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FRANCO, Alexandre Cruz de Mello. STAKES MODEL: Relação Triangular na Cadeia
Produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia. Dissertação. ___p. Programa
de Pós-Graduação Mestrado em Administração. Universidade Federal de Rondônia.
Porto Velho. 2018.
RESUMO
A castanha-do-Brasil é o segundo Produto Florestal Não-Madeirável (PFNM) mais
comercializado do Brasil cujo potencial se encontra principalmente no uso alimentício de
suas sementes. Analisando a cadeia, percebe-se a existência de conglomerado de atores e
relacionamentos que contribuem para o funcionamento e manutenção dos processos que nela
se originam. Os atores podem ser divididos em três Stakes conforme seu poder, interesse e
influência na cadeia: Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers. Os Stakeholders são
constituídos das partes interessadas que possuem interesse e participação real no processo
produtivo da cadeia; os Stakewatchers são compostos de atores que possuem interesses reais
e poder considerável na cadeia, mas não exerce influência sobre ela; e os Stakekeepers que
não possuem participação nos processos da cadeia, mas exercem influência e controle sobre
ela. A relação triangular constitui de uma relação bilateral de dois agentes visando a partilha
de informações e aprendizagens entre eles em prol de um terceiro beneficiado. Em vista
deste cenário, este estudo procura avaliar a relação triangular entre Stakeholders,
Stakewatchers e Stakekeepers na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de
Rondônia. Entende-se como essencial para a pesquisa, o mapeamento da cadeia e a
identificação e classificação de seus atores e relacionamentos. O pilar teórico deste estudo é
a Teoria Refinada dos Stakeholders de Fassin (2009). A metodologia empregada foi a
exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa e análise de dados secundários e
documentais. Os documentos foram obtidos no banco de dados do CEDSA e PPGA
relacionados com a cadeia da castanha-do-Brasil. A partir da análise da cadeia foi possível
estabelecer o processo produtivo na qual verificou-se os atores participantes, classificandoos conforme Teoria do Stakes. Em vista disso, os resultados demonstram a relação triangular que
existe, e que os Stakekeepers e Stakewatchers que fazem uma colaboração em conjunto para
colaborar com os Stakeholders, investindo na cadeia da castanha, e que a melhoria desta
cadeia ocasionaria melhorias de volta a sociedade, uma vez que beneficia a finalidade dos
Stakewatchers e Stakekeeepers, assim contribuindo para o desenvolvimento de todos os
atores envolvidos. No entanto, essa cadeia produtiva da castanha-do-Brasil em Rondônia ainda se
apresenta pouco regulamentada, na qual, há uma desproporção de informações entre os Stakes e
pouco valor agregado, marginalizando o benefício da cadeia para aqueles que possuem renda a partir
de sua dinâmica. Como limitação da pesquisa aponta-se a falta de recursos para pesquisa de campo,

portanto, sugere-se um estudo de campo que avalie a percepção dos atores e a força desses
relacionamentos.
Palavras-chaves: Stakes Model, Relação triangular, Castanha-do-Brasil, Rondônia.
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FRANCO, Alexandre Cruz de Mello. STAKES MODEL: Triangular relationship in the
Brazilian Chestnut Production Chain in the State of Rondônia. Dissertação. Programa
de Pós-Graduação Mestrado em Administração. Universidade Federal de Rondônia.
Porto Velho. 2018.
ABSTRACT
Brazil nut is the second most traded non-timber forest product (NTFP) in Brazil whose
potential lies mainly in the food use of its seeds. Analyzing the chain, we can see the existence
of a conglomerate of actors and relationships that contribute to the operation and maintenance
of the processes that originate in it. The actors can be divided into three Stakes according to
their power, interest and influence in the chain: Stakeholders, Stakeholders and Stakekeepers.
Stakeholders are the ones who have real interest and participation in the production process
of the chain; Stakeholders are composed of actors who have real interests and considerable
power in the chain, but have no influence over it; and Stakekeepers who do not have a stake
in chain processes, but exert influence and control over it. The triangular relationship consists
of a bilateral relationship of two agents aiming at sharing information and learning among
them for the benefit of a third party beneficiary. In view of this scenario, this study tries to
evaluate the triangular relationship between Stakeholders, Stakewatcher and Stakekeeper in
the Brazilian Chestnut production chain in the State of Rondônia. It is understood as essential
for the research, the mapping of the chain and the identification and classification of its actors
and relationships. It uses as theoretical pillars of this study the Refined Theory of
Stakeholders of Fassin (2009). The methodology used was exploratory-descriptive, with
qualitative approach and analysis of secondary and documentary data.The documents were
obtained in the database of CEDSA and PPGA related to the chain of Brazil nuts.From the
analysis of the chain was possible to establish the productive process in which the participants
were verified, classifying them according to Stake Theory.In view of this, the results
demonstrate the triangular relationship exists, and that the Stakekeepers and Stakeholders
who collaborate together to collaborate with the Stakeholders by investing in the chain of
chestnut, and that the improvement of this chain would bring about improvements to society,
since it benefits the purpose of the Stakeholders and Stakekeeepers, thus contributing to the
development of all the actors involved. However, this production chain of Brazilian
Rondônia still presents little regulation, in which there is a disproportion of information
between the Stakes and little added value, marginalizing the benefit of the chain for those
who have income from their dynamics. As a limitation of the research, we point out the lack
of resources for field research, therefore, we suggest a field study that evaluates the actors'
perception and the strength of these relationships.
Keywords: Stakes Model, Triangular relationship, Brazilian Nuts, Rondônia.
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1 INTRODUÇÃO
O Brasil ainda busca finalizar a revisão de seu Plano Nacional de Mudanças
Climáticas, sobretudo no que diz respeito ao estabelecimento de regras e mecanismos de
incentivo e compensação às ações de preservação de suas florestas. Segundo dados da ONU,
parte importante das diretrizes internacionais de combate ao aquecimento global, o chamado
mercado de carbono não se desenvolveu plenamente no país. Ou seja, apesar dos grandes
avanços nas políticas, o país ainda continua a pecar nos mesmos erros: a falta de uma
governança concisa.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2019) apontou que a taxa anual
de desmatamento teve o resultado de 7.536 km² de corte raso no período de agosto de 2017
a julho de 2018. Neste período houve um acréscimo de 8,5% em relação a 2017, ano em que
foram apurados 6.947 km². Também representa uma redução de 73% em relação à registrada
em 2004.
Esses relatórios apontam para a meio socioambiental da região amazônica como o
principal afetado pela falta de organização e gestão. Os documentos também relatam a
dificuldade da criação de políticas voltadas a região pela ausência de conhecimento e
mapeamento dos atores que estão envolvidos nessa cadeia. O resultado dessa dissonância
gera políticas irrisórias e incongruentes com a situação local e desordenamento do controle
e do monitoramento.
Ainda considerando os estudos, outra parte dos problemas da Amazônia se encontra
no avanço das fronteiras agropecuárias e na globalização da Amazônia, sendo que seus
conflitos se realizam com maior tensionamento no espaço agrário em virtude das
consequências remanescentes das políticas de ocupação do regime militar brasileiro.
Existem, também, os povos que nela convivem e a disputa de terras gerando conflitos pela
posse destas áreas. Aliado a isto, existe a extração de matéria prima do ambiente amazônico
para a fabricação de produtos. Por conta disto, existe uma pressão internacional e nacional
para que se preserve essa riqueza natural e a preservação dos direitos humanos.
Contudo, pouco esforço existe em avaliar quem são estes atores da região amazônica
de acordo com as críticas da ONU e relatórios internacionais, que influência eles exercem
sobre esta região e quais seus interesses. Sendo que é inconcebível construir políticas
públicas e planejamento estratégico regional sem antes conhecer quem são estes agentes.
Logo, faz-se necessário o mapeamento de todas as partes interessadas (Stakeholders) para
poder estabelecer relações e o contemplar políticas mais adequadas.
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Sabe-se que os órgãos intergovenamentais nacionais e internacionais defendem que
o elemento decisivo para o futuro é o crescimento, e que este se apoia nos investimentos para
o futuro como a educação, a tecnologia e a infraestrutura. Contrário a isso, existe pouco
conhecimento de como ocorrerão tais investimentos considerando que não possuem um
dimensionamento propício da região e como eles serão alocados corretamente.
É conhecido que o desenvolvimento sustentável e o manejo florestal podem ser uma
alternativa e solução para a exploração dos recursos da floresta de maneira a suprir a demanda
e garantir a conservação sem prejuízos para a flora e a fauna locais. Este estudo ocupa-se da
exploração dos Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) que possuem uma importância
econômica, social e ambiental, por atuar em pequenas propriedades e preservar parte da
biodiversidade das florestas nativas.
Os estudos realizados pelos órgãos internacionais referentes a agropecuária sugerem
que a exploração racional dos PFNM poderia ajudar as comunidades tradicionais a preservar
os recursos da natureza ao mesmo tempo que contribui para a renda de muitas famílias.
(FIEDLER, 2008). Além disto, os PFNM estão cada vez mais na preferência e nas tendências
dos mercados Nacionais e Internacionais que procuram os melhores produtos com práticas
mais sustentáveis.
Entre os PFNM encontrados na região Amazônica, está a castanha-do-Brasil
(Bertholletia excelsa), também conhecida como castanha-do-Pará ou castanha-da-Amazônia,
que possui mercado consolidado constituindo em uma opção na formação de renda e de
expansão comercial, além de uma espécie dominante com incidência na Amazônia e PanAmazônia.
O grande atrativo comercial da castanheira está no uso alimentício das sementes, de
onde se obtêm a amêndoa, rica em proteínas e selênio, e também o óleo, que é utilizado tanto
na fabricação de produtos cosméticos, embora proibida por lei, a madeira tem aplicação na
construções naval e civil; a casca, para fazer estopa, com o objetivo de calafetar barcos; e o
ouriço, para fazer carvão (WADT & KAINER, 2009).
Desde a década de 1990, indústrias, financiadas com recursos públicos, a fundo
perdido, se instalaram por toda a Amazônia e a castanha passou a ser um dos principais
produtos florestais não-madeirável. De acordo com o banco de dados SIDRA pertencente ao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o extrativismo da castanha-do-Brasil é
o quarto PFNM mais explorado no Brasil e o estado de Rondônia é o quarto maior produtor
no País, com o total de 2.055 toneladas em 2016.
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Souza Filho et. al. (2011) relatam que o extrativismo da castanha em território
rondoniense tem incidência em quatro regiões: a Região do Baixo Madeira, Região de
Machadinho do Oeste, Região Central do Estado e Região de Costa Marques. Sendo
evidenciado pelo banco de dados SIDRA (IBGE, 2018) que em 2016 os municípios que
apresentaram maior produção de castanha, em toneladas foram, respectivamente, Porto
Velho (1.257), Guajará Mirim (711) e Ji-Paraná (36).
Em Rondônia, a maior parte da produção da castanha se concentra em reservas
indígenas, e que no Estado a castanha é coletada por pequenos produtores rurais, coletores
isolados, associações extrativistas indígenas e por povos tradicionais da floresta, sendo estes
atores essenciais na coleta e venda deste produto.
A identificação das atividades da castanha-do-Brasil envolve aspectos como a
produção, os trabalhadores, a oferta, as remessas, o atendimento ao consumidor e as vendas.
É essa formação de valor que sustenta a constituição e solidificação das parcerias a longo
prazo entre as organizações, enquanto fenômeno de cooperação e colaboração.
A identificação destes atores é relevante aos governantes, instituições e gestores,
tanto locais quanto a um nível mais amplo, para a quem devem direcionar os seus esforços,
dada a falta ou limitação de informações que não permite atender aos interesses de todos os
envolvidos no processo.
Em vista disto, ressalta-se que os estudos sobre stakeholders têm sido apresentados
sobre vários enfoques, cujas diferenças são, basicamente, quanto ao grau de importância
dos stakeholders para as organizações, estudos que posteriormente foram abrangendo cada
vez mais outros tipos de organizações e instituições.
Primeiramente, é importante ressaltar que já existiam várias teses sobre este assunto,
no entanto, foi, inicialmente, Freeman (1984) que a partir destas teses introduziu um conceito
específico para estas partes interessadas, nomeando-as Stakeholders. O conceito original de
Freeman (1984) é de que Stakeholders é toda parte interessada para o negócio da firma1.
A partir disso, o conceito vem sendo estudado com diversos escopos abrindo o
caminho para outros estudos sobre o ponto de vista de novos autores e de novas proposições,
ampliando o conteúdo desta teoria. Autores como Atkinson e Waterhouse (1997), Shankman
(1999) e Berman e Wicks (1999) estudaram a importância dos stakeholders e como ela é
determinada pelo grau de sua contribuição para o desempenho organizacional. Segundo esta

1

Entendida, neste estudo, como empresa, organização e instituições que participam de forma direta ou
indireta de uma Cadeia Produtiva.
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proposição, o objetivo das organizações é atender a um segmento particular de stakeholders:
os acionistas. Os demais são importantes na medida em que puderem contribuir para a
geração de lucros.
Em outro extremo, se alinham os autores como Freeman (1984, 1998), Donaldson e
Preston (1995), Jones (1995), Metcalfe (1998) e Moore (1999) que consideram que o objetivo
das organizações é atender aos interesses de todos os stakeholders e os acionistas são um
dentre os diversos grupos de stakeholders, cujos interesses as organizações devem atender.
Portanto, a teoria dos Stakeholders é um modelo complexo que procura entender os diversos
agentes que constituem a parte interessada de uma organização e suas relações com ela,
visando a construção de planos estratégicos baseados nestes atores e relacionamentos.
Posteriormente, o termo cresceu de sua definição inicial e passou a adotar as mais
variadas tipologias de organização, o que causou a readaptação de Freeman sobre seu
conceito original. Atualmente, o conceito pode ser utilizado não somente as firmas clássicas
da administração, mas também, a organizações não-governamentais, instituições públicas e
outras formas de organização não tradicionais. Além disto, este conceito foi ampliado
agregando novas categorias como os stakewatchers e stakekeepers advindos de estudos de
Fassin (2009) e configurado posteriormente por Paes-de-Souza (2013).
Neste último postulado, apresentada como os Stakes Model, uma nova terminologia
surgiu para designar aqueles com algum interesse concreto na organização: Stakeholders,
Stakewatchers e Stakekeepers. Em síntese, os Stakeholders são as partes com interesse e
participação real na organização. Os Stakewatchers são aqueles que possuem poder
considerável sobre a empresa, mas a empresa dificilmente consegue influenciá-los, pois são
independentes da empresa. E os Stakekeepers como reguladores independentes que não têm
participação direta na empresa, mas possuem influência e controle.
Tais preceitos teóricos podem ajudar a entender a relação que existe na exploração
tradicional da castanha que vem sendo objeto de estudos voltados a expandir a compreensão
da cadeia de valor da castanha, os atores e relacionamentos que a compõe e como também
da relação que a humanidade construiu ao longo de anos com a espécie vegetal e a sociedade
em torno dela.
Com base no material retratado, a carência de planejamento estratégico e governança
podem ser um dos fatores que impedem o desenvolvimento e inovação na cadeia da castanha.
Combater essa carência é importante pois entende-se que este setor merece atenção, que
devem ser criadas políticas públicas direcionadas às necessidades da região e que seja
fomentada a proposição de criação de redes e parcerias. Portanto, esta pesquisa se propôs a
15

compreender os Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers na cadeia produtiva da
castanha-do-Brasil visando demonstrar a relação triangular destes com a esfera pública e
privada da região.
1.1 Problema de pesquisa
A Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (COOPAVAM, 2016) diz
que a maior parte dos grandes castanhais da Amazônia foram cultivados por indígenas que
viveram na região há séculos e que deixaram estas árvores plantadas em suas roças, das quais
algumas permanecem vivas até hoje, já que elas podem viver até mil anos. Além da
importância cultural e, também por servir de alimento para estes povos, a castanha-do-Brasil
tornou-se ainda mais valiosa, pois é utilizada como fonte de renda e trabalho para as
comunidades no entorno e interior da floresta.
Os conflitos pela posse desta riqueza estão atualmente muito relacionados à extração
madeireira em terras indígenas, além de outros recursos importantes (cujo aproveitamento
não está associado diretamente à madeira, como óleos, frutos, castanha, raízes, cascas) para
a sobrevivência desses povos. Além disso, a exploração por garimpeiros em algumas terras
indígenas é descontrolada e tem causado problemas ambientais ainda não muito bem
avaliados. (COOPAVAM, 2016).
Reis (2013) que estudou os atores da cadeia e a rede de relacionamentos destes
atores relata que a rede encontrada não está muito distante do ponto de saturação, não
oferecendo alterações significantes em termos de relacionamentos, considerando este cenário
é possível afirmar que esta rede apresenta baixa densidade. Portanto, o fluxo de informações
tende a ser fraco entre os atores periféricos da rede. E o autor reforça a tese de Granovetter
(1978), alegando também que a força está nos laços fracos, ou seja, que a possibilidade de
expansão e desenvolvimento ocorre por meio das conexões ainda pouco exploradas. Por
outro lado, conexões mais fortes estão relacionadas ao nível de confiança e estabelecimento
de parcerias, seguras, porém pouco flexíveis uma vez que estes vínculos tendem a se
regulamentar e padronizar.
Já Melo (2013) aponta que a produção de Castanha no Estado de Rondônia vem
apresentando constantes quedas, sendo que as oscilações promovidas pela sazonalidade do
produto não têm sido o ponto preponderante para esta diminuição. Aponta que essa
desistência em produzir e coletar castanha-do-Brasil está ligada à inclinação para outras
atividades produtivas, que proporcionam melhores rendimentos com menor incremento de
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trabalho. Dentre os principais problemas citados pelo autor para a fragilidade na cadeia estão
a predominância do monopólio, a entrada de novos atores no mercado, dependência do
mercado boliviano e amazonense e a dificuldade nas negociações com as indústrias
existentes.
Outros fatores são apresentados, Silva (2015) relata a ausência de Stakekeepers e
Stakewatchers na relação, demonstrando adversidades existentes pela ausência ou não
comprometimento destes agentes. Dentre as adversidades citadas estão a assimetria de
informações, a exigência de um preço mínimo que atendesse aos extrativistas, condições de
trabalho precárias, a ausência de capacitação, a falta de dispositivos oficiais de proteção legal
e de direitos trabalhistas aos extrativistas.
Diante do exposto, tem-se como proposição classificar os Stakewatchers,
Stakekeepers e Stakeholders, verificando quem são atores que atuam na cadeia extrativa da
castanha-do-Brasil no estado de Rondônia e como se relacionam. Assim, esta pesquisa tornase relevante no sentido de permitir uma visão ampla dos atores relacionados à coleta,
processamento e distribuição, entre outros.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Compreender a relação triangular entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers
na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia, na perspectiva teórica de
Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014).
1.2.2 Objetivos Específicos
a) Mapear a Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia;
b) Identificar os agentes da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia;
c) Classificar os agentes da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia
a partir da teoria dos Stakes Model;
d) Avaliar a relação triangular entre os Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers na Cadeia
Produtiva da Castanha-do-Brasil em Rondônia.
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1.3 JUSTIFICATIVA
A Amazônia Legal apresenta uma grande diversidade natural, social, econômica,
tecnológica e cultural, e constitui uma região em crescente processo de diferenciação que
contraria, em muito, a imagem difundida pelo mundo de um espaço homogêneo caracterizado
pela presença de uma cobertura florestal que o identifica tanto interna quanto externamente
(IBGE, 2017).
Novas demandas e desafios são colocadas para as organizações, governos, órgãos
mundiais e a comunidade em geral. Estas demandas têm-se materializado em novas posturas
em face das exigências dos Stakeholders.
Considerando o material levantado, a cadeia produtiva da castanha-do-Brasil em
Rondônia vem progredindo em relação a anos anteriores, mas que, no entanto, ainda avança
em passos miúdos. Os acessos à informação e ao crédito continuam escassos, bem como à
capacitação gerencial das populações locais, pequenas propriedades familiares e indígenas.
A relevância do estudo desta cadeia, está em auxiliar a geração de renda e bem-estar de
famílias de baixa renda e os povos tradicionais da região, e é imprescindível para
sobrevivência destas populações que funcionam como os principais extratores e fornecedores
da castanha assim como a preservação do espaço amazônico.
Em função das barreiras apresentadas, esta pesquisa contribuirá possibilitando a
reflexão de instituições de fomento e aos órgãos do governo sobre a importância do
estabelecimento de parcerias, planejamento, manutenção e estímulo desta cadeia para o
desenvolvimento da Amazônia. Contribuindo também com a academia com geração de
conhecimento e com a sociedade a partir dos subsídios às políticas públicas.
Este estudo segue a Linha de Pesquisa: Governança, Sustentabilidade e Amazônia
pois esta linha condiz com o estudo dos diferentes relacionamentos interorganizacionais entre
os atores sociais, assim como o processo produtivo e políticas públicas inerentes a eles na
região amazônica. Esses elementos constituem o escopo teórico de Relação triangular dos
Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers na qual esta pesquisa se baseia.
Além disso, este estudo está alinhado ao Eixo Temático: Arranjos e Redes
Organizacionais, que se traduz no estudo das mais variadas formas de coordenação em
arranjos, redes ou cadeia-redes interorganizacionais que engloba as organizações públicas e
privadas inseridas no contexto amazônico. Nesse contexto, admite-se a cadeia produtiva da
Castanha-do-Brasil como arranjo produtivo no qual os Stakeholders, Stakewatchers e
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Stakekeepers representam as organizações públicas e privadas participantes dentro do
contexto amazônico.
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
O presente trabalho está dividido em sete capítulos para facilitar a navegação e a
estrutura lógica desta pesquisa. Esses sete capítulos consistem em Introdução, Referencial
teórico, Contextualização da Amazônia Brasileira, Procedimentos Metodológicos, Discussão
de Resultados, Considerações Finais e Referências. Assim como representado na figura 1.
Figura 1: Estrutura da dissertação

