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RESUMO
SOUZA, Saiane Barros de. Processo de transição sociotécnica em um entreposto avícola em
Cacoal/RO. Dissertação (Mestrado em Administração). Programa de Pós-Graduação Mestrado
em Administração (PPGMAD), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, 2019,
fls 128.
O sistema sociotécnico do polo agroalimentar de produção de ovos no município de Cacoal
(RO), constitui-se por um grupo de agricultores familiares que trabalham de forma informal,
manual e individual, possuem rotinas próprias e realizam vendas intermunicipais. Exigências
legais exerceram pressão para regularização do empreendimento, inserção tecnológica, boas
práticas de fabricação e criação de marca. Para tanto, essa pesquisa tem como objetivo analisar
os processos multiníveis da transição sociotécnica no entreposto avícola, a partir da intervenção
do Governo do Estado de Rondônia. O referencial teórico contempla a Teoria dos Sistemas
Sociotécnicos, Transição Sociotécnica, Perspectiva Multinível, compreendendo: nicho, regime
e paisagem, como forma de compreender os processos de mudanças de um sistema para outro
e as inter-relações dos aspectos sociais e técnicos da estrutura organizacional sob o enfoque de
uma análise multidimensional. A metodologia adotada contemplou a abordagem qualitativa,
com estratégia de estudo de caso, utilizando de múltiplas fontes de evidências para analisar os
fenômenos. A fase exploratória buscou conhecer a trajetória, meios de produção e
comercialização executados pelos avicultores; histórico da constituição do entreposto;
compreender as estratégias governamentais de implementação das políticas públicas; utilizando
como técnicas de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, observação e pesquisa
documental. Os resultados do mapeamento sociotécnico foi subdividido em quatro âmbitos:
técnico, visão, organização e social. No âmbito técnico, encontra-se a necessidade de
adequações estruturais; No âmbito visão, uma perspectiva de como os avicultores veem as
transformações em curso: possuem restrições sobre o novo cenário, uma vez que acreditam que
o produtor só tem que produzir, não deve se envolver em outras áreas de um empreendimento;
a resistência às mudanças estabelecidas em lei; o receio de não conseguir executar as mudanças,
devido ao desconhecimento das novas práticas requeridas. No âmbito da organização: compete
a sistematização do trabalho em grupo (harmonia/conflito), saber lidar com os diferentes perfis,
opiniões e decisões; a desigualdade nas votações, impera sobre a não verificação das diferentes
realidades de cada produtor; o financiamento gerou uma preocupação em consideração ao longo
prazo para o pagamento e o compromisso com o grupo. No âmbito social: verificou-se que a
participação dos avicultores junto ao entreposto proporcionou um envolvimento social antes
não existente; a existência de uma liderança externa exercida por um membro que não é
avicultor, mas possui interesse em ajudá-los; atravessador dos ovos, visto por enquanto como
um mal necessário. O nível nicho apresentou como um campo em potencial para o surgimento
de inovações radicais, proporcionadas pelo desafio da mudança, traduzidas pela busca de
conhecimento, novas aprendizagens, articulação entre os membros, inserção tecnológica e as
redes de cooperação dispostas a ajudar. O nível regime é visto como fragilizado, devido ao
processo histórico em que os avicultores foram acostumados a trabalhar sem mecanismos
regulatórios e de convivência em grupo, o que dificulta a quebra de paradigmas. O nível
paisagem foi a mola propulsora do estímulo a transformação da atividade de produção de ovos,
tanto pela criação da lei sobre os estabelecimentos de origem animal como pelo incentivo
governamental. Até o final da pesquisa o entreposto ainda não se encontrava em funcionamento,
portanto as iniciativas de co-evolução do segmento ainda estão embrionárias perto do que ainda
tem capacidade para se desenvolver, porém isso irá depender da capacidade de gestão dos
nichos administrados pelos avicultores e o desenvolvimento das transformações em curso.
Palavras-chave: Entreposto. Processo. Avicultores. Transição Sociotécnica. Inovação.

ABSTRACT
SOUZA, Saiane Barros. Sociotechnical transition process in a poultry warehouse in
Ccaoal/RO. Dissertation research. Graduate Academic Program Master in Business
Administration (PPGMAD), Federal University of Rondônia (UNIR). Porto Velho, 2019, 128
pages.
The socio-technical system of the agro-food egg production center in the municipality of Cacoal
(RO) is made up of a group of family farmers who work informally, manually and individually,
have their own routines and make inter-municipal sales. Legal requirements exerted pressure
to regulate the enterprise, technological insertion, good manufacturing practices and brand
creation. Therefore, this research aims to evaluate the multilevel processes of the sociotechnical transition in the poultry warehouse, from the intervention of the State Government of
Rondônia. The theoretical framework includes the Theory of Sociotechnical Systems,
Sociotechnical Transition, Multilevel Perspective, comprising: niche, regime and landscape, as
a way of understanding the processes of change from one system to another and the
interrelationships of social and technical aspects of organizational structure. under the focus of
a multidimensional analysis. The adopted methodology included the qualitative approach, with
case study strategy, using multiple sources of evidence to analyze the phenomena. The
exploratory phase sought to know the trajectory, means of production and marketing performed
by poultry farmers; history of the constitution of the warehouse; understand government
strategies for implementing public policies; using as data collection techniques, semi-structured
interviews, observation and documentary research. The results of the socio-technical mapping
was subdivided into four areas: technical, vision, organization and social. At the technical level,
there is the need for structural adjustments; In the vision scope, a perspective of how poultry
farmers see the current transformations: they have restrictions on the new scenario, since they
believe that the producer only has to produce, should not get involved in other areas of a
venture; resistance to changes established by law; the fear of not being able to make the changes,
due to the lack of knowledge of the required new practices. Within the organization: it is the
systematization of group work (harmony / conflict), how to deal with different profiles,
opinions and decisions; unequal voting rules over non-verification of the different realities of
each producer; The funding raised a concern for long-term consideration for payment and
commitment to the group. In the social context: it was found that the participation of poultry
farmers in the warehouse provided a previously non-existent social involvement; the existence
of outside leadership exercised by a member who is not a poultry farmer but is interested in
helping them; egg broker, seen for now as a necessary evil. The niche level presented as a
potential field for the emergence of radical innovations, provided by the challenge of change,
translated by the search for knowledge, new learning, articulation between members,
technological insertion and cooperation networks willing to help. The regime level is seen as
weak due to the historical process in which poultry farmers were accustomed to work without
regulatory mechanisms and coexistence, which makes it difficult to break paradigms. The
landscape level was the driving force behind stimulating the transformation of egg production
activity, both through the creation of the law on animal establishments and the government
incentive. By the end of the survey the warehouse was not yet operational, so the co-evolution
initiatives of the segment are still embryonic close to what still has the capacity to develop, but
this will depend on the management capacity of the niches managed by poultry farmers. the
development of ongoing transformations.
Keywords: Warehouse. Process. Poultry farmers. Sociotechnical transition. Innovation.
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1. INTRODUÇÃO

O crescimento dos estabelecimentos de origem animal teve um aumento
significativo nos últimos anos no Estado de Rondônia. Porém, o controle por parte do Governo
ocorreu de forma desordenada pelos órgãos fiscalizadores municipal, estadual e federal. Para
recuperar o controle e exercer seu papel de fiscalizador o Governo Estadual tem implantando
medidas regulatórias e ao mesmo tempo de apoio para esse tipo de empreendimento. Nessa
conjuntura, inclui-se a produção de ovos in natura no município de Cacoal, Rondônia, objeto
desse estudo.
O desenvolvimento da produção de ovos em Rondônia, foram verificados os dados
estatísticos da plataforma do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018) sobre
o número de galinhas poedeiras e produção de ovos de galinha no histórico de 2015 a 2018. As
estatísticas trazem as seguintes informações: número de galinhas, teve um aumento
significativo de 2015-2016 de 30% de poedeiras; 2016-2017 complemento de mais 6,2% de
aves; 2017-2018 obteve uma redução de 1,9% de animais. A produção de ovos, período de
2015-2016 houve um salto de 33% de crescimento de ovos; já de 2016-2017 ocorreu um
pequeno decréscimo produtivo de 0,05% de ovos; e de 2017 para 2018 apresentou 6% de
diminuição na produtividade. Tais dados revelam que apesar do aumento do número de
galinhas, a produtividade não está alinhada na mesma proporção de aves nos últimos dois anos
e precisam ser revistos o que tem acontecido nessa sistemática.
Dentre os municípios rondonienses destacou-se Cacoal com uma produção
representativa de polo agroalimentar de ovos, constituído pela agricultura familiar que
trabalham de maneira informal, manual e individual, sendo assim constituíram seu próprio
sistema sociotécnico. Essa forma de trabalho perdura entre mais de 10 anos e mínimo de 3 anos,
considerando o histórico informado pelos avicultores. Visto essa estrutura desorganizada, há
dois anos e meio atrás os órgãos fiscalizadores começaram a pressionar os pequenos produtores
a regularizarem suas produções conforme previsto na legislação para este estabelecimento.
Para tanto, isso representa a necessidade de mudança por meio de inovações no processo
de transição sociotécnica com a formalização de um empreendimento coletivo, aplicação de
princípios de qualidade na produção, atribuído pelas boas práticas de fabricação que fornecem
garantia de segurança alimentar para os consumidores, criação de marca e ampliação de
mercado. Com isso, envolve diversas alterações na forma de trabalho tradicional executado,
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solicitação de inserção tecnológica e envolvimento social, demandando uma preocupação
eminente para os avicultores de como trabalhar sob o novo modelo proposto inovador.
A partir disso, surge o Governo Estadual com uma estratégia de intervenção para
auxiliar os pequenos produtores de ovos a resolverem esses problemas vivenciados, com a
oferta de maquinários tecnológicos de classificação, higienização e embalagem dos produtos
para automatização do sistema produtivo. Porém, em contrapartida solicitou a construção de
um barracão para sediar um entreposto avícola para atender as necessidades sociais da classe,
bem como a regularização operacional para continuidade na função. Mediante a isso,
manifestaram interesse inicialmente 15 (quinze) avicultores regionais que precisavam rever
seus processos e buscar se enquadrar para a permanência na atividade.
Além disso, com o projeto de implantação demorado em função do desconhecimento
do grupo de avicultores como agir diante das solicitações, fazendo com que muitos desistissem
dessa caminhada e hoje contam com apenas 7 (sete) membros.
Um entreposto comercial é um estabelecimento que recebe, processa, armazena e
distribui produtos, situado geograficamente em rota estratégica entre dois ou mais polos de
interesse econômico, geralmente onde se concentram os produtores e consumidores. Segundo
o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (1990), disposto no Art. 29,
Parágrafo I do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
(RIISPOA), compreende um entreposto de ovos o estabelecimento destinado ao recebimento,
classificação, acondicionamento, identificação e distribuição de ovos em natureza (in natura),
dispondo ou não de instalações para sua industrialização. Esta localidade deve seguir
regulamentações para o correto manuseio do produto, apresentado pelo MAPA (1990) tais
como: local para recepção de ovos, local para classificação, ovoscopia e embalagem, local de
armazenagem e expedição, convenientemente aparelhado.
O apoio governamental serviu de estímulo para os produtores adotarem a mudança, em
função da necessidade de inovação nos processos técnicos e na estrutura de organização social,
envolvendo a incorporação de estratégias emergentes que geraram efeitos multidimensionais
no novo “modo de fazer as coisas”.
As implicações das intervenções políticas em aglomerações produtivas representaram
para os avicultores o início do processo de transição sociotécnica. Segundo Oliveira (2014) as
transições sociotécnicas no campo rural envolvem mudanças conectadas com diversos
elementos, podendo ativar leis e regulações, práticas dos usuários, mercados, significações,
infraestrutura, redes de cooperação, entre outros. Nesse caso, entendida por Geels (2004) como
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uma mudança de um sistema para outro, onde são dependentes de co-evolução e a incorporação
das transformações, substituindo velhos hábitos e tecnologias.
Para compreender as transições de um sistema para o outro e analisar as inter-relações
dos distintos contextos sociotécnicos vivenciadas pelos produtores, foram utilizadas as
perspectivas multiníveis de Geels (2002) para verificar as diferentes mudanças organizacionais
entre os níveis de nicho, regime e paisagem. Nicho refere-se de onde surgem novas
configurações de inovações radicais; os regimes representam a estabilidade do sistema
provocadas por regras e normas que determinam o caminho a seguir com inovações
incrementais; paisagem, são as influências externas que ocasionam mudanças sobre o nicho e
o regime.
Esta pesquisa se propõe analisar os processos multiníveis da transição sociotécnica no
entreposto avícola em implantação, a partir da intervenção do governo estadual. Nesse contexto
impera por novos conhecimentos, inserção de tecnologia e interações sociais para estruturação
das capacidades inovativas sociotécnicas dos avicultores envolvidos na mudança para o alcance
da certificação da produção e estruturação da cadeia produtiva em formação. A transcendência
dos fatos permitiu a identificação dos fatores intervenientes da transição que proporcionaram
práticas inovativas para estruturação do segmento.

