por parte dos entrevistados com relação à disponibilidade de 

agenda e utilização de plataformas tecnológicas. Os 13 entrevistados foram receptivos 

e contribuíram de maneira positiva com a pesquisa. Foram criados códigos para 

identificar os entrevistados, respeitando a ética científica. 

Na pesquisa qualitativa, a saturação segundo Hoffmann et al. (2018) se dá 

quando começam a ocorrer repetições de resultados nas análises das entrevistas; de 

acordo com os autores a experiência tem mostrado que a saturação começa a ocorrer 

a partir da décima segunda entrevista. Com base no exposto, no décimo terceiro 

entrevistado obteve-se a saturação dos dados, não havendo a necessidade de 

entrevistar outros indivíduos. 

Por último, foi realizada a coleta de dados por documentos, que podem ser 

“escritos, oral, visual ou artefatos culturais” (MERRIAM, 2002, p. 13). A pesquisadora 

leu uma série de matérias atreladas ao tema e aos sujeitos de pesquisa, tais como o 

website da AAZL e as redes sociais dos agentes; também participou de eventos e 

encontros de Comissões e Conselhos ligados à produção orgânica do munícipio de 

São Paulo. O grupo de estudos que a pesquisadora faz parte foi eleito para compor o 

corpo diretivo do COMUSAN e, desde então, a pesquisadora participa das reuniões 

ordinárias desse Conselho, fazendo parte de um grupo que criou um documento com 

uma série de ações e metas para análise e possível inclusão no Plano de Metas do 

Prefeito de São Paulo para o período de 2021-2024.   
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3.3.2 Análise de Conteúdo 

 

Para análise das entrevistas, o método de análise utilizado neste estudo foi 

baseado em Bardin (2011), pelo fato de a pesquisadora partir de categorias pré-

determinadas de escalas já validadas em outros estudos. Para o constructo 

Cooperação, foram utilizadas as dimensões da escala validada por Sambiase 

Lombardi (2009); para Confiança, Comprometimento e Reciprocidade foram utilizadas 

as dimensões da escala validada por Carneiro Junior (2019). A partir das dimensões 

dessas escalas, foram elaboradas categorias de análise que posteriormente foram 

codificadas para contagem de suas aparições nas análises das entrevistas. Devido à 

pandemia pelo Coronavírus, a interação com o campo foi limitada, por isso, a 

pesquisadora optou pelas escalas quantitativas já validadas. 

Na análise de conteúdo, foram utilizadas as fases sugeridas por Bardin (2011): 

a) pré análise, b) exploração do material e c) tratamento dos resultados. Na pré análise 

o material foi selecionado, na exploração do material realizou-se o recorte da unidade 

de registro, no caso, o relato dos entrevistados sobre as relações. Como partiu-se de 

categorias pré-determinadas das escalas validadas, seus códigos foram inseridos a 

partir dos relatos transcritos. E, por fim, foi realizado o tratamento dos resultados, 

interpretação e inferência (BARDIN, 2011) 

 Baseando-se nas escalas e dimensões dos constructos de cooperação, 

confiança, reciprocidade e comprometimento, as relações percebidas pelos sujeitos 

de pesquisa puderam ser classificadas de maneira favorável e não favorável. Por 

exemplo, o item “comprometimento em parceria de negócios” pode ser usado de 

maneira positiva ou negativa, com os códigos COM_PAR ou COM_PAR NÂO.  

A título de esclarecimento, o Quadro 3 apresenta as macro categorias que 

também representam os conceitos chave do estudo. O primeiro nível de subcategoria 

representa as dimensões dos constructos e o segundo nível de subcategorias foi 

baseado nos itens das escalas informadas. As categorias macro, subcategorias nível 

1 e nível 2 são apresentadas no Quadro 4. 

 

Quadro 3: Quadro macro categorias, subcategorias nível 1 e 2 de Cooperação 

Macro 
categoria 
(Escala) 

Subcategoria 1 
(Dimensões) 

Subcategoria 2 (Itens) Código Sub 2 
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Cooperação  

Flexibilidade 
Revisão de contratos (frente a 
situações inesperadas) 

C_REV 

Flexibilidade Renegociar condições de 
fornecimento (frente a situações 
inesperadas) 

C_REN 

Flexibilidade Preços renegociação como 
característica 

C_PRE 

Flexibilidade Disponibilidade para alteração de 
rotina 

C_DIS 

Troca de informação Compartilhamento de informação C_COM 

Troca de informação Maior troca de informação C_MAI 

Troca de informação Troca de informação para ajudar  C_TRO 

Troca de informação Qualquer coisa que possa afetar o 
outro é informado 

C_QUA 

Restrições de uso 
do poder 

Obtenção de vantagem – informação 
exclusiva 

C_OBT 

Restrições de uso 
do poder 

Sem imposição de poder pelo lado 
com maior poder de barganha 

C_SEM 

Restrições de uso 
do poder 

Sem Exigências que possam ser 
prejudiciais 

C_EXI 

Resolução 
compartilhada de 
problemas 

Igual responsabilidade para 
encontrar soluções 

C_IGU 

Resolução 
compartilhada de 
problemas 

Problemas são tratados em conjunto C_PRO 

Resolução 
compartilhada de 
problemas 

Garantia de benefícios – 
responsabilidade conjunta 

C_GAR 

Fonte: elaborado pela autora com base em Sambiase Lombardi (2009). 

 

Quadro 4: Quadro macro categorias, subcategorias nível 1 e 2 de Confiança, 
Comprometimento e Reciprocidade 

Macro categoria 
(Escala) 

Subcategoria 1 
(Dimensões) 

Subcategoria 2 (Itens) 
Código 
Sub 2 

Confiança  

Bem estar do grupo Bem estar do grupo CO_BEM 

Sucesso coletivo Sucesso coletivo CO_SUC 

Honestidade (característica) Honestidade (característica) CO_HON 

Franqueza Franqueza CO_FRA 

Aceitação de sugestões Aceitação de sugestões CO_ACE 

Direitos - respeito  Direitos - respeito  CO_DIR 

Cumprimento de promessas Cumprimento de promessas CO_CUM 

Comprometimento  

Compartilhamento de 
valores 

Compartilhamento de valores COM_COM 

Comprometidos em realizar 
negócios uns com os outros. 

Parceria de negócios COM_PAR 

Lealdade Lealdade COM_LEA 

Longevidade  Longevidade  COM_LON 
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Investimento tempo e 
recurso 

Investimento na relação COM_INV 

Orgulho Orgulho de fazer parte  COM_ORG 

Sacrifícios Sacrifícios (fazer) COM_SAC 

Reciprocidade  

Mútua preocupação com o 
bem-estar 

Mútua preocupação com o 
bem-estar 

REC_MUT 

Recompensas  
Recompensas pelas 
solicitações feitas 

REC_REC 

Retribuição de benefícios Retribuição de benefícios REC_RET 

Retribuição justa  Retribuição justa  REC_RET 

Vantagens devolvidas Vantagens devolvidas REC_VAN 

Tratamento justo Tratamento justo REC_TRA 

Fonte: elaborado pela autora com base em Carneiro (2019). 

 

Os resultados são apresentados segundo os objetivos específicos deste 

estudo. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: IDENTIFICAR OS AGENTES E OS ELOS DA 

CADEIA DE VALOR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS DA AAZL 

 

Para responder ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, recorreu-se ao 

esquema proposto originalmente por Buainain e Batalha (2007), de uma cadeia de 

alimentos orgânicos que engloba fornecedores de insumos, produtores, distribuidores 

autônomos/compradores, consumidores e atividades de apoio, realizadas pelas 

instituições de apoio. O esquema é demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5: Estrutura da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL 

 

Fonte: elaborada pela autora segundo Buainain e Batalha (2007, p. 57). 

 

Pelo fato de a pesquisadora ter optado por utilizar um método de pesquisa 

qualitativo de redes sociais – Egonet (ALEXANDER, 2008) –, não foi criada uma lista 

com o nome dos entrevistados pré-definida para fazer um cruzamento da relação do 

entrevistado com os demais da lista. Pelo contrário, os entrevistados foram 

incentivados a descreverem as suas relações com os indivíduos mais relevantes e a 

partir daí foram surgindo “nomes” que compuseram a lista dos entrevistados. Por isso, 
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nota-se que apesar de todas as posições da cadeia de valor de alimentos orgânicos 

estarem ocupadas por no mínimo dois indivíduos, existe uma concentração maior de 

indivíduos nas instituições de apoio.  

Um total de quatro entrevistados, representados por E1, E2, E9 e E10 se 

enquadram em dois elos da cadeia, que são: fornecedores de insumo e instituições 

de apoio, uma vez que desempenham funções diferentes em cada elo da cadeia de 

valor de alimentos orgânicos.  Os entrevistados representados por E5 e E11 também 

realizam duas funções na cadeia: compradores e distribuidores.   

A presença da figura da certificação e a não presença do intermediário entre a 

produção e o seguinte agente é o que diferencia a cadeia de alimentos orgânicos das 

outras cadeias do agronegócio, conforme Ormond et al. (2002). No caso da cadeia de 

valor de alimentos orgânicos da AAZL, a escala de produção é pequena e alguns elos 

não existem, como é o caso dos processadores e demais elos atrelados à importação. 

A figura da certificadora não foi inserida na Figura 5 porque atualmente os agricultores 

estão sem certificação devido à falta de regularização dos documentos. Com a 

identificação dos elos da cadeia de valor da AAZL, partiu-se para a apresentação dos 

resultados relacionados ao objetivo específico 2. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2: IDENTIFICAR A NATUREZA DAS INTERAÇÕES 

ENTRE OS AGENTES DA CADEIA DE VALOR DE ALIMENTOS ORGÂNICOS DA 

AAZL 

 

Após a identificação da cadeia e agentes que participaram das entrevistas, 

foram destacadas as relações existentes entre esses agentes. No total, foram 

identificadas 376 interações para análise. Com as entrevistas gravadas e transcritas, 

procedeu-se a análise textual com base na Bardin (2011). 

 

4.2.1 Fornecedores de Insumos e Demais Agentes 

 

Em primeiro lugar apresentamos os relatos dos Fornecedores de Insumos e 

suas relações com os Demais Agentes da cadeia de alimentos orgânicos, sendo:  

▪ Fornecedor de Insumos (AAZL) – E1/E10 

▪ Fornecedor de Insumos (Prefeitura de SP) – E2 
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▪ Fornecedor de Insumos (Dono do terreno) – E9 

 
Quadro 5: Tipos de relações declaradas pelo Fornecedor de Insumo (AAZL) - E1/E10 

Elos Fala do Fornecedor de Insumo (AAZL) sobre os Elos 

Instituição de 
apoio 

(Prefeitura de 
SP): E2 

“os produtores têm à disposição o material da limpeza das praças, como 
por exemplo, a poda das árvores e a Prefeitura de SP também criou o 
centro de compostagem que recebe os resíduos de feiras e faz um 

composto para os produtores”.  
 
“só que em janeiro e fevereiro, período de mudança do poder público os 
produtores ficam os 2 primeiros meses do ano sem este apoio porque os 
contratos das prestadoras de serviço com o governo vencem todo o fim de 
ano”. 

 

Quadro 6: Tipos de relações declaradas pelo Fornecedor de Insumo E2 (Prefeitura de 
SP) 

Elos Fala do Fornecedor de Insumo (Prefeitura de SP) sobre os Elos 

Instituição 
de apoio 
(AAZL) 

E1 / E10 

“ o cachê pago pela Instituição de Apoio (Sesc Itaquera) à Associação dos 
Agricultores da Zona Leste referente a participação dos produtores na feira, 
eu e diretora da AAZL utilizávamos da seguinte maneira: verificávamos o que 
está faltando de adubo, fazíamos a compra deste material e o distribuíamos 
para os produtores  a gente não costuma passar o dinheiro direto para os 
agricultores”.  

 

Quadro 7: Tipos de relações declaradas pelo Fornecedor de Insumo E9 (Dono do 
terreno) 

Elos Fala do Fornecedor de Insumo (Dono do terreno) sobre os Elos 

Produtor 
 

“despejamos nas hortas dos produtores o carbono que ajuda na 
compostagem ”. 

  

Síntese das Relações dos Fornecedores de Insumos com os Demais Agentes da 

cadeia de alimentos orgânicos. 

 

As falas dos Fornecedores de Insumos sobre as relações com os Demais 

Agentes da cadeia de alimentos orgânicos foram analisadas a partir das dimensões 

de Cooperação, Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, que compuseram as 

pré-categorias de análise. Foi verificado o seguinte resultado:  

Comprometimento: os Fornecedores de Insumos (AAZL) – E1/E10, Prefeitura 

– E2 e Dono do terreno – E9, mostraram que há parceria de negócios em cinco 

momentos das relações (5 COM_PAR). Porém, também foi identificada a ausência de 

parceria de negócios (1 COM_PAR NÃO) em uma das relações do Fornecedor de 

Insumo (AAZL) – E1/E10.   
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Nas relações dos Fornecedores de Insumos com os demais Agentes da Cadeia 

de Alimentos Orgânicos não foram percebidas interações com Cooperação, Confiança 

e Reciprocidade. A Figura 6, a seguir, apresenta um resumo das dimensões 

identificadas nas falas dos entrevistados para análise de possíveis padrões 

relacionais. 
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Figura 6: Resumo das Relações dos Fornecedores de Insumos com os Demais Agentes 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021).
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A seguir são apresentados os relatos dos Produtores sobre suas relações 

com os Demais Agentes da cadeia de alimentos orgânicos, representados por:  

▪ Produtor (E3) 

▪ Produtor (E4)  

 

Quadro 8: Tipos de relações declaradas pelo Produtor (E3) 
Elos Fala do Produtor (E3) sobre os Elos 

Comprador: E5 

 “a única coisa que eu vendo pá fora é uma cesta, eu vendo para o 
Seu Fulano, pá uma instituição que cuida de criança carente, de 
criança que é desnutrida. Ele pegou de outra amiga nossa que tá 
no grupo]. Paga por mês e paga bem. Compra a doze real cada 
sacola, em uma sacola cabe quatro item, a gente tem que colocar 
variação, o item não é repetido: duas saladas, duas coisas de 
refogar e um cheiro-verde ”. 

Consumidor 
“mas o que eu tenho aqui, eu já tenho em vista que é do meu 
criente que já tem perfil aqui, na minha região, sabe?”.  

Instituição de 
apoio (dono do 

terreno): E9 

“aqui na horta tem muito carbono, está vendo? Esse aqui o dono 
do terreno que dá e despeja aqui isso aqui, para fazer 
compostagem, é muito bom. Com coisa de feira, com nestrogeno 
que vem com resto de repoio, foia de couve, com essas coisas tudo 
verde, ela se desfaz mais rápido. Aí dá para a gente fazer 
compostagem”. 
 
“quando a gente entrou aqui, era um cascaio. Aqui, meu marido 
plantou uma carreira de bananeira desde lá do portão até aqui. Aí 
o dono do terreno disse que não queria bananeira pois é, minha 
fia, mas olha isso aqui: eu já arranquei esse pedaço, vou diminuir: 
só que vou deixar três ou quatro pé em cada touceira, pá ver se ele 
me salva esse lado”. 

Instituição de 
apoio 

(Prefeitura de 
SP): E2 

“esse outro é da prefeitura, esse punhado de terra - o que veio de 
insumo da prefeitura eu guardo mais para fazer cobertura morta”. 
 
“a visita do agrônomo da prefeitura aqui, só vem se for de carro, 
carro lá da prefeitura. Com essa pandemia, não sei o que 
aconteceu, parece que fecharam foi tudo. Não tive nenhuma visita”. 

Instituição de 
apoio 

(universidade): 
E6 

“para fazer a parte de irrigação quem ajudou foi um voluntário, 
estudante da universidade, conhecido nosso”.  

Instituição de 
apoio (Sesc 
Itaquera): E7 

“apoio que eu falei no vídeo que foi publicado pelo Sesc, esses 
apoio que eu sobrevivo aqui trabalhar na realidade da vida filha, 
nessa luta ”. 

Instituição de 
apoio (AAZL): 

E1 

“de vez em quando, eu quero alguma coisa, eu ligo para a diretora 
da AAZL orientar, sobre documento, alguma coisa assim. Tem um 
documento aqui [documento da terra], que vai entrar agora, vai 
passar o contrato para o meu nome”. 
  
"Reduzir o valor da conta de água eu acho difícil, eu acho que a 
AAZL não consegue ”. 

Comprador 
(Supermercado) 

“vender para o supermercado não compensa. A gente vendia por 
cinquenta centavos o alimento aqui na porta e [o supermercado] 
queria pagar vinte” 
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Quadro 9: Tipos de relações declaradas pelo Produtor (E4)  
Elos Fala do Produtor (E4) sobre os Elos 

Comprador: 
E5 

“vendo para as pessoas da região”.   

Instituição 
de apoio 
(dono do 
terreno - 

Prefeitura de 
SP): E2 

“E, assim, deveríamos ter [a ajuda da] SubPrefeitura de Guaianases. 
A gente sempre teve uma resposta razoável deles agora tá meio 
confuso: eles não estão dando muita atenção”. 
   
“Este terreno que a gente planta é da prefeitura e ele estava bem 
ocioso porque não tinha nada quando nós chegamos a área estava 
bem largada mesmo”. 
 