Fonte: Elaborado pelo autor.
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No primeiro capítulo com a introdução, apresenta-se a contextualização do escopo
desta pesquisa. Nesta parte estão elencados o problema e os objetivos de pesquisa, bem como
sua justificativa e estrutura da dissertação.
O segundo capítulo traz o referencial teórico, onde consta o arcabouço teórico e as
Teorias que servem de base para toda a pesquisa, compondo-se das Teorias do Stakeholders
onde se encontra a Teoria da Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014) a qual norteia este
estudo; e também conceitos de Relacionamentos Interorganizacionais, na qual este estudo
utiliza-se para explicar os fenômenos desta pesquisa.
O terceiro capítulo contém a Contextualização da Amazônia Brasileira, na qual
procura explicar a realidade da região aonde esses Stakes estão inseridos, bem como, as
características da castanha-de-Brasil e de seus produtos e subprodutos.
No quarto capítulo se encontram os procedimentos metodológicos, elencando as
técnicas de pesquisa e instrumentos utilizados para coleta de dados, assim como sua forma
de tratamento, análise, discussão e apresentação.
No quinto capítulo, apresenta-se os resultados e a discussão destes com os preceitos
teóricos, apresentados de maneira que se possa compreender a cadeia da castanha-do-Brasil,
os atores convolvidos, como são classificados o Stakes e qual a relação triangular que
possuem.
No sexto capítulo, as considerações finais que contemplam as conclusões adquiridas
a partir da análise dos resultados e as sugestões para pesquisas futuras. No sétimo capítulo
apresentas as referências bibliográficas deste estudo, aonde encontram-se as obras que deram
embasamento para a pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O aporte teórico tem como base conceitos seminais de Freeman (1984,1990) e
principalmente, o que se encontra disposta na Teoria Refinada dos Stakeholders de Fassin
(2009) e o Modelo proposto de Stakewatchers, Stakeholders e Stakekeepers de Paes-deSouza e Silva (2014), admitindo tais teorias como pilares centrais deste estudo. Incorpora-se,
também, ao referencial as concepções de Freeman (1984, 2006) Savage, Nix, Whitehead e
Blair (1991); Donaldson e Preston (1995); Mitchell, Agle e Wood (1997). Aliado a isso,
outras teorias são apresentadas como suporte à estrutura central como as de relacionamentos
interorganizacionais e da cadeia produtiva da castanha-da-Brasil.
2.1. TEORIA DOS STAKEHOLDERS
Inicialmente, a palavra Stakeholders surgiu de um trocadilho com a palavra
Stockholders, usada para designar os detentores de ações da empresa e outros investidores
em geral. Apesar de o termo Stakeholders ser tratado antes por vários autores e universidades,
foi Freeman que, pioneiramente, definiu o termo Stakeholders sob o ponto de vista
estratégico para a empresa. (FREEMAN, 1984)
A ideia de gerenciamento de Stakeholders ou abordagem de Stakeholders a gestão
estratégica, sugere que os gestores devem formular e implementar processos que atendam os
grupos e todas partes interessadas que têm uma participação no objetivo da empresa de forma
a assegurar a longo termo de sucesso a gestão do negócio da organização. Para tanto, foi
formulada a abordagem estratégica do Stakeholders.
No

entender

de

Freeman

(1984),

a

aplicação

efetiva

do

conceito

de Stakeholders pelas organizações levaria a mudanças relevantes na maneira de gerenciálas. O autor aponta que a incorporação do conceito estaria condicionada a uma mudança de
modelo (framework) de gestão, dando origem a uma revolução em termos conceituais, com
a crescente necessidade de desenvolvimento de novas teorias e modelos organizacionais, e
também a necessidade de integração de planejamento estratégico e administração estratégica
(Freeman, 1984; Frooman, 1999), caracterizando e justificando o caráter estratégico desse
tema.
Desde então a definição de Stakeholders tem sido tratada de forma extensiva na
literatura. A partir da obra seminal de Freeman em 1984, a ideia de Stakeholders têm sido
analisadas sobre diferentes perspectivas, Friedman e Miles (2006) identificaram 55 diferentes
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definições do termo em 75 publicações analisadas. Posteriormente, com o desenvolvimento
do tema, diferentes visões foram incluídas nas discussões, inclusive posições favoráveis e
contrárias à definição original de Freeman (Friedman & Miles, 2006).
Atualmente, a Teoria dos Stakeholders tem sua importância revigorada na área de
estratégia, a ponto de a Strategic Management Society tê-la incluída como um dos grupos de
interesse em seus eventos. A discussão entre os stakeholders busca o equilíbrio de
compromisso entre o ideal e o factível, procurando obter embasamento e adeptos para a
implementação das soluções (STRATEGIC MANAGEMENT SOCIETY, 2012)
Primordialmente, o conceito de “Stakeholder” mais tradicional e mais conhecido foi
elaborado por Edward Freeman em 1984 no livro Strategic Management: A Stakeholder
Approach. Freeman (1984), diz que Stakeholders podem ser definidos como qualquer
indivíduo ou grupo que é afetado ou afeta a realização dos objetivos de uma empresa.
Donaldson e Preston (1995) definem Stakeholders como qualquer ator, pessoa, grupo
ou entidade, que tenha uma relação ou interesse diretos ou indiretos com ou na organização.
Na visão de Savage et al (1997) é possível estabelecer como Stakeholders aqueles indivíduos,
grupos e outras organizações que têm interesse nas ações de uma empresa e que têm
habilidade para influenciá-la.
Mitchell, Agle e Wood (1997) criticam a abrangência do tema iniciado por seus
antedencedentes explicando que o conceito é muito vago para ser estudado no âmbito das
empresas e não condiz com a capacidade dos gerentes de poder lidar com todas as variáveis
externas. E, portanto, sugerem que os Stakeholders que são mais importantes, são aqueles
que possuem relevância maior aos interesses centrais da firma.
Atkinson e Waterhouse (1997) sugerem que estes Stakeholders sejam classificados
em primários e secundários. Segundo eles, aqueles considerados primários seriam de grande
importância para a sobrevivência da empresa, como acionistas, empregados, fornecedores e
consumidores, enquanto os secundários teriam algum grau de importância para a empresa,
porém sem comprometer a existência da organização, como comunidade, governo e outras
organizações.
A amplitude e as principais preocupações das pesquisas que envolvem as
organizações em relação aos Stakeholders e à gestão estratégica se refere, em grande parte,
ao ambiente. Dentre esses aspectos há a preocupação com a formulação de planos e sistemas
de planos de entidades de nível de negócios; a compreensão do papel da corporação nos
sistemas sociais; e a responsabilidade social das empresas e a necessidade das teorias
integrativas. (FREEMAN, 1984).
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2.1.1. Classificação de Stakeholders
Campbell (1997) argumenta que é fundamental entender como gerar riqueza nas
empresas, visto não ser possível que as empresas sobrevivam sem entregar valor aos
Stakeholders. Mas em contrapartida Mitchell, Agle e Wood (1997), afirmam que os gerentes
dispõem de tempo, paciência e recursos limitados para atender todos os Stakeholders e que
sem um gerenciamento destes fatores se torna impraticável lidar com as forças externas.
Em relação a influência desses Stakeholders para as organizações Freeman (1999)
desenvolveu uma teoria, sugerindo que para identificar esses atores nas pesquisas, é
necessário que exista três questões fundamentais a serem explicadas: quem eles são (atributos
dos Stakeholders), o que eles querem (finalidades dos Stakeholders), e como eles estão
agindo para atingir os objetivos (métodos utilizados pelos Stakeholders).
Outra característica da teoria dos Stakeholders é seu caráter relacional. Neste
sentido Pesquex e Damak-Ayadi (2005) explicam que a Teoria dos Stakeholders apresentase como uma teoria das organizações interligando indivíduos, grupo, comunidade, empresa,
instituições e o Estado.
Procurando classificar esses Stakeholders Mitchell, Agle e Wood (1997), sugerem
a adoção de um grau denominado resiliência em que os gestores dão prioridades às
reivindicações concorrentes destes Stakeholders. Para verificar esta resiliência dos
Stakeholders, os autores propõem a análise de três características, sendo elas o poder, a
legitimidade e a urgência.
No entanto, seguindo o raciocínio de Rowley (1997), os principais objetivos na
pesquisa de Stakeholder têm sido identificar quem são os Stakeholders da empresa e
determinar quais tipos de influência eles exercem. Logo, reconhecer o impacto
dos Stakeholders é importante para a performance das organizações e como as suas
estratégias e políticas que visam melhorar o atendimento aos consumidores, empregados,
fornecedores e a comunidade, resultarão (ou não) em um melhor desempenho da
organização.
Independentemente da definição adotada para o termo, pode-se visualizar uma
variedade de Stakeholders para o caso de qualquer organização que venha a ser analisada.
No

entanto,

como

destaca

Freeman (1984),

há

necessidade

de

legitimidade

desses Stakeholders em relação à organização (e vice-versa), com a separação daqueles que
seriam considerados legítimos e daqueles considerados genéricos, segundo Freeman (1984)
e Mitchell et al. (1997). Haveria, ainda, uma multiplicidade de fatores que influenciariam as
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relações organização — Stakeholders, como setor, tamanho e local de atuação da
organização (Freeman, 1984). Clarkson (1995, p. 106), para quem Stakeholders são "pessoas
ou grupos que reivindicam ou dispõem de propriedade, direitos ou interesses em uma
empresa e em suas atividades no período passado, presente e futuro", entende que há dois
tipos de Stakeholders, em função da semelhança de seus interesses, reivindicações ou
direitos, estes Stakeholders são descritos no quadro 1 conforme representado.
Quadro 1: Descrição dos Stakeholders
Classificação

Descritiva

Stakeholders
primários

Grupos sem os quais a continuidade da empresa está comprometida, implicando alto
grau de interdependência. São exemplos os acionistas, investidores, empregados,
consumidores, fornecedores e governo. Há um elevado nível de interdependência
entre a organização e seus Stakeholders primários.

Stakeholders
secundários

Grupos que influenciam ou afetam e são influenciados ou afetados pela empresa,
sem que, no entanto, participem de transações com a empresa, não sendo essenciais
para a sua sobrevivência. São também aqueles que possuem a capacidade de
mobilizar a opinião pública contra ou a favor da empresa. São exemplos: mídia,
universidades e Organizações Não Governamentais (ONGs). Não há uma relação
de dependência da organização com essa categoria de Stakeholders.

Fonte: Elaborado a partir de Freeman (1984)
O Quadro 1 apresenta uns dos estudos que compreendem diferentes relações de
categorias de Stakeholders. A perspectiva de Freeman (1984) oferece a primeira tentativa de
sistematizarem-se os conceitos do tema e representa uma contribuição a partir de enfoque
descritivo do conceito.
Inicialmente, Freeman (1994) considerou apenas os grupos de fornecedores,
clientes, funcionários, governo e comunidade, mas que posteriormente ampliou a versão do
seu modelo. Nesta nova remodelagem, apresentou cinco partes interessadas internas,
constituídas por financiadores, clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades e
introduziu seis novas partes interessadas do ambiente externo, que são compostas por
governos, os ambientalistas, ONGs, críticos, a mídia e outros, que se ligam ao núcleo interno.
A obtenção dos valores é essencial para guiar o processo de tomada de decisão. O
processo de explicitação de valores inicia com o processo de identificação de objetivos, que
deve

acontecer

por

meio

de

entrevistas

com

os

tomadores

de

decisão

e Stakeholders (KEENEY, 1992).
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Esse conjunto de forças que são criadas pelo ambiente externo da empresa, que
desenvolvem e implementam programas nas instituições identificam Stakeholders como os
agentes

interessados

no

destino

da

organização,

onde

se

incluem

Governo;

Entidades/Sindicatos; Concorrentes; Fornecedores; Clientes; Funcionários; Proprietários;
Executivos e a comunidade em geral que exercem influência sobre as decisões tomadas pela
empresa (KAPLAN et al., 1997). Os Stakeholders apontados por Kaplan (1997) como os
principais Stakeholders para a organização são explicados no quadro 2.
Quadro 2: Papel dos Stakeholders
Stakeholders

Descrição

Governo

Atua como criador e como árbitro interpretando e reforçando nas relações de
cooperação e competição dos negócios, compreendendo as diversas instâncias dos três
poderes do Governo. Sua atuação é mais percebida pelos instrumentos reguladores e
facilitadores da atividade econômica.

Entidades/
Sindicatos

Atuam como negociadores influenciando nas dinâmicas políticas entre sindicatos e
governos. Representa filiados. Podem atuar como subordinação, cooperação,
oposição e resistência.

Concorrentes

Pode ser uma ameaça permanente, mas contribuem para a reflexão sobre melhorias e
prontidão para identificação e aproveitamentos das oportunidades.

Fornecedores

O relacionamento reside na habilidade e no conhecimento que eles têm para
desenvolver melhores componentes que preencham as necessidades da organização.

Consumidor

Definem o que a organização deve fazer para atingir seus objetivos. São os únicos
agentes do sistema com poderes absolutos para discutir com quaisquer integrantes da
empresa. Custo, qualidade do produto e serviços oferecidos.

Funcionários

Enquanto os executivos planejam os funcionários implementam e
executam as decisões para atingir os objetivos dos proprietários. Proveem a
organização com conhecimentos, habilidades e esforços.

Proprietários

São os que possibilitam a organização ter acesso à sua principal fonte de recursos, o
capital próprio. São caracterizados pelo poder de controle: majoritários possui poder
sobre as decisões da empresa e minoritários sem poder de controle sobre as decisões
da empresa.
É o responsável pelo diagnóstico da importância de todos os outros stakeholders e
pelo planejamento da estratégia e táticas visando obter retorno para os proprietários.
Monitoram diretamente os stakeholders de ligação (Gerência as relações externas e
controlam a transmissão de informações e recursos para dentro da organização).

Executivos

Comunidade
em geral

É que define o ambiente legal e moral em que a organização opera, sendo suas
demandas mais passivas e indiretas do que as dos outros stakeholders.

Fonte: Elaborado a partir de Kaplan et al. (1997)
Assim como representado no quadro 2, Kaplan 1997 esclarece que a análise desses
atores serve como métodos de mensuração de desempenho interno da firma, assim como,
compõe a base para a visão e estratégia da organização. A partir dessas premissas, a
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elaboração do planejamento estratégico permite que a empresa possa perceber e avaliar os
ativos intangíveis necessários para o crescimento e desenvolvimento da organização, criando
valor para os acionistas, assim como os demais Stakeholders (KAPLAN et al, 1997)
No entanto, esse modelo de Kaplan et al foi elaborado visando os atores encontrados
dentro das firmas tradicionais da administração. Kaplan et al. (1997) considera apenas os
resultados financeiros como objetivo final da empresa apesar de incluir na dimensão dela
outros atores e agentes além dos acionistas. Em vista disso, num momento posterior, Fassin
(2009) argumenta que as definições dos Stakeholders são um tanto quanto abrangentes, ou
seja, não há muita clareza e nem consistência em sua delimitação.
2.1.2 – Os Stakes Model de Fassin
Devido a abrangência da Teoria dos Stakeholders, Fassin (2009) sugeriu uma nova
abordagem da Teoria para melhor definir esses Stakes conforme a sua atuação dentro da
cadeia produtiva. O autor propõe a adoção de um modelo com três categorias diferentes para
as partes interessadas: Stakewatchers, Stakeholders e Stakekeepers, essas categorias são
apresentadas e descritas de acordo com o quadro 3.
Quadro 3: Definição de Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers de Fassin (2009)
Categorias

Descrição

Stakeholders

São partes com interesse e participação real na organização, possuem reivindicação
legítima, poder e influência recíproca. São os grupos clássicos, que possuem
interesses concretos na organização;

Stakewatchers

São grupos que protegem os Stakeholders que possuem interesses reais na
organização. Possuem poder considerável sobre a organização, mas esta dificilmente
consegue influenciá-los, pois são independentes;

Stakekeepers

São os reguladores independentes que não tem participação direta na organização,
mas possuem influência e controle. Impõem regras e restrições à empresa, enquanto
esta tem pouco impacto recíproco sobre os reguladores.

Fonte: Elaborado a partir de Fassin (2009).
Conforme representado no quadro 3, os Stakeholders clássicos da abordagem
original, denominação dada àqueles que possuem algum interesse concreto na organização,
como funcionários, clientes, fornecedores. Os Stakewatchers são como grupos de pressão,
que realmente não têm um interesse direto na organização, mas que protegem os interesses
das partes reais, muitas vezes, como procuradores ou intermediários. E o grupo chamado de
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Stakekeepers, que está ainda mais distante da organização, são as entidades reguladoras
independentes, que não têm interesse direto, mas tem influência e controle. Estes impõem
regras e restrições, sendo que a organização tem pouco ou nenhum impacto direto sobre eles.
Para melhor representar essas interações, Fassin propôs o modelo apresentado na figura 2.

Figura 2: Stake Model de Fassin (2009)

Fonte: Elaborado a partir de Fassin (2009).
O modelo da figura 2, foi criado por Fassin (2009), denominado de “Stakes model”
tem como função apresentar uma forma mais simplificada das relações que são estabelecidas
entre os diversos tipos de Stakeholders, fazendo uma análise de cada organização, setor ou
stakes. Torna-se dinâmico quando considerado a grande variação de pressões que as
organizações passam ao longo do tempo pois podem surgir variações de diferentes graus.
Assim, o status de algum stakewatcher ou de stakekeepers pode ser de stakeholder ou ao
contrário, dependendo de sua ação.
Estas definições foram posteriormente mais aprofundadas por Paes-de-Souza e Silva
(2014). Paes-de-Souza apresenta uma reformulação dos conceitos apresentados por Fassin
(2009) delimitando mais estes conceitos e especificando quem são estes Stakes, assim como
explicado no quadro 5.
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Quadro 4: Definição de Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers de Paes-de-Souza e
Silva (2014)
Categorias
Descrição
São as partes com interesse e participação real na organização, são os
interessados que representam a organização dentro do núcleo central.
Possuem reivindicação legítima, poder e influência recíproca. São os
responsáveis por “comandar o jogo”.
Stakewatchers São os que possuem interesses reais na empresa, e possuem poder
considerável sobre a organização, mas esta dificilmente consegue
influenciá-los, pois são independentes. São os responsáveis por “assistir o
jogo”.
Stakekeepers São os reguladores independentes que não tem participação direta na
organização, mas possuem influência e controle, impõem regras e restrições
à empresa, enquanto esta tem pouco impacto recíproco sobre os
reguladores. São os responsáveis por “conservar o jogo”.
Fonte: Paes-de-Souza e Silva (2014)
Stakeholders

Assim como demonstrado no quadro, os Stakeholders são aqueles de mais
importância para a organização, portanto esta deve procurar manter uma abordagem mais
direta entre eles e com eles pois irão interferir diretamente com os interesses da organização.
Em vista disto, há ainda a existência do Stakewatchers e Stakekeepers, que por mais que não
interfiram diretamente com a organização, é necessário manter relacionamento com esta
categoria de agentes para garantir a legitimação e futuras oportunidades.
A partir de Souza Filho et al (2016), foi realizado o quadro 5, definindo e
classificando quem são estes os Stakes da cadeia produtiva da castanha–da-Amazônia citados
pelos autores apresentados no quadro em questão.
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Quadro 5: Definição dos Stakes da Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil
Categorias
Definição constitutiva dos termos
Definição Operacional
Stakeholders

São as partes com interesse e participação real
na organização, são os interessados que
representam a organização dentro do núcleo
central. Possuem reivindicação legítima, poder
e influência recíproca. São os responsáveis por
“comandar o jogo”.

Stakewatchers São os atores que possuem interesses reais na
cadeia, e possuem poder considerável sobre
esta, mas os empreendimentos da cadeia
dificilmente conseguem influenciá-los, pois são
independentes. São os responsáveis por “assistir
o jogo”.
Stakekeepers

São os reguladores independentes que não tem
participação direta na cadeia, mas possuem
influência e controle, impõem regras e
restrições aos empreendimentos, enquanto estes
têm pouco impacto recíproco sobre os
reguladores. São os responsáveis por “conservar
o jogo”.

Fornecedores
Consumidores
Produtores
Associações
Cooperativas
Povos das Florestas
Instituições de apoio
Instituições
de
treinamento
Instituições de pesquisa

Esfera política
Sindicatos
Mídia
Sociedade
Políticas Internacionais
Entidades Fiscais

Fonte: Souza Filho et al (2016).
Tendo em vista do exposto no quadro 5, a Teoria dos Stakeholders é usualmente
tratada como uma teoria que visa dar o equilíbrio sobre os interesses de todos os stakeholders
e quais os grupos de Stakeholders merecem atenção diferenciada da organização em
detrimento de outros. No entanto, a gestão dos Stakeholders exige a divisão dos Stakes por
importância, pois não é possível atender a todos ao mesmo tempo e na mesma medida.
Portanto, a priorização de Stakeholders de uma organização pela influência de cada Stake,
sob o ponto de vista da organização, parece ser a mais simples e coerente.
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2.2. RELACIONAMENTOS INTERORGANIZACIONAIS
Com a globalização e a facilidade na disseminação das informações a concorrência
aumentou, afetando empresas de grande, médio e pequeno porte como um todo. Em meio a
um mundo cada vez mais competitivo e exigente, várias empresas se viram obrigadas a
procurar novas estratégias e oportunidades. Segundo Powell; Koput; Smith-Doerr (1996), as
organizações precisam colaborar para adquirir recursos e competências que elas não possuem
internamente.
Todavia, nem sempre as organizações são capazes de adequar a esse novo ambiente.
Reforçando essa ideia, Porter (1993), relata que a vantagem comparativa que se origina na
disponibilidade de recursos como mão de obra, recursos naturais e de capital não determina
a prosperidade das empresas, visto que se tornara de ampla disponibilidade devido à
globalização da competição e pelo poder da tecnologia.
Diante desta situação, muitas organizações viram nas parcerias e alianças uma
estratégia para conquistar mercado e adquirir vantagens em prol de um objetivo comum. Para
March (1991, p 143) “Em termos estratégicos, a escolha de uma empresa consiste em aceitar
a dicotomia entre utilizar recursos e capacidades existentes ou explorar novas
oportunidades”.
Por outro lado, Whetten e Leung (1979) chamam a atenção para o fato de que uma
organização pode estabelecer relações interorganizacionais devido ao seu valor instrumental,
isto é, eles consideram o grau com que uma dada ligação poderá contribuir para o alcance
dos objetivos organizacionais. Dessa forma, a procura da eficiência enfatiza a importância
da obtenção de recursos para as organizações envolvidas, o que implica racionalidade, à
medida que as organizações procuram maximizar seus ganhos na interação.
A partir disso, muito tem se investido nas relações entre as empresas, assim como
explica Das; Teng (2002) com base em Dyer; Singh(1998 p. 142) “Nos últimos anos, diversas
correntes científicas como a economia industrial, marketing, [...] vêm empregando seus
esforços para o entendimento das complexas relações entre as organizações. O preceito
básico dessas correntes científicas indica que as organizações que combinam seus recursos
podem realizar uma superior vantagem sobre os seus competidores”.
Alianças e redes se formam para lidar com as pressões oriundas da expansão
internacional da concorrência, da aceleração dos avanços tecnológicos, do aumento da
conectividade, e, sobretudo, para lidar com clientes mais bem informados e qualificados para
tomar decisões de compra. Como decorrência, as preocupações acadêmicas estavam
30

centradas em entender os antecedentes que motivavam a cooperação, os mecanismos que
possibilitavam estabelecer os relacionamentos entre firmas e os consequentes resultados da
ação conjunta (BORGATTI & FOSTER, 2003). De acordo com Dyer e Singh (1998), as
ligações exclusivas interfirmas podem ser uma fonte de ganhos relacionais e vantagem
competitiva.
Diante do exposto, pode-se notar que as relações interorganizacionais compõem um
conjunto de organizações que sozinhas não estariam aptas a concorrer no mercado, o que
gera benefícios e vantagens para ambas organizações e fortalece a cadeia.
2.2.1 Relacionamentos Interorganizacionais e Aliança Estratégica
As alianças estratégicas aconteceriam entre várias empresas que cooperam sem
focalizarem a redução da competição, não necessariamente envolvendo empresas da mesma
indústria e que tanto poderiam ocorrer em uma área de negócio específica como na
corporação como um todo, segundo Barney (2002).
Ao considerarem as alianças estratégicas, Child e Faulkner (1998) as descrevem
como tentativas das organizações de concretizarem seus objetivos por meio da cooperação
com outras organizações, ao invés de ser por meio da competição entre elas. As alianças
representam estratégia comumente recorrida para facilitar o acesso das firmas a mercados
pouco conhecidos, propiciando benefícios em termos de oportunidades para sinergia e
aprendizado mútuo, em um mundo globalizado. Aprendizado, portanto, aparece como tópico
relevante que permeia o envolvimento entre as empresas.
Visando compreender os relacionamentos interorganizacionais, Oliver e Ebers
(1998) destacam a importância de se verificar os motivos da formação e da manutenção dos
relacionamentos no contexto das redes, sendo fundamental analisar as suas consequências.
Em torno disto gira a preocupação central pelos resultados nos relacionamentos
interorganizacionais, isto é, nas consequências advindas dos contatos entre organizações.
Considerando que toda e qualquer organização é constituída visando ao alcance de
determinados objetivos, torna-se imperativo o acompanhamento dos seus resultados, pois
nenhuma organização, mesmo as redes interorganizacionais, pode abrir mão de avaliar seus
resultados (WEGNER & DAHMER, 2004).
Logo, é importante observar como as relações interorganizacionais afetam a
concorrência e como as organizações podem tirar o melhor proveito disto. Para isso, Lorange
e Roos (1991) desenvolveram um arcabouço que integra as motivações dos indivíduos a
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participarem de redes de cooperação. Eles propuseram um perfil que contém uma abordagem
com quatro categorias genéricas de cooperação. O primeiro estágio desse modelo é
apresentado na Figura 3. As duas dimensões da matriz refletem duas questões-chave.
Primeiramente, a proposta de cooperação, é separada da atividade central da empresa ou ela
é vista como periférica? Segundo, qual é a posição relativa da empresa no mercado em que
ela está inserida? A empresa provavelmente aproxima-se da cooperação de forma diferente,
se ela é líder, com amplo market share, ou se ela tem somente uma posição marginal de
mercado. Este modelo é representado na figura 3, conforme descrito.
Figura 3: Motivos para a formação de redes de cooperação

Fonte: Lorange e Roos (1991, p. 63).