1.1. Problema de Pesquisa
O público da presente pesquisa é proveniente da agricultura familiar que se conecta
diretamente desde a produção até a comercialização de seus produtos, mas que agora tem que
rever seus processos técnicos conforme diretrizes estabelecidas em lei de como devem trabalhar
e passam pela experiência de uma organização social para se tornarem condutores de uma nova
história.
Em virtude, dos ovos serem comercializados sem o selo de inspeção estadual emitido
pelo órgão fiscalizador, uma vez que, atendem outros municípios aos arredores, os produtores
encontravam-se desassistido de controle sanitário público. A gravidade da inexistência de
controle situa-se na execução de procedimentos inadequados de produção conforme princípios
da legislação, comercialização via mercado paralelo, mediado por atravessadores, ocorre que
não possuem acesso direto ao mercado consumidor, impossibilitando a correção em caso de
problema no rastreamento do fluxo.
Long (2006) retrata sobre a dificuldade de comercializar produtos por agroindústrias
referindo-se à fiscalização sanitária, pois as intervenções exigem tecnologias e inovações
17

externas alheias a realidade produtiva da agricultura familiar e impõem a adesão destas de “cima
para baixo” demandados pelos órgãos governamentais.
Este alimento de origem animal, impacta sobre os procedimentos para que se obtenha
segurança alimentar, sendo estes avicultores responsáveis em caso de ocorrência de problemas,
até então não reconhecido por eles. Vale considerar, que não trabalham com base nessa
hipótese, sequer foi percebido essa intenção, uma vez que, existe todo um vínculo com a
atividade, de onde advém os seus respectivos sustentos, mas, a forma empírica como
aprenderam refletem sobre a forma como executam.
Mediante a complexidade que requer uma reestruturação com base nas exigências, foi
vista com surpresa pelos produtores de ovos. Ainda mais da forma como procedeu, impactada
com notificações para regularização, sendo que estes desconheciam sobre as tratativas, normas
e procedimentos de produção que configuravam o setor.
O grupo de avicultores se sentiram pressionados com a situação e precisavam entender
quais as alterações que necessitavam realizar para que pudessem se organizar e tomar as
medidas cabíveis, uma vez que, o processo de inovação dos processos técnicos e sociais passam
a ser inevitável, se não estarão fora da atividade.
Após conhecimento da situação de preocupação que os produtores estavam vivenciando,
surge o governo e oferece apoio com a oferta dos maquinários, mas com condições para esse
recebimento. Seria viabilizado pela solução de implantação de um entreposto que associasse os
avicultores e que beneficiasse a comunidade de produtores de ovos.
Mediante a proposta, os pequenos produtores teriam que passar pelo processo de
mudança das capacidades técnicas e sociais para reorganização da atividade produtiva
contemplados por duas etapas. A primeira etapa, consistia nas necessidades de adequações da
estrutura física dos aviários com a inserção de novas práticas, treinamentos sendo este o ponto
inicial da responsabilidade individual. A segunda etapa, seria a construção predial para
implantação do entreposto avícola para o beneficiamento dos ovos para o atendimento coletivo.
Um empreendimento agroindustrial é visto como uma oportunidade econômica que
depende da capacidade de ação e reação dos atores sociais relacionado com a história,
conhecimentos adquiridos e crenças, sendo resultado da mobilização dos atores envolvidos e
geram inovações em múltiplas direções (GAZOLLA, 2012).
Mas, do que a implantação em si do estabelecimento físico do entreposto e a
minimização do uso de trabalhos manuais dentro de um sistema fabril com a adesão de novas
tecnologias, serão necessários a emergência de inovações que incidam sobre novos
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aprendizados, construção de competências, quebra de paradigmas, rever processos e práticas,
padronização, atender requisitos legislativos e relacionamento social, sendo essa parte mais
dificultosa da transição em andamento.
A produção de inovações depende da atitude dos produtores mediante a adoção das
práticas do sistema vigente, demonstrando que são capazes de traçar melhores caminhos para
si mesmos. Cabe ressaltar que os atores dentro de seus meios de subsistência empregam
conhecimentos contextuais e tácitos para mudar a realidade, buscando redes de relações sociais
por meio de discussões e áreas compartilhadas sociais (LONG, 2006).
Para os produtores essa transição é carregada de desafios, pois representa o
desenvolvimento de um cenário desconhecido, mas de grandes expectativas, uma vez que, pode
emergir possibilidades de mudanças que geram inovações seja de natureza radical ou
incremental que remodelaram o contexto futuro.
Compreendendo as dificuldades enfrentadas pelos avicultores diante exigências das
mudanças nos processos para uma nova forma de trabalho técnica e social. O presente estudo
demanda pela necessidade de analisar os fatores sociotécnicos interventores das transições
sistêmicas que podem ser avaliadas pelos multiníveis de nicho, regime e paisagem do sistema
sociotécnico do entreposto de ovos em implantação. Considerando a problematização
apresentada, esta pesquisa tem como propósito responder a seguinte questão: Como ocorreram
os processos multiníveis da transição sociotécnica no Entreposto Avícola do município de
Cacoal (RO), a partir da intervenção governamental?
A partir do questionamento, apresenta-se o objetivo geral e os específicos que nortearam
o desenvolvimento desta pesquisa.

1.2. Objetivo Geral
Analisar os processos multiníveis da transição sociotécnica no entreposto avícola do
município de Cacoal (RO), a partir da intervenção do Governo Estadual.

1.2.1. Objetivos Específicos

a) Levantar a trajetória dos avicultores de produção e comercialização antes da
constituição do entreposto de beneficiamento;
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b) Identificar as estratégias governamentais que impulsionaram a implementação de
políticas públicas para estruturação do entreposto avícola;
c) Mapear os processos de mudanças sociotécnicas que ocorreram a partir da intervenção
estatal para constituição do entreposto;
d) Analisar os fatores intervenientes dos processos multiníveis da transição sociotécnica
que ocasionaram o desenvolvimento de práticas inovativas para estruturação do
entreposto avícola;

1.3. Justificativa
O presente estudo se justifica pela verificação do envolvimento do Governo do
Estado de Rondônia em elaborar uma política pública com o intuito de revitalizar a aglomeração
produtiva de ovos com apoio a modernização do setor. Tal medida oportuniza o processo de
transição mediante inovação no desenvolvimento técnico, social, econômico, fiscalizatório,
segurança alimentar e mercado em que os avicultores estão inseridos.
Vale ressaltar a representatividade quantitativa produtiva do segmento no município
de Cacoal, objeto de estudo, onde produz uma média de 90 mil ovos diários, ou seja, maior que
a população local, e para tanto, realiza a distribuição para diversos municípios do estado.
Em pesquisas por estudos sobre o desenvolvimento do segmento da avicultura de
postura no Estado, não foram encontradas pesquisas científicas anteriores que demonstrem a
evolução e o que se tem verificado a respeito do progresso da atividade de produção de ovos
no estado e no município.
A literatura tem retratado por vários estudiosos a concordância que os governos têm
papel fundamental a desempenhar sobre a transição, e por isso, há um interessante crescente
em como as iniciativas políticas podem apoiar as transições. Segundo Kern (2011) o desafio da
política é transformar os sistemas sociotécnicos em configurações mais sustentáveis, com base
em uma melhor compreensão dos processos de mudanças.
Como dito, o cenário de mudanças dos avicultores houve aporte governamental
econômico para iniciar a transição, ocasionando a necessidade de verificar como sucedeu as
transformações em curso, mediante a capacidade de ação e reação dos envolvidos para a
tramitação dos processos emergentes e dependentes de inovação.
Em função da relevância que essa cadeia tem proporcionado ao município, a análise
do sistema sociotécnico permitiu compreender o funcionamento dos grupos sociais e das
capacidades técnicas que servem de suporte para mapear as mudanças institucionais e as
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relações multiníveis vivenciados pelos avicultores. Permite, ainda, entender os esquemas de
relacionamentos de cooperação formadas que favoreceram ou dificultaram a transição
sociotécnica por meio da análise dos níveis nicho, regime e paisagem que contribuíram para
transformação, mostrando os principais surgimentos de inovações experimentados que
possibilita o desenvolvimento da cadeia produtiva em formação.
Em termos práticos o final do estudo, visa apresentar os fatores que impactaram na
transição sociotécnica, nos quais poderão ser repassados ao conhecimento dos governantes e a
própria população estudada, de modo que essas indicações de ações possam auxiliar a
transposição das fronteiras limitadoras do desenvolvimento do empreendimento avícola no
município de Cacoal (RO).
Esta pesquisa está vinculada a Linha de Pesquisa 1 (LP1): Estratégia, Gestão e
Tecnologia em Organizações, com foco na discussão do eixo temático 3: Inovação e Tecnologia
em Organizações, o qual com este estudo buscou compreender os aspectos internos da
organização, as estratégias, tomadas de decisões requeridas pelo processo de transição
sociotécnica que os grupo de avicultores vivenciaram. Além disso, verificar as inovações que
surgiram a partir do suporte das políticas públicas de fomento estadual, com base na análise dos
multiníveis da estruturação do entreposto avícola.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para o desenvolvimento dessa dissertação, utilizou-se inicialmente a Teoria dos
Sistemas Sociotécnicos para compreender o funcionamento dos sistemas sociais e técnicos.
Para tanto, isso depende do conhecimento das trajetórias, que proporcionam uma conexão entre
o passado e as necessidades de mudanças do presente. Estes fornecem elementos de análise dos
processos de transição sociotécnica, com ênfase nos multiníveis de nicho, regime e paisagem,
que ocasionam o surgimento de inovações radicais e incrementais de um sistema para outro.
Em complemento trazendo a contexto o envolvimento governamental sobre o objeto de estudo,
buscou-se identificar pesquisas que tratam sobre a transição sociotécnica no âmbito das
políticas públicas para analisar como sucedeu esse processo.
A Figura 1 apresenta um diagrama das acepções teóricas utilizadas para o
desenvolvimento desta pesquisa, demonstrando as interligações entre as teorias e as principais
abordagens.
Figura 1 – Acepções teóricas
Técnica

Social
Teoria dos Sistemas
Sociotécnico

Necessidades
de mudanças

Trajetória
Transição sociotécnica,
perspectiva multiníveis
Inovações
radicais

NICHO

PAISAGEM
REGIME

Aspectos
macroeconômicos

Inovações
incrementais
Transição sociotécnica
no âmbito das
políticas públicas
Fonte: Elaborado com base nos autores Trist (1981); Appelbaum (1997); Geels (2002), (2004), (2011); Kern
(2011); Smith e Stirling (2008); Ratinen & Lund (2015).

A Figura 1 demonstra as interligações das acepções teóricas utilizadas para o
desenvolvimento da presente pesquisa. Partindo da verificação da Teoria dos Sistemas
Sociotécnicos de como ocorre a sinergia nos campos técnicos e sociais e quais as mudanças
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transcorridas nesses sistemas subsidiadas pelas pressões internas e externas, mediado pelo
aparato político.

2.1. Teoria dos Sistemas Sociotécnicos
Uma das teorias que serviram de suporte para o desenvolvimento da Teoria dos Sistemas
Sociotécnicos teve enfoque sobre a Teoria Geral dos Sistemas. Partindo do conceito que uma
organização com um sistema formado por elementos interdependentes, mesmo que
diferenciadas, mas com um propósito a alcançar.
Os sistemas sociotécnicos segundo Appelbaum (1997) são baseados na proposição de
que uma organização é representada pela harmonia entre os componentes sociais e técnicos que
se relacionam de forma aberta com o seu ambiente. Estes produzem uma otimização conjunta
aliada com o sistema de trabalho, pessoas, tecnologia e seu ambiente que resultam em produtos
físicos e resultados sociais.
O componente social envolve um conjunto de fatores experenciados pela cultura,
linguagem própria, normas, papéis e padrões que desenvolvem as necessidades psicológicas,
proporcionando uma estrutura de trabalho que relaciona as pessoas à tecnologia. O componente
técnico refere-se à interação com as estruturas do ambiente, instalações, equipamentos,
ferramentas, procedimentos e normas operacionais que servem de suporte para transformar
insumos em produtos ou serviços. A junção desses componentes abertos reflete sobre à
melhoria e contínua revisão, por isso mudanças em uma área afetam e influenciam outros
elementos do sistema.
A concepção da Teoria dos Sistemas Sociotécnicos foi desenvolvida por Eric Trist
(1981) no Tavistock Institute of Human Relation. Os pesquisadores participaram da
implantação de uma estrutura representativa e consultiva para os funcionários de uma
mineradora de carvão, na qual estava em processo de inserção de mecanização na indústria. Tal
medida, segundo Spink (2003) gerou muitos conflitos para se estabelecer normativas para nova
forma de trabalho, requerendo a iniciativa da elaboração do desenho de trabalho em conjunto
entre trabalhadores e engenheiros conspirados na mutualidade de soluções viáveis. Foi então
que perceberam em seus experimentos que a organização do trabalho depende dos aspectos
sociais e técnicos, quando combinados exercem influências psicológicas, sociais e econômicas.
Esse modelo de planejamento em grupo proporcionou benefícios no envolvimento de múltiplas
habilidades, flexibilidade e adaptação para o desenvolvimento organizacional complexo.
23

A interdependência dos sistemas sociais e técnicos em uma organização na concepção
de Geels (2005) foi uma das principais percepções da tradição dos sistemas sociotécnicos
associados com a Escola Tavistock, revelou que os seres humanos e as máquinas estão unidos
pelo ambiente.
O autor Spink (2003) fez uma análise sistemática dos acontecimentos do estudo de
Tavistock que apresentou a partir do determinismo tecnológico, visto como algo hegemônico
de universo separado, então uma luta pela igualdade foi travada pelos empregados que tratava
de parâmetros psicossociais desconsiderados, exigindo o olhar para questões de aprendizagem
voltada para criar, aprender e ensinar junto em prol de manter a comunidade consolidada. Foi
um processo lento o reconhecimento que as coisas são também parte de produtos sociais, que a
realidade material é dependente das pessoas.
A base da teoria do sistema sociotécnico surgiu desse contexto, sendo aperfeiçoada com
o tempo a partir de uma nova ótica, em busca de entender o lapso em profundidade da relação
social e técnica de como ocorre essas mudanças de um sistema para outro, considerando a
importância do papel que as pessoas exercem para a difusão dos mecanismos tecnológicos.
O estudioso Geels (2002) compreende que os sistemas sociotécnicos são formados por
uma rede de pessoas e instituições. As pessoas representam os indivíduos, outras organizações
e atores coletivos, já instituições refere-se ao compartilhamento das mesmas normas sociais e
técnicas, regulamentos e padronização de boas práticas que alinham os conhecimentos juntos
aos artefatos materiais. A Figura 2 apresenta como funciona os elementos básicos, recursos dos
sistemas sociotécnicos e como são regidas as conexões.
Figura 2 - Elementos básicos e recursos dos sistemas sociotécnicos
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A Figura 2 demonstra que um sistema sociotécnico para produção de artefatos, requer
uma gama de recursos internos físicos e conhecimentos dos agentes para execução, em
complemento tem-se a tecnologia de aplicação em uso, com introdução de sub-funções da
tecnologia que propõe a difusão com significados para os atores, demonstrando os benefícios
em relação a manutenção e como são ligadas aos sistema técnico de produção. Assim, unem-se
aos fatores externos que norteiam o funcionamento baseado em regulamentos que criam uma
estrutura de confiança que distribui para distribuição dos produtos.
A questão tecnológica é tratada por Geels (2005) como “domesticação”, onde o uso da
tecnologia é adequado a rotina dos usuários e contextos aplicados. Para tanto, cabe aos
indivíduos verificar a questão do trabalho simbólico relacionado ao significado daquele
artefato, trabalho prático em relação a funcionalidade do objeto no cotidiano e a capacidade
cognitiva que inclui o aprendizado sobre o equipamento. Isso tudo remete a abertura da “caixa
preta” da difusão tecnológica por meio de adaptação, aprendizado e interação. O autor alerta
que uma desvantagem do foco nas práticas do usuário é que a tecnologia pode se tornar uma
“caixa preta” apenas. O estudo do autor tem como objetivo analisar como as mudanças técnicas
se inter-relacionam com outros elementos nas inovações do sistema.
Para Valadão, Andrade, Cordeiro Neto (2014) a inserção tecnológica tem sido discutida
sob diversas formas nas perspectivas sociotécnicas, em que a tecnologia resulta da interação
contínua das escolhas humanas, ações, histórias sociais e contextos institucionais. É importante
considerar que no universo sociotécnico a tecnologia não se limita aos condicionantes materiais
que socialmente são definidos e reproduzidos, mas se prende nas relações com as pessoas
envolvidas e suas percepções. Assim, Appelbaum (1997) destaca que requer para isso
cooperação, ajuste mútuo e compartilhamento de equipamentos e informações do grupo para
execução do trabalho.
Com a entrada das tecnologias como ferramenta de competitividade, vem ocorrendo a
necessidade de mudanças de projeto ou do trabalho tradicional para alcançar essa demanda, que
influi sobre a organização da transição para adquirir novas habilidades e conhecimentos para
realizar um novo trabalho. Essa mudança de sistema apresentado por Geels (2002, p. 1258)
refere-se “[...] uma mudança de um sistema sociotécnico para outro, envolvendo substituição
de tecnologia, bem como as alterações em outros elementos”. Para Geels (2002, p. 1257) a
tecnologia tem poder somente se estiver “em associação com a agência humana, estruturas e
organizações”, desempenhando assim funções sociais.
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Appelbaum (1997) apresenta em seu estudo uma avaliação do sistema sociotécnico
usados para fins de diagnóstico, bem como estratégia de intervenção. Essa ferramenta de
planejamento e tomada de decisão oferecem uma base para orientação estratégica para
identificar as interações entre elementos, apoiado nos indicadores de ambiente,
objetivos/tarefas, estruturas, procedimentos de liderança, pessoas e tecnologias.
Os sistemas sociotécnicos atuam na capacidade de compreender como funciona as
estruturas técnicas e sociais, formando um contexto estrutural para a ação humana, nos quais
proporcionam subsídios concretos para identificar as necessidades de mudanças rumo a
transição orientada para as inovações. Partindo desse pressuposto, Geels (2004), difusor da
continuidade dessa teoria, por meio de um framework reuniu os conhecimentos e fez uma
análise em profundidade na chamada transição sociotécnica. Aplicou a dinâmica de multiníveis
como fonte de avaliação das modificações de um sistema para outro, baseou-se para isso nos
acontecimentos históricos em relação ao ambiente externo e interno em transformação,
orientando novos percursos ou trajetórias que serão abordados no próximo tópico.