“A Luzia é voluntária, ela já esteve aqui na horta nos ajudando através 
do projeto do POT”. 

Instituição 
de apoio 

(Sesc 
Itaquera): E7 

“a gente é chamado para fazer feira no Sesc. Aí é um momento bem 
legal porque o pessoal tem noção e tem condição de pagar pelo 
alimento orgânico”. 

Instituição 
de apoio 
(AAZL): 
E1/E10 

“a diretoria da AAZL já fez compra grande de insumo, porque para 
você manter uma venda legal e comprar insumo é meio complicado. 
Então, por exemplo, aqui a gente usa mais do que a gente produz.  
Como a gente produziu muita coisa no começo, a gente precisava de 
um planejamento.  a gente já fez vários cursos a AAZL oferece cursos 
de formação para agricultores e começamos a aceitar as dificuldades. 
Às vezes a gente precisa focar em menos coisas”. 
 
“a Associação vem nesse sentido: eles mandam cursos pra gente, a 
gente vai fazer cursos fora, a gente vai visitar outras propriedades pra 
ter ideia de coisas que facilitam nosso dia a dia”. 
 
“a parceria com o SESC foi feita pela AAZL”. 

Produtor 
(Horta 

Comunitária) 

“essa pessoa da horta comunitária vendia para três quitandas 
principalmente quiabo e a gente nem sabia. Então, quando a gente 
descobriu nós colocamos que era proibida a venda isso gerou 
problemas ”. 

  

Síntese das Relações dos Produtores com os Demais Agentes da cadeia de 

valor alimentos orgânicos 

 

As falas dos Produtores sobre as relações com os Demais Agentes da 

cadeia de valor de alimentos orgânicos foram analisadas a partir das dimensões 

de Cooperação, Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, que 

compuseram as pré-categorias de análise. Foram encontrados os seguintes 

resultados.  

Cooperação: o produtor E3 mostrou que há troca de informação em três 

momentos das relações (3 C_TRO); no entanto, foram identificadas relações 
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com problemas não tratados em conjunto (2 C_PRO NÃO), e sem a garantia de 

benefícios (2 C_GAR NÃO). No caso do produtor E4, a dimensão com a maior 

frequência é a de troca de informação para ajudar nas suas relações (5 C_TRO), 

seguida de maior troca de informação em três interações (3 C_MAI). Há também 

a ocorrência de problemas não tratados em conjunto em duas interações (2 

C_PRO NÃO).    

Confiança: o Produtor E3 mostrou que há o bem-estar do grupo em três 

momentos das relações (3 CO_BEM). No caso do Produtor E4, o bem-estar do 

grupo apareceu em quatro interações (4 CO_BEM), empatado com as interações 

de sucesso coletivo (4 CO_SUC). Para o Produtor E3, o sucesso coletivo 

apareceu em uma interação (1 CO_SUC). Por outro lado, os Produtores E3 e 

E4, apresentaram um total de três interações atreladas à ausência de bem-estar 

do grupo, sendo uma do produtor E3 (1 CO_BEM NÃO) e duas do produtor E4 

(2 CO_BEM NÃO). No caso do produtor E3, também foi identificada em uma 

interação a ausência de respeito (1 CO_DIR NÃO). Por fim, em uma interação 

do Produtor E4 apareceu a ausência de honestidade (1 CO_HON NÃO).  

Comprometimento: os Produtores E3 e E4 mostraram que há parceria de 

negócios em 14 interações (14 COM_PAR). No entanto, a ausência de parceria 

de negócios foi detectada em quatro interações (4COM_PAR NÃO) desses 

Produtores. Também foi identificada nas interações do Produtor E4 a falta de 

investimento em tempo e recurso em uma fala (1 COM_INV NÃO) e em duas 

falas a falta de compartilhamento de valores (2 COM_COM NÃO).  

Por fim, sobre a Reciprocidade não foram encontradas tais características 

quando se trata das relações dos Produtores E3 e E4 com os demais agentes 

da cadeia de valor de alimentos orgânicos.    

Após a análise das relações sob as perspectivas da Cooperação, 

Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, foi elaborada a Figura 7 com o 

resumo das dimensões identificadas nas falas dos entrevistados para análise de 

possíveis padrões relacionais. 
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Figura 7: Resumo das Relações dos Produtores com os Demais Agentes 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021).
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A seguir estão os relatos dos Consumidores sobre as Relações com os 

Demais Agentes, representados por: Consumidor (E12) e Consumidor (E13). 

 

Quadro 10: Tipos de relações declaradas pelo Consumidor (E12) 
Elos Fala do Consumidor (E12) sobre os Elos 

Produtor 

“ Eu compro alimentos orgânicos pela certeza de estar consumindo 
produtos livres de agrotóxicos, portanto, sei que são benéficos para a 
minha saúde. E para incentivar a produção dos pequenos e médios 
agricultores e manter as associações abertas e fazer com que outras 
associações surjam e consigam se manter. Por isso, prefiro comprar nos 
institutos, que tenho total segurança desde a origem dos alimentos, preço 
justo praticado e acessível ao consumidor final e destinação dos valores 
recebidos praticando e acessível ao consumidor final e destinação dos 
valores recebidos praticando um comércio justo para todos ”. 

 

Quadro 11: Tipos de relações declaradas pelo Consumidor (E13)  
Elos Fala do Consumidor (E13) sobre os Elos 

Produtor 

“ quero comer alimentos sem conservantes, aromatizantes e corantes 
químicos que nos causam muitas doenças, principalmente câncer. Porque 
é mais saboroso e porque nas práticas de plantio respeita o meio ambiente 
e a vida  muitos agricultores urbanos que têm profundo respeito pela terra 
e pela vida como um todo e que não só praticam uma agricultura livre de 
químicos, mas também relações de trabalhos mais justas e humanas ”. 

  

Síntese das Relações dos Consumidores com os Demais Agentes da cadeia de 

valor alimentos orgânicos da AAZL.  

 

As falas dos Consumidores sobre as relações com os demais agentes da 

cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL foram analisadas a partir de 

Cooperação, Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, e verificou-se o 

seguinte resultado:  

Confiança: foram detectadas em duas situações (2 CO_HON) a presença 

da honestidade nas interações de E12 e E13.  

Comprometimento: nas interações entre E12 e E13 o compartilhamento 

de valores foi identificado em duas situações (2 COM_COM). 

 Reciprocidade: a mútua preocupação com o bem-estar foi detectada em 

dois momentos (2 REC_MUT) das interações entre E12 e E13. 

Não foram identificadas interações de Cooperação quando se trata das 

relações dos Consumidores E12 e E13 com os Demais Agentes da Cadeia de 

Valor de Alimentos Orgânicos. Após a análise das naturezas das relações, a 
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Figura 8 apresenta o resumo das dimensões identificadas nas falas dos 

entrevistados para análise de possíveis padrões relacionais.
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Figura 8: Resumo das Relações dos Consumidores com os Demais Agentes 

 
 
Fonte: elaborada pela autora (2021).
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 A seguir estão os relatos das Instituições de Apoio sobre as Relações com os 

Demais Agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL, representados 

por: Instituição de Apoio (AAZL) – E1/E10; Instituição de Apoio (Prefeitura de SP) – 

E2; Instituição de Apoio (Universidade) – E6; Instituição de Apoio (Sesc Itaquera) – 

E7; Instituição de Apoio (Comusan) – E8; e Instituição de Apoio (Enel) – E9. 

 

Quadro 12: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio (AAZL) – E1/E10 

Elos Fala da Instituição de Apoio (AAZL) sobre os Elos 

Produtor E3 – 
E4 

“O que importa pra gente é os produtores estarem juntos, eu estou 
sempre aprendendo, a gente tá sempre indo atrás de cursos e 
participando de palestras  Eles ensinam – participam muito de lives e 
isso é uma coisa muito legal porque os agricultores mal tinham celular e 
aos pouquinhos a gente conseguiu que eles adquirissem celular   A 
maioria aprendeu tudo isso com o grupo  Uma das coisas que a gente 
valoriza bastante é o comércio local – se o agricultor ele está 
consumindo alimentos está melhorando a saúde dele – ok  não é lucro   
O que importa pra gente é eles estarem juntos ”. 
 
“a gente trabalha muito com a valorização do agricultor também na 
questão da comercialização e na assistência técnica que é um ponto do 
nosso foco”. 
 
“a gente, por exemplo, pegava uma Kombi às 5 da manhã, Itaquera, e 
passava em 3 hortas para poder chegar no máximo, 8 e meia da manhã 
depois vinha o pagamento, dividia entre todo mundo. Demandaria 
alguém nesse papel de administrador a gente tem esse primeiro 
obstáculo”. 
 
“ a gente uniu os produtores da associação AAZL – por já ser conhecida 
– o que deixou a associação AAZL com visibilidade foi o FEMA e a 
parceria com o Instituto KAIROS e depois com o Sesc Itaquera  A gente 
conseguiu, a gente conhece deputado – vereador – conhece bastante 
gente e ninguém mexeu na horta do produtor.  Por Isso, a importância 
da Associação: mesmo a gente não tendo apoio, juntos a gente 
consegue impedir que coisas ruins aconteçam para os produtores”. 
 
“a gente estabeleceu uma relação de confiança eu os conheço há 
muitos anos. fazem parte da minha vida, meu filho tem 10 anos e eles 
acompanharam minha gravidez, participaram das festas de aniversário 
do meu filho. Eu já fui em festas da família deles”. 
 
“tem a lógica do consumo local. Então essas hortas, elas servem para 
um consumo local na maioria das vezes. O que destoa um pouco disso 
é o produtor x – do corpo diretivo da AAZL – ele consegue fazer 3 feiras 
com uma sobra. Ele também tem uma outra idade e ele é um das únicos 
que se mantém apenas com o dinheiro da agricultura, porque os outros 
têm uma aposentadoria, uma outra pessoa da família que trabalha, né, 
uma coisa assim. A agricultura entra como um complemento de renda”. 
“tem muita troca entre os agricultores: de muda, de sementes e 
conhecimento  eu acho que é uma troca bem espiritual. Agora mesmo, 
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a gente está passando por um problema muito sério com um agricultor 
que está muito doente  e tem muito esse apoio  essa ajuda mútua”. 
 
“Entre eles, a gente tem muito problema. Eles são líderes. Às vezes, um 
fica nervoso com o outro, porque quer que a sua opinião seja levada em 
conta, mas eles são muito amigos. Entre eles, um ajuda o outro. O 
marido de uma produtora teve câncer e passou por uma cirurgia. A 
esposa precisava de ajuda na horta. A gente fez mutirão e todo mundo 
ajudou outro produtor quase perdeu o terreno. Todo mundo se juntou, a 
associação também a ajudou – tem esse grupo que está sempre junto 
e que se protege.”. 
 
“Os agricultores têm me procurado por esta questão da água a 
resolução pode ser mais fácil para o poder público então eu passei para 
a Casa da Agricultura/Subprefeitura”. 
 
“eu continuei acompanhando o grupo e acabou o projeto - eu estou na 
diretoria da AAZL a gente sempre teve uma reunião mensal, (antes da 
pandemia). Então eu estou tentando manter o grupo animado de outras 
formas (há dificuldades com internet”. 
 
“, mas assim não é muito fácil negociar com eles essa questão do 
planejamento da horta porque eles já têm os clientes deles, já sabem 
que o precisam. A gente ainda não conseguiu isso. Por isso, a venda 
coletiva é tão difícil, a gente nem sempre tem variedade, a maioria dos 
agricultores tem as mesmas coisas e, quando vai fazer uma parceria, a 
gente não consegue o valor, não vale a pena porque o que você vai 
levar - vai gastar com transporte e tudo mais”. 
   
“, mas não é fácil, porque eles não têm apoio com financiamento, essas 
coisas de banco, e tudo mais. Eles não têm propriedade da terra. O 
banco pede um documento da propriedade. Não adianta, eles plantam 
em terreno público e muitas vezes estão sem contrato de comodato. Até 
hoje, eles não têm contrato. O agricultor corre o risco de perder a área 
a qualquer tempo ”. 

Consumidor 

“A agricultura é uma escolha de vida. É importante porque você saber 
que alguns dos consumidores estão doentes e foram orientados pelo 
médico a se alimentar com produto sem agrotóxicos é muito gratificante 
você fazer isso pela pessoa ”. 

Instituição de 
apoio (dono do 

terreno): E9 

“ tivemos uma reunião no ano passado, em outubro com a Instituição de 
Apoio (dono do terreno) e outros agentes para tratar de um assunto 
relacionado a uma ONG que queria implementar um modelo de 
agricultura urbana (aprovado pela Instituição de Apoio – dono do 
terreno) na área de um produtor e em outras áreas.  Ninguém queria 
mudar seu modo de produzir. Tem gente que cultiva lá há 30 anos e de 
repente chega alguém e fala agora não é mais horta do produtor x, agora 
é horta x do projeto”.  
 
“ os produtores não foram consultados e um produtor tinha uma relação 
de parceria com essa ONG e ficou muito surpreso com a maneira com 
que ele trouxe essas questões  os produtores podem se adequar as 
regras da Instituição de Apoio (dono do terreno), se for necessário, 
porém, não era só isso  por trás estava a questão de execução do 
projeto por parte da ONG ”. 
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“ Eu tentei estabelecer com a Instituição de Apoio (dono do terreno), um 
diálogo  Eu fui contratada para fazer um mapeamento para o antigo dono 
do terreno (era outra Instituição) sobre o tipo de agricultura praticada 
embaixo desses linhões  este relatório é reconhecido pela Instituição de 
Apoio (dono do terreno) atual,  porém,  tentei estabelecer esse diálogo 
e  nunca tive acesso a uma área técnica que pudesse me esclarecer os 
riscos envolvidos e que a gente pudesse dialogar com relação a esses 
riscos ”. 
 
“a Instituição de Apoio (dono do terreno) não permite ter árvore grande, 
não pode ter árvore nenhuma. Eles implicam com as bananeiras, só que 
a bananeira ajuda a proteger a plantação, porque é uma barreira de 
vento eles querem que a gente tire as bananeiras, mas a gente só não 
aumentou a quantidade. A gente cortou o excesso. Mas é muito difícil 
as pessoas entenderem como que funciona essa agricultura”. 
 
o fiscal da Instituição de Apoio (dono do terreno) entrega um bilhetinho 
todo mês para cada agricultor informando quais são as irregularidades 
naquele determinado terreno. Esta tem sido a postura da Instituição de 
Apoio (dono do terreno)”. 
 
“a Instituição de Apoio (dono do terreno), estabeleceu um modelo de 
agricultura urbana com uma ONG no ano passado, deu um problema 
muito grande, eles queriam implementar este mesmo modelo na horta 
de um agricultor da AAZL a proposta era de substituir toda a lógica do 
trabalho do produtor, eles não querem ervas medicinais, nada que 
passe de 2 metros de altura, uma série de normas...além disso, não 
querem mais que as pessoas entrem pra comprar dentro do terreno”. 
 
“o discurso é que Instituição de Apoio (dono do terreno), não queria mais 
se relacionar com pessoas físicas, apenas com pessoas jurídicas estão 
querendo mudar estes espaços para o modelo x de agricultura  
praticado pela ONG antes a empresa era pública, as coisas eram 
diferentes  foi privatizada  tem muita gente envolvida  empresa grande  
as coisas demoram mais para serem resolvidas os contratos de 
comodato com estes agricultores estão vencidos”.   
 
“a Instituição de Apoio (dono do terreno) não está visando a renda do 
agricultor quando ela manda tirar as bananas. A banana é retirada 
porque, supostamente, afeta a segurança. Ninguém explica como, por 
que que afeta a segurança, ela tem que ser retirada ”. 

Instituição de 
apoio 

(Prefeitura de 
SP): E2 

“No Plano Diretor Municipal, em 2002, uma funcionária da Subprefeitura 
de São Mateus, a Vandineide, ficou responsável por fazer um dos 
levantamentos para a elaboração do mapa da rede hídrica e estrutural 
da região. E descobriu agricultores vindos de diversas partes do Brasil, 
como Paraná e Nordeste. A partir daí ela começou a reunir esses 
agricultores, a dar algumas orientações técnicas, ela tinha muita 
experiência com plantas medicinais trabalhou na formalização da 
Associação a primeira Assembleia de AAZL aconteceu na subprefeitura 
de São Mateus”. 
“retiraram um produtor e a esposa dele de uma margem de córrego, que 
na época era o local de moradia deles e os colocaram em um linhão da 
Instituição de Apoio (dono do terreno) hoje, estes agricultores têm uma 
horta com 6 mil metros e dividem este espaço com 4 famílias”. 
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“o produtor ele pode escolher a feira “convencional” que ele quer ter a 
barraca dele (precisa apenas checar se tem espaço). Basta ele ir ao 
parque Dom Pedro – no setor de feira – a parte de agricultura é dentro 
do Mercado Municipal. A taxa que o produtor tem que pagar é bem 
baratinha”.  
 
“a declaração emitida pelo agrônomo da prefeitura, serve para o que a 
gente faz, a gente não consegue vender para supermercados, porque 
supermercado paga pouco pelo produto do agricultor e também não nos 
interessa, mas para merenda se a gente tivesse quantidade de 
produção, esse documento já resolveria, já que é uma venda direta”. 
 