Na figura 3 é apresentado o modelo composto pelos autores Lorange e Roos (1991)
para descrever quais os motivos que influenciam a formação de redes com outras
organizações de acordo com sua posição no mercado e importância da atividade beneficiada
pela cooperação.
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Em vista desse modelo, os autores explicam que:
“O motivo típico do quadrante 1, como o próprio nome diz, é
defensivo. O objetivo da empresa que ingressa numa rede é
obter melhor acesso aos mercados e/ou tecnologia e conseguir
melhor exploração de seus recursos chave. Esse tipo de rede,
na maioria das vezes, é feito por grandes empresas. Na situação
de alcançar, as empresas estão perdendo competitividade em
suas competências essenciais e percebem que podem
rapidamente conquistá-las por meio das redes. Nesse caso, as
empresas acreditam que elas realmente podem aprender
alguma coisa com a cooperação. No caso de permanecer, as
empresas desejam formar redes para obter a máxima eficiência
dos negócios, embora ela não seja central para o escopo de
operações da empresa. Nesse tipo de cooperação, as empresas
podem ver algumas possibilidades futuras de negócios que são
a ênfase da cooperação. Na situação de reestruturar, o objetivo
principal das empresas em ingressarem na rede é reestruturar o
seu negócio. Essa ênfase não visa maximizar o valor do
negócio, pois não corresponde a sua competência central”
(LORANGE e ROSS, 1991 p.63).
Complementando, Kanter (1997) completa essas visões admitindo que os benefícios
da aliança dependem fundamentalmente do seu propósito, que poderá variar desde um
relacionamento com menor sobreposição e cooperação até relacionamentos mais
sobrepostos, aparentemente sendo o que tem maior potencial de oferecer benefícios
duradouros aos participantes.
2.2.2 Classificação dos Relacionamentos Interorganizacionais
Não há dúvida de que as alianças entre organizações oferecem uma vasta gama de
possibilidade de estudos em virtude das diferentes perspectivas entre elas. Neste sentido, é
um desafio para os pesquisadores analisarem o envolvimento destas por todos os diferentes
ângulos e descobrir mais sobre suas particularidades e, enfim, trazer à tona todas as dinâmicas
que abrangem este fenômeno. Portanto, tentado alinhar esses relacionamentos, Kanter (1997)
identifica três categorias de parcerias entre esses limites, conforme exposto no quadro 1.
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Quadro 6: Descrição dos tipos de Relacionamentos Interorganizacionais
Tipo

Descritiva

Alianças de serviços
multiorganizacionais
(consórcio entre
empresas)

Empresas de um mesmo setor unem-se para estabelecerem uma nova
organização, controlada por todas. Nesse caso, a interdependência
entre os parceiros é pouca e é mais difícil obter a concordância sobre
o que seja mais adequado para todos, o que faz com que sejam
entidades com gerenciamento mais dificultado, e pode resultar na
perda de interesse ou do comprometimento. Viabiliza a aliança entre
concorrentes para obtenção de ganhos de escala pela partilha de
recursos.
A oportunidade de ganhar vantagem competitiva rapidamente, ainda
que seja uma vantagem temporária, leva as empresas a buscarem
alianças que objetivem o desenvolvimento de empreendimentos,
dando aos parceiros a rapidez na mobilidade em direção aos seus
objetivos. Ganhos de escala, transferência de tecnologia, acesso a
novos mercados ou ambos, especialmente em ambientes mais
dinâmicos, aprendizagem e cooperação.

Alianças
oportunistas (joint
ventures)

Alianças entre os
Movidas pela qualidade e inovação, surgem quando são necessários
envolvidos
investimentos semelhantes por parte dos envolvidos para atingirem
(fornecedores,
complementariedade em processos de negócios de empresas que
clientes e
estão “inseridas em diferentes estágios da cadeia de criação de valor.
funcionários)
Fonte: Elaborado a partir de Kanter (1997)
Entretanto, Kanter (1997) contesta que essa formação apenas seja viável para
empresas grandes e aponta que benefícios como flexibilidade e velocidade no acesso a novas
capacidades, sem o risco e as responsabilidades inerentes à propriedade do negócio,
viabilizam às pequenas empresas competirem com grandes empresas.
Segundo Batalha (2001), o sistema de parceria pode proporcionar ganhos de escala,
aumentar seu poder de negociação e diminuir seus custos de produção, garantindo uma
melhor remuneração pelo produto. O autor ainda destaca que “a parceria exige iniciativa,
liderança, empenho e visão empresarial para buscar o parceiro certo, ter confiança no projeto
e estar disposta a dividir os lucros, ou seja, o negócio precisa ser bom para todos.”
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2.2.3 Relação e Cooperação Triangular
Inicialmente, alguns autores identificam que as primeiras definições do conceito de
relações triangulares e cooperação triangular estão no Relatório Brandt, que inaugurou o
diálogo Norte-Sul, em 1980. Entre as recomendações do relatório, figurava a realização de
projetos e acordos tripartites, entre países em desenvolvimento e países industrializados, em
forma de parcerias que poderiam incentivar a complementaridade de recursos como o capital
e a tecnologia (CHATURVEDI, 2012).
Após as mudanças registradas nas relações internacionais neste novo milênio,
aceleradas pela crise econômica, é notável como determinados países emergentes vêm
apostando na formação de cooperações desenvolvimento internacional no âmbito de suas
estratégias de política externa. As razões para a cooperação se orientaram no combate dos
efeitos devastadores de uma série de crises que, de forma concatenada e em uma combinação
perversa, atingiram primeiro os países em desenvolvimento e, desde 2008, os países
desenvolvidos: a crise dos alimentos, a crise energética e de mudança climática e a crise
financeira. (OECD).
Desta conjunção de fatores, foi necessário a formação de um ente que fosse capaz
de unificar estes esforços, surgindo então a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE).
De acordo com a OECD a Cooperação Triangular trata-se de uma colaboração entre
ao menos um doador bilateral ou uma organização internacional e um ou vários atores desta
cooperação cujo objetivo é facilitar o compartilhamento da experiência para promover de
outra maneira o desenvolvimento em outros países.
“A cooperação triangular é uma modalidade de
cooperação importante que permite a partilha de
conhecimentos, a aprendizagem conjunta e o
desenvolvimento de capacidades com base nas vantagens
comparativas dos parceiros, na complementaridade de
ações e na alavancagem de recursos financeiros. A
cooperação triangular representa, desta forma, um
importante investimento de longo prazo, uma vez que
pode ter um efeito multiplicador, complementando
assim, e acrescentando valor, às ações de cooperação
bilateral.”
(CAMÕES
INSTITUTO
DE
COOPERAÇÃO E LÍNGUA DE PORTUGAL)
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Conforme o Instituto Camões, a Cooperação triangular é uma forma de alavancar
recursos adicionais, partilhar experiências e mais-valias dos diversos atores, em prol do
desenvolvimento comum. Para a Agência Brasileira de Cooperação – ABC (2006) consiste
na execução de ações conjuntas por dois países ou um país e um organismo internacional que
se unem na atenção às necessidades de um terceiro país, sempre com o objetivo de promover
a capacitação profissional, o fortalecimento institucional e o intercâmbio técnico.
E a ONU (2016), propôs a seguinte definição sobre relação e cooperação triangular:
“É uma modalidade de cooperação para o
desenvolvimento que pode ser definida como a
colaboração entre um provedor do Sul (algumas vezes
chamado pivô) e um doador do Norte em benefício de um
terceiro país receptor. Implica o aprendizado de todas as
partes e não deve ser confundida com o apoio direto à
Cooperação Sul-Sul (CSS), por exemplo, por meio de
financiamento somente” (THE WORKING PARTY ON
AID EFFECTIVENESS – ONU, 2016)
Examinando as definições, pode-se comprovar que os principais pontos comuns se
concentram nas complementaridades, na combinação de recursos, nas sinergias que são
geradas e nas possibilidades de intercambiar conhecimentos e experiências. Portanto, a
presença de vínculos bilaterais na decisão de fazer a triangulação são a causa que leva a
formação de as Relações triangulares e a Cooperação triangular.
Segundo a Agência Brasileira de Cooperação - ABC (2019), o Brasil mantém
atualmente diversos programas e projetos de cooperação triangular com países ou com
organismos internacionais em benefício de países em desenvolvimento. Embora a
cooperação bilateral seja prioritária na sua política externa, o Governo brasileiro avalia que
tais parcerias triangulares constituem uma soma de esforços que agrega valor específico.
A exemplo dessa cooperação, têm-se a relação triangular realizada no Haiti em 2004
que se intensificaram em 2010 após o terremoto que vastou o país. Nessa situação, o Brasil
manteve várias relações triangulares aonde se associou ao Canadá, em iniciativas de
imunização; à Espanha, em projetos de recuperação ambiental e promoção do
desenvolvimento agroflorestal sustentável; à Argentina, na construção de cisternas para a
produção de hortaliças; ao UNFPA, no combate à violência contra as mulheres; ao Banco
Mundial, em programas de merenda escolar e manejo de resíduos sólidos; e à OIT, no
combate ao trabalho infantil.
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Concluindo, a cooperação triangular do Brasil é concretizada por meio de projetos
ou programas temáticos focados no treinamento e na assessoria técnica, por vezes
combinados à construção de infraestruturas em pequena escala e à provisão de equipamentos
indispensáveis à realização das atividades. (ABC, 2019). Portanto, têm a relação triangular
como forma de desenvolver um terceiro para que este contribua para a sociedade e retorne
em volta de benefícios para todos.
As relações triangulares estão enriquecendo as abordagens e as formas de
associação entre múltiplos agentes públicos e privados, tornando possível a complementação
dos enfoques sobre o desenvolvimento e facilitando o financiamento de iniciativas de
cooperação. O relacionamento triangular segue aumentando sua escala e impacto com
inovações nas práticas de desenvolvimento e formas de cooperação.
Trazendo o conceito para além das definições tradicionais aplicadas ao países e
grandes entidades políticas para o tema de pesquisa, a adaptação do modelo obriga os
primeiros a realizar uma transição do modelo de relacionamento tradicional para um modelo
de cooperação horizontal e bilateral. Neste modelo procura diminuir as transferências de
recursos financeiros entre os integrantes e arriscar se em estratégias diferenciadas, baseadas
em um modelo horizontal de cooperação. A relação triangular a partir de mecanismos de
articulações de ações e estratégias, procura que a cadeia se desenvolva as esferas política,
econômica, tecnológica e social de conhecimento valorizando cada participante dentro da
cadeia e consequentemente, da região amazônica.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do planeta e é composta por
diversos ecossistemas: além da floresta úmida de terra firme, apresenta diferentes tipos de
matas, campos abertos e até espécies de cerrado. Além disso, é de fundamental importância
para o equilíbrio da Terra, pois seus rios representam cerca de 20% das reservas de água doce
do planeta. Também abrange grandes reservas minerais (IBGE, 2017).
Em 1953, por meio da Lei n° 1.806, de 06.01.1953, (criação da SPVEA), foram
incorporados à Amazônia Brasileira, o Estado do Maranhão (oeste do meridiano 44º), o
Estado de Goiás (norte do paralelo 13º de latitude sul atualmente Estado de Tocantins) e
Mato Grosso (norte do paralelo 16º latitude Sul).
Por meio deste dispositivo legal (Lei nº 1.806 de 06.01.1953) a Amazônia Brasileira
passou a ser chamada de Amazônia Legal, fruto de um conceito político e não de um
imperativo geográfico. Foi a necessidade do governo de planejar e promover o
desenvolvimento da região.
De acordo com a Lei 5.173 de 27.10.1966 (extinção da SPVEA e criação da
SUDAM) o conceito de Amazônia Legal é reinventado para fins de planejamento. Assim
pelo artigo 45 da Lei complementar nº 31, de 11.10.1977, a Amazônia Legal tem seus limites
ainda mais estendidos.
Com a Constituição Federal de 05.10.1988, é criado o Estado do Tocantins e os
territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Federados
(Disposições Transitórias art. 13 e 14).
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Figura 4: Mapa da Amazônia Legal

Fonte: IBGE (2018).
Além disto, por questões geopolíticas, o IBGE (2018) divide a Amazônia: Arco do
Povoamento Adensado que corresponde aos Estados do Mato Grosso, de Rondônia e do
Tocantins, e as partes do Sudeste e do Nordeste do Pará, do Sudeste do Acre e do Sul do
Amapá), Amazônia Central que compreende o Oeste e o Norte do Estado do Pará, o Norte
do Estado do Amapá e o Vale do Rio Madeira, no Estado do Amazonas) e Amazônia
Ocidental que congrega o Estado de Roraima, todo o restante do Estado do Amazonas e as
partes Central e Oeste do Estado do Acre.
Devido ao uso insustentável dos recursos naturais, poluição descontrolada nas
cidades, impactos das mudanças climáticas sobre os diferentes ecossistemas, o mercado
atual se coloca precisamente entre que tipo de desenvolvimento se deseja implementar de
agora em diante.
A explosão demográfica das áreas urbanas fruto de uma escalada de crescimento
industrial no pólo da Zona Franca de Manaus, Projetos de assentamento (PIC, PAD e o
Planafloro) permitiram que a população tenha acesso a produtos eletrônicos com tecnologia
de ponta, ao mesmo tempo grandes áreas da floresta estão sendo devastada para o
agronegócio e pela expansão da urbanização. (SOBER, 2004)
De acordo com estudos recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE
1998, 2000), no âmbito dos quais o desmatamento é qualificado a partir da interpretação de
imagens de satélites, a área total de floresta tropical derrubada na região amazônica pode ter
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aumentado para 580 mil km2 em 2000. Isso equivale a 14,2% da área coberta pela floresta
tropical na Amazônia legal, calculada por Skole e Tucker (1993) em 4,1 milhões de km2. Até
1975, somente 0,6% havia sido derrubada.
A partir de então, as estratégias de desenvolvimento do governo e os impactos
relacionados às atividades dos atores humanos aumentaram rapidamente a taxa de
desmatamento e causaram danos enormes (FEARNSIDE, 1993, 2000; MMA, 2001). A taxa
média anual de desflorestamento bruto na Amazônia brasileira entre 1978 e 1988 foi de cerca
de 21 mil km2 e, no período de 1988-1998, de 16 mil km2. Os dados preliminares sobre o
desmatamento de agosto de 1999 a agosto de 2000 chegam, lamentavelmente, a 19.800 km2,
concentrados nos estados do Mato Grosso (40%) e Pará (30%) (Revista Veja, 23.5.2001;
LAURANCE, 2001a, b).
A área de floresta afetada por atividades humanas a cada ano é muito maior do que
os dados mostrados pelo programa de monitoramento do INPE, devido aos incêndios de
superfície que fogem do controle e se expandem para a floresta primária. Estes podem
destruir de 10% a 80% da biomassa da superfície, mas dificilmente são detectados por
imagens de satélite. Os incêndios de superfície podem afetar o dobro da área de
desmatamento, e até áreas maiores, nos anos de secas severas (NEPSTAD, MOREIRA E
ALENCAR, 1999).
Segundo Smeraldi e Verríssimo (1999), a exportação de madeira da Amazônia para
os mercados externos responde por apenas 14,4% do volume total, enquanto que 56,1% do
consumo de madeira amazônica se concentra no Sudeste e no sul do Brasil. A contribuição
da Amazônia para a produção total de madeira do Brasil aumentou rapidamente de 14% para
85% em duas décadas. Em 1997, a produção de madeira em toras na região amazônica
chegou a 28 milhões de m3, dos quais 75% foram extraídos no Pará e no Mato Grosso ().
Com a destruição das florestas do sudeste asiático, a Amazônia é vista pelas empresas
transnacionais como a principal fonte de madeiras tropicais no futuro (COTTON/ROMINE,
1999). As empresas asiáticas, em especial da Malásia, estão entrando no Brasil e, tentam
obter concessão para extração de madeira em larga escala.
A extração ilegal está aumentando e grupo de madeireiros danificam gravemente de
10 a 15 mil km2 de floresta por ano, que não estão incluídos nas estatísticas de desmatamento
(NEPSTAD, 1999). Tendo em vista que a extração de madeira se espalha para grandes áreas
da região amazônica sem nenhuma regulamentação, é necessário organizar o zoneamento
dessa atividade conforme critérios ecológicos e a proteção de áreas específicas contra a
extração deve ser rigorosamente controlada (VERÍSSIMO, 1998).
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Segundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) de 1988 a 2017,
o desmatamento tem diminuído significativamente com mais expressão a partir de 2009.
Outro fator importante notar é que o estado do Pará foi o que mais desmatou (34%), seguido
do Mato Grosso (33,3%) e de Rondônia (13,8%).
Figura 5: Desmatamento da Amazônia Legal Brasileira no período 1988 - 2017

Fonte: INPE (2018)
Após o fracasso das iniciativas do governo para diminuir as formas predatórias de
exploração da floresta (LELE, 1999), surgiram em 1997 os certificados de silvicultura
baseados em padrões sociais e ambientais, com o objetivo de promover a gestão florestal
sustentável (LEROY/FATHEUER, 1996). Entre as iniciativas de certificação, o Forest
Stewardship Council (FSC) ganhou reconhecimento significativo. Até hoje, um pequeno
número de empresas recebeu o selo do FSC no Brasil (Scholz, 1999). A demanda por
certificados dependerá da consciência do consumidor final de madeiras e dos regulamentos
do mercado e do comércio internacional.
Na última Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 21), sediada em Paris,
em novembro de 2015, o governo federal assumiu o compromisso de acabar com o
desmatamento ilegal da Amazônia até 2030. Em Mato Grosso, o governo estadual foi mais
ousado e se comprometeu a acabar com o desmatamento ilegal no estado até 2020.
Outro fator preocupante é a biopirataria que não é o contrabando somente de
produtos da flora e da fauna amazônica, mas também o uso e domínio dos conhecimentos
oferecidos pelas populações existentes na Floresta Amazônica.
Segundo dados do BNDES, espécies de plantas brasileiras que foram patenteadas
por empresas internacionais são: Açaí, registrado em 2003 no Japão e cancelado pela pressão
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das Ongs; Andiroba patenteada por empresas, no Japão, na França e também na União
Europeia e o Cupuaçu registrado no Japão pela empresa Asahi Foods e Body Shop, inglesa,
entre outros produtos.
Os conhecimentos indígenas e os produtos estavam sendo apropriados por
multinacionais que queriam ter ganhos sob estes povos. Assim, é preciso refletir sobre todos
estes acontecimentos que rondam o bioma.
Embora existam estudos que sugerem a relação humana com a castanheira,
parecendo ser definitiva para o entendimento da dispersão da espécie e de seus subprodutos
torna-se necessário considerar que o debate acerca da influência humana na castanheira e
vice-versa ainda não está superado e que novas pesquisas ainda são necessárias. (GALEÃO,
2016)
Nesta perspectiva, o mercado passou a contemplar a escolha de que estilo de
desenvolvimento as empresas implementam, uma vez que, após a criação das tecnologias
limpas, várias certificações, acordos e tratados, surge uma nova vantagem competitiva no
mercado.
É importante ressaltar que apesar da sustentabilidade ser um dos maiores desafios e
ir de contramão a vários outros objetivos e ainda é um caminho possível. Assim como
esclarece Reis (2005, pt 14): “È importante citar um desafio imposto pela questão do
desenvolvimento sustentável, que permeia tudo o que se apresentou até o momento: a
necessidade de uma visão integrada e multidisciplinar. Essa necessidade afeta os
responsáveis pela determinação de estratégias para o desenvolvimento sustentável, desde a
elaboração de propostas, até a necessidade de formação, capacitação e recapacitação do
pessoal.”
3.1 DESCRIÇÃO DA CASTANHA-DO-BRASIL
Segundo dados BNDES (2019), a castanha-do-Brasil de nome científico
Bertholletia excelsa H.B.K da Familia Lecythidaceae, também conhecida por castanha-dopará,

castanha-do-Brasil,

castanha,

castanheira,

castanha-verdadeira,

castanheiro,

amendoeira-da-américa, castanha-mansa, entre outros. Possui ocorrência em toda a região
Amazônica incluindo os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins e
Mato Grosso, bem como, na Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guianas.
Para se entender as relações existentes e os agentes no ciclo produtivo da castanha é
necessário conhecer o potencial deste produto. A partir de informações técnicas apresentadas