2.2. Transição Sociotécnica, Perspectiva Multinível
As pressões do ambiente interno e externo à organização implicam a necessidade de
transição viabilizadas pela inovação no sistema. A inovação, portanto, envolve mudanças no
sistema sociotécnico para além da capacidade técnica. Envolve também, segundo Smith e
Stirling (2008) novas ligações, encorajamento da aprendizagem, novas maneiras de fazer as
coisas são valorizadas, em uma nova lógica de adequação que são incorporados no
desenvolvimento do futuro da organização. Podendo ser impulsionada por formuladores
políticos para desenvolver novas regras para regulá-los e por outro lado, e os usuários podem
desenvolver um novo comportamento. Portanto, as transições são processos complexos e de
longo prazo que abrange múltiplos atores (GEELS, 2011).
A transição faz parte de um processo mais amplo de inovação do sistema chamado de
co-evolução tratada como “correntes” relativamente autônomas, que influenciam a interligação
entre os elementos da trajetória, regimes, nichos, rotinas e redes sociais (GEELS, 2005). Por
isso, é essencial estudar, tanto o desenvolvimento relativamente independente de cada fluxo da
história e suas interdependências, assim como suas perdas de integração e sua reintegração.
Os autores Geels e Schot (2007) destacam a importância de se analisar as variações de
tempo de ocorrência e na natureza das interações multiníveis, pois devido ao processo coevolutivo envolvem a criação, difusão da utilização pelos atores, processos e transformações
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que evoluem no mesmo tempo (velocidade, tamanho e período de tempo), assim como o espaço
social (exploração, conservação e organização), requerendo constante aprendizagem que
moldam as percepções, padrões e comportamentos (GEELS, 2004).
Sob a ótica de Ploeg et al. (2004) uma transição consiste em amplos processos, nos quais
parte da sociedade passam por transformações de geração em geração, sendo este um processo
gradual e contínuo de mudança estrutural de uma sociedade ou cultura (ROTMANS, KEMP,
ASSELT (2001). Em suma, uma transição envolve a emergência e o desenvolvimento de novas
tecnologias, de novos comportamentos, de novas políticas e de novas instituições, bem como a
sua difusão na sociedade (PLOEG ET.AL, 2004).
Dessa forma, Geels (2004) destaca que a transição reproduz resultados de
desenvolvimento em diversos domínios nas redes, organizações ou grupos sociais e regras que
se reforçam mutuamente para atingir seus objetivos. Cada domínio possui sua própria
particularidade, uns mudam lentamente como as culturas, outras repentinamente como a
economia e intermediárias podem ser as institucionais e tecnológicas.
Uma transição sociotécnica, de acordo com Oliveira (2014) não envolve somente
mudanças tecnológicas, mas também incorre de mudanças interligadas em todos os
componentes que impulsionam o funcionamento de uma tecnologia, leis, modos de regulação,
práticas do usuário, mercados, significados culturais, infraestrutura de produção, redes de
fornecedores e as redes de manutenção, entre outros. O processo de transição sociotécnica tem
fundamentação em diversas áreas do saber que se reúnem para reforçar o todo em relação as
questões de construções sociais.
Os estudos de transição teve início com a concepção tecnológica e de acordo com o
estudo histórico de Santos e Dias (2019) precisava de elementos que pudessem integrar em
profundidade esse campo, sob uma perspectiva especial, aplicada pela transição sociotécnica,
considerando que a tecnologia depende do efeito conjunto da ação humana, com estruturas
sociais e organizações para um funcionamento adequado. E foi então, que Geels (2002)
percebeu esse tipo de procedimento não envolve somente alteração de uma tecnologia para
outra, mas também mudanças em outros elementos norteadores da conjuntura e criou o sistema
de análise multinível.
A concepção multinível de Geels (2004) partiu da identificação que os estudos sobre
sistema sociotécnico estavam sendo realizados apenas de maneira íntegra sobre a formalização
entre técnico e social, baseado no conhecimento das estruturas sociotécnicas institucionais, e
havia uma lacuna para compreender os processos de mudanças que ocorrem entre os sistemas.
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A partir disso, Geels (2004) verificou a necessidade de observar o lado da oferta das
inovações e o lado da demanda do ambiente do usuário contrastando as inovações e suas
funcionalidades presenciam forte foco no desenvolvimento de conhecimento, porém não eram
tratadas as questões de difusão, uso de tecnologia, impactos e transformações sociais. Em
consequência, a necessidade de distinguir os sistemas técnicos: recursos, aspectos materiais e
sociais: atores envolvidos na manutenção e mudanças do sistema, regras e mecanismos internos
e externos que guiam as percepções dos atores e atividades. Geels, na obra citada, buscou
explicar como outras instituições desempenham um papel na dinâmica de desenvolvimento, ao
invés de justificar a inércia e estabilidade promovidas pelo sistema. E por fim, aborda como
ocorre a mudança de um sistema para outro nas organizações.
Na concepção de Geels (2002) estes fenômenos são analisados por uma esfera
multidimensional, uma vez que, os atores trabalham de forma estratégica, onde as
transformações sociotécnicas são inter-relacionadas por processos em três níveis heurísticos de
análise para entender as inovações sociotécnicas no sistema: nicho, lócus de inovação radical;
regime, lócus das inovações incrementais, validadas pelas práticas estabelecidas e regras que
regem o sistema existente e paisagem, o cenário exógeno que cria pressão sobre o regime.
Nesse estudo são tratados dois tipos de inovação, de natureza radical e incremental,
conceituado por Geels (2005) conforme o nível de execução. Por inovação radical, entende-se
como eventos descontínuos que são distribuídos de forma desigual sobre setores e ao longo do
tempo produz rupturas e radicalizam com a geração de novas regras, práticas e desafios
(OLIVEIRA, GAZOLLA E SCHNEIDER, 2011).
Sempre que as rupturas ocorrem, elas são importantes como o trampolim potencial para
o crescimento de novos mercados e novos investimentos associados. Já a inovação incremental,
ocorre moderadamente dependendo da combinação de pressões de demanda, fatores
socioculturais, oportunidades tecnológicas e trajetórias, pode também ser considerado como
pequenas mudanças, aperfeiçoamento nos padrões e alterações habituais que vem sendo
adotado (OLIVEIRA, GAZOLLA E SCHNEIDER, 2011).
Apesar da distinção dos tipos de inovação, os autores Genus e Coles (2008) trazem
como crítica a dificuldade de separar a transição radical da incremental, pois no nicho existe
uma renovação contínua do sistema em que ocorreu ou está ocorrendo e no regime exibem
mudanças lentas que podem em longo prazo se tornar radical dependendo da ruptura.
Avaliar a transição sociotécnica em uma organização depende da verificação da
estrutura que compõe o contexto passado, alterações em caminho e as possibilidades de
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desenvolvimentos futuros, que levam a compreender as mudanças entre os dois sistemas. As
inovações que surgem dessas disposições podem transparecer melhoria da eficiência dos fatores
de produção, novas ligações, aprendizagem e adequações que permitem a co-evolução dos
processos, a depender do tempo e capacidade de organização dos atores. Nos próximos
subtópicos serão apresentados em profundidade a dinâmica de funcionamento dos multiníveis
de nicho, regime e paisagem.

2.2.1. Nicho, nível micro

O nível nicho segundo Marques (2009) pode ser definido como um domínio específico
de aplicação, onde os autores assumem o trabalho com funcionalidades delimitadas, risco de
aceitar problemas, altos custos e o desenvolvimento de novos mercados. Essa conjuntura
favorece o surgimento das inovações radicais, que segundo Oliveira (2014) se distanciam da
imposição de regras e padrões dominantes estipulados pelos regimes.
São comumente conhecidos por Geels (2004) como espaços "protegidos” como
laboratórios de P&D, projetos de demonstração subsidiados, ou pequenos nichos de mercado
onde existe a possibilidade de apoiar inovações emergentes, que inicialmente são incipientes
voltadas para configurações sociotécnicas instáveis e de baixo desempenho. Nesse espaço é
onde ocorrem o desenvolvimento de novas ideias, novas tecnologias, aprendizagem e práticas
coletivas, padrões de interações e redes de cooperação (MARQUES, 2009). Torres et al (2015)
acrescenta que nem sempre tais nichos conseguem alcançar o sucesso, pois suas inovações não
chegam a contribuir com as novas configurações, mas estes podem representar o caminho para
inovações que posteriormente podem ser integradas ao regime.
Geels (2005) enfatiza que os nichos são cruciais para as transições, porque fornecem as
sementes para a mudança sistêmica, pois é onde se iniciam o as inovações, devido ao
desenvolvimento de experiências que criam e difundem as práticas entre os atores.
O nicho também segundo Geels (2005) pode ser capaz de despertar interesse de outros
atores da rede, como por exemplo, formuladores políticos, usuários, fornecedores, dentre outros
que possam mobilizar recursos para o trabalho de desenvolvimento da inovação, fazendo
promessas sobre possíveis funcionalidades e mercado de aplicações. Isso pode ocorrer por meio
de fomento subsidiados por organismos públicos ou investimentos estratégicos de empresas,
que fornecem recursos para sustentar o nicho. Por trás desse apoio da atividade existem grande
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expectativa para o futuro ou porque os subsídios do governo fomentador diminuem os riscos
financeiros.
Existem duas dimensões nesse segmento que servem de apoio a inovação, de acordo
com Geels (2004) o lado da oferta, que envolvem questões de tecnologia, produção, rede e
políticas, e do outro, lado do usuário, envolvem preferências de usuários, regulamentação,
infraestrutura, políticas, significado simbólico e redes de manutenção. Por isso, o alinhamento
entre essas dimensões representa o sistema co-evolutivo do nível micro articulado junto aos
ajustes de expectativas e visões.
Visto a atuação transformadora apresentada sobre o nicho, os autores Santos e Dias
(2019) destacam que apesar disso, existe pequena contribuição de como essas atividades do
nicho são desenvolvidas, como as condições promotoras e dificuldades que estão ligadas a este
nível dentro do contexto de análise da transição sociotécnica.
Oliveira, Gazolla e Schneider (2011) destacam que as mudanças nos nichos na
agricultura familiar dependem dos recursos de conhecimentos, habilidades e as redes
necessárias para a produção de uma nova prática sociotécnica. Os nichos podem, então, ser
considerados como um domínio de aplicação/ambiente onde os atores estão dispostos a investir
em melhorias de uma nova tecnologia e no desenvolvimento de novos mercados.
Dentro do sistema de nicho na área rural retratado por Dengo (2018) podem ser vistas
como as famílias desenvolvem suas novidades nas técnicas de produção, invenção de
equipamentos, moradia, repertório cultural e relações sociais de onde surgem as capacidades de
soluções viabilizadas pelas experiências e necessidades do momento, sendo estas adaptações
radicais, por não serem criadas por regras e por se diferenciar de algo já existente. E conforme
o tempo apresenta-se viável a solução dos problemas pode mudar de nível e serem incorporadas
no cotidiano. Destaca ainda, que sem o engajamento coletivo de agricultores, consumidores e
órgãos públicos de fomento rural, tende a continuar seguindo as mesmas práticas de produção,
considerando que somente existe inovações tecnológicas externas, linear e com aplicabilidade
global.
O nicho tem uma estrutura social mais flexível ao atendimento das demandas que
venham a surgir, possuindo uma capacidade de resposta ágil dado a característica do problema
a ser solucionado, portanto de onde emergem as inovações radicais. É possível o surgimento de
interessados em alavancar o nicho por meio de investimentos financeiros ou apoio estratégico
que orientam a evolução do lado da oferta de estruturação e lado dos usuários com as visões
que delineiam o caminho.
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2.2.2. Regime, nível meso