“então a gente não tem tido muito essa assistência técnica. Inclusive, o 
agrônomo da subprefeitura, teve licença aí depois veio a quarentena, a 
gente já tá um bom tempo sem um agrônomo em campo, na verdade”. 
 
“o agrônomo da Casa da Agricultura Ecológica (CAEs) da zona leste nos 
acompanha, mas são muitas áreas, ainda é algo muito complicado a 
agricultura urbana aqui não tem apoio ”. 

Instituição de 
apoio 

(Universidade): 
E6 

“A horta do produtor x tem uma biodiversidade incrível, inclusive, tem 
estudos acadêmicos que mencionam a horta dele, ou seja, este espaço 
agrícola traz benefícios para a sociedade”.  

Instituição de 
apoio (Sesc 
Itaquera): E7 

“A gente também tem uma parceria com o Sesc Itaquera. Antes da 
pandemia, a gente vendia os alimentos na feira que o Sesc Itaquera 
promovia. Eles também faziam eventos e convidavam os produtores. O 
Sesc Itaquera é um bom parceiro, ajuda a dar visibilidade para o 
produtor e associação. Os produtores gostam desse parceiro, inclusive, 
pela questão de infraestrutura disponibilizada para os produtores, 
porque o produtor chega lá para fazer a feira e já tem a barraca, ou tem 
uma mesa/espaço para colocar os produtos e ainda paga um cachê de 
participação”. 
 
“fizemos um contrato com o Sesc Itaquera para a produção e divulgação 
de alguns vídeos com os produtores que será publicado nas redes 
sociais do Sesc Itaquera ”. 

Comprador: E5 
“o Comprador compra as cestas básicas e distribui para algumas 
pessoas. Desenhamos com esse comprador uma cesta de hortifruti, e 
isso é bem bacana ”. 

Comprador 
(Supermercado) 

“a gente não consegue vender para supermercados, porque 
supermercado paga pouco pelo produto do agricultor e não nos 
interessa”. 

 

Quadro 13: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio (Prefeitura) – E2 

Elos Fala da Instituição de Apoio (Prefeitura) sobre os Elos 

Produtor: E3 – 
E4 

“os agricultores têm muita dificuldade para se organizar. Então, a gente 
teve um EDITAL há uns 4 anos quando a gente conseguiu contratar o 
Instituto Kairós, que é quando veio a funcionária x – e ela fez um trabalho 
muito bom – ela trouxe profissionais para trabalhar e acabou pegando 
também muita amizade com o pessoal e agora está como voluntária 
porque o projeto já terminou”.  
 
“a minha atribuição é trabalhar a assistência técnica – chamada de 
ATER – com esses produtores, cuidar desde a escolha de áreas da zona 
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leste, sendo que 95% das áreas são áreas urbanas então o cultivo 
acontece nos (linhões), nas áreas da Sabesp e nas áreas da 
subprefeitura local”. 
 
“os agricultores que plantam em terrenos da prefeitura estão com o 
contrato em dia porque trato direto com o subprefeito local”. 
  
“a gente ficou uma família enorme – as vezes é domingo eles me ligam 
– aconteceu uma chuva – apareceu um inseto – é assim. A vida inteira 
foi assim! É uma pena que a gente não está fazendo as reuniões – eu e 
a diretora da AAZL tentamos fazer online, mas eles têm muita dificuldade 
com tecnologia – geralmente tem que no telefone fixo”. 
   
“a Secretaria do Trabalho está muito forte nessa questão do 
empreendedorismo, então promovem muitas capacitações 
principalmente, voltadas para o empreendedorismo tem capacitações 
voltadas para as mulheres porque a maior parte dos agricultores são 
mulheres. Tem outras voltadas para a gastronomia. São coisas muito 
simples, não essa gastronomia super sofisticada essa iniciativa foi muito 
boa porque até esse grupo de São Miguel, eles conseguiram montar 
uma cozinha e eles estão agora trabalhando com eventos. Então, as 
pessoas podem contratar o serviço deles, eles preparam todos os pães, 
as comidas, tudo já com os próprios alimentos orgânicos da horta, então 
é bem legal. Eles têm a renda da horta, eles estão, hoje com a pandemia, 
atendendo alguns projetos sociais, também eles tão fazendo marmita, 
disponibilizam para idosos e eles têm essa renda agora com o buffet”. 
 
“Agora a gente vai lançar o Plano de Desenvolvimento Rural”. 
 
“o pessoal da Casa da Agricultura Estadual tem vindo mais para a zona 
leste é um pessoal que está ajudando: fizeram algumas capacitações, 
sobre a parte jurídica de certificação, do protocolo de transição, que é 
um programa dentro das metas do governo do Estado”. 
 
“ Lá na Zona Sul tem o projeto dos Ligue os Pontos  é um projeto que a 
prefeitura ganhou, foi um prêmio, só que o investimento foi todo para a 
Zona Sul - estão fazendo um monte de coisas, conseguiram montar uma 
Patrulha, que a gente chama de Patrulha Agroecológica, compraram 
trator, alguns equipamentos  lá eles são em dois agrônomos. Com esse 
projeto, eles contrataram mais seis agrônomos, então eles estão em oito 
e tiveram algumas capacitações importantes da parte de saneamento 
básico, de irrigação, que são coisas caras”. 
 
“tem o sub produto do projeto Ligue os Pontos que é o Sampa + Rural – 
uma plataforma que apresenta informações de todas as zonas da cidade 
de São Paulo, relacionadas a agricultura, turismo e alimentação 
saudável. A gente fez o cadastro para as pessoas acharem na 
plataforma as hortas de São Mateus”. 
 
“Uma ONG ficou responsável pela administração e escolha dos 
agricultores beneficiários das bolsas do POT – Hortas e Viveiros. A 
escolha foi feita pela ONG, depois a gente conseguiu para esse grupinho 
de agricultores que está aí”. 
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“Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho com os agricultores de 
capacitação. Eu gosto de ficar observando, eu gosto de levar um monte 
de pesquisa para feira, eu sento lá com o cliente, fico fazendo, aí eu vejo 
como eles estão atendendo na feira e passo instruções: tem que colocar 
a plaquinha, nem que seja à mão, tem que escrever lá: alface, R$ 2,00, 
berinjela, tantos reais, porque assim o cliente que não gosta de ficar lá 
perguntando o preço tem a informação”. 
 
“Eu como técnica dou o suporte na área técnica de produção e a nossa 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento (PMSP) ajuda nas questões 
de abertura de mercados para a comercialização e divulgação dos 
produtos”. 
 
“os agricultores não me contaram sobre a venda de alimentos que eles 
fizeram para uma ONG que já tinha causado problemas para todos 
porque sabiam que eu ia chamar a atenção – os agricultores falaram: ‘A 
gente não falou porque a gente achou que você ia ficar brava e não ia 
vir mais aqui’ e respondi: ‘Não tem nada a ver isso, meu serviço é vir 
aqui’ ". 
 
“Outro problema que os agricultores têm nessas hortas urbanas é que 
eles têm que pagar pelo uso da água: eles pagam como se fosse conta 
de residência da SABESP, então sai muito caro”. 
 
“a gente pensa em passar para o estágio mais avançado que traria muito 
mais benefícios para os agricultores que é a COOPERATIVA – na 
compra de insumos, sementes, ferramentas, ou até mesmo, para 
participar de uma compra pública do PAA – Plano de Aquisição de 
Alimentos e o PNAE. Só que precisa da DAP – então é algo que também 
está atrapalhando. Só que não tem volume para entregar – então, teria 
que ter uma cooperativa porque na forma de associação eu não consigo 
organizar isso”. 
 
“na Zona Leste toco tudo sozinho – fico sozinho de agrônomo. Tenho 
que olhar as 10 subprefeituras”. 
 
“ a renda do grupo de agricultores da AAZL que possuem certificação 
orgânica por OCS é muito pequena e a prefeitura nunca tem um projeto 
para investir em uma certificação por auditoria o trabalho para a 
obtenção da certificação por OCS levou 8 anos e como os contratos de 
comodato estão vencidos, os agricultores correm o risco da perda da 
certificação – além de uma possível perda da área de plantio (já que a 
área não é deles) ”. 
    
“Agora, como o projeto Ligue os Pontos da Zona Sul, está tendo muita 
divulgação, é tudo online, aí os agricultores daqui perguntam: ‘Mas 
porque não tem nada para gente?’”.   

Instituição de 
apoio (dono do 

terreno): E9 

“ O mercado está se expandindo, está tendo muita procura aqui na Zona 
Leste e as áreas de plantio são  pequenas e não estamos conseguindo 
aumentar a produção - não estamos conseguindo áreas novas, ou seja, 
estamos deixando muitos clientes sem atendimento  trabalhamos com a 
qualificação das áreas então no caso por exemplo entra o jurídico da 
prefeitura e da Instituição de apoio (dono do terreno) para a realização 
de um contrato de comodato – fica um tempão negociando às vezes 
demora anos para liberar uma coisa que poderia ser mais rápida ”. 
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“estou com alguns problemas agora com a Instituição de apoio (dono do 
terreno) que alega que não conhece direito o programa de hortas 
urbanas, ou seja, estou com dificuldade para renovar os contratos de 
comodato com essa Instituição de apoio. E se não ocorrer a renovação 
dos contratos - os agricultores podem perder todo esse trabalho de 
certificação junto ao MAPA. O que eu preciso é emitir a DAP – 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (DAP) – só que assim eu não consigo emitir esse 
documento sem o contrato de comodato atualizado”. 
 
“com a Instituição de apoio (dono do terreno) o contato sempre foi muito 
mais difícil, sendo que, possui maior no número de áreas – são todas 
em linhões está demorando demais para renovar o contrato e isso está 
comprometendo bastante o trabalho do grupo de agricultores”. 
 
“tem uma pessoa (político) que estava negociando com a Instituição de 
apoio (dono do terreno) desde 2017 e agora eles liberaram 2 áreas 
ótimas já com contratos de comodato. Imagina a minha preocupação 
com os que estão com contrato vencido foi um trabalho de 8 anos para 
conseguir a certificação que a gente chama de OCS – Organização de 
Controle Social”. 
  
“a falta de documentação prejudica o acesso dos agricultores aos 
mercados. como a declaração (DAP) está vencida o Ministério da 
Agricultura e Pecuária (MAPA) entra constantemente em contato para o 
fiscal fazer as avaliações – só que não dá para vir porque a declaração 
não está regularizada ”. 

Instituição de 
apoio 

(Prefeitura de 
SP): E2 

“se um determinado departamento faz a poda de árvore, daí tem um 
triturador, aí, ao invés de triturar aquele material e mandar para as 
hortas, eles mandam os galhos inteiros. Olha, é difícil!  o nosso 
departamento chama Departamento de Agricultura e Abastecimento. Eu 
tenho as casas da agricultura e o abastecimento – controlo todas as 900 
feiras que tem em São Paulo e todos os sacolões e mercados 
municipais. Agora, todo esse material das feiras e dos mercados 
municipais, que são as sobras, que muitas dessas sobras podem ser 
vendidas como alimento para as instituições, aquelas sobras que estão 
destinadas para o pátio de compostagem, [acabam] indo para o aterro]. 
O departamento é o mesmo, tem um programa de hortas, não tem um 
comprometimento sabe. Agora, sobre os pátios de compostagem, uma 
parte do material de feira vai para os pátios, mas, por exemplo, de São 
Mateus pega de duas feiras, só que eu tenho muitas feiras em São 
Mateus, mas só uma entrega para o pátio. São iniciativas, mas que não 
estão integradas”. 
“Como a gente tá na subprefeitura, o orçamento é dividido em 31 subs 
e cada um é um pedacinho minúsculo”.  
 
“aqui na prefeitura o orçamento é super pequeno para agricultura - então 
falta tudo”. 
 
“o investimento do projeto Ligue os Pontos foi todo para a Zona Sul”. 
 

Instituição de 
apoio 

(Sabesp) 

“os agricultores que plantam em terrenos da Sabesp estão com o 
contrato em dia porque o pessoal da Sabesp é muito próxima da gente 
assim nesse setor social, ambiental e de sustentabilidade ”. 
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Instituição de 
apoio (Sesc 
Itaquera): E7 

“o Sesc Itaquera ajuda bastante a gente aqui na zona leste porque eles 
promovem feiras orgânicas – eventos e sempre chamam os nossos 
agricultores – daí fazem os contratos pelos CNPJ da associação”.    

Instituição de 
apoio 

(Universidade): 
E6 

“Tem também as faculdades que ajudam bastante: por exemplo, a USP 
Leste, tem um professor que dá uma disciplina que se chama ‘Campo-
cidade’, eu já participei de duas defesas de mestrado das alunas dele,  
porque eles vêm fazer todo o trabalho aqui na Zona Leste ”.    
 
“a gente também tem parceria com a FGV. Eles fizeram um bom trabalho 
também com os agricultores”. 
 
“De universidade, é mais a USP Leste, que é mais voltada pra parte 
social, A FGV, que é mais a parte de formação do preço ”. 

Instituição de 
apoio (AAZL): 

E1 – E10 

“A criação de uma cooperativa seria um caminho promissor, mas no 
momento eles não tem interesse, é necessário pessoas para a gerência 
de uma cooperativa. Os agricultores da AAZL precisam num primeiro 
momento se fortalecerem mais, embora constituam uma associação há 
muitos anos, requer uma administração mais consistente e uma 
liderança assertiva, precisam seguir as bases da Economia Solidária  
sugiro a constituição de uma CSA ”.  

 

No Quadro 14 estão os relatos da Instituição de Apoio (Universidade) sobre as 

Relações com os Demais Agentes da cadeia de valor alimentos orgânicos, 

representado por E6. 

 

Quadro 14: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio E6 (Universidade)  
Elos Fala da Instituição de Apoio (Universidade) sobre os Elos 

Produtor: 
E3 – E4 

“os Produtores que têm uma noção muito interessante sobre a importância 
que a agricultura deles tem para o manejo dos recursos hídricos – da 
agricultura orgânica, agroecologia, da transição da cultura para orgânica, 
mais sustentável. Esses Produtores têm em comum a construção coletiva de 
conhecimento das políticas públicas que de fato acontecem no território – por 
causa da AAZL acredito que eles têm uma capacidade de estar mais 
politizados e de estar mais conscientes do que os Produtores que não fazem 
parte da AAZL”. 
 
“realizamos uma oficina com os Produtores da AAZL sobre os pátios de 
compostagem de SP – abordando a implementação desse tipo de sistema 
de compostagem na agricultura urbana – mas não só com esse modelo – a 
ideia era discutir como eles faziam as suas técnicas – no sentido deles 
trazerem o conhecimento essa oficina foi realizada dentro de uma escola”. 
 
“oportunidades de parceria entre nós e os Produtores foram aparecendo. Os 
Produtores participaram da semana da Agroecologia na Universidade e 
foram na amostra de Economia Solidária da Ecologia - que foi uma feira 
realizada dentro da Universidade. Inclusive, um Produtor foi na palestra e 
participou do seminário sobre a agricultura urbana no território – daí ele 
participou também de uma mesa onde tinha professor – agricultor do MST – 
pesquisadores e um representante da Universidade”. 
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“durante a minha pesquisa de mestrado trabalhei bem próximo de três 
agricultores porque eles estavam lá em São Mateus”. 
 
“Eu fiz uma ação voluntária para ajudar um agricultor que estava precisando 
de uma força - implementei na horta dele um sistema de irrigação. Os 
agricultores têm muitas demandas, muitas vulnerabilidades e dificuldades no 
seu dia a dia – a AAZL conseguiu uma verba para pagar o material e o custo 
para eu ir à horta com um amigo implementar o sistema de irrigação”. 

Instituição 
de apoio 
(dono do 
terreno): 

E9 

“não existe um diálogo próximo entre a Instituição de apoio (dono do terreno) 
e os Produtores – eu já tentei pela Universidade – uma das diretoras da AAZL 
já tentou pela Associação - eles são muito fechados tem conflitos de uso do 
espaço entre alguns agricultores e uma ONG – onde ficou bem claro que por 
ser uma ONG - conseguiu uma articulação com a Instituição de apoio (dono 
do terreno) para uma proposta de agricultura urbana”. 

Instituição 
de apoio 
(AAZL): 

E1 – E10 

“Uma das diretoras da AAZL costurou para nós essa parceria – associação 
– escola pública – universidade – projeto e a oficina. Fizemos essa oficina 
com os Produtores e foi muito produtivo”. 
  
“construímos uma relação com a Associação – eu como pesquisador fazendo 
minha pesquisa de mestrado, a diretora da AAZL e os Produtores”. 

 

No Quadro 15 estão os relatos da Instituição de Apoio (Sesc Itaquera) sobre as 

Relações com os Demais Agentes da cadeia de valor alimentos orgânicos, 

representado por E7.  

 

Quadro 15: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio E7 (Sesc Itaquera)  
Elos Fala da Instituição de Apoio (Sesc Itaquera) sobre os Elos 

Produtor E3 
– E4 

“o que estamos fazendo com os Produtores agora é uma ação online – 
publicaremos em janeiro/21 uma série de vídeos que nós gravamos com 
os Produtores nas suas hortas. Levamos uma equipe de filmagem para as 
hortas e os Produtores falaram um pouco sobre a produção dos alimentos 
– sobre a horta”. 
 