42

pelo biológo Müller (1995) a castanheira-do-brasil ou castanheira-do-pará ou castenhadaAmazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.), da família Lecythidaceae, é uma espécie arbórea
de grande porte, nativa da Amazônia e que pode atingir mais de 60 m de altura e mais de 4
m de diâmetro na base. Seu fruto, popularmente chamado de ouriço, é uma cápsula
indeiscente de formato esférico ou pouco achatado, com casca lenhosa rígida, e seu peso
pode variar de 200g até 1,5kg.
Em seu interior, encontram-se em torno de 18 sementes de formato triangularanguloso e com casca bastante dura e rugosa. Cada semente possui um peso médio de 8,2g
(MÜLLER, C.H et al., 1995).
A castanha-do-Brasil apresenta inúmeras utilizações. Seu óleo possui ação
emoliente, nutritiva e lubriﬁcante, sendo assim aplicado na indústria de cosméticos e
dermacêutica (PASTORE, et al., 2005). A torta, resíduo gerado pela prensagem da castanha
na produção de óleo, é utilizada no preparo de alimentos face ao bom valor nutricional
(GLORIA e REGITANO-D`ARCE, 2000). Além disso, o ouriço pode ser empregado no
artesanato da região local (SHANLEY e MEDINA, 2005).
As condições geralmente precárias e rudimentares encontradas no extrativismo da
castanha-do-Brasil, bem como, o transporte e o armazenamento favorecem a formação de
aﬂatoxinas – substâncias altamente tóxicas para o homem e animais – devido à maior
proliferação de fungos do gênero Aspergillus sp., como o Aspergillus ﬂavus e o Aspergillus
nomius (TONINI e BORGES, 2010).
Figura 6: Imagem da Castanheira

Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013)
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As sementes ou “castanhas” têm alto valor nutritivo e, são apreciadas
internacionalmente podendo ser consumidas “in natura” ou em mistura com outros alimentos.
A madeira, embora exploração de exemplares nativos ser proibida por lei, é indicada para
construção civil interna leve, painéis decorativos, tábuas para assoalhos e uso geral, juntas
coladas, encaixadas, fabricação de embalagens, o que atrai oportunidades e requer intensa
fiscalização (EMBRAPA, 2019).
Figura 7: Fruto da Castanha (Ouriço) e Castanhas dentro do seu Ouriço

Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013)
De acordo com manual de boas práticas da castanha-do-Brasil do MAPA (2012), a
coleta de sementes é efetuada nos meses de dezembro a março, devendo-se coletar sempre
de matrizes produtivas e que produzam sementes grandes e largas. As sementes devem ser
de coleta recente. Na seleção excluir as sementes atacadas por pragas ou doenças. Para
facilitar o descascamento, as sementes devem ser imersas em água por um período mínimo
de dois dias.
Conforme Embrapa (2019), para descascar, utiliza-se uma faca, com muito cuidado,
com o objetivo de apenas rachar a casca ou tegumento da semente, que é retirada totalmente
com o auxílio do alicate ou estilete. Pode-se também usar maquinetas tipo “prensa”, parecidas
com a de encapar sementes. É importante não danificar a amêndoa para não comprometer a
germinação. Selecionar as sementes para eliminar as que sofreram rachaduras durante o
processo de descascamento.
As sementes devem ser tratadas com uma solução de fungicida a base de
propiconazole na concentração de 0,2% (2 g do produto em 1 litro de água), durante 90
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minutos, com agitação a cada 10 minuto deve-se então proceder à secagem das sementes à
sombra, preferivelmente com papel jornal, durante duas horas (EMBRAPA, 2019).
A Embrapa sugere que a sementeira deve ser suspensa, em madeira, com a caixa a
1 m acima do solo, podendo ser construída embaixo de um ripado com 50% de sombra, ou
então ter cobertura própria. Para evitar ataques de roedores, deve-se utilizar uma saia de lata
nas pernas-mancas verticais, a 50 cm do solo, cobrindo-se com uma tela de arame toda a
extensão da caixa da sementeira. O substrato utilizado é a areia lavada, devendo ser colocado
e espalhado com as mãos ou uma ripa, nivelando-se e regando após a colocação.
Tendo em vista a importância desta espécie e seu crescimento, constitui-se como
uma importante opção para cultivo por meio de plantio na Amazônia, tanto em sistemas
agroflorestais, como em monocultivo, especialmente para reposição florestal na Amazônia.
A Série de Boas Práticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA (2012) explica que em castanhais nativos, a produção inicia por volta do 12 ao 14
ano de idade e a produtividade média, em castanhais com mais de 50 anos, varia de 16 a 55
latas por árvore. Em plantios experimentais tem demonstrado início de produção no 11º ano.
A venda das sementes para consumo e frutos para confecção de artesanato é muito importante
na região Amazônica e muito apreciada também em outros estados e países.
A colheita e processamento dos frutos devem ser feitos visando controlar a
aflatoxina, que é uma substância tóxica e cancerígena provocada pelo fungo, e ocorre se os
frutos ficarem muito tempo amontoados aos pés da castanheira (aguardando transporte), pois
o fungo prolifera quando o substrato é úmido. A produção brasileira de castanha tem sido
afetada por crescente contaminação por aflatoxinas. Os limites máximos estabelecidos pela
Comunidade Europeia pelo regulamento 2001/466/CE é de 4 partes por bilhão (ppb), o que
diminui nossa possibilidade de exportar o produto. Necessário se faz utilizar boas práticas de
colheita de frutos para evitar esta substância. (MAPA, 2012)
3.2 CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL NO ESTADO DE
RONDÔNIA
Segundo Padilha e Bomtempo (1999), Cadeia produtiva é um sistema constituído
de atores envolvidos em um processo interdependente, de fluxo de insumo, produtos e
serviços em etapas sequenciais. Pedrozo, Silva, Sato & Oliveira, (2011) complementa este
conceito explicando que se compõem de uma sequência de atividades que conduzem à
produção de bens, além disso, são influenciadas pelas possibilidades tecnológicas e definidas
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pelas estratégias dos agentes onde relações existentes são de interdependência ou
complementaridade e estas são determinadas por forças hierárquicas.
Pedrozo et al (2011) evidenciou a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil em na
região Amazônica, relatando os processos e alguns agentes envolvidos na produção e
comercialização de produtos e subprodutos do ouriço e da castanha. A cadeia fora exposta
logo a seguir:
Figura 8: Cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil segundo Pedrozo et al (2011).

Fonte: Pedrozo et al. (2011)
De acordo com o autor este processo começa com a retirada do ouriço na floresta,
com o corte desse ouriço retira-se a castanha com casca e o beneficiamento para extração das
amêndoas, onde é realizado o processo de secagem resultando no produto pronto para o
consumo. Os extrativistas são responsáveis por coletar o ouriço, realizar o corte, retirar a
amêndoa e disponibilizar o produto para as próximas etapas do processo (PEDROZO et al.,
2011).
O corte do produto, explicado por Pedrozo et al. (2011) é um processo árduo em
razão da característica do produto de ser excessivamente consistente ao contrário do que
ocorre com as amêndoas europeias como os nozes e avelãs que quebram facilmente. Nota-se
que até o momento da comercialização, uma série de agentes transitam pela cadeia
interagindo entre si. Os atores não permanecem, portanto, isolados.
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Na etapa ‘Coleta do ouriço na floresta’ consiste em construir caminhos em meio à
floresta capazes de propiciar acesso à localização do produto e também de recolher os
produtos do solo, após terem caído naturalmente das Castanheiras. Na etapa em que consiste
o ‘Corte’, é realizado o rompimento da casca externa do produto, tornando-o visível e
separando o ouriço e obtendo a castanha com casca; após esta etapa, o produto está preparado
para a etapa de ‘Pré-limpeza e secagem’ na qual há a limpeza da matéria-prima e após essa
etapa o produto e armazenado em um local para secar por tempo determinado. Logo em
seguida, há a ‘Quebra da casca e beneficiamento’ separando a castanha da casca entendida
como a fase de separação da amêndoa (castanha) da casca interna cujo o qual será deslocado
o produto final e seus subprodutos até o destino comercial.
Como afirma Pedrozo et al., (2011) essas etapas do processo consistem na coleta e
transformação do produto in natura resultante do trabalho dos próprios coletores e/ou
associações e cooperativas, produto esse pronto para o consumo, que também gera outros
subprodutos que também fornecem fontes de renda secundárias e concepção de outros
produtos.
Entretanto, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2012) esclarece
que em função das variações regionais é difícil o estabelecimento de uma época para a coleta
em todas as regiões, pois existem muitas variáveis que podem interferir na produção do
castanhal, principalmente para aquelas espécies que tem como principal produto não
madeireiro o fruto. O ideal é que a coleta seja feita durante a safra, com intervalos entre uma
coleta e outra, visando reduzir ao máximo o tempo de permanência dos ouriços no solo e,
portanto, as chances de contaminações (MAPA, 2012).
Em vista desses dados, sabe-se que devido a não perenidade das espécies a produção
dos frutos e, consequentemente, a coleta podem variar muito. Contanto, foi levantado os
dados da última medição da produção de castanha-do-Brasil, que ocorreu no primeiro
trimestre do ano de 2019. Os dados estão relatados no quadro 7.
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Quadro 7: Produção por Munícipio de Rondônia
Municípios produtores de Rondônia

Produção por munícipio (t)

Alta Floresta D'Oeste (RO)

5

Cabixi (RO)

3

Cacoal (RO)

8

Costa Marques (RO)
Espigão D'Oeste (RO)
Guajará-Mirim (RO)
Ji-Paraná (RO)

42
3
600
27

Nova Brasilândia D'Oeste (RO)

7

Ouro Preto do Oeste (RO)

0

Porto Velho (RO)
Presidente Médici (RO)

1080
2

São Miguel do Guaporé (RO)

10

Nova Mamoré (RO)

57

Candeias do Jamari (RO)

2

Castanheiras (RO)

1

Chupinguaia (RO)

1

Mirante da Serra (RO)

2

Pimenteiras do Oeste (RO)

4

São Francisco do Guaporé (RO)

3

Seringueiras (RO)

5

Fonte: Banco de dados SIDRA (2019)
O munícipio que apresentou maior produção foi o município de Porto Velho com
1080 (mil e oitenta) toneladas, seguido por Guajará-Mirim, com 600 (seiscentas) toneladas e
Nova Mamoré, com 57 (cinquenta e sete) toneladas e relevando também o munícipio de
Costa Marques com 42 (quarenta e duas) toneladas. Outros munícipios restantes tiveram uma
produção pouco significativa quando comparado aos mencionados.
Tendo esses dados como base, salienta o valor do Estado de Rondônia na
participação do extrativismo da castanha-do-Brasil nacional e destaca-se, ainda, o potencial
de crescimento dessa produção.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Segundo Creswell (2010) a metodologia consiste em uma etapa onde são
explicitados os procedimentos e as concepções que serão adotados no desenvolvimento da
pesquisa de tal modo que outra pessoa possa reaplicá-la. A metodologia é apresentada como
introdutório aos aspectos tradicionais da ciência, considerando o conjunto de etapas que
supostamente levam à verdade. Os procedimentos científicos operam de forma racional e
objetiva, assim, condiciona-se à ideia que possuem mais qualidade (BABBIE, 1999).
Conforme Siena (2013) a pesquisa é uma fase mais especializada da metodologia
científica, por se tratar de um procedimento reflexivo sistemático e crítico, constituindo um
caminho para conhecer a realidade ou parte dela. Para o autor a pesquisa permite novos
conhecimentos no campo da realidade social e a pesquisa aplicada possibilita construir
conhecimento com imediata aplicação sobre a realidade social.
Além disso, sua importância para a pesquisa se encontra na definição do campo e
das questões de pesquisas, pois essa base possibilita delimitar os recursos e o plano de
pesquisa. Ademais, estabelece um foco de orientação para o alcance de resultados. Esta tarefa
se caracteriza como pesquisa exploratória, de caráter funcionalista e descritivo, na via de
alcançar fundamentos para análise dos dados contábeis elaborados em suporte a decisão de
gestores socioambientais (FLICK, 2009).
Em linha Bruyne, Herman e Schoutheete (1982) apontam paradigmas quando do
reagrupamento de conceitos científicos). Eles propõem quatro polos metodológicos para a
prática científica, que podem ser utilizados tanto na investigação quantitativa como na
qualitativa, sem que entrem em choque os diferentes paradigmas abraçados pelos dois tipos
de abordagem. Apresentado e descrito cada um desses polos no quadro 8.

49

Quadro 8: Os quatro polos metodológicos da prática científica.
Pólos

Descrição

Metodológicos
Polo Teórico

Guia a elaboração das hipóteses e a construção dos conceitos. É o lugar da
formulação sistemática dos objetos científicos. Propõe regras de
interpretação dos fatos, de especificação e de definição das soluções
provisoriamente dadas às problemáticas. É o lugar de elaboração das
linguagens científicas, determina o movimento da conceitualização.

Polo epistemológico

Exerce uma função de vigilância crítica. Ao longo de toda a pesquisa ele é a
garantia da objetivação – isto é, da produção – do conhecimento científico,
da explicitação das problemáticas da pesquisa. Decide, em última instância,
das regras de produção e de explicação dos fatos, da compreensão e da
validade das teorias. Explicita as regras de transformação do objeto
científico, critica seus fundamentos.

Polo morfológico

Enuncia as regras de estruturação, de formação do objeto científico,
impondo-lhe certa ordem entre seus elementos. Permite colocar um espaço
de causação em rede onde se constroem os objetos científicos, seja como
modelos/cópias, seja como simulacros de problemáticas reais.

Polo técnico

Controla a coleta dos dados, esforça-se por constatá-los para poder confrontálos com a teoria que os suscitou. Exige precisão na constatação mas, sozinho,
não garante a sua exatidão. Tem em sua vizinhança modos de investigação
particulares: estudos de caso, estudos comparativos, experimentações,
simulação. Esses modos de investigação indicam escolhas práticas pelas
quais os pesquisadores optam por um tipo particular de encontro com os fatos
empíricos.

Fonte: Adaptado de Bruyne, Herman e Schoutheete (1977).
Diante do quadro 8, a perspectiva metodológica proposta por Bruyne, Herman, &
Schoutheete (1982) conceituam os polos epistemológico, teórico, morfológico e técnico; que
dentro da complexidade das problemáticas em ciências sociais exigem interpenetrações e
voltas constantes entre eles.
A investigação, a solução de problemas e a construção da realidade são atividades
da ciência, bem como questionar o senso comum. A ciência não busca a verdade, se assim
fosse transformar-se-ia em senso comum. Deve ser sempre contestada, o que gera conflitos
e contradições e a busca por novos métodos, teorias, abordagens, perspectivas e paradigmas.
(POPPER, 1975).
Esta pesquisa tem como propósito classificar os stakewatchers, stakekeepers e
stakeholders, verificando quem são atores que atuam na cadeia extrativa da castanha-doBrasil no estado de Rondônia e como se relacionam.
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4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA
Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, com abordagem exploratóriodescritiva em que foi feito, um levantamento teórico conceitual, documental e bibliográfico
de modo a desenvolver a compreensão sobre o tema aplicado em pesquisa. A tipologia está
resumida e explicitada logo adiante:
Figura 9: Tipologia de pesquisa

Fonte: Dados de pesquisa.
Para este estudo foi escolhido a natureza aplicada pois busca gerar conhecimento
para a aplicação prática e dirigida a solução de problemas que contenham objetivos
anteriormente definidos. Esses objetivos podem ser de médio ou curto prazo de alcance,
envolvendo também conhecimento disponível, de diversas fontes, visando uma utilidade
econômica e social. (CRESWELL, 2010)
Em relação aos objetivos, este estudo se classifica como exploratório-descritivo,
pois se deseja obter uma visão geral ou uma ideia aproximada de determinado fato. De acordo
com Gil (1999) este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é
pouco explorado, dificultando formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.
A análise dos dados foi realizada com base na abordagem qualitativa. A investigação
qualitativa assume, pelo menos, um certo grau de indução, que pode chegar à sua forma mais
pura, despojada de teoria e sem a formulação de hipóteses, mas permanecendo aberta à
descoberta, mesmo quando se utiliza de um quadro teórico prévio, uma vez que este não será
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operado no nível de variáveis. Ainda assim, a pesquisa qualitativa é sempre, em alguma
instância, de caráter interpretativo. Com isso, a subjetividade do pesquisador está presente
em todo o desenvolvimento da pesquisa. (LEÃO; MELLO; VIEIRA, 2009)
Esta pesquisa utilizou de procedimentos de carácter bibliográfico e documental.
Para Oliveira (2007) a pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de
documentos de domínio científico tais como livros, periódicos, enciclopédias, ensaios
críticos, dicionários e artigos científicos. Ainda segundo o autor, a pesquisa documental
caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum
tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes,
gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação.
Como principal instrumento, foi utilizado o banco de dados CEDSA composto por
relatórios de pesquisa do projeto CNPq Mudança da Rota da Castanha-do-Brasil:
organizando sustentavelmente comunidades tradicionais, monografias e dissertações
decorrentes do mestrado em administração da Unir sobre Cadeia da Castanha-do-Brasil. O
relatório técnico da pesquisa do CNPq de Paes-de-Souza e Pedrozo (2017) e as dissertações
encontradas no Banco de dados do PPGA e do CEDSA constituiram as principais bases de
dados secundários para descrever os Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers e as
relações existentes, norteada por revisão da literatura sobre a temática.
Na pesquisa bibliográfica aonde se refere a monografias, foi utilizado as
dissertações realizadas pelo mestrado de administração da Unir sobre a castanha-do-Brasil e
outros documentos disponibilizados pelo CEDSA. Conforme apresentado no quadro 9.
Quadro 9: Referencial utilizado para mapeamento dos Stakes.
Título das Dissertações
“Configuração da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil
no Estado de Rondônia – Brasil”.
“Cadeia Extrativista da Castanha-do-Brasil: Análise sob a
perspectiva de Redes Sociais”.
“Estruturas de governança do Arranjo Produtivo Local (APL)
da castanha-do-Brasil no Estado do Acre”.
“Políticas Públicas para composição de custos e formação
de preços da Atividade Extrativa da Castanha-do-Brasil”.
“Política pública de regionalização para inclusão da
castanha-da-Amazônia na merenda escolar no estado do
amazonas”
Relatório do Projeto “Mudança na rota da castanha”

Autoria
MELO, João Elói de

Ano
2013

REIS,
Eslei
Justiniano
JUSTEN, Gelciomar
Simão
SILVA, Jean Marcos
da
BRESSAN,
Paulo
Roberto
Meloni
Monteiro
PAES-DE-SOUZA e
PEDROZO

2014

“Governança e Cooperação das Redes Interorganizacionais
na Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil nos Estados da
Região Norte”.
“Empreendedorismo Institucional na Cadeia Produtiva da
Castanha-do-Brasil no Estado Rondônia”.

SOUZA, Sidney Silva

2018

SANTOS,
Pinheiro dos

2018

Felipe

2015
2015
2016
2017

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).
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No quadro 9 são apresentadas todas as fontes utilizadas para a análise dos Stakes e
tratamento de dados para os resultados desta pesquisa. Esses documentos foram escolhidos
pois apresentavam pesquisas e dados direcionados a cadeia da Castanha-do-Brasil, além de
relatar os atores e relacionamentos existentes na cadeia.
A combinação de todos os conceitos e documentos mencionados foram assim
escolhidos a fim de melhor se adequar aos objetivos deste estudo, no qual consiste em
compreender a relação triangular entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers na
Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia, na perspectiva teórica de
Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014). Após escolhidos esses documentos, foi
realizado uma análise de conteúdo e filtragem de dados e informações necessárias para a
composição desta pesquisa.
4.2 ÁREA DE ESTUDO

Neste estudo foi realizada a coleta de dados secundários. A coleta dos dados
secundários são referentes ao estado de Rondônia. Segundo dados fornecidos pelo site do
IBGE (2019), Rondônia possui uma população estimada em 1.757.589 habitantes, com
densidade demográfica de 6,58 habitantes/km². Comparado aos demais estados, Rondônia
ocupa o 23º lugar de 27 estados, podendo considerar que Rondônia é um estado pouco
populoso.
Figura 10: Localização de Rondônia

Fonte: Imagens da Internet (2019).
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Considera como amostra todos os atores citados nos documentos analisados os
quais, neste estudo, foram classificados como Stakeholders, Stawatchers e Stakekeepers que
atuam ou influenciam direta ou indiretamente na cadeia da castanha-do-Brasil em Rondônia.
4.3. ANÁLISE DE DADOS
Segundo Gil (2008), na pesquisa há uma fase essencialmente teórica que envolve
identificação de potenciais nexos entre os conceitos e as variáveis e os fatos empíricos. A
identificação destes conceitos consiste na definição das variáveis, em seguida o processo é
aplicado a uma variável ou um conceito, a fim de se encontrar os correlatos empíricos que
possibilitam sua mensuração classificação ou identificação.
4.3.1 Classificação dos Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers
Com base no arcabouço teórico pesquisado foi realizada a leitura dos documentos
para levantamento de indicadores tendo como base a teoria de Paes-de-Souza (2014). Em
vista disso, foi proposto os indicadores norteadores da pesquisa abaixo.
Quadro 10: Indicadores Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers da cadeia produtiva da
Castanha-do-Brasil.
Categorias

Atuação na cadeia da Castanha

Definição Operacional

Stakeholders

Estão envolvidos diretamente e aos processos de
coleta, transformação, locomoção, comércio e
consumo dos produtos e subprodutos da Castanhado-Brasil. São fortemente ligados à cadeia e
altamente influenciados por ela.

Stakewatchers

Estão envolvidos indiretamente aos processos da
cadeia e aos produtos e subprodutos da Castanhado-Brasil e geralmente fornecem trabalhos de
pesquisa, fomento, apoio, capacitação, crédito e
financiamento. Possuem uma ligação com a cadeia
mas não são influenciados por ela.

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Consumidores
Produtores
Associações
Extrativistas
Cooperativas
Povos das Florestas
Coletores individuais
Grupos extrativistas
Feiras
Lojas
Restaurantes
Indígenas
Indústrias
Supermercados
Instituições de apoio,
Instituições de treinamento,
Partidos Políticos,
Instituições de pesquisa,
Organizações
nãogovernamentais,
⮚ Entidades sociais,
⮚ Sociedade

Continua na próxima página.
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...Continuação da Página anterior
Stakekeepers

Estão envolvidos indiretamente aos processos da
cadeia e aos produtos e subprodutos da Castanhado-Brasil mas exercem controle e fiscalização com
poder de polícia sobre ela. São fortemente ligados
com a cadeia mas são pouco influenciados por ela.

⮚ Autarquias com poder
polícia
⮚ Entidades Fiscalizadoras
⮚ Sindicatos
⮚ Política Internacional
⮚ Entidades Fiscais
⮚ Legislação
⮚ Orgãos públicos
⮚ Ministérios
⮚ Polícia Ambiental
⮚ Polícia Federal

de

Fonte: Adaptado de Paes-de-Souza (2013).
Assim como descrito, os indicadores foram utilizados para guiar e categorizar a construção
de base de dados desta pesquisa. Para o viés do estudo, considera como amostra todos os
atores que possuem a características contidas pela Teoria de Fassin e a classificação de
Paes-de-Souza quanto a Stakeholders e/ou Stakewatchers e/ou Stakekeepers que são
exemplificados pelas dissertações e produção científica determinadas pelo estudo e que
atuam ou influenciam direta ou indiretamente na cadeia da castanha-do-Brasil em
Rondônia.