No nível meso recepcionado pelo regime sociotécnico, de acordo com Geels e Kemp
(2007) se refere as normas, interesses, regras e crenças sociais que fazem parte das estratégias
organizacionais por meio de políticas institucionais compartilhadas que são mais voltados para
otimizar ao invés de transformar os sistemas, que servem para orientar percepções e ações dos
envolvidos. Essas estruturas do regime segundo Kemp, Schot e Hoogma (1998) delineiam a
ação individual e coletiva a partir de um conjunto de comandos estipulados por regras, que por
sua vez, delimitam os papéis dos atores e mantêm estável as práticas em diferentes graus na
medida em que os próprios atores as internalizam e as reproduzem.
O regime é caracterizado por produtos estabilizados e tecnologias amplamente aceitas,
conhecimentos, práticas de uso, técnicas e regulações. Não somente trata das regras na forma
de comandos, mas também no sentido de responsabilidades e práticas que são estabelecidas e
que não são facilmente dissolvidas (KEMP, SCHOT E HOOGMA, 1998).
As regras possuem funcionalidades divergentes dependendo de cada contexto, segundo
Geels (2005) pode ser utilizada como recursos de ativação ou como restrição. Como recurso de
estímulo visa uma dinâmica estável, o que significa que a inovação incremental ocorre ao longo
da trajetória técnica para melhorar o design dominante. Embora, as regras sejam alinhadas, pode
haver momentos de tensões e desalinhamentos que acabam por limitar as ações, pois está regida
por condições estruturantes.
Como exemplo de como pode ser ordenado o regime, temos a presença de dirigentes,
por promessas e expectativas, critérios de projeto estipulados, requisitos funcionais de produtos,
estratégias de soluções de problemas, modelos técnicos, conhecimento tácito, dentre outros.
Esses têm o poder de enrijecer o sistema, tornando difícil de mudar os padrões sem alterar
outras, pois segundo Geels (2011) são formados por um conjunto semi-coerentes que orientam
e coordenam as atividades dos grupos sociais que reproduzem diversos elementos sistemas
sociotécnicos.
Ao fornecer orientação e coordenação das atividades dos atores, o regime sociotécnico
passam a serem visto como uma estabilidade para o sistema. Mas, essa estabilidade é dinâmica,
pois pode ocorrer inovações de natureza incremental, aperfeiçoadas durante a trajetória e
técnica que seguiram o caminho (GEELS, 2002). Smith e Stirling (2008) acrescentam que a
representatividade do regime sociotécnico é mais aceita em razão de maior apoio institucional,
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tecnologia, fortes relações econômicas, infraestrutura pronta, integração com outras práticas e
legitimidade política que são ampliadas ao longo da cadeia.
No nível do regime, destacado por Geels (2005) existem processos contínuos
incrementais dentro de uma hierarquia de design distinguidas em cinco regimes, que estão
ligados ao sistema sociotécnico, quais sejam: tecnológico, científico, usuário/mercado, político
e sociocultural. Em todos esses regimes, existem processos em andamento, que resultam em
trajetórias dependentes.
O regime tem como fator dominante as regras, que estabelece a existência segundo
Geels (2004) de três tipos de regras: cognitiva, normativa e reguladoras. As regras cognitivas
requerem um tempo para o aprendizado e construir competências, porém se limita a orientação
com foco no futuro, baseado nas ações do presente sem investimentos em grandes inovações
com continuidade na produção de produtos similares. As regras normativas são marcadas pelas
redes sociais e organizacionais identificados pelos papéis mútuos de comportamento adequado.
As regras reguladoras e formais baseado em contratos jurídicos vinculativos, bem como normas
técnicas ou regras subsidiadas pelo governo. O quadro 1 apresenta as diferenças entre os três
tipos de regras e suas aplicações.
Quadro 1 - Diferença entre os tipos de regras

Exemplos

Base de
conformidade

Regulativo
Regras formais, sanções legais,
estruturas de incentivos,
estruturas de remuneração e
recompensa, sistemas de
governança, sistemas de
energia, protocolos, normas,
procedimentos.
Conveniência

Normativo
Valores, normas,
expectativas de papéis,
sistemas de autoridade,
deveres, códigos de
conduta.

Cognitivo
Prioridades, problema, agendas,
crenças, conhecimento
(paradigmas), modelos de
realidade, categorias, jargões de
classificação / heurística de
busca de linguagem.

Obrigação social

Tomada por garantida

Coercitivo
(punições)

Pressão normativa
(sanções sociais
"envergonhado")
Adequação para se
tornar parte do grupo

Mimético, aprendizado,
imitação

Mecanismo

Lógica
Legitimidade

Instrumentalidade
(criam estabilidade e as “regras
do jogo”).
Legalmente sancionado

Governado moralmente

Ortodoxia
(compartilhada
idéias, conceitos)
Culturalmente suportado,
conceitualmente correto.

Fonte: Geels (2005).

As regras apresentadas no quadro 1 possuem vertentes diferentes de aplicação, sendo
as reguladoras refere-se a regras formais explícitas, que limitam o comportamento e possuem
voz de comando por exemplo, regulamentações governamentais, patentes, tributação, sistemas
legais em nível jurídicos; as normativas conferem a um trabalho desempenhado em um sistema
coletivo de pessoas que regem sobre os valores, normas, expectativas de papéis, deveres,
32

direitos e responsabilidades internalizadas através da socialização dos processos; e cognitivas
são focalizadas nas capacidades cognitivas limitadas dos seres humanos e como os indivíduos
usam esquemas, molduras, estruturas cognitivas ou sistemas de crenças para selecionar e
processar informações.
O regime determina e controla o conjunto de fatores que são explorados os recursos
em cada momento pelos agentes envolvidos. Para tanto, Geels (2004) criou uma estrutura
analítica dinâmica, considerando interações entre as três dimensões básicas conceituadas: (a)
dinâmica interações entre regras e atores, (b) interações dinâmicas entre atores e sistemas, e (c)
interações dinâmicas entre regras e sistemas. Estas dimensões se subdividem em seis interações
que compõe a base da análise sociotécnica de interações entre os componentes do regime que
pressupõe as diferentes possibilidades de transição:
1) Os sistemas sociotécnicos não são automáticos, funcionam apenas pelo envolvimento
dos atores e as organizações que reproduzem elementos e conexões nas suas atividades;
2) Os atores operam em um contexto de regras, que condicionam suas percepções e
interações. Essas regras criam incentivos, possibilidades e constrangimentos para os
atores.
3) Os atores criam e (re) produzem as regras;
4) Os sistemas sociotécnicos, consistem nas capacidades materiais e artefatos existentes
condicionam o comportamento dos atores. A tecnologia não é neutra, ela também tem
influência nas percepções, comportamentos e atividades.
5) Estudos da tecnologia demonstram que as regras, incluindo valores e visões de mundo,
que são incorporadas em artefatos, práticas e tecnologias. As regras são “coisificadas”
ao

serem

incorporadas

às

tecnologias,

estabelecendo constrangimentos

no

comportamento dos atores pelo uso;
6) As tecnologias têm certa “dureza” devido a sua condição material e aspectos
econômicos relacionados. Às vezes, essa dureza faz com que a tecnologia seja mais
difícil de mudar do que as regras, formais e informais. As flexibilidades das intenções
humanas em relação a como interagir com o mundo estão condicionadas pelas
possibilidades técnicas e pelas leis científicas.
A Figura 3 representa as dimensões analíticas que regem sobre as diferentes
possibilidades de transição, baseadas nas inter-relação das condições materiais, atores e regras
que condicionam a imobilidade do sistema.
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Figura 3 - Regime sociotécnico: elementos e interações
PAISAGEM SOCIOTÉCNICA
REGIME SOCIOTÉCNICO
ATORES

1) Atores criam as
condições materiais

2) Regras constrangem
o comportamento
CONDIÇÕES
MATERIAIS

4) A tecnologia condiciona
comportamentos

5) Regras podem ser
incorporadas na
tecnologia
6) As condições materiais impões
limite às intenções humanas

3) Atores
(re)produzem
regras

REGRAS

NICHO SOCIOTÉCNICO
Fonte: Urueta (2015).

A Figura 3 apresenta três dimensões principais que regem sobre a estabilidade do
sistema, representadas pelas condições materiais, regras e atores. Mas, existe a possibilidade de
transição quando se trata do papel dos atores na capacidade de produzirem e reproduzirem suas
próprias regras, que dependem da interação entre os grupos e o restante do sistema. Apesar do
regime ser dominante, a transição força a introdução de novas regras sobre as oportunidades e
constrangimentos que venham a surgir no caminho. A ação dos atores reflete em efeitos sobre
a melhoria da tecnologia ou na produção de novidades. Em resposta as mudanças os atores
emitem novos comportamentos ao utilizá-la, o que representa a chave da transformação.
Em um estudo empírico de regime aplicado na área rural apresentado por Dengo (2018)
ao buscar adentrar a esfera do regime se depara com muitas problemáticas, como fiscalização
sanitária, e burocracias impostas para grandes empresas, que seguem na contramão do universo
de conhecimento que rege a agricultura familiar. É comum ver propriedades alienadas em
detrimento de seguir as regras estipuladas ao segmento ou outras que não conseguem romper
as barreiras impostas para o desenvolvimento, ocasionando um impasse entre produtores,
órgãos fiscalizadores e as regulamentações. O problema é que as normativas vigentes só visam
o atendimento em grande escala e não trabalham em função dos pequenos, e à medida que
evolui passa a ser visto como uma ameaça devido a informalidade e a continuidade das práticas
produtivas em consequência das imposições do regime.
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Para Lovatel (2018) o regime agroalimentar vigente tem sido submetido a um conjunto
de regulações e interesses estatais, estão sob a orientação de um regime sociotécnico, uma vez
que, determina a busca pela padronização de insumos e tecnologias em grandes cadeias de
distribuição, com incentivos em poucas atividades produtivas, para reproduzir certa
estabilidade assegurada em seu funcionamento ao longo tempo.
O regime sociotécnico tem a função de nortear as ações dos grupos sociais, para isso
utiliza-se de regras de convivência que dependem das percepções individuais, das normativas
da experiência em grupo e regulações exteriores que interferem dentro das organizações. Esses
mecanismos são dependentes dos atores, estrutura, ambiente e tecnologia que refletem sobre a
capacidade de reação aos fatores internos e externos instigadores, mas de forma geral agem de
forma mais adaptativa.
2.2.3. Paisagem, nível macro

No nível macro abrangido pela concepção da paisagem sociotécnica é determinado por
mudanças advindas do ambiente exógeno. A paisagem, segundo Marques (2009) representa
processos e fatores que influenciam o nicho e o regime, sendo vista como uma variável de
fundo, as quais interferem na transição, mas são largamente independentes e autônomas.
O conteúdo da paisagem de acordo com Torres et al (2015) é bastante heterogêneo.
Segundo os autores, a paisagem é constituída por valores tangíveis e intangíveis. Nos valores
tangíveis estão incluídas questões macroeconômicas: preços e custos, demográfico, layout
urbano ou rural, ambiente natural, político. Nos valores intangíveis estão: cultural, visões de
mundo, valores sociais, ideologia e paradigmas, que podem criar pressão sobre o regime
existente e causar a necessidade de reestruturação interna. De fato, para Geels (2005) a metáfora
da "paisagem" foi escolhida por causa dessa conotação literal de "dureza" material.
Para Oliveira (2014) a paisagem se refere literalmente como algo que está ao redor da
organização, podendo ser atravessado e que ao mesmo tempo sustenta o todo. Pode-se
apresentar por fatores que não mudam facilmente ou que mudam apenas repentinamente, a
exemplo, clima, choques externos rápidos, guerras ou flutuações de preços. Nesse conjunto
externo os atores não podem influenciar a curto prazo, mas precisam ser percebidos e traduzidos
pelos atores para exercer influência.
A paisagem segundo Geels (2002) tem influência sobre as relações estruturais profundas
de uma sociedade, pois exerce uma pressão seletiva sobre as tecnologias, tendências
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macroeconômicas e atitudes sociais, atuam no poder de agir para abrir um regime estável e criar
oportunidades para que novas mudanças sejam incorporadas. Por conseguinte, possui uma
conjuntura mais ampla que não pode ser alterada pelos atores em curto prazo, porém tem
capacidade de influenciar a dinâmica do nicho e regime (GEELS, 2011). Isso significa que a
paisagem facilita a trajetória técnica em certas direções, e não em outras.
Em aplicação na área rural, verificada por Dengo (2018) demonstra que a paisagem pode
ser vista na fiscalização da sanidade da produção de alimentos, tem como base os estudos de
aplicação técnica que projeta em todos os processos, o que torna difícil a elaboração de regras
para produtos feitos de forma artesanalmente como ocorre nos nichos, não conseguindo
abranger as formas mais simples de produção.
A paisagem sociotécnica contém elementos externos a capacidade de interferência dos
atores sociais, que por sua vez, interferem no contexto interno tanto do regime ou do nicho
dependendo do tipo de necessidade de inovação. Portanto, devem ser observadas o que acontece
no mundo global e os acontecimentos retratados pelo setor onde atua.

2.2.4. Interações multiníveis

A relação entre os três conceitos multiníveis pode ser entendida de acordo com Geels e
Schot (2007) como uma hierarquia alinhada e interligada com os processos que ocorrem em
diferentes domínios de níveis de análise. Isso significa que existe uma ordem primária de
impacto de onde agem os níveis. Os nichos e regimes operam por meio de estruturação interna,
já as paisagens influenciam a ação da parte externa para interna ou vice-versa. A paisagem
interfere sobre o regime e nicho dependendo da profundidade da mudança geram inovações de
relevância ou melhorias nos processos. Quando o nicho realiza inovação do tipo radical, com
as práticas podem ser incorporadas e fazer parte do regime. Quando o regime está fortalecido
pode exercer pressão sobre os componentes externos para modificar a estrutura e passar criar
procedimentos que padronize determinado segmento, exemplo de regulações de segmentos ou
fazer parte de algo maior. Quando alinhados os níveis significa que os regimes estão
incorporados dentro paisagens e nichos dentro dos regimes.
Estes níveis possuem alta reciprocidade durante a execução dos processos seja de
baixo para cima ou de cima para baixo. O regime sociotécnico atua como um intermediador
dos níveis micro e macro, pois é nesse interstício que são recebidas as mudanças que poderão
ser incorporadas no cotidiano, seja com as práticas locais internas ou dada as influências
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externas, nas quais passaram por um processo de aceitação e adaptação até que seja
institucionalizada em comum acordo com a coletividade. A ideia centra-se que os processos
sejam alterados à medida que as bases empíricas históricas sejam consolidadas, mas deve-se
tomar cuidado para não priorizar demasiadamente este mecanismo, deixando coibir o
entendimento do todo. A Figura 4 representa a linhas de integração pertinentes a análise
multinível.
Figura 4 - Análise multinível

Fonte: Dengo (2018), pág. 58.