“a questão do orgânico e dos Produtores sempre foi algo importante então 
ocorreu esta aproximação para trazer para o nosso público o trabalho que 
os Produtores realizam e a partir disso, o nosso público entrar em contato 
com eles, comprar e consumir os alimentos plantados por esses 
Produtores”. 
 
“A gente fazia esse pagamento de um cachê para os Produtores porque a 
gente entendia que o foco do nosso trabalho é educativo - muito mais do 
que comercial - normalmente nas feiras que os Produtores os participam 
só montam a banca e fazem a venda e recebem por esta venda. Nós 
considerávamos que era importante fazer o pagamento desse cachê 
porque não é somente pela venda que a gente quer essa programação – a 
gente quer mesmo pelo trabalho educativo dos Produtores – que eles 
expliquem para o nosso público como é que funciona o sistema 
agroecológico, o sistema orgânico”. 
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“auxiliamos também os Produtores na esfera educativa, no passado, 
oferecemos alguns cursos e eles estão sempre presentes na nossa 
programação”. 
 
“a gente entende que esse trabalho que os Produtores realizam na zona 
leste é um trabalho pioneiro e de resistência mesmo – as hortas produzem 
alimentos de qualidade – e ao mesmo tempo geram renda para a 
população. Então é importante para os moradores, para os nossos 
frequentadores conhecerem os Produtores, consumirem os alimentos 
plantados por eles, visitarem as hortas e gerarem renda. Os Produtores 
não são somente mais um vendedor que está com um produto no mercado. 
É UM OUTRO TIPO DE TRABALHO QUE ELES TÊM”. 
 
“a gente sabe que quanto mais elos em uma cadeia – mas a ponta – o 
Produtor – ele recebe menos e menos valorizado. Então, se o Produtor 
estiver na frente como contato direto com o consumidor – é outra relação 
que o consumidor tem com o produtor e vice e versa...e seria ótimo se 
pudesse ser mais assim... a gente pudesse consumir mais próximo...se não 
diretamente...mais próximo ”. 

Consumidor 
“tem espaço para os orgânicos/as pessoas estão cada vez mais 
preocupadas com a origem do seu alimento”. 

Instituição 
de apoio 

(AAZL): E1 
- E10 

“começamos a atuar e apoiar a associação AAZL porque eles têm um 
trabalho de resistência de território na zona leste.  A gente começou essa 
parceria com eles pensando nas ações educativas visando trazer 
informações para o nosso público. Temos um trabalho dentro da educação 
para sustentabilidade que é um programa que trata de várias questões do 
meio ambiente – desenvolvimento sustentável”.  
 
“uma possibilidade também que a gente chegou a experimentar com eles 
– mas acabou não indo pra frente – mas que eu vejo potencial para isso 
– é dos grupos de consumo – grupos que têm alguns associados 
consumidores que recebem uma cesta de orgânicos semanalmente. Isso 
depende de uma logística – de ter algum serviço de entrega – das 
hortas se comunicarem – e de uma produção variada porque o 
consumidor quer variedade”. 
 
“temos uma programação da Unidade chamada Primavera Periféricas – 
que não aconteceu em 2020 por causa da pandemia –   é um grande 
festival de boas práticas  qualidade de vida  – agroecologia  – meio 
ambiente – e  sempre que a gente faz o evento temos uma série de 
Produtores das mais variadas vertentes – artesãos – produtores orgânicos 
– pessoas que trabalham tecnologia sustentável enfim, nestes momentos 
de troca conseguimos colocar um Produtor  em contato com a AAZL e eles 
fizeram trocas – trocas de conhecimento – de produto – não sei se chegou 
a ser troca comercial - não tenho esse dado – mas esse Produtor conheceu 
as hortas dos Produtores da zona leste – então esses contatos de vários 
atores – no evento Primavera Periféricas – acaba trazendo  parcerias para 
eles – a gente não intermedia isso – a gente só coloca eles em contato – 
tem o alcance de mídia quando a gente faz essas grandes ações”. 
 
“eu não sei se já conseguiram – um carro próprio (pick-up) da Associação 
– para poder também ter essa articulação entre eles – que seria 
fundamental – que as hortas se especializassem em alguns produtos para 
montarem cestas e venderem como Associação – com a pandemia eu não 
sei como é que ficaram essas conversas”. 
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No Quadro 16 estão os relatos da Instituição de Apoio (Comusan) e as 

Relações com os Demais Agentes da cadeia de valor alimentos orgânicos, 

representado por E8.  

 

Quadro 16: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio (Comusan) – E8 

Elos Fala da Instituição de Apoio (Comusan) sobre os Elos 

Produtor: 
E3 – E4 

“Com relação à questão dos orgânicos e dos Produtores, destaque para a 
conquista do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e 
seus participantes na construção da lei de inserção de orgânicos na 
alimentação escolar, que é uma lei municipal, tem uma comissão gestora, 
que é presidida também pela sociedade civil”.   
 
“um grupo grande de pessoas, não só de políticos, mas de ativistas da área 
da segurança alimentar e nutricional, construíram todo este arcabouço das 
políticas públicas de enfrentamento da fome e da miséria”. 
 
“a construção do Programa de agricultura urbana e periurbana do município 
de São Paulo – PROAURP, que saiu no final de 2004, fruto da mobilização 
dos apoiadores da agricultura urbana um vereador da época foi o 
catalizador deste processo, porque, em geral, é isso, para você ter a 
institucionalidade de uma política, ela tem que sair ou pelo executivo ou 
pelo legislativo. No caso, o canal foi o legislativo”. 
 
"porque vai também da participação dos interessados da agricultura dentro 
do COMUSAN, como por exemplo, dos Produtores houve uma 
movimentação dos interessados dentro do município para comporem a 
gestão do COMUSAN na época, porque eles vislumbraram a possibilidade 
de realmente implementar a política de agricultura urbana e periurbana por 
meio de uma atuação e da construção da política mesmo de segurança 
alimentar do município  teve toda uma mobilização da sociedade civil 
vislumbrando esta oportunidade e passando a compor o Conselho, que eles 
sabiam, até pela maneira como o Conselho Nacional vinha construindo 
políticas públicas de incentivo à agricultura familiar e de produção de 
alimentos”. 
 
“A partir dessa época, volta a ter um impulso muito grande e uma 
organização muito grande na implementação das políticas de agricultura 
urbana e periurbana, de assistência técnica da construção mesmo de um 
modelo de atuação junto aos Produtores urbanos e periurbanos o Plano 
Diretor Estratégico do município, e que garantiu você ter 25% da área do 
município, reconheceu isso como lei”. 
 
“até à questão da assistência técnica para os Produtores que foi-se 
tentando implementar, ela ficou muito amarrada numa forma de 
organização do setor público e a boa execução dessa política os Produtores 
precisam do equipamento, do trator, um outro equipamento tem o 
equipamento, mas não tem a gasolina ou tem a gasolina e não tem como 
contratar o motorista”. 
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“os Produtores da zona leste não procuram o conselho para trazer as suas 
necessidades. Quem trazia essas informações eram os técnicos que 
acompanhavam o projeto Ligue os Pontos. Quem também trazia estas 
questões era uma participante da comissão gestora dos orgânicos na 
alimentação escolar”. 
 
“Alguns Produtores têm uma forma de atuar muito ‘Sou eu, eu faço’, não 
aparece essa coisa do grupo, daí fica muito difícil. Porque quando você tem 
um grupo, esse grupo te dá apoio, existe uma organização maior no sentido 
de mostrar a importância deles – no coletivo”. 
 
“estamos batalhando para que não só a alimentação escolar tenha 
obrigatoriedade da compra da agricultura familiar, mas que também na 
Secretaria Municipal da Saúde, nos programas da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social”.   

Instituição 
de apoio 

(Prefeitura 
de SP): E2 

“um determinado governo estimula, daí vem [um governo que] está 
vinculado a esses grupos do setor imobiliário e desestimula a agricultura, 
não implementa as políticas de apoio técnico e de fortalecimento mesmo 
desse tipo de produção dentro do município, de economia dentro do 
município, não reconhecem e não entendem toda a potencialidade e o 
papel estratégico que elas têm nessa questão ”. 
 
“há questões políticas e questões de organização do próprio governo. Teria 
que ter tido uma participação mais efetiva da própria secretaria das 
subprefeituras porque hoje a área de agricultura e abastecimento está lá 
[em cada subprefeitura] ao focar em determinado projeto existe a 
necessidade de se ter uma política mais ampla”.  
 
“O projeto Hortas e Viveiros, por exemplo, que deveria tá fortalecendo os 
jovens desse território, tá capacitando-os para fazer essa função 
encerraram o projeto na comunidade neste momento da pandemia”. 
  
“o projeto Ligue os Pontos foi um ganho da construção do Plano Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional, da política municipal. Ele ficou 
ameaçado por um tempo e diversos agentes tiveram que se mobilizar para 
que ocorresse o devido investimento no projeto”. 
 
“avançamos bastante no nível federal, a gente já tava com a Lei Orgânica 
de Segurança Alimentar, já instituída, que foi em 2006; a estrutura do 
próprio Conselho, a vinculação dele à Presidência da República, 
justamente respeitando essa características das políticas de segurança 
alimentar que são intersetoriais, não tem como ficar vinculadas a uma 
secretaria   na presidência havia possibilidade de fazer essa articulação um 
pouco mais forte, com os vários ministérios e as outras secretarias, que 
deveriam executar, colocar em prática as políticas públicas”. 

 

A seguir estão os relatos da Instituição de Apoio (dono do terreno) sobre as 

Relações com os Demais Agentes da cadeia de alimentos orgânicos, representados 

por E9.  

 

Quadro 17: Tipos de relações declaradas pela Instituição de Apoio E9 (dono do terreno) 
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Elos Fala da Instituição de Apoio (dono do terreno) sobre os Elos 

Produtor: E3 – 
E4 

“a gente conseguiu ajeitar tudo assim, desde o: “Olha, - falar pro Produtor 
- aqui embaixo da torre você não pode plantar uma bananeira ou você 
não pode fazer ligação dessa forma ou esse banheirinho que a gente 
construiu aqui não pode ser aqui, tem que ser ali. Então, as regras são 
para a segurança”. 
 
“A gente até teve um problema lá recentemente, de que eles não 
queriam a ONG lá, porque eles: ‘Não, a área é nossa a produção é 
nossa, a ONG não vai entrar aqui, a gente não quer as regras deles’. Aí 
a gente acabou que, para algumas áreas, a gente deixou que ficasse o 
comodato com o Produtor. Seria interessante se os Produtores 
aceitassem a ONG, essa orientação porque muitas vezes esses 
Produtores são muito vulneráveis. Então, eles não têm caminhão, eles 
não têm o dinheiro para colocar, só que os Produtores ficaram reativos 
e a gente deu esse passo atrás para falar: ‘Olha, não vamos causar 
nenhum desconforto. Vamos seguir com o projeto dessa forma’. Então 
assim, tem muitas coisas boas no projeto e outras que a gente já está 
alinhando”. 
 
“E, para gente, é muito bom porque reduz o risco de invasão, de roçada 
mesmo né, e, socialmente falando, é o sustento dos Produtores. Então, 
eles põem a barraquinha deles lá na frente da horta – na calçada, eles 
vendem, então eles têm já o nicho deles. Eu tive lá algumas vezes e 
achei muito bacana a questão de eles já terem o público. O Produtor x, 
não lembro o nome fala: ‘Olha, eu planto esse chá porque a fulana vem 
aqui na sexta-feira buscar, porque ela precisa pra sexta-feira. Ah, eu 
planto essa erva porque é do Centro Espírita, que usa isso na quarta-
feira’. Então, já tem um nicho ali e já é bem bacana”. 
 
“Então, o projeto é um pouco mais fechado, a gente acaba desenhando 
o projeto internamente porque nós somos regulados pelo governo 
federal, pela ANEL – prestamos conta de tudo o que a gente faz pro 
nosso órgão regulador. Então, não temos muita flexibilidade pra falar: 
‘Olha, agora eu quero fazer assim, agora eu quero isso’, não, a gente 
tem limitações, por isso que hoje a gente tá buscando essa carta de 
anuência da ANEL, pra gente não infringir nenhuma regra, até porque a 
legislação não tem isso claramente… Isso é um pouco mais fechado 
porque a gente é regulado pelo governo, por esse órgão regulador. E o 
segundo ponto é que a gente acaba sendo mais limitado ainda porque a 
gente tá falando de uma área de alta periculosidade. Então, a gente, não 
pode abrir muito o leque”. 
 
“Sim, o contrato de comodato, ele até é firmado com os Produtores 
através de uma outra área que eu tenho, que é a própria área de 
patrimônio. É a área de patrimônio que faz a gestão dos terrenos e eles, 
junto com nosso jurídico, que desenvolvem o contrato de comodato. 
então às vezes o pessoal até fica pedindo para mim: ‘Ah, eu quero a 
liberação de tal área, me passa’. Não é comigo, é com área de 
patrimônio, eles que fazem toda essa gestão. Eles têm o contrato, as 
regras, aí depois que aplica o contrato de comodato, que todo mundo 
assina, tem a área de alta voltagem que entra para fazer as inspeções e 
os treinamentos porque os Produtores não podem entrar lá sem 
treinamento. Então, tem um técnico de segurança nosso, especializado 
nessas áreas que vai lá e treina as pessoas, muitas vezes eles não 
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obedecem. Então, tem que ter a fiscalização: então, de tempo e tempo, 
esse técnico volta lá e fala: “Gente, olha, vocês tão deixando crescer 
essa árvore aqui, não pode. Oh, vocês tão muito próximo da 
transmissão, vamos afastar”. 
 
“Pode plantar o que quiser até a página dois. Por exemplo, a bananeira:  
não pode plantar bananeira.  Tem toda uma explicação técnica por trás 
disso, que chega a ser perigoso para a pessoa que está plantando  Eu 
acredito que deve ter outra coisa, mas o que é mais emblemático – que 
fica para mim é a banana, porque eles não querem tirar as bananas 
porque cresce aquelas coisas lindas e a banana é fácil de vender, né? 
Os Produtores aceitam? Aceitam, eles mais ou menos sabem quando a 
gente vai arrancar tudo. Tem algumas coisas assim”. 
 
“na confusão eu estive sozinha, sendo que o pleito dos Produtores era 
sobre a concessão, o comodato, era sobre: ‘Olha, não queremos que 
seja desse jeito, queremos que o contrato seja com a gente’. E essa já 
não é uma parte que me cabe é de outra área ”. 

Instituição de 
apoio: (ONG) 

“E a ONG ela tem isso: ela tem caminhão, ela tem como tratar os 
problemas, tem recurso para fazer movimentar o negócio. E, além do 
recurso, tem o conhecimento e parcerias”.  
 
“a gente tem uma parceria com a ONG Cidade Sem Fome, e a gente 
conseguiu fazer, depois do estudo de solo para ver se não tinha 
contaminação (a gente faz várias análises antes também, porque a gente 
não vai colocar em um espaço onde tem problema de contaminação), 
encontramos essas áreas, fizemos parceria com a ONG e eles 
conseguiram implementar o projeto em duas faixas de São Mateus. 
Desde então, eles têm produzido, têm vendido para comunidade, 
estavam vendendo para uma grande empresa também, uma grande 
quantidade de alimentos. Fazem toda a parte de divulgação, de 
fiscalização para ver se eles estão usando os terrenos de forma correta, 
se não tem problema de segurança, se não cresceu uma bananeira ali 
embaixo. Então, a gente conseguiu fazer todo esse alinhamento e a 
produção é muito boa. E já tem bastante agricultores lá. A gente está 
fechando um procedimento agora para fazer um contrato de comodato 
diretamente com a ONG e a ONG cuidar do terreno pra subsidiar essa 
agricultura”. 
 
“Eu acredito que deve ter algum outro produto que a gente também não 
possa plantar, mas isso tudo é passado para eles, a ONG sabe disso 
muito bem. Então, nesses projetos que estão vigentes agora, a ONG 
sabe o que pode e o que não pode”. 
 
“o líder de uma comunidade me procurou pedindo ajuda. Daí a gente 
teve essa sacada: vamos comprar os kits orgânicos das nossas hortas 
e fornecer para a comunidade. E nós compramos, se eu não me engano, 
15 toneladas de alimentos orgânicos dessas hortas, pagamos e 
transportamos para a comunidade fazer as marmitas. E aí a gente 
conseguiu comprar também para outras comunidades, fomos dando pra 
comunidades menores também, a gente entregou em kits, 
embaladinhos. Teve uma grande divulgação, tanto que a gente já 
conseguiu replicar ele para a Itália, para a Colômbia, para a Argentina e 
para o Peru. Então, esses países já estão conversando com a gente para 
entender o projeto, as melhores práticas para implantar também nesses 
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países. E aí, essa semana, também recebi uma notícia da minha chefe 
de que ela quer pelo menos que, em cada um de nossos Estados, tenha 
uma horta implantada”. 