4.4. ESTRUTURAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS
Quanto à técnica para análise dos dados secundários, foi utilizada a Análise de
Conteúdo, que é uma técnica de análise das comunicações. Segundo Bardin (2016) visa
captar as características essenciais, os significados, as convergências e as divergências dos
conteúdos das entrevistas, e, portanto, deve-se seguir um rigor na sua aplicação para que
ultrapasse as incertezas e alcance o que se deseja entender.
A Análise de Conteúdo pode ser conceituada como um conjunto de instrumentos
metodológicos, em constante aprimoramento, que possibilita a análise de diferentes fontes
de conteúdo, tanto verbal quanto não verbal. Assim como explicado no quadro 11.
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Quadro 11: Fases da análise de conteúdo.
Itens

Descrição

Leitura do material

Leitura geral dos documentos coletados.

Codificação

Codificação para elaboração de categorias, usando conceitos do
referencial teórico e as informações trazidas por meio das leituras
dos documentos.

Recorte e comparação

Recorte dos documentos analisados (palavras, frases, parágrafos)
e, em unidades de registro, com o mesmo conteúdo semântico.

Categorização divergente

Formação de categorias que são diferentes tematicamente, nas
unidades de registro. Etapa em que se transformam dados brutos
em dados organizados.

Categorização
convergente

Ajustamento das unidades de registro em categorias
convergentes.

Categorização
progressiva

Agrupamento gradual das categorias: iniciais, intermediárias e
finais.

Resultado

Inferência e
conceituais.

interpretação,

respaldadas

nos

parâmetros

Fonte: Elaborado a partir de Bardin (2016).
Segundo Bardin (2011), a função primordial da análise do conteúdo é o desvendar
crítico. Nessa fase é necessário se preocupar com a objetividade nas análises, superar as
incertezas e o enriquecer as leituras. A análise do conteúdo é definida como um método
empírico. O autor explica que a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho
metodológicos em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados.
Portanto, partindo do conceito da “Análise de Conteúdo” de Bardin (2016) foi
elaborado as seguintes etapas de análise de conteúdo na qual a pesquisa foi conduzida para o
tratamento de dados e informações. Representado na figura 11 em concordância com o
exposto.
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Figura 11: Etapas da pesquisa

Fonte: Adaptado a partir de Bardin (2016).
A partir da análise de conteúdo foi elaborado os esquemas com a representação da
Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil em Rondônia, o quadro da classificação dos Stakes
podendo ser diagramado e formatado a representação com a relação triangular identificada
entre os Stakes, conforme a teoria de Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014) e Souza
Filho et al (2016).
4.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Houve limitação a respeito da coleta de dados, a dificuldade no acesso aos atores, em
função da falta de recursos não sendo possível entrevistar os Stakes que compõe a cadeia da
castanha-do-Brasil. No entanto, neste estudo foram utilizados dados coletados na pesquisa
de campo dos autores das dissertações analisadas.
Como outra limitação pode-se citar a não possibilidade de análise da compreensão da
percepção dos atores principais da cadeia os stakeholders com os outros Stakes,
compreendendo a sua importância para definir o potencial de crescimento e a força da relação
triangular dentro na cadeia da castanha.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste capítulo, são apresentados os resultados fundamentados no escopo desta
pesquisa com o a finalidade de compreender a relação triangular entre Stakeholders,
Stakewatchers e Stakekeepers na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil no Estado de
Rondônia, na perspectiva teórica de Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014) no estado
de Rondônia, na qual foi construído por intermédio dos três objetivos delineados
inicialmente, sendo os títulos dos itens seguintes, a transformação do alcance dos objetivos
específicos em produtos oriundos do trabalho de pesquisa realizado nesta dissertação.
A partir dos resultados foi possível analisar a cadeia produtiva da castanha-do-Brasil
e os atores envolvidos. Sabe-se que o extrativismo da castanha e outros insumos naturais na
Amazônia representam uma fonte de renda representativa das comunidades tradicionais.
Entorno disso há uma rede de relações que extraem e comercializam esses produtos e
subprodutos que garantem renda a uma grande parcela dos povos amazônicos nativos e
naturalizados, indústrias, feiras, comércios, região, entre outros.
5.1 MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL
NO ESTADO DE RONDÔNIA
Apresenta-se uma descrição dos atores e suas funções dentro da cadeia, seu
envolvimento nas etapas dos processos e as relações estabelecidas com outros participantes
da cadeia produtiva. A partir disso, pode ser estabelecido uma ponte entre processos
produtivos, stakeholders, stakewatchers, stakekeepers e as relações entre eles.
A relação triangular existente entre stakeholders, stakewatchers e stakekeepers na
cadeia produtiva da castanha-do-Brasil também é demonstrada. A partir desta fase do estudo,
compreendeu-se a complexidade das interações de atividades desenvolvidas em torno de um
produto ou serviço que constitui a cadeia produtiva, conhecer como está constituída a cadeia
produtiva da Castanha-do-Brasil e como seus relacionamentos permitem alavancar a gestão
estratégica do setor.
Analisando a produção no estado de Rondônia nos últimos anos percebe-se que ela
vem aumentando gradativamente em comparação aos anos anteriores. De acordo com o
último período em que há registro no banco de dados SIDRA do IBGE, a produção de
castanha-do-Brasil a nível nacional em 2017 foi de 26.191 toneladas, onde Rondônia
participou nesta produção com 1.865 toneladas, sendo o 4º maior produtor de castanha. No
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entanto, quando comparado ao 1º lugar, o Amazonas, a produção foi de aproximadamente
apenas 15% do maior produtor de castanha.
Com a análise dos dados foi possível analisar a cadeia produtiva da Castanha-doBrasil e verificar as etapas de cada processo. Primeiramente, foram agrupadas as informações
referentes aos processos de produção da castanha e de seus subprodutos e a partir disso,
utilizando como base o diagrama proposto por Pedrozo et al, foi adaptado utilizando dados
das outras fontes pesquisadas.
Para fins deste estudo, compreende como cadeia produtiva da castanha-do-Brasil
como todas as atividades e operações realizadas desde a extração do ouriço e transformação
em um produto ou subproduto, no caso, da castanha-do-Brasil, até o beneficiamento e
comercialização para o mercado consumidor.
Assim, é necessário um melhor entendimento de como ocorrem os processos de
coordenação das atividades ao longo da cadeia produtiva, de que maneira se pode induzir sua
transformação, além de saber como pode acontecer uma transição para sistemas de produção
e comercialização mais dinâmicos, incluindo todos os aspectos da logística do mercado.
Nesse sentido, mediante a concepção de Pedrozo et al (2011), mapeou-se a cadeia da
castanha-do-Brasil. Conforme o avanço no tempo, novas forma de produção evoluem e novas
relações que previamente não existiam passam a criar forma. Portanto, procurou-se ampliar
esta visão e adapta-la a realidade atual. Compôs-se um diagrama revisado partindo do modelo
de Pedrozo et al (2011) para descrever a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil atual
utilizando o arcabouço pesquisado, exposto na figura 12, a seguir.
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Figura 12: Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil

Fonte: Adaptado de Pedrozo et al. (2011)

60

O modelo de cadeia produtiva descrito neste estudo seguiu as abordagens de todos
os produtos oriundos da castanheira relacionados os serviços e ações de atores e influência
de instituições dentro desse modelo que poderão surgir com a aplicação dos conceitos de
recursos naturais não extrativos. A especificidade da “Castanha-do-Brasil” e de sua
importância social e econômica para as comunidades tradicionais, extrativista, ribeirinhas e
sociedade que vivem nas imediações dos castanhais.
Para Pedrozo et al. (2011), o acesso à informação e oportunidades, e o nível de
capacitação gerencial das populações locais ainda são incipientes. Este fator aliado à falta de
conhecimento dos mecanismos de ação dos fatores que interferem no desempenho da cadeia
produtiva de castanha impede a definição de ações que possam favorecer a maior eficiência
e competitividade da cadeia (CARVALHO, 2009).
5.2 ATORES DA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL NO
ESTADO DE RONDÔNIA
Nesta seção descreve-se os agentes e os atores presentes direta ou indiretamente nos
processos produtivos da cadeia da castanha. Para tanto, se utilizou do banco de dados do
mestrado escolhidas para esta pesquisa conforme apresentadas na metodologia de autoria de
Melo (2013), Justen (2015), Souza (2018), Silva (2015), Reis (2014) e Santos (2018).
A cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil se caracteriza por possuir diversos atores
e muitos intermediários e consumidores, sendo eles: produtor (extrativista/coletor) muitas
vezes organizados em cooperativas e associações, agente intermediário, usina de
processamento ou agroindústria, atacadista, varejista, indústria (de alimentos, química,
cosméticos e fármacos), consumidor interno e exportador (SOUZA, 2006).
Esses agentes participantes da cadeia podem ser ainda subdivididos em
Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers. Os Stakeholders são os diretamente ligados à
cadeia: coletores, extrativistas, indústrias, comércio varejista/atacadista, entre outros. Os
Stakewatchers que fornecem apoio e informações da cadeia são compostos principalmente
por instituições de ensino e fomento como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE e a Universidade Federal de Rondônia. Por fim, os Stakekeepers são
apresentados como os responsáveis por manter a cadeia, neste caso, são majoritariamente
formados por órgãos fiscais, governamentais e de políticas públicas e sindicatos. Esses

61

componentes foram analisados e identificados e com base nisso, definiu sua atuação dentro
da cadeia da Castanha-do-Brasil.
A

castanha-do-Brasil

é

considerada

um

dos

principais

produtos

da

sociobiodiversidade brasileira, o que implica que seu uso e manejo estão vinculados ao
conhecimento e a cultura das populações tradicionais e agricultores familiares. Nogueira e
Fleisher (2005) explicam que o foco, antes era restrito às práticas de coletas de produtos
naturais, notadamente os não madeireiros para fins medicinais, alimentares e comerciais,
como no caso do látex. Mediante isso, acredita-se numa concepção mais abrangente de
extrativismo, com um sistema familiar aliado também a atividades de cultivo e criação de
animais.
A partir da pesquisa, pode-se perceber que os autores concordam unanimemente que
a maioria da produção da castanha é realizada pelos povos tradicionais da floresta: indivíduos
situados nesta região, famílias extrativistas locais, associações extrativistas e indígenas. Eles
realizam esse trabalho em função do preço da ocasião e a necessidade de um trabalho regular
que forneça uma fonte de renda substancial a estes indivíduos. Portanto, esta função é de
deveras importância a estes coletores é uma das principais alternativas de sobrevivência
destes povos tradicionais.
Outros trabalhadores, principalmente da construção civil, se apresentam sob a
identificação de coletores os quais foram denominados por Paes-de-Souza e Pedrozo de
“coletores nômades” por adentrarem nas florestas em terras privadas e devolutas para coleta
da castanha-do-Brasil, em função do preço da ocasião ou necessidade de trabalho regular nos
centros urbanos. Nesta região, o produto é entregue ao “atravessador” que contratou o grupo,
promovendo o seu aviamento e encarregam-se do transporte, sendo o seu estoque destinado
ao mercado boliviano. Existem, ainda, os comerciantes que dispõem de uma estrutura de
paiol para compra dos coletores que escoam sua própria produção (SOUZA FILHO et al.,
2014).
No entanto, Souza Filho et al. (2011), esclarece que a Amazônia apresenta um
contexto em que a maioria das famílias extrativistas vive em locais sem energia elétrica, com
condições precárias de saúde e higiene, e de difícil acesso, o que por si só já caracteriza as
dificuldades para escoamento da produção e inserção no mercado econômico. Portanto,
evidencia o extrativismo da castanha-do-Brasil como uma alternativa capaz de promover o
desenvolvimento local, com geração de trabalho e renda para as populações que vivem na
região amazônica.
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Em vista do evidenciado, os extrativistas são considerados o ponto chave de toda
produção pois são os responsáveis pela extração do ouriço e pelo início do processo que
agrega valor à toda cadeia. Para fins deste estudo, admite-se os Extrativistas como os
responsáveis por coletar e abrir o ouriço, realizar a quebra e secagem das castanhas e vendelas ou para consumo próprio. Admite-se também que a população de extrativistas é diversa,
tendo seu grupo social composto por povos Indígenas, ribeirinhos, extrativistas, agricultores
familiares, coletores individuais, coletores contratados, cooperativas e associações.
Figura 13: Extrativistas coletores

Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013).
Mediante pesquisa bibliográfica foi possível averiguar que muito autores citaram os
indígenas e os coletores oriundos de pequenas propriedades e de famílias nativas como os
mais numerosos e mais representativos dentro do grupo extrativista. Somente em Rondônia,
a Funai (2019) reconhece 27 terras indígenas.
Além disso, ressalta a existência das populações tradicionais que ali convivem na
floresta que foram mencionados pelos autores e que são diferentes das comunidades
indígenas. Em vista do pesquisado e para fins deste estudo, se caracteriza comunidades
tradicionais ou populações tradicionais como os povos não-indígenas que convivem na
floresta representados pelos ribeirinhos, seringueiros, quilombolas, pantaneiros, dentre
outros.
Os autores denotaram que o beneficiamento da castanha é um trabalho dispendioso
e custoso além de exigir método e mão-de-obra cujo o qual, muitas vezes, trabalham em
condições precárias. Concordaram que a quantidade necessária de recursos para viabilizar
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todas as etapas do processo, tanto de coleta quanto beneficiamento de castanha comparado à
receita proporcionada aos pequenos produtores, famílias tradicionais e aos povos indígenas
não é muito rentável.
Figura 14: Cooperativa e associados

Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013).
Com base nesta informação, conclui-se a importância do extrativismo da castanha
na formação da renda dos povos indígenas que convivem na floresta e a sua importância na
redução das disparidades socioeconômicas na região amazônica. Além disso, denota-se
identificar os recursos que a própria comunidade, organização ou coletor individual pode
dispor para a alimentação, ferramentas e transporte, e quais os recursos que a associação ou
cooperativa pode viabilizar junto a fontes financiadoras e como buscar formas para diminuir
estes custos.
Além disso, destaca-se que o mercado de Produtos Florestais Não-Madeiráveis, em
especial a castanha-do-Brasil tem recebido atenção cada vez mais crescente nos últimos anos
no Brasil. Segundo a ONU, o Brasil ainda permanece como um dos mercados com maior
potencial de crescimento de consumo, fazendo parte dos países entre os países (BRICS) que
tem capacidade para crescer tanto em volume, quanto em produtividade e qualidade.
Muitos dos autores pesquisados relataram que o setor Industrial no Brasil se
encontra fortemente agrupado no Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, e apesar de
atualmente muitas novas unidades industriais estarem se instalando nas regiões Sul, CentroOeste, Norte e Nordeste. Há o surgimento de várias pequenas e micro indústrias sendo
instaladas em pequenas propriedades constituídas por povos tradicionais e comunidades
tradicionais, criadas com apoio do governo e organizações não governamentais, passaram ter
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o beneficiamento da castanha como mais uma opção de renda, além do extrativismo, e em
alguns casos na transformação em outros produtos.
Figura 15: Loja e indústria que vendem produtos oriundos da castanha

Fonte: Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013).
Analisando o mercado sob o ponto de vista dos autores estudados, nota-se que a
maioria da produção é destinada para a geração de mercadorias voltadas ao uso alimentício
e nesse mercado têm a capacidade de aproveitar todos os insumos gerados pela castanha-doBrasil. Logo, existem várias formas de atuar no mercado da castanha, desde a venda do
ouriço, da castanha com casca, da amêndoa ou até mesmo da casca da castanha-do-Brasil.
Como cada setor possuí suas exigências, seus preços, suas dificuldades e seus clientes; é
fundamental conhecer e definir qual mercado será atendido em função das condições reais
de cada comunidade, organização ou indivíduos. É imprescindível aos extrativistas ter
consciência das próprias limitações ou das limitações existentes no mercado e dominar as
técnicas de beneficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos da castanha.
Figura 16: Exemplo de produtos oriundos da castanha

Fonte: Fotos Paes-de-Souza (2013).
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Nesta perspectiva, os autores salientaram que o mercado contempla a escolha de que
favorece a compra do produto mediante a retirada sustentável do mesmo pelas comunidades
indígenas e populações tradicionais da floresta e por empresas que escolhem um estilo de
desenvolvimento mais sustentável, com várias certificações, acordos e tratados. Portanto,
salienta a vantagem competitiva no mercado pelo uso de estratégias de desenvolvimento
sustentável, que vai desde a retirada da matéria prima, até a transformação do produto.
De acordo com a pesquisa, as indústrias, principalmente, de alimentos, cosméticos
e beneficiamento têm intensificado o desenvolvimento de produtos à base de Castanha-doBrasil. No segmento alimentício destacam-se amêndoas in natura, sorvetes, biscoitos,
bombons, entre muitos outros, percebe-se a existência de uma grande variedade de produtos
apenas neste segmento.
Existe também a participação incontestável de empresas atacadistas na capitalização
da distribuição da Castanha-do-Brasil junto às redes de supermercados, indústrias de
processamentos de castanha, rede de lojas de conveniência. Todo esse conjunto também
compõe o setor industrial dentro da cadeia da castanha.
Quando analisadas as instituições de fomento e pesquisa, muitas delas foram
retratadas como instituições e grupos organizados que somam esforços, conhecimentos e
recursos visando uma proposta comum em conjunto com seus Stakeholders alvos, em grande
parte formada pelos coletores. De acordo com os autores estudados, nessas parcerias é
importante definir as responsabilidades e limites de cada um sem perder a sua autonomia.
Por meio das parcerias as organizações podem desenvolver novas atividades e projetos,
fortalecer programas em andamento, ampliar os conhecimentos, captar recursos e aumentar
a capacidade de intervenção. Além do exposto, foram percebidos instituições e organizações
coordenadores locais da castanha funcionam como os principais agentes de fomento,
comunicação e disseminação das experiências e representatividade entre os extrativistas.
Nesse cenário integram-se também os atores sobre os quais os Stakeholders não têm
controle, e que influenciam e condicionam fatores que interferem nas estratégias individuais,
assim como estabelecem normas e padrões que protegem o consumidor, o extrativista, a
indústria e o comércio. Essas instituições, geralmente oriundas do poder público, representam
a esfera normativa, legal, fiscalizadora e política da cadeia.
Em vista do exposto, o número de agentes residentes da região amazônica no que se
refere a cadeia da Castanha-do-Brasil são de grandes proporções, pois existe diversos atores
que participam ou influenciam diretamente ou indiretamente a cadeia. E identificando estes
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agentes é possível estabelecer sua função dentro dos processos da castanha e qual os
relacionamentos que possuem com os demais atores.
Oliver e Ebers (1998) explicam que existe a necessidade de avaliar os motivos da
formação e da manutenção dos relacionamentos para o contexto das redes, sendo
fundamental analisar as suas consequências. Considerando que ator dentro da cadeia almeja
objetivos distintos, se faz necessário averiguar quais os objetivos na qual querem alcançar
nos relacionamentos e na cooperação. Nesse sentido, a preocupação central desse estudo
reside em identificar os processos e relacionamentos e definir a função e objetivos dos
Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers dentro da cadeia.

5.3 STAKES DA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL NO
ESTADO DE RONDÔNIA

Pretendeu-se caracterizar diferentes tipologias desses agentes e demonstrar a
atuação destes atores dentro da produção da castanha, e classificando conforme abordagem
teórica de Paes-de-Souza (2014) Stake Models dos Stakeholders, Stakewatchers e
Stakekeepers.
Desse modo, no presente trabalho, considera-se o escopo da teoria dos Stakes Model
conforme definida a qual é utilizada como suporte teórico e à análise da contribuição e a
influência dos relacionamentos entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers.
Inicialmente, procurou-se relatar quem são estes agentes e qual a função que exercem dentro
da cadeia da castanha-do-Brasil em Rondônia, além de mencionar os autores que
identificaram tais Stakes e posteriormente, classificados conforme seu papel. Através da
compreensão destes elementos foram estabelecidos os relacionamentos existentes e a relação
triangular entre esses Stakes.
Neste capítulo trazem os conceitos centrais dessa pesquisa, segundos Paes-de-Souza
e Silva (2014), Stakeholders são as partes com interesse e participação real na organização,
são os interessados que representam a organização dentro do núcleo central. Nesse âmbito,
pode-se considerar-se que os Stakeholders dentro da cadeia produtiva da castanha-do-Brasil
são todos aqueles ligados diretamente aos processos produtivos da cadeia que compõe a
coleta, a transformação, o transporte, a venda e o consumo dos produtos e subprodutos
oriundos do ouriço e da castanha.
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Em relação aos Stakewatchers, Paes-de-Souza e Silva (2014) afirmam que eles
possuem interesses reais na empresa, e possuem poder considerável sobre a organização, mas
esta dificilmente consegue influenciá-los, pois são independentes. Nesse sentido, admite-se
para esta pesquisa que os Stakewatchers são todos aqueles com influência e interesse na
cadeia, mas que não participa ativamente dos processos de produção e comercialização dela,
conhecidos por exercerem atividades de apoio, fomento, pesquisa e financiamento ou
qualquer outra atividade não ligada a produção e comercialização dos produtos e subprodutos
da castanha.
Por último, os Stakekeepers são apresentados conforme Paes-de-Souza e Silva
(2014) explicam que os Stakekeepers são os reguladores independentes que não tem
participação direta na organização, mas possuem influência e controle, impõem regras e
restrições à empresa, enquanto esta tem pouco impacto recíproco sobre os reguladores.
Diante do escopo da pesquisa, os Stakekeepers são aceitos como aqueles que possuem poder
regulador dentro da cadeia apresentando atividades de fiscalização, monitoramento,
legislativa, legitimadora, constitucional, institucional, normativa e/ou punitiva.
Em vista disso, foi necessário dividir estes atores em categorias para facilitar o
processo de categorização. Essas categorias foram definidas conforme Teoria dos Stakes
Model. Portanto, as categorias foram estabelecidas como: Stakeholders, Stakewatchers e
Stakekeepers.
5.3.1 Stakeholders
A primeira categoria estabelecida foi a dos Stakeholders. Nessa categoria foram
definidos todos aqueles que estão relacionados diretamente com os processos da cadeia,
sejam eles, extrativistas, processadores, transformadores, vendedores, transportadores,
fornecedores ou consumidores. Admite-se para esse grupo os atores extrativistas, que se
aventuram adentro da floresta ou em propriedades em busca de coletar ouriço no castanhal.
Entre esses atores se encontram os coletores individuais, famílias tradicionais, associações e
cooperativas extrativistas compostas pelas comunidades nativas das florestas e povos
indígenas. Além disso, se encontram indústrias responsáveis pela transformação da castanha
e outros subprodutos dela em novos produtos voltados para o mercado, e aqueles que
participam do comércio, assim como, seus consumidores.
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Mediante a pesquisa, também foram encontrados atores que não se adequam as
outras categorias, mas que possuem atuação dentro da cadeia da castanha. Esses atores
articulam sinergias com as demais organizações, mais notadamente com a dos extrativistas,
possuindo atividades de apoio, organização e representação para os Stakeholders extrativistas
e comerciantes.
Conforme a pesquisa realizada, foi levantado todos aqueles que tem interesse direto
na cadeia produtiva - os Stakeholders, e a partir deles foi elaborado o quadro 12
demonstrando a classificação e descrevendo a atuação desses atores.
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Quadro 12: Análise dos Stakeholders
Stakeholders
RECA
-Reflorestamento
Econômico Consorciado e
Adensado

Descrição

Atuação dentro da cadeia

Tem como origem um grupo de agricultores oriundos de várias partes do Brasil, que
foram assentados em uma demarcação do INCRA, no antigo seringal Santa Clara. É
uma organização social, produtiva e de base familiar comunitária, referência pelo
caráter solidário que promove a sustentabilidade e o bem viver respeitando a
sociobiodiversidade da Amazônia.
Ocupam área indígena na região de Ponto do Abunã e dentre outras atividades se mantém
da coleta da castanha.