A Figura 4 mostra o esquema dos elementos da dinâmica de transição sociotécnica na
perspectiva multinível. A paisagem sociotécnica apresenta o ambiente externo mais estruturado
em relação aos demais níveis, com uma linha inteira em direção praticamente reta, mas essa
leva para o regime componente de influência. No intermédio entre a paisagem e os espaços
protegidos dos nichos temos um conjunto de regimes que se constitui um ambiente mais amplo
e complexo devido à diversidade de alinhamento necessário para atingir o objetivo, estes
iniciam consolidados em linha contínua, mas conforme as necessidades vão sendo reformuladas
nas linhas pontilhadas, que por fim formam um sistema sociotécnico dominante. Destaca-se
também a sua capacidade de transportar para o nicho conceitos que interfere sobre o trabalho.
Já os espaços protegidos denominado de nicho, partem das práticas locais para levar inovações
ao regime e a paisagem, estes refletem no seu espaço um conglomerado de situações de natureza
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inacabada, misturadas, sem muitas definições que com o tempo podem ser estabelecidas e
levadas a patamares maiores dentro da organização. Todos esses níveis têm como base o local
de paisagem, conjunto de regimes e espaços protegidos que se interacionam em algum
momento, estes são dependentes da linha do tempo em construção entre passado, presente e
futuro que formam o sistema sociotécnico.
Em vista da dinâmica interacional das multiníveis no estudo de Geels (2005), revela
que é possível destacar que as atividades dos atores no nicho levam em várias direções, pois
existe um processo de experimentação e incerteza, uma vez que, as regras de nicho fornecem
apenas uma estruturação solta e não têm um forte "poder" de coordenação sobre os atores. Já
os regimes tecnológicos ocorrem uma reversão em relação ao nicho, a estruturação de
atividades em práticas locais é muito mais forte do que em nichos tecnológicos. Assim,
enquanto os atores fazem grande esforço para articular e defender as mudanças no nicho, as
regras tornaram-se "mais fortes" quando se adentram aos regimes tecnológicos. Eles têm efeitos
de coordenação sobre as atividades dos atores nas práticas locais. As regras não determinam as
ações, mas as guiam consideravelmente, porém é provável que exista desvios, mas isso é difícil,
pois exige muito esforço.
Embora cada transição seja única, o padrão dinâmico geral é caracterizado segundo
Geels (2005) por transições resultantes da interação entre processos em diferentes níveis:
inovações de nicho criam momento interno; mudanças no nível da paisagem criam pressão
sobre o regime; a desestabilização do regime cria janelas de oportunidade para inovações de
nicho.
A relação entre os níveis, segundo Marques (2009) pode ser considerada, ainda, um
desafio, pois a transição iniciada no nível de nicho encontra uma série de barreiras para atingir
o nível dos regimes ou promover estruturação suficiente a ponto de mudar a paisagem.
As transições sociotécnicas na área rural retratado por Dengo (2018) resultam em
modificações dos processos que geram autonomia para os produtores e sustentabilidade
produtiva. É preciso estar atento a todas percepções de novidades desde pequenas a grandes
que alterem o sistema produtivo, tendo como foco de análise as ações dos atores sociais, pois
estes são os criadores das novidades, fontes de conhecimento para inventar, capacidade de agir,
articular grupos, possuindo uma diversidade ilimitada de enfrentar a vida.
As novidades emergentes, segundo Marques (2009) ligadas ao processo do trabalho
do campo, têm vínculo com o conhecimento associado e adaptado às particularidades locais,
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podem ser movidas pelo regime sociotécnico em diferentes estágios, ainda que estejam em
desordem com o regime dominante.
As interações multiníveis são responsáveis por estabelecer um aparato de informações
para analisar como ocorrem as mudanças de um sistema para outro, considerando uma base
local e linha do tempo dos acontecimentos que se relacionam e emergem as inovações que
constituem o processo de transição sociotécnica.

2.3. Transição sociotécnica no âmbito das políticas públicas
Em se tratando do processo de transição sociotécnica aplicado ao atendimento das
políticas públicas, vários estudos têm apresentado possibilidades do uso desse mecanismo, seja
no campo da interferência, gerência, análise e avaliação das transformações mediadas pelas
ações governamentais.
As transições possuem ligação com a oportunidade de as políticas públicas
intermediarem soluções coletivas. Estudo apresentado por Geels (2004) centra-se na ideia da
capacidade dos formuladores políticos ou empresas estabelecidas possam formar alianças
estreitas no nível regime para orientação e manutenção do status quo de setores econômicos
específicos, devido aos interesses mútuos. Por outro lado, é importante salientar que as
organizações dependem do governo para estabelecer direitos de propriedade, obrigações de
contratos e estruturas gerais de organização que estabelecem formas de comportamento.
Em relação ao poder estrutural, os Estados dependem das indústrias para gerar novos
empregos, impostos, crescimento econômico e dinamismo. Em função disso, Geels (2004)
sugere três possibilidades pelas quais as empresas influenciam os formuladores políticos:
primeiro, a dependência leva a redes relacionais em contato entre empresas e elaboradores
políticos que fornecem acesso das políticas as empresas; segundo, contatos frequentes podem
levar os formuladores de políticas a internalizar as ideias e interesses do ramo, no qual é
considerado o mecanismo mais brando; terceiro, as empresas usam de estratégias políticas
corporativas para influenciar os formuladores políticos, que podem conter estratégias de
informação, estratégia de incentivos financeiros, estratégias organizacionais de pressão,
estratégia de lobby, troca de favores direta e estratégia de confronto, como litígios.
O gerenciamento da transição tem sido questionado até que ponto e de que maneira os
processos de inovação podem ser dirigidos pelos governantes públicos. Uma vez que, segundo
Smith e Stirling (2008) não existem esquemas sistematicamente previsíveis, pelo contrário são
marcados por possíveis desenvolvimento de caminhos, dos quais a direção e ritmo podem ser
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influenciadas por políticas específicas. O autor destaca que as ações políticas existentes são
avaliadas em relação a contribuição para as metas políticas e a contribuição das políticas para
o processo de transição. Assim, as políticas possuem uma meta de conteúdo e uma meta de
processo, quanto ao alcance abrange questões de aprendizagem, manutenção da variedade e as
mudanças institucionais são objetivos políticos e as metas políticas são usadas como meios.
Em relação ao gerenciamento da transição oportunizada pelo desenvolvimento de uma
estrutura mais robusta para análise, os autores Smith, Stirling e Berkhout (2005) criaram um
mapeamento de contextos que sugerem alternativas de possíveis transição identificados:
renovação endógena, reorientação da trajetória, transformação emergente e transições
intencionais.
A renovação endógena envolve um processo de transição incremental no qual a
inovação deriva de recursos a serem encontrados dentro do próprio regime estabelecido, sendo
a pressão pela mudança articulada de forma consciente e coerente. A reorientação da trajetória
refere-se ao contexto de transição no qual a adaptação também é interna ao regime atual, embora
ocorra por meio de mudanças técnicas, de mercado e outras descoordenadas. A transformação
emergente tem vínculo com a origem científica ou com outras empresas que operam fora do
setor e geram tecnologias que podem criar outros setores. As transições intencionais têm
propósitos com agentes estatais e/ou não estatais de produzir visões compartilhadas em pressão
articulada por mudança, e moldar respostas a necessidade de mudança por parte daqueles dentro
do regime, por meio da manipulação de recursos e redes.
Além de identificar diferentes contextos de transição, os aspectos do trabalho de
gestão da transição são o estabelecimento de um papel para a agência, a análise e sugestão de
intervenções políticas necessárias em diferentes contextos de transição. Assim, segundo
Rotmans, Kemp, Asselt (2001) consideram o papel do governo influente, embora não
"inteiramente no controle" das transições. Fatores externos podem gerar surpresas e inúmeros
fatores políticos e culturais podem restringir a liberdade de manobra. O que o estado pode fazer
é desempenhar vários papéis, desde facilitar o direcionamento, dependendo do estágio da
transição. Os principais papéis no início das transições são chamados de "pré-desenvolvimento"
e "aceleração" são a agenda para a mudança, construir visões compartilhadas de longo prazo na
sociedade e criar oportunidades para aprender sobre os elementos e o processo de mudança.
O gerenciamento da transição apontado por Smith e Stirling (2008) tem base na
estratégia de duas frentes. Ambas são orientadas para sistema de melhoria: melhoria de uma
trajetória existente e inovação do sistema, representando uma nova trajetória de
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desenvolvimento ou transformação. O papel do governo difere por fase de transição
relacionadas as tomadas de decisões. A fase do pré-desenvolvimento, há necessidade de
experimentação social e criação de apoio para uma transição do programa, cujos detalhes devem
evoluir com a experiência. Na fase de aceleração há uma especial necessidade de controlar os
efeitos colaterais na aplicação em larga escala de novas tecnologias.
Usando a perspectiva multinível a respeito das transições sociotécnicas para avaliar
políticas públicas de inovação, Kern (2011) lança um olhar sobre a questão de como as
transições são governadas, propondo uma heurística para pensar sobre como o potencial de
instrumentos políticos específicos contribuem para processos de transição mais amplos. O
referido autor levanta o questionamento sob o ponto de vista da política pública, se o multinível
pode ser usado proveitosamente para analisar política destinadas a estimular transições, ao invés
de usá-lo como uma estrutura para informar as políticas.
Em seus estudos, observou que a perspectiva multinível tem sido utilizada basicamente
para analisar casos históricos de mudança sociotécnica e não para prever ex ante as arenas
sociotécnicas específicas. Ao invés de usá-lo como uma estrutura para informar as políticas,
sugere-se que os multiníveis também possa ser usado para a análise da política em face do
estímulo das transições sociotécnicas. Visto que, a política influencia processos em nível de
nicho e regime que são comumente considerados essenciais para possibilitar transições e como
as atividades são influenciadas pelo desenvolvimento no nível da paisagem. Mesmo a análise
ex post dos resultados das políticas é complicada, pois muitas vezes se concentra nos resultados
das políticas. Então, trata como ainda mais ambicioso "conhecer com precisão as consequências
precisas de uma medida política antecipadamente".
Tratando da política pública aplicada a transição em multinível, especificamente na
perspectiva de nicho, os autores Ratinen & Lund (2015) desenvolveram uma análise sobre o
suporte do governo como fator essencial para o desenvolvimento de nicho, uma vez que,
prospecta que os nichos se tornam lentos porque os regimes são resistentes a mudanças. A ótica
observada emerge de que quando o nicho é analisado como algo separado do regulamento,
existe a tendência maior de inovação, assim esse contexto expressa que a participação do
governo representa um leque de oportunidades aos interessados do que o regime fixado,
ocasionando a inovação radical, com alto grau de inclusão.
Partindo desse pressuposto, os autores perceberam que as políticas públicas têm sido
menos avaliadas na questão de interferência como inclusão de processo e resultado da política.
É importante avaliar ambos, pois uma escolha política legítima de entrada reflete a opinião
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pública e inclui suas preferências, e assim traz resultados efetivos na saída. Por conseguinte, a
inclusão nos processos influencia a inclusão nos resultados, isto é, aqueles incluídos nos
processos de política tendem a apoiar políticas que são de seu interesse e de que eles podem se
beneficiar. No entanto, a inclusão nos processos não garante a inclusão nos resultados, e os
processos pelos quais as políticas são feitas também podem influenciar a inclusão nos
resultados.
Pesquisa empírica sobre a área de políticas públicas em face da transição energética no
Brasil realizada por Urueta (2015) constatou que as regras estabelecidas no regime geram
constrangimentos e incentivos que alteram o processo de escolha. Mostrando que as dinâmicas
decisórias compactuam com aporte no modelo organizacional, com a supremacia de processos
e normas, barganha política, onde as negociações são formadas pelos interesses dos líderes
refletem nos resultados de saída. As fontes de conhecimento da trajetória viabilizam as
estruturas regimentares de administração, transição tecnológica e gestão de recursos
estratégicos, estes passam a ser compreendidos como essencialmente social e político, e não
apenas econômico e técnico. Evidenciando as capacidades dinâmicas de interação, as regras e
instituições, especialmente o papel do Estado, tem forte participação de inovar na gestão.
Os resultados de Kern (2011) demonstraram que os esquemas de governança que levam
em conta a complexidade sociotécnica das transições têm maior probabilidade de gerar uma
política de transição efetiva. Argumenta que a política precisa desestabilizar regimes
incumbentes, promover nichos radicais e processos para trazer esses nichos para o
convencional. Deixa claro, que prever resultados de políticas é notoriamente difícil, mas em
seu artigo justifica que análises inspiradas na perspectiva multinível, podem promover o
aprendizado de políticas sobre como os instrumentos de políticas existentes contribuem para
processos que podem possibilitar transições.
Os estudos aqui apresentados, demonstram as possibilidades de intervenção e
gerenciamento da transição, impactados sob o processo de influência das políticas em face das
mudanças nos níveis de nicho e regime, favorecidas por propostas de políticas inclusivas com
a participação do público, tendem a apoiar o desenvolvimento e aumentar a significância para
os envolvidos, promovendo inovações consideráveis para o setor.
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3. METODOLOGIA
Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos aplicados para atender
os objetivos da presente pesquisa. Contém informações sobre o tipo de pesquisa, estratégia,
coleta de dados, categorias de análise e como foi feita a análise dos dados. A Figura 5 apresenta
os elementos principais utilizados que nortearam o desenvolvimento da pesquisa.
Figura 5 - Procedimentos metodológicos
Pesquisa
Qualitativa

Estudo de Estudo de Caso
Estudo de Caso
Caso
Único
Fase
Exploratória
Formulador da
política pública

Avicultores

Técnicas de Coleta de Dados
Entrevista
semiestruturada

Pesquisa de
Campo

Pesquisa
Documental

Categorias de Análise
Nicho

Regime

Paisagem

Análise
de Dados

Triangulação

Análise de
Conteúdo

Fonte: Elaboradora pela autora.