Instituição de 
apoio (Dono 
do Terreno): 

E9 

“através da carta de anuência que a gente tá desenvolvendo, novas 
parcerias vão surgir para seguir com o projeto. Por exemplo, vamos 
supor, a empresa x quer entrar na parceria com a gente, então a gente 
dá o comodato para a empresa x que fará o treinamento junto com a 
gente e tocará o projeto com os Produtores. Aí hoje, a gente tá 
justamente nesse momento: prospectando, junto com a área de 
economia circular, como que vai ser o novo modelo pra gente ampliar 
esse projeto das hortas. Tá no momento bem ativo aqui pra gente, 
porque a gente tá ensinando um pouquinho do projeto para outros países 
que tem uma legislação diferente da nossa, assim como a área de 
economia circular, que recebem incentivo direto da Itália e que tem que 
passar isso para gente aqui. Então, como que eles fazem esse projeto 
parar em pé, financeiramente, pra gente implementar. Aí não vai ser só 
aqui em São Paulo: vai ser em Goiás e no Rio. Ceará eu acho que ainda 
não por conta da característica da rede, que é diferente”. 

Instituição de 
apoio (E9) 

“Eu acho que envolve, além da nossa área de segurança, a nossa área 
de meio ambiente também. Então, são várias áreas. Eu acredito que 
deve ter algum outro produto que a gente também não possa plantar)”.  
 
“É a área de patrimônio que faz a gestão dos terrenos e eles, junto com 
nosso jurídico, que desenvolvem o contrato de comodato. Tem também 
a área de alta voltagem que entra para fazer as inspeções e os 
treinamentos”.  
 
“mas, assim, eu estive sozinha sendo que, o pleito deles era sobre a 
concessão, o comodato era sobre: ‘Olha, não queremos que seja desse 
jeito, queremos que o contrato seja com a gente’ E essa já não é uma 
parte que me cabe é de outra área”.  

Instituição de 
apoio (AAZL): 

E1 – E10 

“Então, existe contato com a AAZL, mas não como eu gostaria. Somos 
uma empresa muito grande e regulada pelo governo federal o projeto 
‘Hortas em Rede’ envolve várias áreas, desde a área de patrimônio até 
sustentabilidade. A gente se perdeu muito na transição da antiga 
Instituição de Apoio (dono do terreno) para a atual porque, lógico, a 
empresa inteira foi reestruturada e muita coisa mudou. Anteriormente, 
éramos mais próximos deles: a gente ia, explicava, conversava, era mais 
acessível. Agora, está mais difícil porque: principalmente na Zona Leste 
teve uma briga entre os Produtores que não querem que a ONG tenha 
o contrato de comodato das áreas dos linhões – os agricultores querem 
ter os seus próprios contratos, os agricultores ficaram bravos. Eu mesma 
estive lá por três vezes, no meio da briga mesmo, de gritaria, quase no 
meio de socos e pontapés”.   

 

Síntese das Relações das Instituições de Apoio com os Demais Agentes  

 

As falas das Instituições de Apoio sobre as relações com os Demais Agentes 

da cadeia da AAZL a partir das dimensões de Cooperação, Confiança, 

Comprometimento e Reciprocidade. 
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Cooperação:  interações sem troca de informação foram apontadas em 18 falas 

sobre relações (18C_MAI NÃO) sendo:  E1/E10 (5C_MAI NÃO), E2 (7C_MAI NÃO), 

E6 (4C_MAI NÃO) e E8 (2C_MAI NÃO). Já interações com troca de informação 

positiva foram identificadas em 17 descrições de relações (17C_TRO):  E1/E10 

(6C_TRO), E2 (2C_TRO), E6 (1C_TRO), E7 (2C_TRO), E8 (2C_TRO), E9 (4C_TRO). 

As interações com tratamento em conjunto dos problemas apareceram em 14 falas 

sobre relações (14C_PRO): E1/E10 (4C_PRO), E2 (3C_PRO), E8 (7C_PRO). Em 

contrapartida, as interações sem tratamento em conjunto dos problemas foram 

apontadas em 13 falas sobre relações (13C_PRO NÃO):  E1/E10 (7C_PRO NÃO), E2 

(2C_PRO NÃO), E8 (1C_PRO NÃO), E9 (3C_PRO NÃO). As interações com garantia 

de benefícios foram apontadas em nove falas sobre relações (9C_GAR): E1/E10 

(5C_GAR), E2 (3C_GAR), E9 (1C_GAR). As interações com maior troca de 

informação foram detectadas em oito falas sobre relações (8C_MAI): E1/E10 

(2C_MAI), E2 (3C_MAI), E6 (1C_MAI), E7 (1C_MAI), E9 (1C_MAI). Já as interações 

sem troca de informação foram detectadas em oito falas sobre relações (8C_TRO 

NÃO): E1/E10 (5C_TRO NÃO), E2 (1C_TRO NÃO), E8 (2C_TRO NÃO). As interações 

sem garantia de benefícios foram detectadas em cinco falas sobre relações (5C_GAR 

NÃO): E1/E10 (3C_GAR NÃO), E2 (1C_GAR NÃO), E9 (1C_GAR NÃO). Já as 

interações com compartilhamento foram detectadas em quatro falas sobre relações 

(4C_COM): E6 (3C_COM), E7 (1C_COM). As interações sem o compartilhamento de 

possíveis informações que possam afetar o outro foram detectadas em três falas 

sobre relações (3C_QUA NÃO): E1/E10 (2C_QUA NÃO), E2 (1C_QUA NÃO). As 

interações que não fazem exigências prejudiciais foram detectadas em uma fala sobre 

relações (1C_EXI):  E9 (1C_EXI).  Por outro lado, as interações que fazem exigências 

prejudiciais foram detectadas em uma fala sobre relações (1C_EXI NÃO): E8 (1C_EXI 

NÃO). Por fim, as interações com igual responsabilidade para encontrar soluções foi 

detectada em uma fala (1C_IGU): E8 (1C_IGU) 

Confiança:  das interações das Instituições de Apoio foram identificados em 31 

momentos o sucesso coletivo (31CO_SUC), sendo 10 do E1/E10 (10CO_SUC), 

quatro do E2 (4CO_SUC), dois do E6 (2CO_SUC), quatro do E7(4CO_SUC), nove do 

E8 (9CO_SUC) e dois do E9 (2CO_SUC). As interações de bem-estar do grupo foram 

apontadas em 30 falas sobre relações (30CO_BEM) das Instituições de Apoio, sendo: 

18 do E1/E10 (18CO_BEM), quatro do E2 (4CO_BEM), dois do E6 (2CO_BEM), 

quatro do E8 (4CO_BEM) e dois do E9 (2CO_BEM). Já as interações atreladas à falta 
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de visão do bem-estar do grupo foram apontadas em 20 falas (20CO_BEM NÃO) das 

Instituições de Apoio sendo: 10 do E1/E10 (10CO_BEM NÃO), cinco do E2 

(5CO_BEM NÃO), quatro do E6 (4CO_BEM NÃO) e uma do E8 (1CO_BEM NÃO). 

Por outro lado, a falta de confiança para o sucesso coletivo foi detectada em 12 falas 

das Instituições de Apoio (12CO_SUC NÃO), sendo: seis do E1/E10 (6CO_SUC 

NÃO), uma do E2(1CO_SUC NÃO) e cinco do E8(5CO_SUC NÃO). As interações 

com a ausência do respeito foram detectadas em cinco falas das Instituições de Apoio 

(5CO_DIR NÃO), sendo todas da Instituição de Apoio E1/E10. Já as interações de 

honestidade foram apontadas em três falas (3CO_HON), sendo:  E1/E10 (3CO_HON). 

Em contrapartida, as interações de não tomada de decisões foram detectadas em três 

falas (3CO_TOM NÃO) sendo: duas do E2 (2CO_TOM NÃO) e uma do E8 (1CO_TOM 

NÃO). As interações contemplando os direitos/respeito foram detectadas em duas 

situações (2CO_DIR) sendo:  uma do E1/E10 (1CO_DIR) e uma do E7 (1CO_DIR). 

Por fim, interação de confiança atrelada à tomada de decisão em conjunto apareceu 

em uma situação do E1/E10 (1CO_TOM). 

 Comprometimento: foram detectadas em 50 situações das Instituições de 

Apoio a parceria de negócios (50COM_PAR) sendo: 17 do E1/E10 (17COM_PAR), 

oito do E2 (8COM_PAR), cinco do E6 (5COM_PAR), seis do E7 (6COM_PAR), oito 

do E8 (8COM_PAR) e seis do E9 (6COM_PAR). Em contrapartida, as interações com 

a ausência de parceria de negócios foram detectadas em 32 situações (32COM_PAR 

NÃO) sendo: 14 do E1/E10 (14COM_PAR NÃO), seis do E2 (6COM_PAR NÃO), 

quatro do E6 (4COM_PAR NÃO), quatro do E8 (4COM_PAR NÃO) e quatro do E9 

(4COM_PAR NÃO). Já as interações com investimento de recursos apareceram em 

quatro momentos (4COM_INV) sendo: um do E1/E10 (1COM_INV), dois do E2 

(2COM_INV) e um do E8 (1COM_INV). As interações atreladas ao orgulho de fazer 

parte foram detectadas em dois momentos (2COM_ORG) sendo: um do E1/E10 

(1COM_ORG) e um do E8 (1COM_ORG). Já as interações de compartilhamento de 

valores apareceram em duas falas do E8 (2COM_COM). As interações atreladas à 

longevidade foram detectadas em duas situações (2COM_LON) sendo: uma do 

E1/E10 (1COM_LON) e uma do E2 (1COM_LON). Por fim, as interações atreladas à 

realização de sacrifícios mostrando comprometimento foi detectada em uma fala 

(1COM_SAC) do E1/E10.  

Reciprocidade: as interações atreladas ao tratamento justo foram identificadas 

em três falas das Instituições de Apoio (3REC_TRA) sendo: uma do E1/E10 
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(1REC_TRA) e duas do E7 (2REC_TRA). A interação atrelada à reciprocidade de 

recompensas foi detectada em uma fala do E1/E10. Seguindo na mesma linha, a 

interação de mútua preocupação com o bem-estar também foi detectada em uma fala 

do E7 (1REC_MUT). Por fim, as interações atreladas à falta de preocupação mútua 

com o bem-estar foram detectadas em uma fala (1REC_MUT NÃO) do E8.  

A Figura 9 sintetiza as interações destacadas anteriormente. 
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Figura 9: Resumo das Relações das Instituições de Apoio com os Demais Agentes 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021).  

 

No Quadro 18 estão os relatos dos Compradores sobre as Relações com os 

Demais Agentes da cadeia de valor alimentos orgânicos, representados por: 

Comprador (E5) e comprador (E11). 

 

Quadro 18: Tipos de relações declaradas pelo Comprador (E5) 
Elos Fala do Comprador sobre os Elos 

Produtores 
E3/ E4 

“um dia uma emissora de TV foi lá na horta de um grupo de 
produtores da zona leste para fazer uma matéria e o grupo nos 
chamou – sem falar nada para a emissora de TV – e fizemos parte 
da matéria –  para nós isso é parceria  – mas é uma parceria que 
não é só associativa é uma parceria  de vinculo mesmo  vamos  
construir uma horta na nossa unidade – já chamamos os produtores  
para ajudar – teremos uma horta com a finalidade educativa - 
pensamos em propor isso em outros espaços – nas escolas  essa 
proximidade com os produtores é muito gratificante  Na verdade, 
quando a gente começou a chegar perto destes produtores a gente 
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viu que tem um universo enorme essa coisa da agricultura familiar 
em São Paulo”. 
 
“temos que prestar contas, tem a contabilidade e o processo de 
pagamento não ocorre na hora da compra e o que acontecia no final 
das contas é que os produtores vendiam fiado para nós. Já que o 
pagamento não era feito na hora pegávamos o mês todo e na metade 
do mês seguinte os produtores recebiam o dinheiro internamente foi 
sugerido uma mudança e o prazo de pagamento foi modificado para 
não prejudicar o produtor, então na verdade sempre foi tudo muito 
compreensível”. 
 
“Quando eu fui lá na horta do produtor (x) informei o preço que eu 
estava combinando com os outros produtores, meio que sugerindo – 
‘com o fulano eu combinei este valor – o que você acha deste valor, 
produtor?!’ Resposta do produtor: ‘não, está muito caro - eu faço 
mais barato para você’.  falei ‘não ... já é um valor baixo... não precisa 
reduzir o valor’ ... ele não queria.... queria que eu pagasse menos 
para ele”. 
 
“com um dos produtores não conseguimos fechar a parceria porque 
precisávamos da emissão de uma nota fiscal e da entrega de um 
número certo no que seria colocado na cesta”. 

Instituição de 
apoio (AAZL) 

E1/E10 

“à nossa diretora viu que os produtores orgânicos poderiam estar 
tendo dificuldade de escoamento da produção devido a pandemia do 
Coronavírus e precisávamos qualificar a cesta já que estávamos 
tendo doação (recurso financeiro), além de entregar a cesta – que 
veem com kit de higiene, bem completa a gente também poderia 
oferecer nesta cesta uma sacola de alimentos orgânicos a partir daí 
surgiu a nossa parceria de compra dos alimentos orgânicos o 
relacionamento do território”.  

 

Quadro 19: Tipos de relações declaradas pelo Comprador (E11)  
Elos Fala do Comprador sobre os Elos 

Produtores 
E3/E4 

“Nós compramos do produtor “x” e vendemos no Instituto. A 
vantagem para o produtor é que conseguimos apoiá-lo de alguma 
forma e para a gente é de ter alimentos orgânicos ainda dentro de 
SP e lindos para os consumidores o produtor conseguia entregar 
toda semana, tinha uma boa variedade”. 

  

Síntese das Relações dos Compradores com os Demais Agentes da cadeia de 

alimentos orgânicos 

 

As falas dos Compradores sobre as relações com os Demais Agentes da 

cadeia de alimentos orgânicos foram analisadas a partir das dimensões de 

Cooperação, Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, que compuseram as 

pré-categorias de análise. Os resultados são apresentados a seguir.  
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Cooperação: as interações que apresentaram garantia de benefícios aparecem 

em duas situações do E5 (2C_GAR). O compartilhamento de informação também 

apareceu em duas situações do E5 (2C_COM). A disponibilidade para alteração de 

rotina apareceu em dois momentos do E5 (2C_DIS) e a troca de informação 

(2C_TRO). Por outro lado, também foram identificadas em duas situações do E5 a 

não resolução dos problemas em conjunto (2C_PRO NÃO). A falta de 

compartilhamento de informação apareceu em um momento das interações do E5 

(1C_COM NÃO), bem como a falta de troca de informação (1C_TRO NÃO) e o não 

compartilhamento de informação (1C_COM NÃO). 

Confiança: foram identificadas em seis interações do E5 (6CO_SUC) o sucesso 

coletivo. Já a honestidade apareceu em dois momentos do E5 (2CO_HON). A 

presença do respeito ficou evidente em um momento do E11 (1CO_DIR). Em 

contrapartida, as interações com falta de visão no sucesso coletivo foram identificadas 

em três situações (3CO_SUC NÃO) e falta de visão no bem-estar do grupo em uma 

situação (1CO_BEM NÃO).  

Comprometimento: em nove situações foram detectadas a presença da 

parceria de negócios, sendo oito do E5 (8 COM_PAR) e uma do E11 (1 COM_PAR). 

Em contrapartida, a ausência de parceria de negócios também apareceu em quatro 

situações do E5 (4 COM_PAR NÃO). 

Reciprocidade: em uma situação das interações do E5 foi detectada o 

tratamento justo (1REC_TRA), bem como a mútua preocupação com o bem-estar 

(1REC_MUT). 

A Figura 10 sintetiza tais interações. 
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Figura 10: Resumo das Relações dos Compradores com os Demais Agentes 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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No Quadro 20 são apresentados os relatos dos Distribuidores sobre as 

Relações com os Demais Agentes da cadeia de alimentos orgânicos, 

representados por: distribuidor (E5) e distribuidor (E11). 

 

Quadro 20: Tipos de relações declaradas pelo Distribuidor (E5) 

Elos Fala do Distribuidor sobre os Elos 

Produtor: 
E3 

“por uma questão de logística a gente não conseguiu fazer isso da 
maneira como a gente queria porque a gente precisa pegar o alimento, 
a gente precisa guardar esse alimento até ele ser entregue e nesses 
lugares mais distantes a gente não tem estrutura para fazer isso então 
precisamos concentrar nas unidades físicas que a gente tem. Então a 
gente trabalha com a zona sul e com a zona leste a gente tem um 
problema a gente não consegue expandir muito, a gente não consegue 
ter tempo hábil para desovar essas verduras e elas são muito perecíveis, 
elas duram pouco assim o que a gente consegue estocar ok  a gente 
tem geladeira só que tem um certo limite de espaço”.  
 
“a gente tem um problema de logística grande  porque a gente tem que 
pegar as sacolas do produtor 1 as quartas a tarde – porque pela manhã 
ele está fazendo a colheita – então esse produto vai chegar pra gente 
em um horário – e acho que tem uns 15 km de distância da horta do 
produtor 1 para a nossa unidade - então não é um trajeto rápido – a 
gente desloca uma distância muito grande para pegar isso – depois 
voltar  este gasto de gasolina a gente está dando conta dele – enfim, 
vamos no produtor 2 no mesmo dia do produtor 1 pela proximidade das 
hortas  a gente armazena – daí esse produto que foi pego fresco a gente 
só vai começar a entregar na quinta-feira – a gente vai ter quinta e sexta 
para fazer as entregas e nem sempre a gente consegue  na segunda a 
gente pega do produtor 3   Se a gente pegar tudo na segunda-feira vai 
ficar tudo ruim – então tem que distribuir para tentar entregar o máximo 
de alimento fresco possível  é um problema de logística mesmo que a 
gente tem  essa coisa do transporte e do armazenamento”. 