Compram, processam e comercializam os
produtos derivados da castanha.

Comunidade
Indígena
Kaxarari
Grupo Extrativistas de Vista
Indivíduos do Distrito de Vista Alegre do Abunã que atuam na atividade extrativa da
Alegre do Abunã
castanha-da-Amazônia.

Coletam e quebram o ouriço
comercializam a castanha.
Coletam
o
ouriço,
quebram
comercializam a castanha.

e

Grupo
de
Nômades

Coletam
o
ouriço,
quebram
comercializam a castanha.

e

Grupo
Extrema
Grupo Extrativistas de Nova
Califórnia
Propriedade Agroextrativista

Coletam
o
ouriço,
quebram
e
comercializam a castanha.
Coletam
o
ouriço,
quebram
e
comercializam a castanha.
Coletam
o
ouriço,
quebram
e
comercializam a castanha.
Coletam o ouriço, quebram, para consumo
e comercializam o excedente.
Processam e comercializam.

Extrativista Operam na cadeia da ponta do Abunã, porém coletam castanha de forma "nômade" em
reservas, áreas indígenas e terras particulares nos Estados de Rondônia e Amazonas.
São trabalhadores da construção civil que em são atraídos pelo preço da castanha a cada
safra.
Extrativistas
de Atuam na atividade extrativa da castanha-do-Brasil.

Coletor Individual
Cooperativa de Produtores
Rurais Organizados para
Ajuda Mútua COOCARAM

Atuam na atividade extrativa da castanha-do-Brasil.
Possuem castanhais e coleta da castanha.
Pessoa que coleta individualmente o ouriço da castanha em propriedade privada e/ou
na floresta para consumo próprio ou para adquirir uma renda extra.
Comerecializa além da castanha-do-Brasil, o café o guaraná.
localiza-se na Rua Orestes Matana, 690 - Setor Industrial – Ji-Paraná.

e

Continua na próxima página.
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...continuação da página anterior
Associação de produtores Comercializa castanha-do-Brasil. Participa de um projeto coordenado por uma Coletam o ouriço e o comercializam.
organização não governamental para fortalecimento organizacional e geração de renda.
indígenas povo Zoró
Atualmente, a comunidade é composta por 625 pessoas distribuídas em 24
aldeias.Fundada em 1997 a APIZ, apesar de estar situada no território indígena no Estado
do Mato Grosso e mantém forte relacionamento com o sudeste de Rondônia, pois
pertence à jurisdição da FUNAI nesta região. Desde 2004 a APIZ
Associação Indigena Zavidjaj
Djiguhr
ASSIZA

Associação Indígena Karo
Pajgap
Indústria Candela - Porto
Maldonado – Peru
Planta de Beneficiamento de
Riberalta
Telma Q. Coutinho Indústria e Comércio de
Sorvetes Ltda
- Nome fantasia:
Sorveteria Dullim
Indústrias Locais Centro Sul
do País

Comercializa castanha-do-Brasil, ASSIZA é composta pelo povo Ikolen, que também
se autodenominam Gavião, estão distribuídos em seis aldeias: Igarapé Lourdes, Ikolen,
Cacoal, Nova Esperança, Castanheira e Ingazeira. Todas situadas na Terra Indígena
Igarapé Lourdes. Esta associação foi criada em 2011, a partir de uma reformulação de
outras duas que a antecederam, trata-se da APIG instituída no início dos anos 90 que
posteriormente mudou o nome para APIIL. Como dito o povo Gavião divide com o
povo Arara a ocupação do TI Igarapé Lurdes.
Comercializa castanha-do-Brasil

Coletam o ouriço e o comercializam.

É uma organização de comércio alternativo, fundada em 1989, dedicada à
transformação e comercialização de produtos orgânicos, contribuindo para o
desenvolvimento e fortalecimento das cadeias de valor com base em Biodiversidade
peruana.
Indústria de processamento de castanha me Riberalta/Bolívia.

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.

Fundada em 1975, atualmente atende em todos os municípios de Rondônia e Acre, na
comercialização e distribuição de sorvetes produzidos a base de poupa de frutas
naturais.

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.

Indústrias nacionais localizadas na região centro-sul do Brasil.

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de castanha e de seus
produtos e subprodutos.

Coletam o ouriço e comercializam a
castanha

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.

Continua na próxima página.
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Supermercados nacionais no localizados na região centro-sul do Brasil.
Supermercados Nacionais
Empresa Inovam Brasil

Cooperativa
Central
de
Comercialização Extrativista
do Estado do Acre –
COOPERACRE
Feiras

Fundada em 2004, é uma indústria do ramo de extração de óleo vegetal em bruto que
trabalha com ativos vegetais extraídos de plantas e sementes, destinados à
industrialização de cosméticos e de fitoterápicos, assim como ao setor de alimentos e
bebidas.
Fundada em 2001, com a necessidade de comercialização dos produtos da Amazônia
oriundos do extrativismo, a Cooperacre atualmente é responsável pela maior produção
de castanha beneficiada do país. Está presente em 14 municípios acreanos e tem
capacidade para produzir mais de 3.000 toneladas de castanha, contando com 2.500
cooperados.
Feira dos mais variados comércios da castanha e de seus produtos e subprodutos.

Casa do Seringueiro

Usina de beneficiamento de castanha no município de Sena Madureira, sendo
considerado um importante agente do Arranjo.

Atravessadores

Compram produtos a um preço mais barato e realizam a locomoção e venda as
indústrias e ao comércio interno e externo. No entanto, eles acabam desvalorizando a
mão-de-obra dos coletores por comprar a castanha a um preço não justo aos
extrativistas. Portanto é considerado um empecilho para a cadeia de valor da castanha.
Caracterizam a venda da castanha e de seus produtos e subprodutos para outras
indústrias e mercados fora do estado que não foram especificados. Entre esses estados
se encontram: Acre; Amazonas; Goiás; Mato Grosso; Pará; Paraná; São Paulo.
Caracterizam a venda da castanha e de seus produtos e subprodutos para outras
indústrias e mercados fora do país na qual não foram especificados. Entre esses países
se encontram: Austrália; Bolívia; China; Estados Unidos; Peru; Reino Unido; União
Europeia.
Continua na próxima página.

Comércio Interno para outros
estados
Comércio Externo para outros
países

Compra,
beneficiamento
e
comercialização de castanha.
Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de castanha e de seus
produtos e subprodutos.
Compra,
beneficiamento
comercialização de castanha.

e

Compra,
beneficiamento
comercialização de castanha.
Compra,
beneficiamento
comercialização de castanha.

e

Compra,
beneficiamento
comercialização de castanha
indústrias e comércio.

e
e
para

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de castanha e de seus
produtos e subprodutos.
Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de castanha e de seus
produtos e subprodutos.
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...continuação da página anterior
Oliveira & Marilac Ltda. – Empresa de gestão familiar, criada no ano de 1999 e sediada no município de JiParaná/RO. Na atualidade conhecida pelo nome fantasia Castanha Rondônia, iniciou
EPP;
suas atividades mercantis sob o nome fantasia Maquina Marília e posteriormente adotou
sob o nome fantasia Cerealista Uberabão. A empresa desenvolve se nicho de mercado
na comercialização de cereais em grãos em geral incluindo a castanha in natura, que
ainda é o capital principal da entidade. A organização modernizou-se em 2010
implantando novo seguimento de castanha processada e desidratada embalada a vácuo,
inteiras, quebradas, fatiadas ou trituradas. O seu abastecimento é distribuído em 60%,
30% e 10% originários dos Estados de Rondônia, Acre e Mato Grosso respectivamente,
a capacidade de operação é entre 15 a 30 toneladas de castanha beneficiadas, o produto
está disponível nas redes de supermercados na capital e no interior de Rondônia.
Floresta Produtos Naturais Fundada no município de Ariquemes/RO no ano de 2003, trabalha como o nome
fantasia Produtos da Amazônia. O produto Castanha-do-Brasil é apresentado embalado
Ltda. – ME
a vácuo e desidratada inteiras ou quebradas, utiliza como canal de distribuição redes de
supermercados em todo o Estado de Rondônia.
Mega Bom Indústria e
Fundada no ano de 2007 na cidade de Cacoal/RO com o nome fantasia Sorveteria Mega
Comércio de Sorvetes Ltda.
Bom. A empresa criou uma linha de soverte de castanha comercializada em potes de 2
litros, seus produtos são facilmente encontrados nas redes de supermercados, padarias,
lojas de conveniência.
COOPERIACO
Cooperativa vinculada a COOPERACRE.
Compradores Bolivianos

Grupo de intermediários Bolivianos compradores de castanha na ponta do Abunã.

Grupo de Caminhoneiros

Grupo formado por pessoas que conduzem veículo de locomoção de mercadorias
(caminhão).

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.

Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.
Compra, beneficiamento, transformação e
comercialização de seus produtos.
Organização da produção, compra de
matéria prima do produtor e venda para a
Cooperativa Central.
Compram, revendem e/ou utilizam para
consumo próprio
Intermediários que realizam o movimento
da castanha e seus produtos e subprodutos

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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A partir do quadro 12, vale ressaltar que também foi mencionado o coletor
individual, que representa a categoria de coletores formada pelas famílias tradicionais da
floresta, indígenas, coletores de suas propriedades e coletores que aventuram sozinhos ou em
acompanhados de poucas pessoas sem a formação de um grupo específico para extração. Do
mesmo modo, foi verificado que as associações extrativistas eram compostas
majoritariamente

em

povos

indígenas

enquanto

que

as

cooperativas

eram

predominantemente compostas por povos e famílias tradicionais da floresta. Segundo o
material de pesquisa, o ouriço é coletado principalmente por pequenos produtores e famílias
rurais, coletores isolados, cooperativas e associações extrativistas compostas em sua maioria
por indígenas e comunidades tracionais da floresta.
Outro ponto levantado, é apenas uma parte desses extrativistas processam, ou seja,
quebram o ouriço e realiza a retirada, limpeza e secagem das castanhas. Isso provavelmente
se deve ao fato do beneficiamento da castanha demandar muitos recursos cujos os quais os
extrativistas que não dispõe de capital e não estão incluídos a associações, cooperativas ou
grupos dificilmente conseguiram trabalhar com esse processo. Logo, esses extrativistas
procuram vender o ouriço ou a castanha, geralmente, para associações ou cooperativas de
beneficiamento, transformação e revenda. Entretanto, alguns destes atores também
apresentaram venda para atravessadores; pequenas e médias indústrias; e feiras.
Analisando o que Souza filho et al (2016) exemplifica que os Stakeholders
identificados na cadeia da castanha são compostos pelos fornecedores, consumidores
produtores, associações, cooperativas e povos da floresta. No entanto, de acordo com a
pesquisa, também se notou a existência de outros Stakeholders, assim como diferentes
coletores, que por exemplo são individuais, além da existência de transportadores, indústrias
e comércios ligados a produção e comercialização na cadeia.
Percebeu-se que muitas indústrias apresentavam a venda direta ao consumidor onde
realizavam concomitantemente duas funções, a de transformação e a de venda direta ao
consumidor. Portanto neste tópico, apresenta aquelas instituições que exercem função
industrial, ou toda aquela atividade intermediária que representa os responsáveis pela
transformação da matéria-prima em produto final, destinados ao consumidor.
Conforme o quadro, também foi perceptível que muitas indústrias de transformação,
além de, venderem seus produtos ao comércio também possuem lojas aonde também vendem
seus produtos diretamente ao consumidor final estabelecendo duas funções que a
transformação da castanha em produto e a comercializações destes produtos. Por mais que
exista uma venda local para a região, a maioria das vendas da castanha in natura é creditada
aos estados do Sudeste e para a exportação.
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Também se percebe a existência de cooperativas que não realizam a extração do
ouriço e que somente compram o ouriço coletado e realizam o beneficiamento deste produto,
vendendo as castanhas oriundas deste processo. Segundo os autores, o processo de
beneficiamento da castanha é árduo e demanda muito tempo e mão-de-obra, além de
conhecimentos tradicionais e específicos para a quebra da castanha, o que é muito custoso
para ser realizado por coletores individuais e pequenas famílias. Portanto, como o comércio,
em grande parte, prima pelas castanhas já beneficiadas, essas cooperativas são a ponte entre
as famílias tracionais e os coletores individuais com o comércio.
Outros Stakeholders pertinentes, apontado pela pesquisa, são os compradores
bolivianos, pois são em grande parte o destino da venda dos atravessadores. Devido a essa
venda clandestina, uma parte do capital de castanhas é direcionada a Bolívia, onde as
castanhas que eram negociadas no mercado brasileiro passam então a atender o mercado
boliviano, e em alguns casos, exportadas de volta ao Brasil.
Aliado a essa concepção, também foi aceito aqueles que praticavam qualquer tipo
de comércio dos produtos ou subprodutos da castanha-do-Brasil, ou seja, todo aqueles
representando o grupo de atores que estão em contato com o consumidor final viabilizando
a logística, venda e distribuição do produto final. Esse grupo é formado pelos agentes sociais,
associações não extrativistas ou beneficiadoras e outros grupos não possuem vínculos ou
parcerias com o governo. Essas organizações mobilizam, organizam, coordenam e
representam os extrativistas, associações e cooperativas para o melhor desenvolvimento das
suas atividades produtivas, criando e desenvolvendo capacidades e habilidades que
possibilitem o acesso do seu produto ao mercado.
O estudo demonstrou que apesar desses atores não participarem diretamente das
atividades da cadeia, exercem funções notáveis de amparo aos outros Stakeholders com quem
operam. Esses agentes desenvolvem relacionamentos de acordo com suas atividades e
interesses, congregando pequenas parcerias e acordos, que podem ser coordenados por
mecanismos formais e informais, que fornecem apoio a atividade da cadeia.
5.3.2 Stakekeepers
Quanto aos Stakekeepers, procurou-se analisar o ambiente institucional e normativo
da cadeia e a esfera política inerente. Essas instituições contemplam os sistemas legais e
fiscalizador, padrões e costumes, políticas macroeconômicas, tarifárias, tributárias,
comerciais e setoriais adotadas ou sancionadas pelo governo.
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Considera-se para este estudo, que Stakekeepers são entidades componentes do
governo nas esferas federal, estadual e municipal e demais agentes, autarquias, fundações e
organizações públicas ou a serviço do poder público. Baseado nisso objetivou relatar as
influências e atuação deste determinado grupo, de acordo com as variáveis encontradas nos
fatos investigados, representados também no quadro 13.
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Quadro 13: Análise dos Stakekeepers
Stakekeepers
Governo do Estado de Rondônia

Secretaria Especial de
Assistência à Saúde Indígena
- SIASI

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
- MAPA
Ministério da
Fazenda (MF)
Ministério do
Planejamento,
Desenvolviment
o e Gestão – MP
Conselho
Monetário
Nacional –
CMN
Ministério do Meio Ambiente –
MMA

Descrição

Atuação dentro da cadeia

Poder Executivo do Estado de Rondônia. É a estrutura central de Governo.

Executa e planeja políticas públicas estaduais que
afetam a região.

A SESAI é responsável por coordenar e executar a Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema Único de Saúde.

Desenvolve ações de atenção integral à saúde
indígena e educação em saúde, em consonância
com as políticas e os programas do SUS e
observando as práticas de saúde tradicionais
indígenas; e realiza ações de saneamento e
edificações de saúde indígena.
Planejar e coordena as políticas que influenciam
o pequeno produtor e o comércio da castanha.

O MAPA é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à
agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização
de serviços vinculados ao setor agropecuário.
O MF é o órgão da estrutura administrativa da República Federativa do Brasil
responsável pela formulação e execução da política econômica.

Estabelece normas e padrões financeiros que
influenciam o mercado e a moeda.

O MP tem como missão planejar e coordenar as políticas de gestão da Planejar e coordena as políticas que influenciam
administração pública federal, para fortalecer as capacidades do Estado para o pequeno produtor e o comércio da castanha.
promoção do desenvolvimento sustentável e do aprimoramento da entrega de
resultados ao cidadão.
O CMN é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional e tem a
responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a
estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do País.

Estabelece normas e padrões financeiros que
influenciam o mercado e a moeda.

Criado em 1992, tem como competência formular e implementar políticas
públicas ambientais nacionais de forma articulada e pactuada com os atores
públicos e a sociedade para o desenvolvimento sustentável.

Formular e implementa políticas públicas
ambientais nacionais de forma articulada e
pactuada com os atores públicos e a sociedade
para o desenvolvimento sustentável.

Continua na próxima página.
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Companhia Nacional de
É uma empresa pública vinculada ao MAPA, presente em todas as regiões
abastecimento - CONAB
brasileiras, com superintendências nos 26 estados e no Distrito Federal, além
de mais de 90 Unidades Armazenadoras. Tem a função de promover a
garantia de renda ao produtor rural, a segurança alimentar e nutricional e a
regularidade do abastecimento, gerando inteligência para a agropecuária e
participando da formulação e execução das políticas públicas, dentre as quais
a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).
Gerência de Produtos da
Órgão vinculado a CONAB, responsável pela execução da PGPM-Bio.
Sociobiodiversidade - GBA

Ministério do
Desenvolvimento
Agrário
- MDA

Ministério do
Desenvolvimento Social –
MDS

Realiza levantamentos para prever safras,
acompanhamento do comportamento da
produção e dos preços, participação na
administração do escoamento da safra agrícola
nacional e formulação de estudos que balizam as
políticas agrícola e de abastecimento.

Promover estudos, pesquisas e implementação de
ações em defesa do meio ambiente; promover
projetos e ações que visem a conservação e
preservação e recuperação do meio ambiente;
promover projetos de urbanização; Estimular a
parceria e o diálogo local; e desenvolver projetos
de consultoria ambiental e assessoria técnica.

O MDA tem como competências as formulação e implementação de polític
as relacionadas a reformaagrária; promoção do desenvolvimento sustentáve
l do segmento rural constituído pelos agricultores familiares; identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, além da regularizaçã
o fundiária na Amazônia.

Formula as diretrizes de ação governamental para
a agricultura familiar, o pequeno e médio
produtor rural e o cooperativismo, além de
planejar,
fomentar,
orientar,
coordenar,
supervisionar e avaliar, no âmbito do Mapa,
atividades relacionadas com assistência técnica e
extensão rural, cooperativismo e associativismo,
agroextrativismo, agricultura urbana e periurbana
e infraestrutura para área rural.

O MDS é Órgão do Governo Federal responsável pelas políticas nacionais
de desenvolvimento social; de segurança alimentar e nutricional; de
assistência social e de renda de cidadania no país, sendo também o gestor do
Fundo Nacional de Assistência Social. Dentre os serviços ofertados ao
público estão o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;
o Programa Cisternas; e o Bolsa Família.
Continua na próxima página.

Formula e implementa grandes projetos
estruturantes macrorregionais que versam sobre
desenvolvimento social; de segurança alimentar e
nutricional; de assistência social; de renda; e
cidadania.
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O MDS é Órgão do Governo Federal responsável pelas políticas nacionais
de desenvolvimento social; de segurança alimentar e nutricional; de
Ministério do
Desenvolvimento Social – assistência social e de renda de cidadania no país, sendo também o gestor
do Fundo Nacional de Assistência Social. Dentre os serviços ofertados ao
MDS
público estão o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal; o Programa Cisternas; e o Bolsa Família.
Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária – INCRA
Grupo de Trabalho
Interministerial - GTI
Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e
Serviços – MDIC
Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e
Comunicações -MCTIC

Ministério da Integração
Nacional – MI

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem a
função de executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário
nacional. Atualmente o Incra está implantado em todo o território nacional
por meio de 30 superintendências regionais.
O GTI é grupo de trabalho relacionado à PGPM-Bio, e tem a competência
de indicar as cadeias produtivas prioritárias ou à revisão de preços mínimos,
aprovar a proposta de preços mínimos; propor ações de apoio à
comercialização; e monitorar e avaliar as ações.
O MDIC é um órgão integrante da estrutura da administração pública
federal direta, que tem a função de promover o desenvolvimento econômico
por meio de políticas de estímulo ao comércio exterior, à indústria,
comércio e serviços, e à inovação empresarial.
O MCTIC é órgão da Administração Federal direta, e tem como
competências, dentre outras, tratar dos assuntos relacionados a Política
nacional de: telecomunicações; serviços postais, telecomunicações e
radiodifusão; pesquisa científica e tecnológica e de incentivo à inovação;
desenvolvimento de informática e automação; biossegurança; espacial;
nuclear; além da Articulação com os Governos dos Estados, do Distrito
Federal e Municípios, para planejamento, coordenação, supervisão e
controle das atividades de ciência, tecnologia e inovação.
O MIN é responsável pela formulação e condução da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional e dos planos e programas regionais de
desenvolvimento; por meio de estratégias de integração das economias
regionais e de diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia.

Formula e implementa grandes projetos
estruturantes macrorregionais que versam sobre
desenvolvimento social; de segurança alimentar e
nutricional; de assistência social; de renda; e
cidadania.

Formula e implementa grandes projetos
estruturantes macrorregionais que versam sobre
reforma agrária e ordenamento fundiário
nacional.
Controlam e exercem poder de polícia sobre os
preços da cadeia e fornecem apoio ao comércio.
Desenvolvem políticas públicas, programas e
ações, assim como, rege e exerce poder de polícia
sobre a legislação comercial e empresarial.
Garantem e promovem o avanço da ciência,
tecnologia, inovação e comunicações visando o
desenvolvimento sustentável e a melhoria da
qualidade de vida da sociedade brasileira através
de projetos e pesquisas.

Desenvolvem e controlam políticas públicas,
programas e ações federais e regionais,
incluindo a região Amazônica.

Continua na próxima página.
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O MIN é responsável pela formulação e condução da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional e dos planos e programas regionais de
Ministério da Integração
desenvolvimento; por meio de estratégias de integração das economias
Nacional – MI
regionais e de diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia.
O MJ é o Órgão Federal que tem como área atuação a defesa da ordem
jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; política
judiciária; direitos dos índios; políticas sobre drogas; defesa da ordem
econômica nacional e dos direitos do consumidor; nacionalidade, imigração
Ministério da Justiça - MJ e estrangeiros; prevenção e repressão à lavagem de dinheiro e cooperação
jurídica internacional; defesa dos bens e dos próprios da União e das
entidades integrantes da administração pública federal indireta; articulação,
coordenação, supervisão, integração e proposição das ações
governamentais e do Sistema Nacional de Políticas sobre
Droga; política nacional de arquivos; e assistência ao Presidente da República
em matérias não afetas a outro Ministério.