A metodologia utilizada nesta pesquisa teve como classificação a abordagem
qualitativa, por estudar o fenômeno dos processos de transição sociotécnica ocorrido para
estruturação de um entreposto avícola, como forma de identificar as ações em curso que
proporcionaram as modificações do contexto e dos atores sociais envolvidos. A abordagem
qualitativa se justifica segundo Godoy (1995) pela preocupação com a análise do universo
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empírico em seu ambiente natural, valorizando o contato direto e prolongado do pesquisador
com a situação problema estudada.
Como suporte, utilizou-se a estratégia de estudo de caso para realizar descobertas dos
significados que os avicultores atribuem as mudanças sociotécnicas dos processos de
institucionalização do entreposto avícola em detrimento da intervenção política. Para isso,
foram utilizadas fontes de coleta de dados para compreender o passado dos avicultores, a
constituição do entreposto, a intervenção do Estado fiscalizador, aporte das políticas públicas e
os resultados da transição, sustentadas pela busca de respostas da questão de pesquisa e as
proposições constitutivas de análise.
Segundo Yin (2015), o estudo de caso é pertinente para analisar questionamentos de
pesquisa do tipo “como” ou “por quê”. Os questionamentos estão dispostos em uma sequência
cronológica básica que emitem circunstâncias de causa e efeito, em virtude da relação dos
eventos ao longo do tempo.
Com base nisso, o questionamento para o presente estudo aborda: “Como ocorreram os
processos multiníveis da transição sociotécnica no Entreposto Avícola, no município de Cacoal
(RO), a partir da intervenção governamental?”. Assim, remete ao tipo de pesquisa histórica,
capaz de entender os fenômenos do passado, porém que servem de suporte para mapear e
analisar os fatores intervenientes contemporâneos que refletem sobre o processo de transição
sociotécnica dos avicultores em função do entreposto em implantação.
A justificativa como estudo de caso para o presente estudo se deve ao fato de ser o
primeiro entreposto de fomento público do Estado, impulsionado pela administração da
intervenção das políticas públicas para o fortalecimento da cadeia produtiva avícola na
perspectiva do desenvolvimento regional. Além da análise da intervenção política, buscou-se
entender como os avicultores lidaram com as modificações e a verificação dos mecanismos
inovativos alcançados a partir dessa transformação, proporcionando um confronto entre causas
e efeitos que emergiram da implantação do entreposto sob a análise multinível.
Por este motivo, o investigador acaba por ter pequeno ou nenhum controle sobre os
efeitos comportamentais transcorridos, e, ao mesmo tempo, investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de um contexto no mundo real, especialmente quando as fronteiras entre
o fenômeno e o contexto podem não estar claramente evidentes, como apresentado pelo
processo em andamento da transição sociotécnica do objeto de estudo.
Sobre a organização do trabalho, a primeira parte contemplou a fase exploratória do
estudo. Foi realizado entrevistas semiestruturadas para conhecer a trajetória de vida dos
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avicultores de forma individual, motivações pelo trabalho na avicultura, atividades
desempenhadas, como fez para aprendê-las e dificuldades enfrentadas. Concomitantemente,
foram verificados em campo como funciona as estruturas produtivas, associativas e de mercado.
Aproveitando o ensejo da entrevista e mediante pesquisa documental utilizando a
análise das leis que regem o setor, documentos públicos, atas de reuniões fornecidas pelos
avicultores para buscar compreender o histórico de constituição do entreposto, como surgiu a
proposta, oportunidade de se associar ao grupo, intervenção do governo, o que mudou desde
então.
E, por fim, com uma entrevista semiestruturada entender as estratégias governamentais
sobre os processos de desenvolvimento propostos, investimentos e políticas públicas realizadas
para o segmento de produção de ovos. Para evidenciar os acontecimentos, foram inseridos
trechos das falas dos investigados para enfatizar os casos reais.
A partir dos dados levantados na fase exploratória, teve como finalidade subsidiar
elementos para a segunda parte da investigação, para construção do mapeamento dos processos
de mudanças sociotécnicas em verificação com a teoria. Para compreensão desses processos,
segundo Martins (2008) as teorias são colocadas em confronto durante a investigação ou a
própria construção da teoria poderá ser delineada mediante aos fatos encontrados.
A terceira parte, foram aplicadas as categorias de análise pré-definidas: nicho, regime e
paisagem de para avaliar os fatores intervenientes dos processos multiníveis da transição
sociotécnica das inovações que ocorreram na cadeia produtiva em formação do município de
Cacoal (RO).
Assim, a análise proporcionou a verificação das modificações implementadas, em
andamento e prospectar possíveis ações futuras na composição do entreposto, de modo a
reconhecer como se sucedeu a transição das combinações técnicas e sociais, além dos fatores
de desenvolvimento e as relações entre os níveis.
Ao trazer a mobilização social para análise possibilita a captação da integralidade dos
fatos, incorporação de significados dos investigados e da capacidade de ação dos atores para o
desenvolvimento do empreendimento. Estes tornam-se elementos chaves para fundamentação
empírica que formam o caráter qualitativo desta pesquisa, permitindo com isso, uma visão
reflexiva e contextual construtivista ao apresentar as histórias reais.
A seguir são apresentadas as categorias de análise e as dimensões pertinentes para uma
análise em profundidade da realidade do presente estudo.
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3.1. Categorias de análise do estudo
Como parâmetro de investigação para estudar os processos de transição sociotécnica
foram extraídas as categorias de análise e dimensões com base nas proposições teóricas e as
definições operacionais de execução da prática da pesquisa. A seguir, são apresentadas as
categorias de análise.
3.1.1. Categorias multiníveis: nicho, regime e paisagem
a) Nicho sociotécnico

Essa fase foi realizada por meio de coleta de dados envolvendo o uso de entrevistas
semiestruturadas e a observação de seis dos representantes granjeiros, para verificar nos relatos
e em evidências visuais que demonstram o desenvolvimento de inovações relacionadas as
práticas de trabalho, novas tecnologias, domínio específico, atores e padrões de interações
articulação do grupo social, redes de cooperação interna e externa.
Em paralelo, foram analisados os registros capturados na primeira parte da pesquisa
exploratória sobre o funcionamento do sistema sociotécnico com base nas informações do
histórico dos avicultores, do entreposto e as estratégias governamentais fomentadas. Para tal,
foram estruturados em busca das evidências que demonstram os processos inovativos do
sistema técnico de produção, criação de equipamentos próprios; e o sistema social nas formas
sociais de relacionamento, suporte da experiência, compartilhamento de conhecimentos; e
outras providências que criam um ambiente propício ao desenvolvimento de inovação radical.
O quadro 2 apresenta as dimensões de análise do nível nicho:
Quadro 2 - Dimensões de análise: nível nicho
Dimensão do
nível nicho
Domínio
específico

Espaços
protegidos

Definição operacional
Refere-se a verificação da capacidade
dos avicultores do risco de aceitar os
problemas,
altos
custos
e
o
desenvolvimento de novos mercados,
distanciados de regras e padrões
dominantes.
É um ambiente propício para o
surgimento de inovações radicais para
novas configurações sociotécnicas,
estes fornecem sementes para mudança
no sistema.

Referências
Marques (2009);
Oliveira (2014).

Geels (2004); Marques
(2009); Torres et al.
(2015); Geels (2005).

Técnica de coleta de
dados
Estudo de caso:
-Entrevista com os
avicultores.

Estudo de caso:
-Entrevista com os
avicultores;
-Pesquisa de campo.
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Novas
tecnologias.

Refere-se ao surgimento de tecnologias
que auxiliam o trabalho operacional.

Geels (2004); Marques
(2009); Torres et al.
(2015); Geels (2005).

Aprendizagens
e práticas
coletivas

Refere-se a compreensão de como os
atores sociais aprendem as novidades e
interagem com o grupo.

Geels (2004); Marques
(2009); Torres et al.
(2015); Geels (2005).

Redes de
cooperação

São os colaboradores internos e
externos do entreposto que interesse
sobre a rede.

Geels (2004); Marques
(2009); Torres et al.
(2015); Geels (2005).

Estudo de caso:
- Entrevista com os
avicultores
-Pesquisa de campo.
Estudo de caso:
-Entrevista com os
avicultores;
-Pesquisa de campo.
Estudo de caso:
- Entrevistas com
avicultores;
Pesquisa exploratória.

Fonte: Dados da pesquisa.

b) Regime sociotécnico

Essa etapa foi realizada com o uso de entrevistas semiestruturadas com os avicultores
para entender a dinâmica individual e o trabalho social em conjunto formado por regras de
convívio, como lidaram com as pressões sobre o regime, incorporação de tecnologias,
adaptações aos requisitos de padronização, delimitação de responsabilidades e soluções dos
problemas que formam uma estrutura semi-coerente que torna estável a conjuntura.
Para entender a estrutura estável do sistema e as inovações incrementais que surgiram
no decorrer do tempo com os avicultores, foi preciso utilizar as informações da fase
exploratória, orientada pelo conhecimento da trajetória dos representantes granjeiros, conselhos
das reuniões em grupo e os esquemas de relacionamento de cooperação que despontaram. O
alinhamento destes, oportunizaram conhecer em profundidade as relações cognitivas,
normativas e reguladoras do sistema sociotécnico que influenciam o desenvolvimento dos
atores sociais e a formação do entreposto. E, verificar as questões de interligação entre os
aspectos materiais, atores e regras que condicionam a formação do regime e da estrutura.
A análise primou pela qualidade das informações obtidas em cada depoimento,
envolvendo as descobertas das relações profundas para o entendimento dos problemas e
possíveis divergências de informações, enquanto estiverem aparecendo dados originais ou
vestígios, que possam retratar novas perspectivas à investigação em curso. O quadro 3
apresenta as categorias de análise nível regime:
Quadro 3 - Dimensões de análise: nível regime
Dimensão do nível
regime
Políticas
reguladoras

Definição operacional
Refere-se as leis e políticas
públicas específicas para o

Referências
Geels e Kemp (2007);
Kemp, Schot e Hoogma
(1998); Geels (2002, 2004,

Técnica de coleta de
dados
Estudo de caso:
- Pesquisa exploratória;
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desenvolvimento do
entreposto.

2005, 2011); Smith e
Striling (2008); Dengo
(2018) e Lovatel (2018).

Interesses, práticas
dominantes, regras
cognitiva,
normativa e
reguladora.
(atores)
Infraestrutura
(aspectos materiais)

São as leis, normas,
instituições e práticas
dominantes desenvolvidas
pelos avicultores.

Geels e Kemp (2007);
Kemp et al. (1998); Geels
(2002, 2004, 2005, 2011);
Smith e Striling (2008);
Urueta (2015).

Compreende o espaço físico,
estrutural e equipamentos
onde ocorrem as adaptações.

Estudo de caso:
-Pesquisa de campo;

Cultura
(atores)

Refere-se ao sistema social
coletivo de convivência dos
avicultores, construção de
percepções, conhecimentos e
os juízos sobre os eventos
que interagem para emitir
significados.
Como são vistas as
responsabilidades com a
dívidas dos recursos
adquiridos.

Geels e Kemp (2007);
Kemp, Schot e Hoogma
(1998); Geels (2002, 2004,
2005, 2011); Smith e
Striling (2008); Urueta
(2015);
Geels e Kemp (2007);
Kemp, Schot e Hoogma
(1998); Geels (2002, 2004,
2005, 2011); Smith e
Striling (2008); Urueta
(2015).
Geels e Kemp (2007);
Kemp, Schot e Hoogma.
(1998); Geels (2002, 2004,
2005, 2011); Smith e
Striling (2008); Urueta
(2015).
Geels e Kemp (2007);
Kemp, Schot e Hoogma
(1998); Geeks (2002,
2004, 2005, 2011); Smith e
Striling (2008); Urueta
(2015).

Estudo de caso:
- Pesquisa exploratória;
- Entrevistas com
avicultores.

Financiamentos
(regras)

Mercado
(atores/regras)

Como funciona as operações
comerciais de venda dos
produtos.

- Entrevistas com
avicultores;
-Entrevista com
formulador da política
pública.
Estudo de caso:
- Pesquisa exploratória;
- Entrevistas com
avicultores;

Estudo de caso:
- Pesquisa exploratória;
- Entrevistas com
avicultores.

Estudo de caso:
- Pesquisa exploratória;
- Entrevistas com
avicultores.

Fonte: Dados da pesquisa.

c) Paisagem sociotécnica

Partindo dos interesses externos sobre a organização social teve como base a pesquisa
exploratória com o uso de entrevista com o idealizador da política pública de fomento para
constituição do entreposto, para compreender os interesses em cooperar para o
desenvolvimento dos processos antes, durante e posterior sobre o sistema sociotécnico avícola
e como sucedeu a intermediação das ações. Bem como também, entender as percepções dos
avicultores sobre a dinâmica exógena da influência política sobre o setor.
Como forma de verificar a sucessão dos fatos relacionados ao desenvolvimento da
política pública para criação do entreposto avícola, foram questionados sobre os valores
tangíveis e intangíveis observados pela intervenção política: diagnóstico do setor e perfil dos
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produtores, inserção tecnológica, o contato com os produtores, quais os foram os significados
da ajuda governamental e as necessidades de adaptações, as desistências e as motivações do
grupo em permanecer, as relações sociais como se aprimoraram a partir da aproximação
pública.
Quais foram as medidas tomadas para o acompanhamento das necessidades dos
avicultores diante das mudanças, dificuldades relatadas pelos avicultores e as inovações que
surgiram da intermediação. Esses questionamentos foram estruturados em um roteiro de
entrevista, conforme anexo.
Assim, se constituiu um uma comparação das respostas entre os objetivos dos
formuladores políticos e os avicultores recebedores da proposta, de modo a propiciar elementos
de análise da dimensão macro interventora do processo. O quadro 4 apresenta as categorias de
análise nível macro:
Quadro 4 - Categorias de análise: nível paisagem
Dimensão de
nível
paisagem
Valores
tangíveis

Conceitos

São os fatores externos que geram
pressões sob o nicho e o regime
sociotécnico, como: preços e custos;
demográfico; layout urbano ou rural;
ambiente natural; e, político.
Valores
São os fatores externos que geram
intangíveis
pressões sob o nicho e o regime
sociotécnico, como: cultural; visões de
mundo; valores sociais; ideologia; e,
paradigmas.
Fonte: Dados da pesquisa.

Referências

Técnica de coleta
de dados

Marques (2009); Torres
et al. (2015); Geels
(2002, 2005, 2011);
Oliveira (2014); Dengo
(2018).
Marques (2009); Torres
et al. (2015); Geels
(2002, 2005, 2011);
Oliveira (2014); Dengo
(2018).

Estudo de caso:
- Entrevistas com
elaborador político;
-Entrevista com os
avicultores.
Estudo de caso:
- Entrevistas com
elaborador político;
-Entrevista com os
avicultores.