 

Quadro 21: Tipos de relações declaradas pelo Distribuidor (E11) 
Elos Fala do Distribuidor sobre os Elos 

Produtor 

“geralmente os produtores enviam os produtos para o Instituto e a 
logística é sempre complexa, na verdade o frete que eles pagam. Os 
produtores encontram muita dificuldade neste sentido e os valores 
são sempre altos, o que impacta no preço dos produtos e no bolso 
do produtor ”. 

 

Síntese das Relações dos Distribuidores com os Demais Agentes da Cadeia de 

Alimentos Orgânicos 

 

As falas dos Distribuidores sobre as relações com os Demais Agentes da 

cadeia de valor de alimentos orgânicos foram analisadas a partir das dimensões 
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de Cooperação, Confiança, Comprometimento e Reciprocidade, que 

compuseram as pré-categorias de análise. 

Não foram detectados relatos positivos dos Distribuidores representados 

por E5 e E11 nas relações com os demais agentes da cadeia de valor de 

alimentos orgânicos da AAZL.   

Cooperação: nas interações dos distribuidores E5 e E11 foram 

identificadas em três situações a ausência do tratamento em conjunto para a 

resolução dos problemas, sendo duas do E5 (2C_PRO NÃO) e uma do E11 

(1C_PRO NÃO). 

Comprometimento: em três momentos das interações dos distribuidores 

E5 e E11 foram identificadas a ausência da parceria de negócios, sendo dois do 

E5 (2COM_PAR NÃO) e um do E11 (1COM_PAR NÃO). 

A Figura 11 apresenta essas interações. 
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Figura 11: Resumo das Relações Distribuidores com os Demais Agentes 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021).
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4.2.1 Síntese das Relações entre os Agentes da Cadeia de Valor de Alimentos 

Orgânicos da AAZL 

 

Das 376 relações identificadas e descritas entre os agentes da cadeia de valor 

de alimentos orgânicos da AAZL, pode-se dizer que em 15 interações foram 

identificadas situações de tratamento conjunto de problemas (15C_PRO); em 11 

situações foram detectadas a garantia de benefícios (11C_GAR), sendo que, a maior 

troca de informação também foi identificada em 11 momentos (11C_MAI). Em 

contrapartida, foram detectados, em 22 momentos, o não tratamento de problemas 

em conjunto (22C_PRO NÃO), em nove momentos, a falta de troca de informação 

(9C_TRO NÃO); em sete momentos a ausência de garantia de benefícios (7C_GAR 

NÃO). No Quadro 22 está o resumo de cooperação. 

 

Quadro 22: Cooperação 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Das relações com Confiança, o sucesso coletivo foi identificado em 42 

situações (42CO_SUC), o bem-estar do grupo em 37 situações (37CO_GAR) e a 

honestidade em sete situações (7CO_HON). Já a ausência de bem-estar do grupo foi 

detectada em 24 momentos (24CO_BEM NÃO), sem intenções de sucesso coletivo 

foi detectado em 15 momentos (15CO_SUC NÃO), e sem respeito aos direitos do 

outros em seis momentos (6CO_DIR NÃO). O Quadro 23 contém o resumo de 

confiança nas interações.  

C_PRO não 22

C_PRO 15

C_GAR 11

C_MAI 11

 C_TRO não 9

C_GAR não 7

C_COM 6

C_QUA não 4

C_DIS 2

C_SEM 1

C_COM não 1

C_EXI não 1

C_IGU 1
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Quadro 23: Confiança 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Com relação ao Comprometimento, as interações se mostraram favoráveis nas 

seguintes proporções: em 76 momentos foram detectados a parceria de negócios 

(76COM_PAR), em quatro o investimento em recursos (4COM_INV) e, por fim, em 

três momentos o compartilhamento de valores (3COM_COM). No sentido 

desfavorável, também foram encontradas interações com a ausência de parceria de 

negócios em 44 situações (44COM_PAR NÃO), bem como a falta de 

compartilhamento de valores em dois momentos (2COM_COM NÃO), e a falta de 

investimento em recurso em um momento (1COM_INV NÃO). No Quadro 24 está o 

resumo do comprometimento na cadeia estudada.  

 

Quadro 24: Comprometimento 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Por fim, a reciprocidade se mostrou presente, de maneira favorável, em 

situações das interações atreladas ao tratamento justo (4REC_TRA), bem como em 

quatro situações de mútua preocupação com o bem-estar (4REC_MUT). Entretanto, 

CO_SUC 42

 CO_BEM 37

CO_BEM não 24

CO_SUC não 15

 CO_DIR não 6

CO_HON 7

 CO_DIR 3

CO_TOM não 3

 CO_TOM 1

CO_HON não 1

COM_PAR 76

COM_PAR não 44

 COM_INV 4

 COM_ORG 2

COM_COM 4

COM_COM não 2

COM_LON 2

COM_INV não 1

COM_SAC 1
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também foi identificada uma interação sem a mútua preocupação com o bem-estar 

(1REC_MUT NÃO). O Quadro 25 apresenta o resumo da reciprocidade na cadeia de 

valor.  

 

Quadro 25: Reciprocidade 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

4.2.2 Resultados EGONET 

 

A seguir estão os resultados de dados do método de análise de dados 

qualitativa – EGONET (WASSERMAN; FAUST, 1994; ALEXANDER, 2009). 

Em primeiro lugar são apresentados os dados da matriz amostral da rede social 

(Quadro 26) que foi criada para ilustrar as conexões que existem entre os indivíduos 

(WASSERMAN; FAUST, 1994). A primeira coluna da matriz representa os 

respondentes (ego) das entrevistas e a sua relação com os demais indivíduos 

entrevistados, apresentados na primeira linha da matriz. Para indicar as relações entre 

estes indivíduos, a pesquisadora criou uma legenda onde (1=existe relação, 0=não 

existe relação e () informação não coletada. Partindo da premissa que a relação ocorre 

entre no mínimo dois indivíduos, no campo onde o entrevistado está atrelado a ele 

mesmo foi colocado um “x”.   

REC_TRA 4

REC_MUT não 1

REC_MUT 4

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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Quadro 26: Matriz amostral da rede social 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021) baseado nos autores Wasserman e Faust (1994, p. 147). 
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A pesquisadora criou o Quadro 27 para mostrar, de forma sintetizada, os dados 

da matriz. Na primeira, terceira e quinta colunas estão os entrevistados, na segunda 

coluna apresenta-se a soma total de relações que o entrevistado da primeira coluna 

possui com os demais entrevistados, na quarta coluna a soma total da inexistência de 

relações que o entrevistado da terceira coluna apresentou e, por fim, a sexta coluna 

com a soma total das informações não disponibilizadas. 

 

Quadro 27: Síntese da Matriz do Quadro 26 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021).  

 

Pode-se perceber, a partir da síntese de rede egocêntrica, que todos os 

integrantes possuem relação com no mínimo um indivíduo da rede social. Destaque 

para a situação particular dos consumidores (E12 e E13), que são participantes 

periféricos com um número limitado de conexões. Esses consumidores têm conexões 

com E11, que na cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL ocupa as posições 

de distribuidor e comprador. Sendo assim, o fluxo das informações sobre a 

proveniência, qualidade e modo de produção dos alimentos consumidos por E12 e 

E13 precisa ser realizado pelo E11, inclusive, pelo fato de estes consumidores não 

terem acesso direto aos produtores. Por outro lado, os membros da instituição de 

Apoio AAZL (E1 e E10) e produtores (E3 e E4) possuem relações com quase todos 

os entrevistados. A análise mais detalhada dos demais entrevistados (E2, E5, E6, E7, 

E8 e E9) evidencia que as relações diretas que esses entrevistados possuem com os 

demais da cadeia se fazem necessárias pelas questões que envolvem interesses 

Relação 1 Não Relação 0 Inf. não colet. ()

E1 11 E12 11 E7 7

E3 9 E13 10 E5 7

E10 9 E11 8 E2 5

E4 8 E8 6 E6 5

E8 6 E9 3 E9 5

E5 5 E6 3 E3 3

E6 4 E2 1 E4 3

E7 4 E4 1 E10 2

E9 4 E7 1

E11 4 E10 1

E13 2

E12 1



117 

 

profissionais. Em um primeiro momento pode parecer estranho que alguns 

entrevistados chave da cadeia não possuam relações diretas com outros 

entrevistados também considerados importantes. Porém, se os indivíduos que 

possuem relações com a maior parte dos entrevistados estiverem inclinados a buscar 

soluções imediatas para os problemas através do compartilhamento de informações 

e construção conjunta do conhecimento, pode ser que o resultado seja diferente do 

atual (HAYTHORNTHWAITE; DE LAAT, 2010). 

Seguindo o cumprimento dos objetivos específicos, o terceiro e quarto são 

apresentados no próximo tópico por envolver a discussão com a teoria e encaminhar 

para os resultados da pesquisa. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os pequenos agricultores familiares de alimentos orgânicos são desafiados 

diariamente por situações difíceis e, por vezes, inesperadas, como as condições 

climáticas e a pandemia do Coronavírus. Inclusive, esta pandemia pode ser 

vislumbrada de duas formas pelos agricultores. Por um lado, como um problema, com 

impacto direto na comercialização dos alimentos, visto que os agricultores atendem, 

na maior parte das vezes, o consumidor local, em que o circuito de comercialização é 

caracterizado como curto (DAROLT et al., 2016), com contato direto entre o produtor 

e comprador. A proximidade do comprador com o produtor, possibilita uma maior troca 

de informações sobre o alimento, produção, benefícios, entre outros (MARSDEN, 

2000).  

Por outro lado, a pandemia pode ser vista como uma oportunidade, uma vez 

que existe uma tendência de crescimento do mercado de alimentos orgânicos, 

inclusive por causa da pandemia, que direcionou a atenção da população ainda mais 

para a saúde, principalmente com as questões atreladas à segurança alimentar 

(CUMMIN, 2020).  

Frente à oportunidade mencionada, existem questões que precisam ser 

solucionadas para que os resultados sejam realmente obtidos pelos agricultores. 

Darolt et al. (2016) apresenta, conforme Quadro 28, uma lista de desafios a serem 

driblados pelos agricultores dos CCs, no caso desta pesquisa, os agricultores da 

cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL. Pode-se dizer que todos os itens da 

coluna de dificuldades apresentados pelo autor fazem parte do dia a dia dos 

agricultores. Conforme destaca Darolt et al. (2016), existe uma série de oportunidades 

que não estão sendo aproveitadas pelos agricultores orgânicos da AAZL porque eles 

não possuem: (a) uma estrutura de apoio organizacional que garanta a venda de toda 

a mercadoria; (b) combinação de canais de vendas, por exemplo, não participam de 

feiras por não terem recursos humanos para trabalhar na horta enquanto estão na 

feira, bem como não possuem veículo para transportar os alimentos da horta para a 

feira; (c) o reconhecimento “legal” como agricultores de manejo orgânico, visto que a 

certificação institucionalizada não foi atualizada e a falta dessa documentação os 

impede de participar dos programas do governo, como o PNAE e PAA; e (d) 

Organização de produtores para venda em circuitos de comercialização em rede 
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(troca de produtos, diversificação), mesmo com os esforços expendidos pelos 

membros diretivos da AAZL, os agricultores não contam com essa alternativa.  

 

Quadro 28: Oportunidades e Dificuldades dos Produtores e Consumidores 
Atores Oportunidades Dificuldades 

Produtor 

Maior margem de lucro, recebimento do 
dinheiro no ato da entrega e em períodos 
mais frequentes (semanal); 
Reforçar a ligação com o consumidor 
pelo contato direto; 
Diversificação de produtos que permite 
diminuição de riscos; 
No caso de cestas e grupos organizados, 
há garantia de venda de toda a 
mercadoria; 
Autonomia de trabalho e maior 
independência financeira (por receber a 
maior parte do dinheiro no curto prazo e 
fidelizar consumidores); 
Redução do risco de comercialização 
pela possibilidade de combinar canais de 
venda; 
Valorização de espécies de plantas 
(sementes crioulas) e animais locais; 
Valorização da profissão e 
reconhecimento como um agricultor 
ecologista; 
Organização de produtores para venda 
em circuitos de comercialização em rede 
(troca de produtos, diversificação). 
 

Falta de mão de obra especializada, 
dificuldades com a legislação trabalhista 
e falta de tempo para a produção; 
Necessidade de múltiplas competências 
para a gestão do processo de produção, 
transformação e comercialização 
(agricultores são preparados mais para a 
produção do que para a venda); 
Necessidade de investimento em 
estrutura de transformação e treinamento 
de pessoal para venda direta; 
Maior investimento em logística 
(transporte refrigerado, equipamentos 
para vendas em feiras, informatização); 
Regras restritivas da vigilância sanitária; 
Complexidade no planejamento de 
produção, pela grande diversidade de 
produtos. 

Consumidor 

Proximidade com o produtor 
(conhecimento da origem e local de 
produção); 
Oferta de alimentos da estação e da 
região (melhor sabor, frescor, e 
educação para o consumo alimentar); 
Acesso a produtos com qualidade de 
origem, transparência e preços justos; 
Aprendizado de novas receitas culinárias 
pelo contato direto com outros clientes e 
produtores; 
Educação para o consumo (menor uso 
de embalagens, compra local, 
reciclagem de materiais); 
Inclusão de novos consumidores no 
processo e oportunidade para 
organização de grupos de consumo. 
 

Necessita de maior disponibilidade de 
tempo para compra; horários 
predeterminados e dificuldades de 
compra 
com intempéries climáticas (feiras ao ar 
livre); 
Problemas de regularidade de alguns 
produtos. Oferta de produtos pode ser 
limitada e concentrada em épocas, 
conforme a sazonalidade; 
Preços mais elevados do que os 
convencionais para determinados 
produtos; 
Pouca diversidade de produtos, como 
frutas, produtos de origem animal e seus 
derivados (carne, leite etc.). 

Fonte: Darolt et al. (2016, p. 15).  

 

Além dos problemas mencionados, alguns outros podem ser listados como 

parte dos resultados obtidos nesta pesquisa, tal como a falta de verba para a aquisição 

de uma área para o plantio. Consequentemente os produtores dependem da liberação 
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de espaços públicos por parte das instituições de apoio; desta forma, os agricultores 

ficam à mercê dos donos dos terrenos, que pelas mais diversas razões podem solicitar 

tais espaços, obrigando-os a desocupá-los. Outra situação é quando um terceiro tem 

o interesse de administrar o contrato de comodato, que é um tipo de empréstimo de 

um bem sem cobrança. Essa “possível” mudança pode trazer requisitos diferentes do 

que os agricultores praticam. Um exemplo disso é quando uma ONG tem o desejo de 

assumir o contrato de comodato e passa a exigir a produção pelo manejo orgânico, 

exclusivo, diminuindo alternativas de produção aos agricultores, como o plantio de 

PANCs e outros produtos para atender os compradores da redondeza. Fora a falta de 

planejamento no plantio e escoamento da produção, garantia de compradores com 

quantidades específicas que possibilitem uma programação de plantio, vendas e 

receita. Por fim, fica evidenciada a boa vontade de alguns funcionários das instituições 

de apoio, que querem ajudar os agricultores, porém, eles só conseguem ir até um 

determinado ponto, e isso os desestimula e acaba também afetando o mercado como 

um todo.  

Os mecanismos relacionais e os comportamentos oriundos das interações, 

foram entendidos a partir da perspectiva da SET (EMERSON, 1976). Levando em 

consideração o pressuposto básico da teoria que é o mecanismo de recompensa 

(BLAU, 1964), pode-se dizer que os agentes da cadeia de valor de alimentos 

orgânicos da AAZL realizam interações e são estimulados a expressarem 

comportamentos, e que dependendo da ação, reagem de forma benéfica ou não 

(THIBAUT; KELLEY, 1986, THIBAUT; KELLEY, 2017). Esses comportamentos são 

moldados através do reforço das recompensas e punições, baseados no princípio que 

os indivíduos aprendem pelas experiências vividas (HOMANS, 1958). Em outras 

palavras, os relacionamentos da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL são 

definidos pelas recompensas oriundas desses relacionamentos, como afirmam 

Homans (1958), Blau (1964) e Emerson (1976).   

A SET (HOMANS, 1961; BLAU, 1964; BLAU, 1986; ERMISCH et al., 2009; 

MOLM et al., 2000; THIBAUT; KELLEY, 1986; CROPANZANO; MITCHELL, 2005) 

sugere os elementos comprometimento, confiança e reciprocidade (CARNEIRO, 

2019) e cooperação (SAMBIASE LOMBARDI, 2009). A cooperação molda as relações 

com a gestão de uso controlado de poder, troca de informações, flexibilidade e 

resolução compartilhada de problemas (HEIDE; MINER, 1992; SAMBIASE 

LOMBARDI, 2009). A reciprocidade é vista como elemento das trocas sociais a partir 
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da premissa da recompensa entre os agentes da cadeia ao longo do tempo, 

expressada pelo acompanhamento das decisões entre os agentes (HOMANS, 1961; 

BLAU, 1964; CARNEIRO, 2019). Já a confiança é resultado das interações entre os 

agentes que possuem como base o bem-estar, sucesso coletivo e honestidade, a 

partir do cumprimento de acordos realizados que respeitam os direitos dos agentes 

da cadeia de fornecedores (ERMISCH et al., 2009; MOLM et al., 2000; CARNEIRO, 

2019). Por fim, o comprometimento está baseado no emprego de esforços extremos 

por cada agente na relação por um tempo indefinido (MOLM et al., 2000; CARNEIRO, 

2019).  