Ministério da Educação –
ME
Sociedade Civil
Organizada
Sindicato Rural

Órgão Federal que tem como área de competência a política nacional de
educação; a educação infantil; a educação em geral, compreendendo ensino
fundamental, ensino médio, educação superior, educação de jovens e
adultos, educação profissional e tecnológica, educação especial
e educação a distância, a avaliação, a informação e a pesquisa educacionais;
a pesquisa e a extensão universitárias; e o magistério.
Estrutura de ação social e coletiva constituída de grupos e indivíduos
não oriundos do Estado.
Sindicato formado por produtores rurais que visa defesa dos interesses
econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus associados.

Desenvolvem e controlam políticas públicas,
programas e ações federais e regionais,
incluindo a região Amazônica.
Estabelecem, em suma, políticas, normas e a
política nacional de ordem jurídica, dos direitos
políticos e das garantias constitucionais e defesa
civil.

Estabelecem políticas, normas e a política
nacional de educação para todos os níveis
educacionais.

Pressionam o governo para garantir a estabilidade
e manutenção das políticas e ações públicas, além
de ditarem o comportamento do mercado
mediante cadeia produtiva da castanha.
Apoio aos extrativistas, na comercialização como
intermediário e defesa dos interesses da classe.
Estabelece normas e padrões os produtores rurais.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Mediante o exposto, nota-se que a maioria delas participam principalmente da
cadeia estabelecendo normas, padrões e políticas públicas que influenciam as relações e o
mercado existentes dentro da cadeia. Nesse âmbito, percebe-se também que algumas dessas
instituições apresentaram também, além das políticas públicas e dos aspectos normativos
legais existentes, projetos de pesquisa e políticas de incentivos.
Comparando a Souza Filho et al (2016), que percebeu a Esfera política, Sindicatos,
Mídia, Sociedade e Políticas Internacionais. Além destes percebe-se as Entidades Fiscais
Nota-se que essas instituições atuam sobre os Stakewatchers, principalmente entre as
instituições financiadoras, e sobre os Stakeholders, mais notadamente sobre os coletores,
processadores, famílias extrativistas e pequenas indústrias. Esses agentes podem exercer sua
influência na cadeia de forma direta, como por exemplo as normas, fiscalização e políticas
de incentivos; e de forma indireta, tais como infraestrutura adequada, logística de transporte
e políticas de câmbio.
Ademais a isso, esses entes também outorgam legitimidade aos Stakewatchers,
políticas públicas e aos normativos referentes aos produtos e processos da castanha-doBrasil, bem como legitimam consequentemente os extrativistas, por intermédio do
reconhecimento do ambiente no qual a atividade está inserida. Partindo, disso foi possível
estabelecer que a maioria desses Stakekeepers exercem a função de Normativa, Legal, Fiscal
e Institucional, pois são responsáveis pelo ambiente institucional e normativo da cadeia que
atuam, em grande parte, indiretamente legitimando, estimulando e fomentando a atividade
extrativista, transformação e venda da castanha.
5.3.3 Stakewatchers
Por meio dos dados obtidos, foi possível estabelecer as instituições que
desenvolvem as atividades de pesquisa, fomento e financiamento. Partindo da análise das
dissertações, entende-se como atividades de fomento aquelas que fornecem serviços de
apoio, assistência técnica e outras atividades de amparo aos Stakeholders. Atividades de
pesquisa são consideradas aquelas em procura-se obter conhecimento científico que possui
valor para a comunidade científica e para o interesse público, privado e social.
Compreende como atividades de financiamento em que as instituições são
responsáveis pela análise e aprovação do financiamento e empréstimos aos Stakeholders.
Baseado neste conhecimento foi composto o quadro 15 procurando descrever esses atores e
sua atuação na cadeia da castanha-do-Brasil.
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Quadro 14: Análise do Stakewatchers
Stakewatchers

Centro de
Biotecnologia da
Amazônia - CBA

Instituto Nacional de
Pesquisas na
Amazônia - INPA
Empresa Brasileira
de Pesquisa
Agropecuária –
EMBRAPA
Superintendência do
Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM
Superintendência da
Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA

Descrição

Atuação dentro da cadeia

Iniciativa do Governo do Brasil, em parceria com a comunidade
científica e o setor privado, e tem objetivos desenvolver novas
tecnologias a partir de pesquisas integradas, que serão realizadas
direta e indiretamente por uma rede de laboratórios regionais e
nacionais. O CBA está apto a oferecer suporte para as empresas de
transformação e industrialização de produtos naturais em suas mais
diversas, possibilitando a criação de mecanismos de inserção das
populações tradicionais da Amazônia na economia regional.
Criado em 1952 o INPA realiza estudos científicos do meio físico e
das condições de vida da região amazônica para promover o bemestar humano e o desenvolvimento socioeconômico regional.

Realiza projetos de pesquisa, de implementação e de novas
tecnologias as indústrias e propriedades que realizam a
transformação da castanha.

Realiza projetos de pesquisa, de Capacitação,
Administração, Ações Estratégicas, Extensão aos produtores
rurais.

Foi criada em 1973. Vinculada ao MAPA é uma empresa de inovação Realiza projetos de pesquisa, de Capacitação,
tecnológica focada na geração de conhecimento e tecnologia para Administração, Ações Estratégicas, Extensão, novas
agropecuária brasileira.
tecnologias aos produtores rurais, associações e indústrias.
Criada em 2007 a SUDAM é vinculada ao MIN, e tem a função de
promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia
assegurando a erradicação da miséria e a redução das desigualdades
regionais.

Oferece incentivos fiscais, financia projetos, realiza
convênios e transferências, desenvolve programas e ações
que objetivam a redução da pobreza, a promoção e a
inovação tecnológica e a integração econômica
intrarregional.
Promove o desenvolvimento econômico regional, mediante
geração, atração e consolidação de investimentos, apoiado
em educação, ciência, tecnologia e inovação, visando à
integração nacional e inserção internacional competitiva.

Autarquia vinculada ao MDIC, que administra a Zona Franca de
Manaus, com a responsabilidade de construir um modelo de
desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os
recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da
qualidade de vida das populações locais.
Continua na próxima página.
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Banco da Amazônia Banco comercial de economia mista, organizado sob a forma de
BASA
sociedade anônima de capital aberto onde o Governo Federal
Brasileiro detém a maioria das ações. O BASA tem sua atuação
voltada para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal,
através da definição de critérios rigorosos na análise do crédito.
Integra o MMA e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente.
Tem a função de executar as ações do Sistema Nacional de Unidades
Instituto Chico ,
de Conservação - UCs, podendo propor, implantar, gerir, proteger,
Mendes de
fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União, além de
Conservação
fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e
do Meio
conservação da biodiversidade.
Ambiente
- ICMbio
Empresa Estadual de
Têm a competência de planejar, coordenar e executar programas de
Assistência Técnica e
assistência técnica e extensão rural, de acordo com as políticas de
Extensão Rural do
ação dos governos Federal, Estadual e Municipais. Promove estudos,
Estado de Rondônia pesquisas, análises, perícias e divulgações técnicas, objetivando
EMATER
fornecer subsídios para estabelecer ou reformular normas técnicas e
operacionais.
Fundado em 1808, o BB foi a primeira instituição bancária a operar
no país. Com vocação para políticas públicas tem foco no
Banco do
desenvolvimento sustentável do país e no interesse comunitário. Por
Brasil - BB
meio da adoção de práticas sustentáveis busca aperfeiçoar economias
locais de forma inclusiva e participativa. Atua no segmento bancário,
investimentos, gestão de recursos, seguros, previdência e
capitalização, dentre outros.
Fundação
Universidade pública de Rondônia. Criada em 1982, atualmente
Universidade Federal
possui oito campi, localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal,
de Rondônia - UNIR
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de
Moura e Vilhena.

Fornece financiamento as pesquisa assim como o crédito de
fomento.

Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção,
preservação e conservação da biodiversidade e exercer o
poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades de
Conservação federais.

Realizam projetos de capacitação dos agricultores e jovens
rurais e a identificação de saneamento básico como
instrumento de saúde pública, ações que promovem proteção
à saúde das populações e à preservação do meio ambiente.
Fornece acesso ao crédito aos stakeholders da cadeia em
geral.

Realiza projetos de pesquisa versando sobre de Capacitação,
Administração, Ações Estratégicas, Extensão, novas
tecnologias aos produtores rurais, associações e indústrias,
biodiversidade, saúde pública, entre outros.

Continua na próxima página.
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Serviço Nacional de
Foi criado pela Lei 8.315 de 23 de dezembro de 1991 nos moldes
Aprendizagem Rural do SENAI e SENAC e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10
SENAR
de junho de 1992. É uma Instituição de direito privado, paraestatal,
mantida pela classe patronal rural, vinculada à - CNA e dirigida por
um Conselho Deliberativo, de composição tripartite e paritária, por
ser composto por representantes do governo, da classe patronal
rural e da classe trabalhadora, com igual número de conselheiros.
Possui uma Administração Central, que executa a administração da
instituição, com sua sede em Brasília.
Serviço Brasileiro de
Entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos,
Apoio às Micro e
fundada em 1972 com o nome de CEBRAE (Centro Brasileiro de
Pequenas EmpresasApoio à Pequena e Média Empresa), era uma entidade vinculada ao
SEBRAE
Governo Federal. Em outubro de 1990, se transformou em Sebrae
(Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas),
desvinculando-se da administração pública e tornando-se um
serviço social autônomo, sem fins lucrativos.
Serviço Nacional de
Instituição brasileira de educação profissional aberta a toda a
Aprendizagem
sociedade. Foi criado em 10 de janeiro de 1946 através do decretoComercial lei 8.621.[3] É uma entidade privada com fins públicos que recebe
SENAC
contribuição compulsória das empresas do comércio e de atividades
assemelhadas. A nível nacional é administrado pela Confederação
Nacional do Comércio.
Fundação Nacional do
Criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
Índio - FUNAI
vinculada ao Ministério da Justiça, é a coordenadora e principal
executora da política indigenista do Governo Federal. Sua missão
institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas
no Brasil.

Organizar, administrar e executar, em todo território
nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social
de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.

Capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e
competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando
o empreendedorismo no país.

Desenvolver pessoas e organizações para o mundo do
trabalho com ações educacionais e disseminação de
conhecimentos em Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

Promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável
das populações indígenas além de estabelecer a articulação
interinstitucional voltada à garantia do acesso diferenciado
aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas, por
meio do monitoramento das políticas voltadas à seguridade
social e educação escolar indígena, bem como promover o
fomento e apoio aos processos educativos comunitários
tradicionais e de participação e controle social.
Continua na próxima página.
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Igreja
Instituição religiosa que oferece serviços religiosos, apoio e de
filantropia.

Igreja que serve como ponto de apoio aos extrativista, na
comercialização com intermediário.

Secretaria de Estado
de Desenvolvimento
Florestal, da Industria,
do Comércio e dos
Serviços Sustentáveis SEDENS

Secretaria de Estado responsável pelo desenvolvimento de projetos
e políticas relativas ao desenvolvimento Florestal, a Industria, ao
Comércio e Serviços Sustentáveis em geral.

Desenvolvimento de projetos de agroindústrias que atendam
a realidade local.

Partido Político

Grupo organizado, legalmente formado, com base em formas
voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar
o poder político.

Sede de Partido Político que serve como ponto de apoio aos
extrativistas, na comercialização com intermediário.

Associação Porongaba

Associação de extrativistas

Representação e organização dos extrativistas para produção
e comercialização da castanha.

Associação dos
seringueiros do
Cazumbá-Iracema

Associação de extrativistas

Representação e organização dos extrativistas.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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No quadro 14 identifica-se e classifica-se os Stakewatchers que participam da
cadeia, mas que não possuem influência direta nos processos delas. Apesar muitos desses
agentes possuírem uma autonomia própria, eles contam com a formação de apoios, parcerias
e incentivos, que se articulam para fomentar a atividade econômica, participando e
subsidiando políticas para o fortalecimento e desenvolvimento das atividades da cadeia e dos
Stakeholders presentes nela. Esses Stakewatchers são compostos por instituições de crédito
financeiro; instituições de fomento, treinamento e pesquisa; universidades e outras
instituições de ensino; fundações; autarquias; Entidades sociais; e organizações não
governamentais.
Esses mecanismos regulam os relacionamentos entre os agentes, os quais
possibilitam formas de articulação com vistas ao alcance de objetivos. Os Stakewatchers se
articulam com seus parceiros, tendo como resultados parceiros por meio de projetos,
programas, financiamento e compartilhamento de informações acerca da atividade. Essas
parcerias resultam em ações voltadas para aprimoramento das técnicas de produção, novas
tecnologias qualidade, treinamentos e capacitações para os extrativistas e produtores.
Souza Filho et al (2016) percebeu Instituições de apoio, treinamento e pesquisa.
Além destas, também percebeu-se a entidades sociais, crédito financeiros, organizações nãogovernamentais e as fundações e autarquias que estão inseridas na cadeia.
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5.4 RELAÇÃO TRIANGULAR ENTRE OS STAKEHOLDERS, STAKEWATCHERS E
STAKEKEEPERS NA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA-DO-BRASIL EM
RONDÔNIA.
Neste item descreve-se os relacionamentos existentes na Cadeia Produtiva da
Castanha-do-Brasil e a relação triangular Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers que
sobrevém eles.
A castanha-do-Brasil desempenha um importante papel na economia do Estado,
assumindo hoje o segundo lugar na ordem dos produtos florestais não-madeireiros
explorados em Rondônia, sendo responsável pela manutenção de milhares de pessoas e
famílias que vivem do modelo extrativista.
Em vista disso, a análise desta cadeia permite visualizar a cadeia produtiva da
castanha-do-Brasil e relacioná-los com os Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers e sua
influência dentro dela. Portanto, foram elaborados quadros que demonstrem esses atores
conforme sua atuação dentro da cadeia da castanha e posteriormente visou mostrar estas
relações existentes. Primeiramente, foi produzido o quadro 15 com o objetivo de tipificar
esses stakeholders conforme atuam dentro da cadeia da castanha.
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Quadro 15: Tipificação dos Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers
Tipologia

Stakeholders

Extrativistas

- Associações Extrativistas; Cooperativas Extrativistas; Grupos
extrativistas
- Famílias Nativas; Populações Tradicionais da Florestas
- Coletores individuais; Povos indígenas
- Associações de Beneficiamento
- Cooperativas de Beneficiamento
- Indústrias de Beneficiamento
- Atravessadores
- Indústrias de cosméticos; Indústrias de alimentação; Indústrias de Carvão
- Indústrias de Fibras; Indústrias de Ácidos, Óleos, Graxas Industriais e
Combustíveis; Indústrias de Fertilizantes e Ração
- Feiras; Lojas; Associações; Supermercados
- Atravessadores
- Mercado Externo
- Outros Estados
- Consumidores; Associações; Povos Indígenas
- Coletores Individuais; Populações Tradicionais da Florestas
- Mercado Exterior; Outros estados
- Igreja
- Partido Político

Processadores e
beneficiadores
Indústrias de
transformação
Comércio

Consumidores
Entidades
sociais

Entidades não- - Sindicato Rural
governamentais - Grupo de Caminhoneiros
- Compradores Bolivianos
- Associação Porongaba
- Associação dos seringueiros do Cazumbá-Iracema
Continua na próxima página.

Descritiva

Atuação

Representa os responsáveis pelo Realizam a coleta do ouriço
processo de extração do ouriço dos nos castanhais.
castanhais.
São
os
responsáveis
pelo Realizam o corte e a quebra
processamento e beneficiamento da do ouriço, seguido da
castanha
lavagem e pré-secagem da
castanha.
São os responsáveis pela transformação Realizam a transformação
da castanha e seus insumos em produtos da castanha em outros
finais.
produtos.
São os intermediários dentro da cadeia, Realizam a distribuição e
ou seja, são o canal entre as indústrias e venda do produto final.
coletores com o consumidor final.
São o destino final da cadeia, assim Realizam a compra e o
como, o objetivo principal dela.
consumo do produto.
São instituições ligadas a ações de Oferece
serviços
filantropia.
filantrópicos e de apoio aos
Stakeholders.

São organizações inseridas cadeia que Oferece serviços de apoio
não possuem vínculos com ela.
aos Stakeholders.

...continuação da página anterior
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Tipologia
Instituições
pesquisa

Stakewatchers
de - CBA
- INPA
- EMBRAPA
- UNIR

Descritiva

Atuação

São instituições realizam projetos de Realiza projetos de pesquisa
pesquisa científica.
científica na cadeia da
castanha e compartilham
informações.

Instituições de - SUDAM
financiamento
- BASA
- Banco do Brasil

São instituições que fornecem serviços
de empréstimos e financiamento.

Instituições
apoio

de - INPA
- EMBRAPA
- SUDAM
- EMATER
- SEDENS

Instituições que fornecem serviços de
apoio,
administração,
ações
estratégicas, extensão, implementação
de novas tecnologias e outros serviços
de assistência técnica.

Instituições
treinamento

de - INPA
- EMBRAPA
- EMATER
- SENAC

- SENAR
- SEBRAE

Fornece acesso ao crédito
aos Stakeholders da cadeia
em geral.

Fornecem serviços de apoio,
administração,
ações
estratégicas,
extensão,
implementação de novas
tecnologias
e
outros
serviços de fomento aos
Stakeholders.
Instituições que fornecem serviços de Oferece
serviços
de
capacitação e treinamento.
treinamento e capacitação
aos stakeholders.

Continua na próxima página.
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...continuação da página anterior.
Tipologia
Esfera Financeira

Esfera Normativo

Esfera do Planejamento Regional

Esfera Pública

Stakekeepers
- Conselho Monetário Nacional
- Ministério da Fazenda
- GTI
- MDIC
- MMA
- GBA
- CONAB
- MAPA
- MDA
- INCRA
- GTI
- MDIC
- Governo do Estado de Rondônia
- MDA
- MDS
- INCRA
- MCTIC
- MI
- Sociedade Civil Organizada
- FUNAI
- INCRA
- MCTIC
- MJ
- ME

Descritiva

Atuação

São os componentes representantes do
aspecto legal e normativo do mercado
financeiro.

Estabelecem normas e políticas que
controlam a moeda, o câmbio e a
concessão de crédito.

São os componentes do Governo
representantes da esfera normativa das
atividades castanha

Planejar e coordena as políticas públicas e
estabelece normas referentes a atividades
produtiva da castanha.

São os órgãos responsáveis pela Executa e planeja o ambiente municipal,
planejamento regional, infraestrutura e federal ambiental, além de, coordenar e
logística.
executar políticas públicas relativas
infraestrutura
Respondem pelas normas e interesses
relativos a sociedade e a defesa civil.

Oferece serviços filantrópicos e de apoio
aos Stakeholders.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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A utilização da Teoria dos Stakes Model de Paes-de-Souza (2014) permitiu observar
os atores e agentes existentes na cadeia e classifica-los conforme sua função na cadeia.
Partindo dessas informações identificar os relacionamentos existentes entre Stakeholders,
Stakewatchers e Stakekeepers na cadeia da castanha-do-Brasil. Posteriormente, procurou
alinhar os relacionamentos com o fluxo e a atividades da castanha. Partindo dessa análise
foram construídos o diagrama contido nas figuras 13 e 14, denotando esses relacionamentos
e como eles se inserem na cadeia da castanha.
Diante do quadro 15, os Stakewatchers consoante a atuação na cadeia, foram
subdivididos nas tipologias de Instituições de apoio, Instituições de treinamento, Instituições
de pesquisa, Instituições de financiamento, Entidades sociais e Entidades nãogovernamentais. Analisando o quadro salienta a participação dos Stakewatchers como
serviços que fornecem apoio aos Stakeholders, principalmente os extrativistas, associações e
cooperações.
Observando o processo produtivo da castanha, também se notou o envolvimento dos
Stakewatchers, cujo as atividades não são voltadas ao processo da castanha, mas aos
Stakeholders que a compõe. Portanto, têm em sua essência uma postura mais passiva em
relação ao processo produtivo da cadeia, porém devido as atividades de apoio que fornecem,
são encarregados de manter o fluxo normal da cadeia e oferecer as ferramentas necessárias
para a cadeia prospere.
Em relação ao Quadro 15, os Stakeholders identificados foram divididos conforme
a sua atuação dentro da cadeia, cujo receberam tipologias. Assim como representado, os
Stakeholders

foram subdivididos em Extrativistas,

Beneficiadores,

Indústria de

transformação, Comércio e Consumidores de acordo com sua atuação e tipo de influência
realizada na cadeia. Também se percebe que os Stakeholders estão envolvidos diretamente
em todos os estágios desde a extração até o consumo final sendo a base do processo produtivo
da castanha-do-Brasil.
Relata-se também que os Stakeholders possuem suas respectivas esferas estratégicas
e decisórias, bem como seus poderes de influência e tipos de interesse. O amplo olhar sobre
o processo produtivo, possibilitou a observação de aspectos relacionados às dimensões de
análise dos atores envolvidos e sua capacidade de influenciar os outros.
Logo, foi realizado pretendendo tipificar os Stakewatchers, de acordo com os
serviços que oferecem. Esses Stakewatchers foram divididos como Instituições de apoio,
treinamento, pesquisa, financiamento, entidades sociais e não governamentais, assim como
exposto.
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Os Stakekeepers foram divididos relativos em concordância com o aspecto legal em
que estão inseridos, logo dividiu-se nas tipologias da Esfera Financeiras, Esfera Normativa,
Esfera do Planejamento Regional e a Esfera Pública. Analisando o quadro salienta a
participação dos Stakekeepers como os grupos de pressionam e influenciam a organização,
assim como, também que impõem controle e regulamentações à empresa e planejam políticas
que afetam toda a cadeia.
No que condiz a Teoria, os Stakeholders “comandam o jogo” e pode-se inferir
também que eles “jogam o jogo”, nesse caso da castanha, são creditados por concederem
continuidade e movimento ao fluxo do processo produtivo garantindo que os produtos da
castanha sejam castanha seja extraída e comercializada. Portanto, a chegada do produto final
ao consumidor seria o objetivo para concluir o “jogo”, e os jogadores, no caso são os
Stakeholders, são responsáveis por garantir o sucesso desse sistema. Nesse contexto, os
Stakeholders são apresentados igualmente ao que concilia a Teoria, e no mais, adiciona que
eles estão responsáveis pela ciclicidade e o desempenho do sistema produtivo. Afirma-se
também que são o essencial para o mercado da castanha, pois a principal peça para que haja
um “jogo” são os jogadores.
Ainda no que se refere a Teoria, os Stakewatchers “assistem o jogo, ou seja, são
passíveis no processo produtivo da castanha, mas as informações ou influência que possuem
conciliam o desenvolvimento da cadeia produtiva. No contexto do “jogo”, os Stakewatchers
se encarregam de supervisionar a cadeia produtiva fornecendo apoio que garante a
manutenção e desenvolvimento da cadeia, além de, apontar os empecilhos existentes nela. O
caráter estratégico da boa relação dos Stakeholders com os Stakewatchers assegura o papel
da cadeia da castanha como um dos agentes de transformação socioeconômica da região
amazônica.
Por último, têm a presença dos Stakekeepers, que “conservam o jogo” na qual
exercem sua influência e controle como reguladores do processo produtivo. Apesar de não
participarem ativamente da produção, se intitulam de que haja um comércio justo da
castanha, por meios coercitivos se necessário, onde todos possam se beneficiar de forma
igualitária desses produtos. Nesse sentido, pode-se afirmar que os Stakekeepers ditam as
regras do “jogo”, garantindo que a cadeia atenda aos requisitos mínimos de mercado
protegendo as organizações contra aqueles não obedecem às obrigações exigidas e atribuindo
valor e legitimidade aos produtos desse sistema.
Utilizando esses conhecimentos como base, foi montado o diagrama constante da
figura 17 procurando demonstrar as relações existentes entre esses Stakes.
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Figura 17: Relacionamentos entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers da cadeia da Castanha-do-Brasil