3.2. Análise dos dados
As informações das categorias analíticas do sistema sociotécnico guiadas pela evolução
da transição sociotécnica dos níveis nicho, regime e paisagem, serviram de base para análise da
abordagem multinível.
A estratégia para análise dos dados utilizada no estudo de caso foi a triangulação,
convergindo os diferentes métodos de coleta de dados e as fontes de evidências para
compreender em profundidade as relações entre os fenômenos. Para tanto, foi realizado a
triangulação das entrevistas com os avicultores, comparando as respostas sobre os assuntos da
mesma categoria, buscando compreender os pensamentos que convergem sobre as
transformações que estavam em vivência, e qual a relação do papel do governo sobre a
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interferência e acompanhamento do processo, permitindo assim um olhar sistêmico sobre as
ocorrências dos fatos. Além disso, com o parâmetro das falas apresentadas com a ida a campo
a observação foi possível identificar os assuntos abordados, convergências e divergências sobre
as práticas adotadas na realidade. A triangulação serviu para integrar as informações obtidas
que permitiram uma análise dos diferentes ângulos sobre a problemática.
Para analisar os dados obtidos se utilizou o método de análise de conteúdo conforme a
sistematização de Bardin (2016) pré-análise, exploração do material e tratamento dos
resultados. A pré-análise, procedimento de coleta dos enunciados significativos que atendam
aos objetivos do estudo. A exploração do material, processo de nortear e codificar os dados
escolhidos para extrair os elementos passíveis de compreensão profunda da temática. O
tratamento dos resultados, compreende a interpretação efetiva para produção de inferências
capazes de estabelecer nova visão conforme os objetivos propostos.
O estudo sistematizou a avaliação da seguinte forma: a pré-análise primeiro contemplou
a seleção de referências, representatividade, homogeneidade e relevância dos assuntos para
interpretação, baseado no dados obtidos na fase exploratória das entrevistas, pesquisa
documental, observação e pesquisa de campo; segundo, exploração do material, codificação
dos elementos por meio de recortes, contagem e classificação dos temas para extrair a essência
com base na pergunta de pesquisa e objetivos específicos; terceiro, tratamento dos resultados,
com os dados obtidos foram categorizados entre convergente, divergente e progressivo,
conforme o referencial teórico e produzido inferências sobre os objetivos para explicar os
significados encontrados.
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4. CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO
O município de Cacoal (RO) foi o local escolhido para implantação do primeiro
entreposto avícola de fomento público estadual. A população do município estimada pelo IBGE
(2018) é de 84.813 mil habitantes. O município pesquisado possui alta concentração de
produtores de ovos na região que trabalhavam de maneira informal, individual, manejo da
produção manual, estruturas inadequadas, vendas intermunicipais e sem selo de inspeção
estadual que autoriza a produção e comercialização de alimentos de origem animal.
O setor foi observado tardiamente a sua relevância produtiva, econômica e social que
proporcionava a região, levando em consideração o interstício de mais de 10 anos de produção
do avicultor mais antigo e a disseminação da produção decorrida nesse intervalo de tempo.
Estes trabalhavam da sua maneira e desorganizados, então, o órgão fiscalizador precisou
adentrar no segmento com pressões para regularização com marcação afinco sobre os
produtores de ovos, que se sentiram desnorteado com a situação, pois necessitava de muitas
adequações para permanência na atividade, desse modo, nasce o contexto da transição
sociotécnica que estes produtores vêm percorrendo.
A partir da situação apresentada, surge o governo estadual com uma proposta de solução
para os avicultores com a oferta de maquinários tecnológicos, e com algumas condições para
isso acabaram por determinar o curso da criação do entreposto, que serão apresentadas em
profundidade no tópico de estratégias governamentais para estruturação do futuro entreposto.
O compromisso com a implantação do entreposto iniciou-se com 15 (quinze) avicultores
dispostos a fazer parte da associação e desenvolver o empreendimento. Atualmente conta com
7 (sete) membros efetivos, sendo destes foram entrevistados 6 (seis) na presente pesquisa.
Dentre estes, faltou apenas 1 (um) que não se dispôs a realizar a entrevista, sendo este o
atravessador dos ovos de alguns dos produtores. A somatória da produção possui uma média
de 32.000 ovos/dia dos que fazem parte do entreposto atualmente. Sendo distribuídos da
seguinte forma: (AV1) 15.000; (AV2) 2.000; (AV3) 6.000; (AV4) 2.500; (AV5) 3.000; (AV6)
1.500; (AV7) 2.000.
A Figura 6 demonstra o mapa das localizações dos avicultores e as respectivas distâncias
de acesso ao entreposto.
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Figura 6 - Logística de acesso dos avicultores ao entreposto
DISTÂNCIA DOS AVICULTORES ATÉ O ENTREPOSTO

Munic. Ministro Andreazza

(AV4)

Cacoal

42 Km

BR 364 (12km)

5 Km
7 Km

4 Km

(AV2
)

(AV6)

(AV1)

(AV3)
LINHA 3

22 Km

(AV5)

LINHA 1
35 Km

Munic. Estrela de Rondônia

(AV7)

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura apresentada mostra as distâncias em que estão localizados os avicultores do
entreposto, local onde será beneficiada a produção de ovos de cada produtor. Essas informações
foram levantadas para compreensão da dinâmica logística que envolverá a implantação do
entreposto, agregando uma etapa no processo da qual não fazia parte antes dessa constituição.
Em princípio terão que levar a mercadoria até o entreposto, processar e depois retirar para
entrega nos comércios.
Nos capítulos seguintes serão apresentados os desdobramentos das soluções
encontradas para atender a fase da transição sociotécnica, reportada pela participação
governamental no desenvolvimento social e econômico da cadeia produtiva avícola em
formação e a capacidade de reação dos produtores frente as mudanças no alinhamento de novas
formas de produzir, estruturas físicas, inserção tecnológica e mercados que geram inovações
para que permaneçam na atividade e ao mesmo tempo se tornem competitivo.

4.1. TRAJETÓRIAS DOS AVICULTORES
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Para compreender os processos de transição sociotécnica é indispensável o
conhecimento das trajetórias de vida dos avicultores que fazem parte do entreposto, uma vez
que, estes trazem consigo raízes que inferem sobre a construção de nexos e coerências com as
ações de implementação das mudanças orientadas para o futuro.
As particularidades dos indivíduos evidenciam contextos diferentes, mas como fator em
comum a motivação pela continuidade na produção avícola. Para isso, serão apresentados uma
condução histórica por meio de relatos relevantes que possuem implicações sobre as decisões
e a implementação das ações no curso da transição. Como resumo, foram nomeados os títulos
dos tópicos que representam os elementos marcantes da história de cada avicultor.

4.1.1. Curiosidade, expansão da produção e mercado

A história do Avicultor 1 (AV1) conta praticamente uma vida inteira dedicada ao
trabalho rural desde a vivência com os pais, juntamente de mais 12 (doze) irmãos, sendo 6 (seis)
homens e 6 (seis) mulheres. A maioria nascidos no município de Nova Esperança, localizado a
sudoeste no Estado do Paraná, vieram para Rondônia em 1978 em busca da terra prometida
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), adquiriram um lote e se
instalaram no município de Cacoal na atividade de plantio de café. Após o falecimento dos pais
houve a divisão da propriedade entre os irmãos onde cada um seguiu conforme desejado, porém
permanecem no campo todos os 6 (seis) homens e apenas 1 (uma) mulher, o restante venderam
sua parte da herança. O (AV1) herdou 24 (vinte quatro) hectares de terra.
Essa trajetória retratada confere também para mais 2 avicultores que são irmãos vizinhos
de propriedade (AV2 e AV3) que atuam no ramo de atividade da avicultura, espelhados no
(AV1) que incentivou os demais irmãos a participaram da produção.
O avicultor (AV1) é casado e possui 1 casal de filhos. A esposa trabalha como costureira
e mora na cidade com a filha mais nova que trabalha em um consultório odontológico. O filho
mais velho é casado, mora na propriedade juntamente com a esposa e a filha, ambos trabalham
na avicultura. Além deles, trabalham mais duas colaboradoras para coleta de ovos diários e dois
ajudantes na diária nos dias de fabricação de ração.
A propriedade rural utiliza-se de duas formas de renda: engorda de novilhas e avicultura
nos espaços restantes. A avicultura é o provento principal familiar, pois esta dispende maior
atenção devido atualmente possuir 15 mil galinhas poedeiras em produção.
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A motivação pelo segmento da avicultura de postura iniciou-se ocasionalmente em
2008, devido à procura de um representante da Associação Rural da Linha 10, para pedir um
favor para Associação dos Produtores Rurais da Linha 3 (APR3) em fornecer o Cartão Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) emprestado para comercialização de seus ovos, devido a
inadimplência dessa. Com isso, despertou a curiosidade de conhecer o trabalho da avicultura,
conforme o relato abaixo:
[...] Tudo começou pela Associação. Os meninos da linha 10, eles tinham a produção
de ovos lá, e Associação deles estava inadimplente, como associação deles estava
com uma dívida lá e não podia comercializar, eles vieram entraram de sócio aqui na
nossa Associação. Daí eu fiquei curioso, e pedi para visitar a granja deles, daí fui lá
visitar e comecei. Só que assim, não começamos grande, pequenininho, só 250
galinhas, aí no negócio foi dando certo, daí crescemos do jeito que está aí.

Os ovos produzidos eram entregues para as escolas públicas e na Secretaria Municipal
de Assistência Social e Trabalho (SEMAST) por meio do Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA) que trabalha com a promoção do acesso a alimentação e o incentivo da agricultura
familiar. Vendo que o produto tinha escoamento, resolveu ampliar a produção para um total de
1.000 (mil) galinhas poedeiras, porém se deparou com dois problemas: sua quantidade de
produção se tornou maior do que a capacidade que os estabelecimentos governamentais
precisavam e além disso, estava insatisfeito com a forma de pagamento morosa pública, devido
a burocratização. Preocupado com a situação, aconselhado por um irmão que indicou a procurar
um vendedor de ovos ambulante de feira da cidade e oferecer o seu produto, este imediatamente
aceitou e se tornou um atravessador do negócio.
A Figura 7 apresenta o local de produção da propriedade do (AV1), sendo lado esquerdo
foto das primeiras estruturas físicas com gaiolas em madeira desde 2008 e lado direito foto da
estrutura física atual com gaiolas em alumínio moderna em 2019.
Figura 7 - Sistema produtivo (AV1)

Fonte: Dados da pesquisa.
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A primeira imagem mostra como eram as estruturas físicas iniciais e a segunda foto os
investimentos na melhoria das edificações por meio da inclusão de gaiolas em alumínio que
representam a forma correta do ponto de vista fitossanitário.
Com o firmamento da parceria e o alcance de mercado, foi ampliando ainda mais sua
estrutura física com financiamento e acrescentando galinhas. Mesmo com ampliação das
granjas, não deixou de tratar sobre a responsabilidade de fiscalização governamental, e segundo
o avicultor foi diretamente na Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Rondônia (EMATER) pedir orientação se estava fazendo de forma correta, com o
objetivo de futuramente não ter problema com a fiscalização, com destaca em seu relato:
[...] Fomos colocando galinha sem saber, só aumentando, ao invés de falar, “abaixa
a bola aí”, e ninguém falava nada, daí quando nós estávamos maiores um pouco, a
fiscalização chegou em cima de “pau”. E por isso está essa novela, se tivesse falado,
faz isso e tal. Eu culpo muito a EMATER, porque nós financiamos esses barracões,
já paguei tudo, mas na época eu fui na EMATER, deveria ter orientado, vai se
informar no IDARON para saber como que é. A EMATER só falava pode por galinha,
mas não falou das dificuldades que tinha. Porque se no início eles tivessem falado
tem isso, tem aquilo. Hoje eles chegam aqui de “peito estufado” e fala a legislação é
de 1.900 e tanto. É lei e não podemos passar por cima, eu concordo que não pode,
mas porque na hora que a gente está começando não chegaram e falaram, olha vocês
podem colocar isso e isso. Nós não somos a contra legislação, eu sou contra como
chega em você. Já chegaram aqui falando tanta coisa que chega desanima, mas
quando você chega pedindo uma informação ninguém sabe de nada. Perguntas do
tipo, qual a distância que eu tenho para pôr o entreposto da granja? Ah não sei, tem
que ver. Eles estão montados em cima de nós pra apreender as coisas.

Como demonstra na entrevista o (AV1) sente-se revoltado com a situação, pois acredita
que não obtiveram o devido apoio das entidades governamentais, que hoje chegam restringindo
sua forma de trabalho, ao invés de terem realizado um papel orientativo quando solicitado.
Entende que a legislação é importante, mas não sabia onde buscar tal conhecimento, por isso
acabou criando um pensamento de que os fiscais do governo querem acabar com a atividade
apreendendo as mercadorias.
A relação com o mercado funciona por meio de atravessador. Com o primeiro
atravessador da feira livre houve um desentendimento, pois com o aumento da produção
precisava emitir nota fiscal, uma vez que, tinha receio de cair em situação de risco com a Receita
Federal devido aos procedimentos ilegais e cobrava providências dele. Como este se negou a
tal préstimo, buscou novo intermediador que fizesse da maneira solicitada e narra: [...] sem nota
fiscal é considerado clandestino, eu ia cair na malha fina rapidinho, dá onde está vindo esse
dinheiro?
Atualmente, possui um comprador único de toda sua mercadoria, que atua em uma rede
de supermercados que atende os municípios de Ouro Preto, Jaru e Ariquemes e possui
basicamente uma relação direta e indireta ao mesmo tempo. Direta, pois emite-se a nota fiscal
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de produtor rural ao cliente e o pagamento pelo fornecedor é realizado direto na conta bancária
do produtor. Indireta, pois quem passa o pedido é o atravessador, realiza o carregamento e a
entrega ao cliente e paga comissão sobre a quantidade vendida. O pensamento gira em torno do
seguinte:
[...] Nós perde um pouco, mas nós não temos condições de fazer o que eles fazem,
pois ele tem o caminhão, tem os contatos, conhece todo mundo do mercado, você vai
ficar correndo atrás? Ele já tem a porcentagem dele, ele carrega e leva, sem dor de
cabeça, faz a nota fiscal. Toda segunda-feira cedo e já liga passa quantidade, faz a
nota, e o mercado faz toda a nota fiscal em meu nome, o mercado paga pra mim, eu
quem pago pra ele. É 100% seguro.