Os elementos comprometimento, confiança e reciprocidade (CARNEIRO, 

2019), e cooperação (SAMBIASE LOMBARDI, 2009) também são sugeridos pela 

abordagem da VBSC (STEVENSON; PIROG, 2008; BARHAM et al., 2012; 

HARDESTY et al., 2014). Inclusive, os autores Chen e Paulraj (2004) destacam que 

a VBSC funciona através da colaboração estratégica entre os agentes. Partindo desta 

colocação, os agricultores da VBSC não são vistos como agentes a serem explorados, 

mas sim como colaboradores estratégicos (STEVENSON et al., 2011). A noção de 

valor nesse tipo de cadeia é obtida de forma colaborativa pelos agentes que possuem 

relações baseadas na transparência, ética, propósito, equidade de poder, confiança, 

comunicação aberta e que tem como objetivo principal margens adequadas de 

pagamento aos agentes da cadeia, principalmente para os agricultores 

(STEVENSON; PIROG, 2008). O objetivo da VBSC é a longevidade das relações, só 

alcançada quando os agentes da cadeia se sentem valorizados e recompensados 

com as relações estabelecidas. Outro ponto a ser destacado é que a VBSC tem como 

um dos seus atributos a rastreabilidade (BERTI, MULLIGAN, 2016), e o autor Moe 

(1998) já previa que a demanda crescente por informações da cadeia alimentar 

estabeleceria padrões elevados de rastreabilidade e uma vantagem competitiva.  

Para que o agricultor consiga produzir um alimento orgânico com qualidade, 

existe um processo de produção custoso, principalmente quando envolve a 

certificação, falta de planejamento, entre outros (NEVES, 2005), podendo afetar o 

preço do alimento. Este cenário faz parte da realidade dos agricultores da cadeia de 

valor de alimentos orgânicos da AAZL que não contam com o atributo rastreabilidade. 

Interessante destacar que os sistemas alternativos de produção, como é o caso do 

orgânico, surgiram para gerar uma maior autonomia no gerenciamento dos processos 
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e para favorecer os agricultores no que diz respeito à captação de um melhor 

percentual monetário (PLOEG; RENTING, 2000).   

A partir das informações apresentadas, surge o seguinte questionamento: 

como trabalhar alimentos orgânicos sem confiança?  Ormond et al. (2002) e Neves 

(2005) concordam que o principal valor que este tipo de alimento possui está 

relacionado à confiança das informações disponibilizadas para o consumidor, tais 

como a forma de plantio, qualidade nutricional, ausência de agrotóxicos, entre outros.  

No caso da VBSC, como as relações têm como base o bem-estar, sucesso coletivo e 

honestidade, a partir do cumprimento de acordos conjuntos que respeitam os direitos 

dos indivíduos, o resultado é a confiança (CARNEIRO JUNIOR, 2019).  

O estudo realizado por Molm et al. (2000) sobre risco e confiança nas trocas 

sociais mostram que, nas trocas sem envolvimento monetário, os indivíduos têm 

índices mais altos de confiança e comprometimento, mesmo sem a garantia de que 

vão receber algo em troca, do que nas trocas negociáveis, mesmo que exista um 

acordo formal entre os indivíduos. Pela lógica de estímulo, resposta e reforço, a SET 

trabalha com os conceitos de recompensas, monetárias e/ou emocionais, que podem 

ser expressas pelos reconhecimentos (CROPANZANO; MITCHELL, 2005 ) e valor 

(SAMBIASE, 2009). O resultado da análise das relações desta pesquisa evidencia 

que, entre os agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL, existem 

relações favoráveis e não favoráveis no que tange a cooperação, reciprocidade, 

comprometimento e confiança. Algumas situações foram evidenciadas por um 

estímulo maior ao trabalho coletivo dos agentes, exemplificado pela união para a 

obtenção do documento de conformidade orgânica através do OCS, que inclusive 

contou com investimento público. 

Ora, partindo da premissa de que o mecanismo de avaliação de conformidade 

orgânica é feito via OCS, os membros dessa organização estabeleceram uma relação 

de confiança entre eles e os resultados econômicos, sociais e educacionais ficaram 

nítidos. Ao observar o exposto, com base na SET, constata-se que os agentes 

realizaram uma série de ações na expectativa de serem beneficiados ao longo do 

tempo, uma vez que as interações foram gratificantes (CROPANZANO; MITCHELL, 

2005), ou seja, essas relações acarretaram vínculos de reciprocidade de benefícios 

(BLAU, 1964; CROPANZANO; MITCHEL, 2005).  

E realmente foi isso que aconteceu. Durante um tempo as coisas funcionaram 

desta forma, porém, frente às incertezas, as relações foram sendo impactadas por 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984315001216?casa_token=6wVTVSyBQKUAAAAA:nU3eG3c1jIgoln9KGs2L_UxD6PX9-F2kZwgy9TtBHgOsR4Jbo2WdKUOF-h7op6TgFEpV5oY061eg#bb0045
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estímulos negativos, que envolveram desde o término do investimento por parte de 

duas instituições de apoio, mudanças governamentais, não substituição do agrônomo 

da subprefeitura que se ausentou durante um determinado período, mudança do 

direcionamento estratégico por parte do dono do terreno, oportunismo de 

concorrentes (ONG) e, para finalizar, a pandemia causada pelo Coronavírus.   

Pela ótica da SET, esses estímulos negativos, no sentido da não retribuição 

dos benefícios, fazem com que relações fiquem enfraquecidas, podendo até serem 

descontinuadas (HOMANS, 1961). A partir das situações conflituosas, a dinâmica do 

poder foi utilizada (MORGAN; DORAN; MORGAN, 2018), provavelmente na tentativa 

de intimidar outros agentes, partindo da imposição de condições de forma unilateral e 

utilização exclusiva de informações para a obtenção de vantagem. Na maior parte das 

vezes, os comportamentos individuais são influenciados pela estrutura de poder, que 

é vista, nas trocas sociais, como a dependência de um indivíduo para com o outro, 

afetando a confiança e o comprometimento. Trata-se de uma opção comportamental 

do indivíduo, nas relações de dependência, se vai ou não utilizar o poder para 

influenciar o outro (MOLM, 1990).  

Com base em Cook e Emerson (1978), pode-se dizer que como não estavam 

sendo tratadas questões de equidade, o uso do poder não foi restringido, e como não 

ocorreu o comprometimento interpessoal emergente, o uso do poder não foi impedido. 

Os efeitos destes comportamentos fizeram com que reações não favoráveis fossem 

aplicadas, como, por exemplo, a indiferença, a rebeldia e a adoção de práticas 

individualistas. De acordo com a literatura da SET, os resultados negativos são obtidos 

a partir da ausência de retorno das trocas entre os agentes, afetando a reciprocidade 

(CROPANZANO; MITCHELL, 2005) e as percepções da integridade comportamental 

(HINKIN; SCHRIESHEIM, 2015). A partir do momento que não há reciprocidade entre 

os agentes envolvidos, a confiança deixa de existir (MOLM, 2000).    

Isso fica evidenciado nos resultados desta pesquisa que apontam para a 

resolução de forma individualizada dos problemas, não compartilhamento das 

informações entre os agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL e a 

não aplicação da flexibilidade, caracterizando relações não moldadas pela 

cooperação (HEIDE; MINER, 1992; SAMBIASE LOMBARDI, 2009). Conforme Latour 

(1984), o poder é visto como uma consequência, ou seja, o poder só existe porque 

um grupo ou um indivíduo na relação aceita que ele seja exercido. Neste caso, os 

agentes afetados aceitaram a aplicação do uso do poder por parte das instituições de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984315001216?casa_token=6wVTVSyBQKUAAAAA:nU3eG3c1jIgoln9KGs2L_UxD6PX9-F2kZwgy9TtBHgOsR4Jbo2WdKUOF-h7op6TgFEpV5oY061eg#bb0045
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apoio. E isso pode ter ocorrido pelo fato de os agentes sociais não perceberem o 

exercício de poder pela outra parte, ou por não terem condições de avaliar os 

interesses de terceiros. 

Ora, se na cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL as relações não 

são baseadas na equidade de poder, comunicação transparente e o objetivo não está 

na longevidade das relações – já que as relações positivas não seguem um processo 

contínuo, ou seja, não é realizada a lógica do estímulo, ação, reação e reforçamento 

–, surge o seguinte questionamento: Como os agricultores da cadeia de valor de 

alimentos orgânicos da AAZL vão se sentir valorizados e recompensados nas relações 

com os demais agentes da cadeia? Se a noção de valor da VBSC é obtida através da 

colaboração entre os agentes que possuem relações baseadas na transparência, 

ética, propósito, equidade de poder, confiança, comunicação aberta e que tem como 

objetivo principal margens adequadas de pagamento aos agentes da cadeia, 

principalmente para os agricultores (STEVENSON; PIROG, 2008). A cadeia de valor 

de alimentos orgânicos da AAZL não pode ser considerada uma VBSC, respondendo 

ao terceiro objetivo específico, que é de identificar se a da cadeia de valor de alimentos 

orgânicos da AAZL pode ser caracterizada como uma VBSC.   

Pode parecer uma perspectiva fantasiosa aos olhos dos agricultores e demais 

agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL, que desconhecem o 

conceito e mecânica operacional da VBSC, que tem entre as suas atividades o 

gerenciamento dos processos e relações (BERTI; MULLIGAN, 2016) e busca a 

eficiência mercadológica (LEMAN; FEENSTRA.; VISHER, 2012). A VBSC passa a ser 

uma alternativa estratégica que pode ser adotada pela cadeia de valor de alimentos 

orgânicos da AAZL para a obtenção de valor de forma colaborativa através das 

relações positivas contínuas. Um dos motivos de se ter escolhido a VBSC é que a 

noção de valor nesta cadeia vai além do monetário (STEVENSON; PIROG, 2008), 

porém ele é considerado, diferente dos centros alimentares sem fins lucrativos 

(FISCHER et al., 2015a; BERTI; MULLIGAN, 2016).   

Pela análise qualitativa da rede social – EGONET (ALEXANDER, 2009), 

percebe-se que alguns agentes da cadeia de valor de alimentos orgânicos da AAZL 

apresentam um número maior de conexões que outros, conforme afirmam Knoke e 

Yang (2019). Não existe a necessidade de todos os agentes terem relações diretas 

com os demais, ou seja, podem existir estruturas intermediárias para fazer as devidas 

conexões (KNOKE; YANG, 2019). Trata-se de um possível indício da grande 
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quantidade de agentes do tipo “instituições de apoio”. No caso, a estrutura social se 

torna complexa, sem a determinação clara de agentes responsáveis; isto pode gerar 

um alto volume de “instituições de apoio” – que atuam quando é possível, e quando 

não, a ação fica sem ser realizada. A ausência de certificação orgânica que os 

agricultores estão passando no momento pode ser um exemplo. De quem é a 

responsabilidade? A OCS apoia, a AAZL apoia, outro voluntário apoia, e o agricultor 

perde a legitimidade de conformidade orgânica. 

Ter tarefas baseadas em “favor” é um risco para os agentes sociais 

dependentes da realização de atividades envolvidas nas instituições de apoio.  Esse 

é um ponto que torna a agricultura urbana de base agroecológica da zona leste de 

SP, vulnerável. A oscilação de fornecimento de alimentos com confiabilidade da 

modalidade orgânica é bastante prejudicial para produtores e consumidores, que 

podem perder a confiança nesta cadeia de alimentos. 

Pela perspectiva sociológica, as relações entre instituições de apoio tendem a 

ser caracterizadas como “Laços Fracos”, uma vez que o funcionamento das estruturas 

intermediárias é configurado por esse tipo de relação (KAUFMAN, 2012). Granovetter 

(1973, 1983) reforça que, para a aquisição de conhecimento, a força dos “Laços 

Fracos” tem um papel de destaque, já que indivíduos amarrados por esse tipo de laço 

relacionam-se com diferentes pessoas e, provavelmente, têm contato com uma série 

de informações e recursos que outros indivíduos não teriam acesso se não fosse 

através de tais relações. Kaufman (2012) destaca que a partir das conexões com 

grupos distintos, ocorre a ruptura da configuração dos “clusters” e entra em cena a 

configuração de rede social. Por outro lado, a força dos “Laços Fortes” possibilita que 

as informações e recursos sejam compartilhados ou trocados entre os indivíduos que 

confiam uns nos outros e apresentam uma dinâmica relacional que não vai além do 

núcleo (KAUFMAN, 2012). Esses indivíduos, amarrados pela força dos Laços Fortes, 

têm uma maior interação, reciprocidade e um nível mais elevado de intimidade 

(GRANOVETTER, 1982; HAYTHORNTHWAITE, 1996). 

Neste caso, a extensão da rede é relevante para o desenvolvimento, 

independentemente do tipo de laço que o indivíduo possua com o outro, seja o forte, 

onde os indivíduos agem de forma recíproca, dão a devida atenção à relação no 

que tange a tempo, dedicação e frequência ou o fraco, quando as interações não 

são frequentes e não é dada a devida importância à mesma 

(HAYTHORNTHWAITE; LAAT, 2010). Para ilustrar essas conexões entre os 
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indivíduos, são apresentados os quadros 29 e 30 com o total de relações e 

inexistência da relação por entrevistado: 

 

Quadro 29: Síntese da quantidade de relações existentes por entrevistado 

 
Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Quadro 30: Síntese total da inexistência de relações por entrevistado 

 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

A análise das conexões das estruturas sociais possibilitou a compreensão dos 

comportamentos sociais e impactos no nível do indivíduo e de toda a cadeia de valor 

de alimentos orgânicos da AAZL (KNOKE; YANG, 2019) e confirmou que os 

entrevistados estão diretamente ou indiretamente conectados, e que em determinadas 

situações a frequência de interações é bem maior do que em outras, trazendo à tona 

relações favoráveis e desfavoráveis. Desta forma, pode-se dizer que não existe um 

processo contínuo das relações positivas, ou seja, não é realizada a lógica do 

estímulo, ação, reação e reforçamento. O momento de isolamento social pode ter 

agravado a qualidade das relações, além de diminuir as oportunidades de interações 
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por parte dos agentes da cadeia de valor de alimentos da AAZL. Neste caso, os 

agricultores tendem a sofrer piores resultados porque estão isolados com uma 

produção, em dificuldade para exercer as práticas de mercados que se dão por meio 

das interações (GRANOVETTER, 1985). Com base no exposto, responde-se ao 

quarto objetivo específico, de analisar influências das relações entre os agentes da 

cadeia de alimentos orgânicos da AAZL para este mercado. 

 Por fim, a pesquisadora argumenta que para a expansão do mercado de 

alimentos orgânicos é necessário ter um olhar além da legislação e programas de 

apoio que institucionalizam a agroecologia e agricultura familiar, mesmo considerando 

importantes agentes deste mercado. O sucesso está atrelado à dinâmica relacional e 

ao tratamento contínuo das relações positivas.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do objetivo desta pesquisa, que foi identificar como as relações entre 

os elos de uma cadeia de alimentos orgânicos influenciam este mercado na zona leste 

de São Paulo, por meio da AAZL, foi possível trazer três níveis de contribuições à área 

de estudos. 

 Como contribuição teórica, a abordagem da VBSC traz uma perspectiva 

organizacional que permite a criação de “formas de relacionamento e governança na 

rede”, onde o objetivo está na redistribuição de valor entre todos os agentes. Os 

pilares centrais da VBSC são construídos socialmente pelos agentes da rede e 

formam a sua base, iniciando pela qualidade de vida, saúde, sustentabilidade, 

localidade, transparência, democracia, equidade até o acesso. Esta construção social 

compartilhada é chamada de “Inteligência territorial” que é produzida, possuída e 

compartilhada por atores locais, e através da qual o circuito de produção, distribuição 

e consumo é estabelecido (BERTI; MULLIGAN, 2016); também responsável por 

fomentar a reciprocidade entre os agentes (VAN DER PLOEG et al., 2012). Bandelj 

(2012), ao abordar a dinâmica “relational work”, reforça que a reciprocidade está 

atrelada às relações entre indivíduos que realizam interações sociais, onde a incerteza 

e a ambiguidade podem ser aumentadas se houverem desalinhamentos nas 

expectativas e interpretação por parte destes indivíduos. O autor ainda reforça que a 

interação social é sobre “os relacionamentos que as pessoas têm umas com as outras, 

aqueles que eles formam, aqueles que eles negociam quando em conflito ou sob 

tensão, e aqueles que eles encerram” (BANDELJ, 2012, p. 177). Essa afirmação 

evidencia que os indivíduos não expressam apenas comportamentos positivos, ou 

seja, dependendo da situação, comportamentos negativos são expressos e resultam 

em relação danosas.  