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Analisando o Diagrama da figura 17, os relacionamentos existentes entre
Stakeholders denota-se que os coletores não têm acesso aos atores mais próximos do
consumidor final cujo é o objetivo final da cadeia. E ficam submetidos a ação dos
stakeholders intermediários cujo os quais se destaca os atravessadores, que exploram os
coletores e acumula as riquezas da castanha para si. Outro ponto levantado, é a influência
que a maior parte das políticas e parcerias são voltadas a esses atores exatamente por serem
os desamparados. Entretanto, quando os atores receptores ao se envolverem mais ativamente
nos formatos triangulares de cooperação perdem sua identidade como simples participantes
e passam a ser integrantes do processo de cooperação, não se desfazendo da definição de sua
política externa e de seu próprio processo de desenvolvimento (Hirst, 2010).
Em relação aos Stakewatchers, eles possuem relacionamentos mais passíveis com
os Stakeholders, sendo que alguns deles, mantêm uma abordagem mais direta sem interferir
com a cadeia. Eles são influenciados pelo Stakekeepers e influenciam os Stakeholders, mas
não são influenciados pelo mesmo.
Os Stakekeepers mantêm relacionamentos com os Stakeholders em geral, mas sem
inteferir diretamente com os eles dado o seu status de agente regulador, cujo o qual se
apresenta no diagrama como gerenciador das políticas financeiras de Stakewatchers de
financiamento. Como esses atores estabelecem as condições, normas e políticas na qual a
cadeia se encontra, eles possuem um relacionamento mais neutro e coercitivo dentro do
conjunto produtivo da castanha-do-Brasil.
Segundo McEwan e Mawdsley (2012), a relação triangular pode transformar-se em
instrumento para a cooptação dos países emergentes, com o objetivo de promover sua adesão
às hegemonias existentes nas práticas e políticas da cooperação e do desenvolvimento
(McEwan e Mawdsley, 2012). Nesta Perspectiva, deduz que os Stakekeepers e
Stakewatchers, agem no ambiente macro do sistema produtivo da castanha. Dessa forma,
infere-se que os Stakekeepers em conjunto com os Stakewatchers podem contribuir com a
geração capital social aos Stakeholders, dependendo do tipo de relacionamento e do
alinhamento com políticas públicas, porém isso acontece com menor intensidade de
reciprocidade para os Stakewatchers.
Entre os modelos de relacionamentos interorganizacionais que existem, conforme o
arcabouço teórico, a maioria desses relacionamentos influenciam o processo produtivo da
castanha e as Stakes possuem oportunidades para manterem relações mais consistentes entre
si. Logo, a cooperação pode representar uma estratégia para atingir os objetivos
organizacionais de cada Stake se mantendo seu devido valor instrumental. Entretanto,
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Lorange e Roos (1991) alertam que o desejo de cooperação por si só não implica que as
organizações irão estabelecer relacionamentos entre si.
No entanto, a OCDE (2012) explica a existência de preocupações expressas, tanto
pelos receptores como pelos doadores e por diversos organismos internacionais, sobre a
eficácia da Relação triangular. Esse órgão explica que para otimizar seu impacto necessitase que haja complementaridade de recursos e capacidades entre doadores e receptores com
uma boa coordenação dos atores e de suas ações e a harmonização de procedimentos de
negociação, gestão, execução e prestação de contas. Logo, complementa que a existência da
cooperação não é o suficiente para afirmar que ela é eficaz pois o seu poder e
desenvolvimento está diretamente ligado a força e harmonização dos relacionamentos
existente entre esses entes.
Por conseguinte, do estudado, o próximo passo se resume em alocar os
relacionamentos interorganizacionais existentes na cadeia produtiva da castanha-do-Brasil.
Logo, mesclou-se o conhecimentos dos relacionamentos existentes com o conhecimento dos
processos da cadeia produtiva da castanha-do-Brasil resultando no diagrama da figura 18,
visando demonstrar essa dinâmica.
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Figura 18: Relacionamentos dentro da Cadeia da Castanha-do-Brasil e seus Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Pelo exposto na figura 18, pode-se compreender os Relacionamentos dentro da
Cadeia da castanha-do-Brasil e seus Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers no Estado
de Rondônia que possui uma estrutura com características próprias.
O processo da cadeia da castanha-do-Brasil inicia-se quando o ouriço é retirado dos
castanhais e agrupados para serem levados até a Usina de beneficiamento. Neste processo,
os extrativistas são os responsáveis por comandar esta função, que podem ser representados
pelos coletores individuais, comunidades indígenas, povos e famílias tradicionais,
associações ou cooperativas. A entrada na floresta é descrita como insalubre e é necessário
que os coletores tenham conhecimento dos castanhais, pois as arvores com grande incidência,
mas dispersa na floresta.
Após essa etapa há a atividades de beneficiamento realizadas por usinas especificas
para isso. Como a o trabalho é bastante extensivo de mão-de-obra e recursos, este processo
não é replicado por todos os extrativistas. Portanto, esse trabalho é realizado especialmente
por associações, cooperativas e comunidades beneficiadoras, mas que também foi constatado
a existência de indústrias que de mesmo modo realizam essa atividade. Nesse processo
também entra os atravessadores dos quais realizam a compra do ouriço ou da castanha a um
preço ínfimo e revendem a um preço muito superior ao da compra para a indústria de
beneficiamento, o comércio local, ou preferencialmente ao mercado exterior da Bolívia.
Após o beneficiamento da castanha, esse produto já pode ser consumido pela própria
população local ou enviado ao comércio formado pelas feiras, supermercados, lojas
associações, mercado interno em outros estados do país representados essencialmente pela
região Sudeste e ao mercado exterior para os países como Austrália, Bolívia, China, Estados
Unidos, Peru, Reino Unido e países da União Europeia. Também percebeu que as castanhas
assim como seus subprodutos, por exemplo a casca do ouriço, que podem ser enviadas as
indústrias de transformação para serem transformadas em outros produtos destinados a outros
mercados além do alimentício. Nesta fase, os intermediários têm o poder de barganha mas
procuram pela qualidade e menor preço.
Esse procedimento todo para chegar no objetivo principal da cadeia que é
consumidor final. Este consumidor amparado pelos direitos e com poder de compra vai
decidir o sucesso ou insucesso do negócio da castanha. Onde se delineia a influência dos
Stakeholders dentro da cadeia.
Aliado a isso, percebe-se a influência dos Stakewatchers que fornecem fomento,
financiamento e pesquisa para Stakeholders, as vezes em parceria com o poder público ou
influenciados por estes. Os Stakewatchers representados pelo Banco do Brasil, SUDAM e
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BASA oferecem serviços de financiamento e de concessão de crédito para que os extrativistas
tenham condições e incentivos de iniciar e manter o negócio. Já o CBA, INPA, Embrapa e
UNIR realizam pesquisa na cadeia que contribuem para a troca de informações sobre a
cadeia. Instituições como INPA, Emater-RO, SENAC, SEBRAE, SENAR e Embrapa
fornecem treinamentos que ajudam, preferencialmente, os coletores, famílias tradicionais e
as micros e pequenas empresas. Entidades sociais e Instituições não governamentais
executam tarefas de cunho social que ajudam na intermediação de alguns processos.
Enquanto os Stakewatchers fornecem apoio, parcerias e financiamento, os
Stakekeepers representam o setor normativo e político da cadeia. Estes agentes representam
a esfera legal de todo o processo produtivo e agem impondo restrições e limitações para os
Stakeholders, e apresentou também, acordos e parcerias com os Stakewatchers e políticas de
proteção e assistência ao conforme seu campo de influência. Assim como apresenta a
pesquisa, esses Stakekeepers são constituídos do setor público ou estão vinculados a ele. Os
Stakekeepers cuja a responsabilidade econômica reflete a necessidade de zelar pela saúde
financeira e estratégica, compostos pelo Conselho Monetário Nacional, Ministério da
Fazenda, GTI e MIDIC. Os componentes que representam as normas e fiscalização de
produção, armazenamento, transporte, comércio e outras atividades referentes a castanha são
o MMA, GBA,CONAB,MAPA,MDA,INCRA, GTI e MDIC. Já aqueles que não estão
ligados a castanha diretamente mas estão conectados pelo controle e administração dos
recursos e infra estrutura na qual a castanha necessita são formados pelo Governo do Estado
de Rondônia, MDA, MDS, INCRA, MCTIC e MI. Por último, aqueles que respondem pelos
atores em casos pertinentes a sociedade ou a defesa civil de grupos e comunidades possuem
como membros a Sociedade Civil Organizada, FUNAI, INCRA, MCTIC, MJ e ME.
Conforme os resultados da pesquisa, conclui-se que a relacionamentos dentro da
cadeia são mais influenciados diretamente pelas ações dos Stakeholders. No entanto, os
Stakewatchers e Stakekeepers preconizam a forma de como as atividades devem ser
realizadas e coordenam a formação dos parcerias e acordos de cooperação. Nesse ponto,
pode-se dizer os Stakeholders são incumbidos de dar andamento e continuidade aos
procedimentos da cadeia enquanto os Stakewatchers e Stakekeepers mantém a manutenção e
o controle desse processo.
Com a visão dos relacionamentos da cadeia da castanha-do-Brasil pode-se
corroborar a relação triangular entre eles. Essa relação triangular apresentada na figura 15,
se apresenta sob a forma de numa pirâmide invertida cujo o topo é responsável pelos
mecanismos de coordenação, controle e desenvolvimento, com articulação para objetivos
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coletivos, enquanto que a base é estimulada, de maneira que os benefícios aplicados a esta se
reflitam em melhorias para toda a comunidade e a região em que se localiza, conforme
apresentado na figura 19.
Figura 19: Relação Triangular entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
Por meio da análise deste diagrama, pode perceber que Stakekeepers e
Stakewatchers possuem uma relação bilateral, em que procuram manter parcerias e
convênios em prol dos Stakeholders para o benefício da Cadeia produtiva. Já a relação entre
esses Stakewatchers e Stakekeepers com os Stakeholders, como denotada, é unilateral pois
os Stakewatchers e Stakekeepers possuem capacidade de influenciar diretamente os
Stakeholders, porém estes não são capazes de influenciar diretamente os outros dois.
Comparando com a Relação triangular da cadeia da castanha com a que o Brasil
possuí com vários países, pode-se aferir que os relacionamentos são semelhantes ao passo
que a função dos Stakekeepers e dos Stakewatchers é fornecer os meios e ferramentas
necessários para garantir a manutenção e desenvolvimento dos envolvidos na região local. E
são diferentes no aspecto de obrigação, normativo, legal e fiscalizador que esses entes
possuem em relação a posição do Brasil.
Trazendo esta concepção e alinhado com o tema de pesquisa, pode-se dizer que os
Stakekeepers e Stakewatchers fazem uma colaboração em conjunto para investir em um
terceiro que seriam os Stakeholders da cadeia da castanha, e que a melhoria desta cadeia
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ocasionaria em melhorias de volta a sociedade cujo o qual beneficiaria a finalidade dos
Stakewatchers e Stakekeeepers, assim contribuindo para o desenvolvimento de todos os
atores envolvidos.
Olhando para a cadeia da castanha-do-Brasil, dentre o grupo de Stakeholders, os
extrativistas são os mais vulneráveis que sua maioria estão dependentes das outras
organizações e outros grupos existentes na Cadeia Produtiva da Castanha. Visto que esses
Stakeholders constituem o principal elemento da cadeia, Stakewatchers e Stakekeepers se
tornam os interlocutores de um emaranhado de relações deste elemento com os demais da
cadeia. Procurando ressaltar os Stakes da Amazônia nas relações triangulares realizou-se a
figura 20 com alguns Stakes representantes de sua categoria.
Figura 20: Relação Triangular entre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers da
Amazônia.

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
Um modelo de organização cooperativo entre os Stakes exige, para sua efetiva
implementação e sucesso, que haja o pleno entendimento por parte dos Stakeholders a
respeito de seus direitos e deveres, assim como, o estabelecimento das relações com as outros
Stakes desde que contratos e políticas sejam honrados. Entretanto, a partir do estudo feito dos
autores mencionados para pesquisa, a dificuldade em manter o diálogo direto de forma
estável com os Stakeholders reside em que não conseguem identificar as lideranças locais e
promover a prática da cidadania entre todos os agentes participantes do processo da cadeia.
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As barreiras enfrentadas na implementação do modelo de envolvimento com os
extrativistas parte da análise da falta de simetria entre as relações dos Stakeholders, sendo o
foco das dificuldades e fragilidades enfrentadas pela cadeia. Surge como alternativa que os
Stakewatchers e Stakekeepers devem sem empenhar em procurar o diálogo com os
Stakeholders, um dos pilares centrais que sustentam a economia extrativista local cujo
estabelecem o principal elo entre a intenção e a efetivação do modelo.
Logo, com a aproximação das equipes responsáveis e implementações de parcerias
e projetos, estimulando-a a gerir e instituir mecanismos de auto-regulação da cadeia
produtiva por estabelecimento de relações em critérios transparentes, baseada em uma forma
de distribuição justa da renda da castanha local.
Esses relacionamentos interorganizacionais são casos interessantes pelo tipo de
inovação que oferecem, pois impulsionam os esquemas de triangulação ao facilitar o
intercâmbio de capacidades entre os Stakes e atores que mesmo geograficamente distintos e
com diferentes realidades culturais, políticas e sociais podem estabelecer conexões entre
duradouras entre eles.
Destaca-se o valor destas relações para o alavancamento da cadeia da castanha-doBrasil. Em vista do discutido, a teoria é bastante pertinente quanto a identificação de atores
e agentes, além dos relacionamentos e relações existentes.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve como objetivo geral compreender a relação triangular entre
Stakeholders, Stakewatcher e Stakekeeper na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil no
Estado de Rondônia, na perspectiva teórica de Fassin (2009) e Paes-de-Souza e Silva (2014),
e em conjuntura com resultados obtidos e as evidências apresentadas no capítulo anterior, foi
possível alcançar.
Fez necessário cumprir o objetivo específico de mapear a Cadeia Produtiva da
Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia para pode entender o escopo desta pesquisa. No
decorrer da consumação deste objetivo, compreendeu a dinâmica da cadeia e os processos
envolvidos nela, cujo o qual foi essencial para estabelecer os relacionamentos existentes
dentro da cadeia e os seus participantes.
Em momento posterior, foram identificados os atores da Cadeia Produtiva da
Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia. Nessa fase, pode-se observar os diferentes
agentes que compõe a cadeia e partindo disso, pode-se descrever sobre estes atores e situalos sua relevância para os processos da castanha-do-Brasil e Rondônia. Entender esses atores
foi crucial para o próximo.
Como terceiro objetivo foram classificados os agentes da Cadeia Produtiva da
Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia a partir da teoria dos Stakes Model. Mediante
isso, foi atingindo este objetivo através dos quadros apresentados agrupados por extrativistas;
indústria e comércio; entidades governamentais; instituições de pesquisa, financiamento e
fomento; e instituições não governamentais. A partir destes quadros foi possível demonstrar
cada ator participante da cadeia e classifica-los conforme Teoria de Paes-de-Souza (2014)
sobre Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers.
Para cumprir com o último objetivo foi avaliada a relação triangular entre os
Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers na Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil em
Rondônia. Neste estágio final, objetivou-se em expor os relacionamentos existentes nos
processos da castanha, aonde se situam estes relacionamentos dentro da cadeia e a relação
triangular entre Stakes identificados e as ligações presentes no processo.
Por meio das análises, foi possível identificar a cadeia da Castanha-do-Brasil e seus
relacionamentos existentes, assim como, a avaliação e classificação dos atores em
Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers. Sendo que dentro deste conjunto, os
Stakeholders são a força motriz da cadeia, responsáveis pelos processos que a compõe e pela
continuação e desenvolvimento da mesma. Por fim, os Stakekeepers se apresentam como o
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ambiente fiscalizador, normativo, institucional e legitimador da cadeia que não possui
participação nos processos da cadeia, mas que influenciam de forma considerável os
Stakeholders e as atividades da castanha. Os Stakewatchers não participam dos processos da
cadeia nem apresentam influência sobre ela, no entanto, estabelecem parcerias e acordos ora
com os Stakeholders ora com Stakekeepers fornecendo também serviços de financiamento,
capacitação e pesquisa com objeto de fortalecer a rede produtiva da castanha.
Mapear e analisar os Stakeholders, Stakewatchers e Stakekeepers è a planejar. É
inaceitável na formação de uma estratégia que não assuma o planejamento como preocupação
fundamental além de integrar as demais atores e dimensões. Conforme descrito
anteriormente, existem bases teóricas, epistemológicas e desafios de investigação para uma
abordagem dos Stakeholders à gestão estratégica.
Assim como demonstrado, os Stakeholders são aqueles de maior importância para
a o desenvolvimento da cadeia, portanto deve-se procurar fortalecer elos existentes entre eles,
pois interferem diretamente no fluxo da cadeia. Em vista disto, há ainda a existência do
Stakewatchers e Stakekeepers que por mais que não interfiram diretamente com o negócio
da empresa, é necessário manter relacionamento com estes agentes para garantir a
legitimação e futuras oportunidades.
Muitos dos autores mencionaram o acontecimento na Amazônia da venda da
castanha bruta das aldeias, famílias e povos tradicionais para os atravessadores da região, que
normalmente pagam por ela um preço muito baixo. Estes atravessadores normalmente fazem
um primeiro beneficiamento da castanha-do-Brasil, que inclui a secagem e polimento em
secadores rotativos, e a vendem no mercado atacadista dos grandes centros como São Paulo
e Rio de Janeiro; para empresas beneficiadoras, ou ao comércio exterior geralmente na
Bolívia podendo assim ganhar lucros exorbitantes comparados ao menor valor pago às
comunidades extrativistas. Essas situações ocasionam na desvalorização, marginalização e
exploração do trabalho dos coletores tornando difícil a legitimação da profissão de coletor.
Alguns dos autores também mencionam a ausência das entidades governamentais
no controle e apoio a cadeia. Os autores relatam que muitos dos Stakekeepers apresentam
apenas o caráter normativo na cadeia e criticaram a demora na legitimação dos extrativistas
na cadeia, cujo o qual a profissão não é devidamente regulada e não há um suporte legislativo
adequado para a proteção a atividade onde existe muitos casos de exploração destes coletores.
A omissão de uma personalidade jurídica para a comercialização dos produtos é um dos
primeiros entraves a serem resolvidos. É nesta situação que entram os atravessadores, que
não exigem nota fiscal e pagam um preço baixo pelos produtos. Concomitante a isso, existe
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um enorme potencial produtivo perdido, devido à falta de organização e de políticas públicas
pouco efetivas de incentivo e fomento, que possibilitem o desenvolvimento da cadeia com
maior inclusão do extrativista. Nessa situação se torna essencial a participação entidades
governamentais, onde têm demonstrando que estes relacionamentos estão debilitados e
necessitam progredir.
Por meio das análises dos autores, descreveram que a maioria dos extrativistas da
cadeia, exercem a atividade extrativistas e de processamento de forma bem rústica, pois
demanda grande esforço dos trabalhadores, uma vez que toda a etapa da extração é realizada
de forma manual, com o emprego de força física, na coleta, quebra e transporte do produto
no interior da floresta que em muitos casos ainda é realizada por tração humana.
Uns dos meios de melhorar a qualidade de vida socioeconômicas na Amazônia é
converter a extração dos recursos da biodiversidade em atividades econômicas sustentáveis
que possam gerar emprego e renda para a população regional. No entanto, devido a
fragilidade da economia extrativista da castanha-do-Brasil, muitas vezes se torna uma fonte
secundária de renda das comunidades locais, o que não promove a valorização dos produtos
e, consequentemente, ocasionam a marginalização da cadeia. A criação de arranjos
produtivos locais, parcerias com os extrativistas e incentivos as indústrias e comércio da
região que beneficiem da produção de Rondônia também se apresenta como uma alternativa
viável na busca de reduzir o atravessamento dos produtos da castanha.
Estabelecer parcerias é muito importante para o sucesso de qualquer
empreendimento, seja comunitário ou não, pois cada parte será responsável por aquilo que
melhor sabe fazer. Uma boa oportunidade para estabelecer parcerias confiáveis é participar
do comércio justo. O comércio justo é uma modalidade de comércio que busca estabelecer
preços justos em todas as operações da cadeia produtiva de um determinado produto. No
comércio justo o produtor recebe remuneração justa pelo seu trabalho e diminui ao máximo
possível a interferência dos atravessadores. Há a criação de espaços para a participação de
membros de organizações locais nos fóruns mundiais, que discutem os Stakes da Amazônia
nos processos econômicos mundiais em curso, para também dar voz nas decisões que diz
respeito a região amazônica.
Acredita-se que a superação destes desafios contribua para uma melhora na
performance, focando na direção de práticas e o desenvolvimento de um conjunto de
narrativas que ilustram as inúmeras maneiras de criar valor para os extrativistas. Os
relacionamentos triangulares se apresentam, portanto, como a alternativa estratégica capaz
de gerar valor aos parceiros e à sociedade, de modo eficaz e sustentável.
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Discorrendo sobre estudo, têm-se adquirido o entendimento que os relacionamentos
são os pontos chaves do desenvolvimento. Pois, contribuem para manutenção e reprodução
dos meios de vida e bem-estar de todos, sejam eles índios, nativos, populações tradicionais,
indústrias, comerciantes, sociedade civil, meio ambiente, região amazônica entre outros.
Entretanto, quando governança destes relacionamentos é precária, estes se tornam o principal
obstáculo contra o crescimento. Dessa maneira, criar e fortalecer relacionamentos é a chave
que abre as portas do progresso dos Stakes da região amazônica, e consequentemente, de
todo planeta.
Os debates decorrentes desta pesquisa pretenderam contribuir para o mapeamento e
compreensão da dos atores participantes na Cadeia Produtiva da castanha-do-Brasil no
Estado de Rondônia; os relacionamentos interorganizacionais entres Stakeholders,
Stakewatchers e Stakekeepers; e a relação triangular existente. No entanto, não concebível
realizar a pesquisa de campo em virtude da falta de recursos necessários.
Dessa forma, não se compreende a percepção dos atores e Stakes sobre esses
relacionamentos, outros Stakes e a cadeia Produtiva da castanha, assim como, os produtos
oriundos dela. Partindo dessa premissa, sugere a possibilidade de complementar o escopo
desse estudo, investigar na pesquisa de campo a percepção desses atores e o grau de
confiabilidade e de intensidade desses relacionamentos com a cadeia produtiva.
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