Com base no exposto, este estudo traz um questionamento à literatura de 

VBSC, por esta tratar apenas da visão positiva das relações, não tratando interações 

negativas. Visto que os indivíduos se relacionam e constroem socialmente a VBSC, 

existe a necessidade da inclusão de uma visão sociológica para tratar dos 

comportamentos negativos e os seus impactos. O autor Raud-Mattedi (2005, p. 75-

76) ao avaliar a opinião de Granovetter (1985) a respeito dos mercados sob a visão 

sociológica, destaca que Granovetter, ao tratar dos mecanismos que asseguram o 
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elemento confiança dos indivíduos na rede, explique que a ‘pouca frequência’ dos 

comportamentos oportunistas nas redes é dado pelo medo da opinião alheia ou a 

influência das normas. Desta forma, Granovetter não descarta o aparecimento dos 

comportamentos não benéficos nas relações. 

Ainda, a literatura de VBSCs aborda dois tipos de valores, um associado ao 

alimento e o outro ao relacionamento estratégico entre os indivíduos da cadeia, em 

que ganha destaque o elemento cooperação, a partir do “compromisso do bem-estar 

de todos os agentes da cadeia, lucros e salários justos, e, por fim, acordos comerciais 

de extensão adequada” (STEVENSON et al., 2011, p. 30). Ao tratar desses dois tipos 

de valores, nota-se a ausência de tratamento das motivações humanas para agir, 

traduzidas em valores pessoais, como explica a teoria de valores de Schwartz. De 

acordo com Schwartz (2005, 2006), os tipos motivacionais de valores humanos podem 

ser vistos através de alguns requisitos universais: a) os indivíduos e as sociedades 

necessitam de explicações sobre as questões existenciais b) os indivíduos têm 

necessidades que se atrelam a uma condição de ação social coordenada e c) 

necessidade de sobrevivência e bem-estar dos grupos. A partir desses requisitos 

universais Schwartz propôs uma estrutura universal de valores, apresentada através 

de uma forma circular, que muda de motivação individual à social (TORRES; 

SCHWARTZ; NASCIMENTO, 2016). Nota-se que os tipos motivacionais de valores 

(autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização e poder) estão mais atrelados 

aos interesses individualistas. Já os tipos motivacionais de benevolência 

(conformidade e tradição) estão mais atrelados aos interesses coletivistas, ou seja, 

visam a trazer benefícios para a sociedade; e os tipos motivacionais universalismo e 

segurança relacionam-se a interesses individualistas e coletivistas (SCHWARTZ, 

2005). Por fim, quais valores devem servir de base para uma cadeia de valor justa e 

cooperativa para todos os seus membros? Envolver esta discussão na literatura de 

VBSC é possibilitar a ampliação de seu escopo de análise. 

A literatura de VBSC também não faz menção à teoria de Valores Culturais, 

desenvolvida por Schwartz e Ros (1995), que afirma que “os valores a nível cultural 

são inerentes da estrutura e o funcionamento das instituições sociais” (SCHWARTZ; 

ROS, 1995, p. 70). Neste sentido, os comportamentos humanos podem ser 

observados em diferentes contextos, evidenciando a importância do estudo de valores 

para o entendimento de uma cultura (SCHWARTZ; ROS, 1995).  
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Fica a sugestão para ampliação da visão de VBSCs, incluindo valores pessoais, 

culturais e o tratamento de situações de conflito e de comportamentos não benéficos, 

como, por exemplo, o oportunismo. É necessário inserir os elementos do contexto de 

cada realidade estudada, levando em consideração as diferenças econômicas, sociais 

e culturais. Outros aspectos não tratados explicitamente pela literatura de VBSC são 

as estruturas e ações necessárias para seu funcionamento. De acordo com Fischer 

(2015b), em determinadas situações as VBSCs precisam recorrer a outras fontes de 

recursos para cobrir os custos adicionais. Frente a isso, faz-se necessário o 

entendimento de como a rede trata das dificuldades para cobrir os empréstimos, 

garantias, pressão das instituições financeiras e outros. Desta forma, sugere-se que 

esses pontos sejam considerados para que a abordagem teórica fique mais 

apropriada para a compreensão e transformação dos sistemas agroalimentares. Em 

estudo realizado por Farhangi et al. (2020) sobre agricultura urbana em Amsterdã, um 

dos mais eficientes sistemas agrícolas do mundo, são apontadas três fases de 

transição para uma agricultura eficiente. Os três estágios são: (1) desarranjo do 

regime vigente; (2) processo de identificação de novas tecnologias; e (3) 

entrelaçamento de redes pontuais de atores e a criação de um novo regime 

sociotécnico. O caso em Amsterdã mostra que o desenvolvimento tecnológico e sua 

adaptação e adoção nas práticas de produção urbana de alimentos pode ser apoiado 

pela colaboração entre empresas, projetos de pesquisa colaborativa e parcerias 

público-privada, em que os autores são específicos em mostrar a relação destas 

estruturas e agência sociotécnica (FARHANGI et al., 2020). A introdução das práticas 

da chamada agricultura urbana de alta tecnologia (High-Tech Urban Agriculture – 

HTUA) em Amsterdã, com produtos e serviços inovadores, integrou novas tecnologias 

agrícolas aos estilos de vida urbanos e moldou novos tipos de negócios agrícolas. 

Consequentemente, os modelos de negócios dos empreendedores de nichos de 

mercado, especialmente as propostas de valor e as missões, foram um intermediário 

eficaz entre os atores envolvidos na difusão local de novidades tecnológicas no 

sistema de produção de alimentos urbanos. Entretanto, para avaliar a sustentabilidade 

social, econômica e ambiental das inovações tecnológicas, é necessária uma 

aplicação mais ampla de novidades promissoras. Se os autores julgam que os 

governos municipais na Holanda poderiam desempenhar um papel mais ativo na 

organização de experimentos em larga escala com projetos nas cidades, reunindo 

empresários, pesquisadores e usuários finais para avaliar os viabilidade econômica, 
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assim como os impactos ambientais e sociais desses sistemas urbanos alternativos, 

percebe-se o quão distante encontra-se a viabilidade da metrópole de São Paulo. 

Como contribuição social, voltando o olhar para o segmento de alimentos 

orgânicos urbanos na maior cidade do país, fica clara a dificuldade de planejamento 

e estruturação deste campo social. O paradoxo do poderio das commodities do 

agronegócio brasileiro e a fragilidade de abastecimento alimentar à população urbana 

é ressaltado quando se percebe que os entraves para esse mercado passam pela 

ausência de objetivos comuns e compartilhados, baixo comprometimento e falta de 

confiança, pelos e entre os agentes da cadeia de alimentos orgânicos da AAZL no 

estabelecimento de um sistema alimentar urbano produtivo. Com base nos resultados 

deste trabalho e na participação ativa da pesquisadora junto ao COMUSAN (2021), 

fica destacada a ausência de uma política pública integrada e ampla que dê condições 

para o desenvolvimento da agricultura urbana em longo prazo sob o manejo 

agroecológico. Através de um documento elaborado por um grupo de trabalho 

formado por membros do COMUSAN, o qual a pesquisadora faz parte, foram inseridos 

apontamentos para avaliação do governo municipal, onde o objetivo principal é que 

eles sejam inseridos no programa de metas do prefeito do município de São Paulo 

2021-2024. Esses apontamentos sugerem ações por parte do governo municipal que 

visam a contribuir com a busca de soluções para alguns dos problemas enfrentados 

pelos agricultores urbanos sob o manejo agroecológico, são eles: os apontamentos 

vão desde a ausência de estrutura física, assessoria técnica e administrativa para 

apoiar as operações dos agricultores, falta de financiamentos para os projetos de 

capacitação, apoio a produção e certificação, dificuldades de escoamento da 

produção/logística, necessidade de aprimoramento dos programas voltados à 

compostagem de resíduos orgânicos de feiras e podas urbanas por meio do 

incremento da infraestrutura e logística, reformulação do Programa Hortas e Viveiros, 

ausência de um programa de facilitação ao crédito voltado ao fortalecimento da 

agricultura familiar urbana e periurbana, ausência de um programa de incentivos 

tributários do município e auxílio, entre outros. Além disso, considerando o contexto 

atual de uma combinação de crise sanitária e socio econômica, causadas pela 

pandemia do Coronavírus, é necessário que sejam realizadas ações em caráter 

emergencial e estrutural que visem a minimizar as dificuldades enfrentadas pelos 

agricultores.   
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Os incentivos criados pelo governo como PRONAF, PNAE, Lei de agricultura 

familiar, estrutura da OCS e outros não são suficientes se não estiverem integrados 

numa estrutura de apoio administrativo, jurídico, fiscal, financeiro e comercial. A tarefa 

principal do agricultor deve ser a da produção e manejo, cabendo à estrutura de apoio 

a condução das demais tarefas burocráticas. Neste sentido, as VBSCs, vistas como 

organizações intermediárias, com todos os seus diferenciais, passam a ser uma 

alternativa viável para os agricultores, uma vez que estas estruturas podem executar 

funções de logística, marketing, produtos/serviços, consultoria para os produtores, 

engajamento com a comunidade e práticas de redes (BERTI; MULLIGAN, 2016).  Os 

autores Stevenson et al. (2011) reforçam que novos modelos de negócios, como a 

proposta da VBSC, são necessários para efetivamente conectar e apoiar os pequenos 

e médios agricultores, integrados às políticas públicas. Petit-Boix e Apul (2018) 

destacam a importância da coesão social, ou seja, a vontade das pessoas de cooperar 

umas com as outras. 

Por fim, como contribuição metodológica, não foram encontrados estudos 

feitos no Brasil com uso da técnica Egonet para análise de redes sociais sob o método 

qualitativo, e nem para estudo do mercado de alimentos orgânicos e agricultura 

urbana. Assim, a contribuição metodológica deste trabalho está na utilização de dois 

métodos de análise de pesquisa qualitativa, o primeiro direcionado à análise de 

conteúdo, onde foi possível qualificar as interações, e o segundo baseado em redes 

sociais – Egonet (ALEXANDER, 2009), o  que possibilitou a classificação das relações 

em existentes ou não e medição do tempo das relações. As informações obtidas com 

os dois métodos viabilizaram o cruzamento com a força dos laços fracos e fortes de 

Granovetter (1985). No primeiro método, a pesquisadora optou pela análise de 

conteúdo sugerida por Bardin (2011), pelo fato de partir de categorias pré-

determinadas de escalas já validadas em outros estudos. Para o constructo 

Cooperação, utilizou-se as dimensões da escala validada por Sambiase Lombardi, 

(2009); para Confiança, Comprometimento e Reciprocidade utilizou-se as dimensões 

da escala validada por Carneiro (2019). A partir das dimensões dessas escalas foram 

criadas categorias de análise, codificadas para contagem de suas aparições nas 

análises das entrevistas e, por fim, o tratamento dos resultados e interpretação 

(BARDIN, 2011). Baseando-se nas escalas e dimensões dos constructos de 

cooperação, confiança, reciprocidade e comprometimento, as relações percebidas 

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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pelos sujeitos de pesquisa puderam ser classificadas de maneira favorável e não 

favorável.   

O método de análise qualitativo de redes sociais “Egonet” (ALEXANDER, 2009) 

corroborou com o método de análise de conteúdo, e possibilitou o mapeamento das 

relações sociais ao redor do respondente (ego), que é visto como parte de uma 

amostra populacional (MARSDEN, 2005) e os seus laços relacionais são 

considerados as conexões com suas fontes de informação (ALEXANDER, 2009).  Na 

dinâmica operacional do método “Egonet” (ALEXANDER, 2009) para a obtenção dos 

dados, a pesquisadora elaborou um roteiro de entrevistas semi estruturado, com 

perguntas que incentivavam os respondentes (egos) a descreverem os contatos 

relevantes, considerados (alters) de sua rede social e os recursos disponibilizados 

pelos mesmos (WASSERMAN; FAUST, 1994). As informações obtidas através das 

entrevistas e dos dados secundários foram organizadas em uma planilha, onde foi 

possível elaborar uma matriz da amostra de rede social com a classificação da 

existência ou não de relação entre os entrevistados. Wasserman e Faust (1994) 

destacam para o fato de a matriz possibilitar a identificação dos relacionamentos 

interrelacionados entre os membros da rede. O pesquisador realizou a qualificação 

das relações a partir da análise de conteúdo Bardin (2011) e a classificação das 

relações por tipo dos (egos) com os demais entrevistados com base no método 

Egonet. Por fim, realizou-se a análise da força dos laços, seguindo a explicação de 

Granovetter (1973, p. 1361): “a força do laço é provavelmente uma linha que combina 

uma porção do tempo, a intensidade das emoções, o grau de intimidade, e a 

reciprocidade que caracteriza cada laço”. O método de análise de rede social permite 

avaliar a força das relações” (KNOKE; YANG, 2019).   

Um limitador na realização deste trabalho é o período que ele foi realizado, 

momento de pandemia do Coronavírus, o que inviabilizou um maior contato da 

pesquisadora com o campo, fazendo com que a maior parte das entrevistas fosse 

realizada online. Para efeito de estudos futuros, faz-se necessária a continuação da 

pesquisa com outras redes de alimentação urbana para a compreensão do todo. Para 

estudos futuros, estudiosos poderão direcionar os seus esforços no levantamento de 

informações sobre a importância dos valores morais e culturais para os agricultores 

que podem ser avaliados para uma possível inserção na base teórica das VBSCs. 

https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
https://research-repository.griffith.edu.au/browse?type=author&value=Alexander%2C+Malcolm+L.
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ANEXO A: ESCALA DE TROCAS SOCIAIS NA CADEIA DE FORNECEDORES 
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Fonte: Carneiro (2019, p. 86-87). 
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ANEXO B: ESCALA DE COOPERAÇÃO 

 
Fonte: Sambiase Lombardi (2009, p. 106). 
  

As questões desta etapa tratam das relações que sua empresa possui com outras organizações.  Considere seu 

principal parceiro (fornecedor) para responder as questões a seguir.

Dimensão Cód.Indicador Assertiva

coflex1 Se uma situação inesperada surge, acordos já firmados são revistos.

coflex2
Existe abertura para renegociar condições estabelecidas de fornecimento, se situações inesperadas 

surgem

coflex3 A flexibilidade para renegociação de preços é uma característica da nossa relação

coflex4
Ambos os lados estão dispostos a alterar suas rotinas, quando necessário para atender adequadamente o 

outro

coinfo1 Qualquer informação importante para o outro lado lhe é prontamente fornecida

coinfo2 Trocamos mais informação que o previsto em nosso acordo de fornecimento

coinfo3 Espera-se que cada parte forneça informação interna de sua empresa, se isso puder ajudar a outra parte

coinfo4 Novas situações que possam afetar o outro lado lhe são prontamente informadas

copod1 Informação exclusiva de uma parte não é usada para obter vantagem sobre o parceiro

copod2 O lado com maior poder de barganha não impõe suas condições unilateralmente

copod3 Nenhuma das partes faz exigências que possam ser prejudiciais ao outro lado

coreso1
A responsabilidade por encontrar soluções para qualquer situação relacionada ao fornecimento é de 

ambos os lados

coreso2
Problemas que aparecem no decorrer deste relacionamento são tratados de forma conjunta pelas partes 

ao invés de se manter as responsabilidades individuais

coreso3
A garantia de que ambos os lados tenham benefícios com a relação é vista como uma responsabilidade 

conjunta das partes

Resolução 

Compartilhada

COOPERAÇÂO

Flexibilidade

Troca de 

Informação

Restrições Uso do 

Poder
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Fonte: Sambiase Lombardi (2009, p. 113). 
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APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Data e local:   

Nome do entrevistado: 
 

Associado da AAZL – 
sim/não - mês/ano:  

  

 

1. Quais são os seus parceiros de negócios?  

2. Qual é o tipo de relação que você possui com cada um dos parceiros de 
negócios?  

3. Das relações mencionadas, o que vocês têm em comum? E quais são as 
diferenças? 

4. Quando ocorrem problemas - como por exemplo: pandemia do Coronavírus, 
como são tratados os desafios que surgem?  

5. Quando os seus parceiros de negócios têm necessidades especificas - como 
elas são tratadas por todos? O mesmo ocorre quando você tem uma 
necessidade especifica? 

6. Você compartilha informações que podem ajudar as atividades dos seus 
parceiros de negócios? Pode dar um exemplo?  

7. O que você acha de alguém tirar vantagem dos seus parceiros de negócios? 
Isto acontece nas suas relações? 

8. Os seus parceiros de negócios tomam decisões pensando no interesse de 
todos? Isto sempre ocorre ou é raro? 

9. Você considera que existe um relacionamento justo com seus parceiros de 
negócios? São relações de igual para igual? 

10. O que você faz para preservar a relação com os parceiros de negócios? E os 
seus parceiros, também tem a mesma disposição em preservar um bom 
relacionamento? 

11. O que você acha que é necessário para o desenvolvimento do mercado de 
alimentos orgânicos da zona leste?  

12. O que você acha das normas e políticas do mercado de alimentos orgânicos? 
Tem alguma sugestão? 

13. Você acha que os investimentos públicos e privados (em pesquisa) são bons 
para o desenvolvimento do mercado de alimentos orgânicos? 

 