Apesar da relação praticamente direta com o mercado e possuir um volume considerável
de produção, o avicultor não pensa em trabalhar em se tornar comercialmente autônomo,
mesmo diante da prospecção que o entreposto proporcionará com uma marca própria e criação
de setores administrativos para trabalhar como um negócio. Acredita que esse atravessador
atende suas necessidades e ao final todos ganham e não vê motivo para essa desvinculação.
Relata que existe um sistema ético de respeito com os vendedores de ovos, onde cada um tem
seus clientes e não há invasão em relação a concorrência.
A atividade foi aprendida na prática como o próprio diz, sem treinamentos ou cursos na
área, sendo conduzida por muitos erros e acertos, admite que mais por erros que fizeram parte
da aprendizagem e a construção da experiência.
Em síntese, a trajetória na avicultura do (AV1) teve como origem a curiosidade em
aprender uma nova atividade e arriscar de forma modesta no início. Mas com o tempo, foi tendo
que enfrentar as dificuldades de comercialização do produto, e conforme ia transpassando as
barreiras foi vendo a oportunidade do setor e trabalhou sobre a ampliação do negócio, porém
não esperava se deparar com o entrave da fiscalização e ter que rever seus processos para
continuidade na atividade.
O sistema da trajetória apresentada expõe uma relação de caráter basicamente técnico,
formalizada pela estruturação em investimentos, ampliações de instalações, normas e
procedimentos próprios desenvolvidos com a experiência na produção do artefato, como os
conceitos de Appelbaum (1997). Já a questão social as relações eram mantidas apenas as
essenciais, tais como: fornecedores, atravessadores e mão de obra terceirizada.

4.1.2. Indecisão de continuidade na atividade, por trabalhar sozinho x conveniência
da função
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O Avicultor (AV2) tem a trajetória de vida semelhante ao (AV1) considerando a mesma
base familiar, devido a irmandade e o recebimento da herança dos pais de 19 (dezenove)
hectares de terra. Este permaneceu no trabalho do campo em princípio com a atividade leiteira
como fonte de renda principal.
O (AV2) é casado, pai de 2 (dois) filhos. A esposa mora contigo no sítio e os filhos
moram na cidade, sendo o mais velho funcionário público e o mais novo trabalha em um posto
de combustível e no momento cursa odontologia. Estes vão ao sítio de vez em quando, mas sem
o compromisso de ajudar o pai.
As atividades desenvolvidas na propriedade são recria e engorda de gado nelore que
declara ser a principal receita, concomitantemente tem uma área da propriedade com plantação
de cupuaçu para polpa de fruta e as granjas de ovos que ocupa cerca de 200 m² (duzentos) da
propriedade. Basicamente toda a atividade da avicultura é manejada pelo próprio desde a
alimentação até a embalagem do produto. Começou na atividade em 2009, praticamente junto
do (AV1), se recorda assim:
[...] Eu comecei por insistência do meu irmão (AV1), ele colocou num ano lá, no outro
ano, o atravessador também falou coloca lá, daí ele me falou, você coloca lá que eu
te ajudo. Coloquei 1.000 (mil) galinhas só.

Mesmo sem conhecer como se trabalhava na atividade, resolveu arriscar com o apoio
do irmão, mas logo no início da produção sofreu a ocorrência de uma moléstia grave com seu
plantel, que até hoje se mostra receoso com o fato, quando lembra:
[...] Quando foi no segundo ou terceiro ano, eu tive um problema aqui, deu uma
doença aqui com as galinhas, “Nossa Senhora”, peço a “Deus” que não dê mais em
canto nenhum. Começou aqui, mas sabe como começou? Eu peguei umas pintainhas
de Porto Velho, e esses pintinhos vieram doentes de lá pra cá. o foco não começou
daqui, já veio de lá, aí deu, mas “Nossa Senhora”, foi um sufoco. Porque, as galinhas
na gaiola morriam tudo, você tinha que tirar da gaiola, pra deixar ela solta, quando
as galinhas estavam na gaiola há muito tempo, tinha que tirar de lá e colocar no
aberto, pois quando era a noite elas não iam dormir, elas se matam sufocada,
“nossa”. E para de botar, e para de comer, mas morreu galinha, mas morreu, daí
vira aquela bagunça. Daí passou aqui, passou para os vizinhos, mas depois parou,
só que foi mais fraco pra lá, mas aqui foi terrível.

A situação apresentada revela uma situação de dificuldade vivenciada pelo produtor,
que trabalhou na tentativa de salvar as aves, recorrendo a vários médicos veterinários em busca
de solução, mas não obteve resposta de como proceder, devido a região não possuir especialistas
na área, e até hoje não se sabe exatamente qual foi o tipo de doença que afetou, apenas de onde
surgiu o foco.
Em resumo, acredita que o segmento representa ser positivo ao final de tudo, diante de
seu relato:
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[...] Eu sei que a granja assim pro pequeno, é muito bom, porque em um espaço
muito pequenininho, ele consegue ter uma vida tranquila, sossegada, é um dinheiro
assim, que você trabalha na sombra, você não fica se matando no sol quente. No
preço que está o ovo hoje e do jeito que nós estamos trabalhando aqui, está dando
quase 40%, onde você vai ganhar 40% hoje?
[...] Mas, aqui nesses 9 anos, que eu mexo com granja, eu tive que vender bezerro
pra investir aqui, porque estava no vermelho. O investimento é alto, mas ele te dá o
retorno sim, tranquilo. É um alimento o povo tem de comer todo dia.

Apesar de destacar como vantajosa a perspectiva da lucratividade da atividade, levando
em consideração que trabalha com redução de custos com aquisição de cartelas e caixas usadas
para armazenar a produção, não possui mão de obra terceirizada, não emite nota fiscal, dentre
outros que aumenta a rentabilidade conforme destacado. Mas ao mesmo tempo percebe-se que
não há entusiasmo de crescimento das granjas, como narrado abaixo:
[...] Aqui no meu caso aqui, eu não teria vontade de aumentar, ter muita coisa, porque
eu sou praticamente sozinho aqui né. É uma atividadizinha ali, que é um barracão só
que tem ali, eu tenho duas mil aves, se chegar a isso, é um servicinho que eu vou ali
com 1 hora de serviço de manhã, tratar, pra catar a produção também é rapidinho,
não é uma coisa assim que me ocupa tanto. É pra não ficar assim, como vou dizer pra
você, ela preenche uma vagazinha ali, mas paga uma despesinha de energia, de água,
que sai dali. Então, outra coisa, é um serviço rápido que eu faço que dá uma rendinha,
não grande, mas paga minhas despesas básicas. Então eu não queria, eu não tenho
vontade de ter 10, 20 mil galinhas, porque daí começa a depender de gente.
[...] Eu tenho um barracão sobrando, se animar eu coloco mais galinha lá. É só
colocar gaiola. Eu tenho pronto para 5 mil galinhas, só comprar os pintinhos.
[...] Olha se meus filhos estivessem aqui, a nós tinha que fazer, mas eles estão lá na
cidade, tem outros objetivos, mas a vida é assim.
[...] Eu tô achando difícil no meu caso aqui, tem os meninos lá, mas fica difícil deles
virem de lá pra cá, é um serviço, que você tem que estar aqui todo dia, se você
arrumar uma pessoa pra vir tomar conta disso aqui, é muito pouca coisa, seria apenas
uma hora de trabalho. Só quero fazer pra mim mesmo tomar conta, não quero ficar
dependendo de um funcionário. É difícil, você achar uma pessoa que tem
disponibilidade pra ficar 24 horas aqui.

A produção de ovos tem como contribuição sobre o pagamento das contas básicas da
propriedade, porém trata sem perspectivas o ramo, devido trabalhar sozinho e não obter auxílio
da mão-de-obra dos filhos para o aumento da produção, e por diversas falas mostra-se incerto
sobre a continuidade ou a desistência como produtor de ovos.
A Figura 8 mostra do lado esquerdo conforme informado pelo avicultor a existência em
sua propriedade de uma granja pronta para produção, mas sem funcionamento por opção
própria. E do lado direito, o único barracão de produção em atividade.
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Figura 8 - Sistema produtivo (AV2)

Fonte: Dados da pesquisa.

O produtor de ovos possui uma infraestrutura simples em madeira, ausência de zelo
dado as condições da limpeza do ambiente, excesso de esterco e moscas no ambiente. Além
disso, este possui um barracão pronto para a produção, como já teve no passado, mas prefere
não o utilizar devido à falta de perspectiva.
Em relação a continuidade avalia como positivo possuir a estrutura física para ampliação
com a necessidade de ajustes para adequação conforme a legislação solicita e destaca que não
possui dívidas financiadas. Já sobre a desistência enfatiza como negativo o fato de trabalhar
sozinho e revela-se insatisfeito em ter que assumir o compromisso de apoio de dívida a longo
prazo com o entreposto em função do financiamento da obra.
As dificuldades enfrentadas no decorrer da trajetória do (AV2) e principalmente o fato
de trabalhar sozinho, funciona como um certo desestímulo na atividade, mas por vezes, declara
conveniente os resultados que lhe é proporcionado em função da importância do custeio fixo
da propriedade. Tais indicativos não deixam claro seu posicionamento real, mostrando
indecisão em relação a permanência.
Nos relatos do avicultor são evidenciados que os aspectos particulares de natureza
familiar emitem significados que impedem um envolvimento com o sistema do entreposto de
forma mais ativa, que se sobressaem em relação as propriedades técnicas a serem executadas.
Dessa forma, a situação faz parte dos valores intangíveis que compactua com os valores sociais
do sistema sociotécnico na perspectiva de (TORRES ET AL., 2015).

4.1.3. Avicultor recente, responsabilidade com o todo
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O Avicultor (AV3) advém da mesma família do (AV1 e AV2) com o mesmo histórico
da herança que herdou 19 (dezenove) hectares e depois comprou a parte de uma das irmãs após
a partilha, totalizando 38 (trinta e oito) hectares. É casado, esposa formada em pedagogia,
aposentada como professora rural pelo município que atuou no campo durante 17 anos. Tem
duas filhas, uma possui uma loja de confecção infantil no município de Espigão D’Oeste,
formada em pedagogia e psicologia, e a outra é servidora pública municipal formada em letras
e cursa graduação em direito.
Como atividade principal tem o trabalho com cria comercial, onde vende os bezerros
desmamados para serem levados para continuidade de recria e engorda. As granjas ocupam 80
m2 (oitenta) da área útil da propriedade.
Há muito tempo o (AV1) insistia com o irmão para trabalhar com aves poedeiras, mas
esta vinha relutante com a atividade, devido ver o trabalho diário exigido dos irmãos. Até que
em 2017 resolveu levar a ideia da instalação das granjas para a esposa e as filhas, estudaram
como isso poderia ser feito e acataram a proposta de tomar conta do negócio e a geração de
renda seria delas. Decidiram por contratar uma família para morar na propriedade e cuidar do
manejo da produção.
A fase de construção foi auxiliada pelo (AV1) já contemplando as retiradas de
possibilidades de erros pela sua experiência, sendo esta edificação mais recente do grupo.
Porém, quando entrou em produção, chegou à fiscalização requerendo modificações no que
tinha praticamente acabado de construir, decidiram por executar e continuar com o trabalho,
haja visto, ser recente os feitos e que fosse basicamente a estrutura física a ser adaptada.
A Figura 9, mostra o estabelecimento das granjas, local de fabricação da ração e
armazenamento das embalagens e pinteiro de criatório das galinhas até que entrem em postura.
Figura 9 - Sistema produtivo (AV3)

Fonte: Dados da pesquisa.
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O avicultor recente possui a melhor infraestrutura construída dentre os integrantes do
grupo, onde buscou fazer conforme orientação do irmão, evitando os erros dado a experiência.
Mas, na visita de campo pode-se observar que não estão adequadas como pede na legislação
conforme as figuras acima, ausência de telas em volta das granjas para evitar a entrada de outros
animais, da separação das embalagens em local específico para tal, não acomodadas junto da
fábrica de ração, pinteiros com bebedouros inadequados, onde as aves eliminam suas fezes no
comedouro.
Com a proposição do governo de estímulo ao entreposto, ficaram animados em
colaborar, mas com os desenrolar perceberam o quanto complicado era o negócio e enfatiza:
[...] Não esperava que fosse dar tanto trabalho, muito detalhe, olha o tanto que minha filha
tem que fazer para organizar toda a papelada. Teríamos desistido na hora! Esse relato se
destaca devido a filha mais nova ser a principal intermediadora das relações com os avicultores,
banco, órgãos públicos, fornecedores, administra a conta bancária conjunta para recebimento
da porcentagem de ovos produzidos para o pagamento das despesas, dentre outras funções que
ela tem solucionado para o grupo.
Mesmo com atribuições do trabalho e estudo, essa representante possui esperteza para
lidar com as dificuldades, principalmente burocráticas e tem sido fundamental o seu apoio
frente aos produtores. Pois, diversas vezes surgiram pessoas com interesse de se aproveitar da
ingenuidade dos pequenos com cobranças de valor alto para confecção de documentos, banco
emitindo títulos de capitalização sem autorização, entrega de maquinário faltando pela fábrica
e a mesma requerendo o despacho do frete por conta dos produtores, são alguns relatos
lembrados no momento da entrevista.
Essa revela que por vezes já pensou em desistir, mas sabe que se abandonar será pior
para os demais, mas revê quando pensa nos parentes envolvidos com alto investimento e o quão
os produtores ficaram desamparados, por isso ajuda olhando para o coletivo.
Confessa que se preocupa como será a gestão do empreendimento quando estiver em
funcionamento, principalmente sobre as atividades de coordenação fabril e administrativas,
pois a mão-de-obra rural do entorno onde será instalado o entreposto não possuem experiências
com esses tipos de funções, sendo um desafio que contemplará em breve.
Percebe-se que essa representante tem uma visão em longo prazo sobre o
empreendimento e exerce papel proeminente nas resoluções dos problemas enfrentados pelo
grupo, até então observado pelos demais. Mais do que os condicionantes materiais, é preciso
conforme Geels (2005) o desenvolvimento da agência humana capaz de verificar as questões
61

de significados atribuídos e o trabalho cognitivo que vai requerer um aprendizado. A realidade
observada deve ser considerada para buscar propostas que supram essa necessidade.

4.1.4. Alternativa de renda fixa e ampliação do negócio com o entreposto

O Avicultor 4 (AV4) de 51 anos, reside a 42 (quarenta e dois) quilômetros da sede do
entreposto avícola, no município de Ministro Andreazza. Separou-se da primeira esposa há 15
anos, pai de 1 (um) filho de 27 anos que atualmente mora na Itália, pois segundo ele não quis
estudar. Atualmente é casado há 3 anos e novamente pai de 1 (um) bebê de 3 meses. A
propriedade em que desenvolve a atividade da avicultura é cedida por sua sogra o espaço para
produção, dentro de um total de 7 hectares. Sua trajetória de trabalho foi praticamente dedicada
como bancário, durante 15 (quinze) anos e afirma:
[...] Porque o mercado de trabalho para uma pessoa da minha idade que não tem
formação superior nenhuma, não é fácil. Quando eu comecei eu tinha 49 anos, agora
eu tenho 51 anos, sem formação profissional, nunca fiz nada na minha vida, a não
ser banco, mas bancário não é profissão, porque quando você vai para o mercado de
trabalho, você não sabe fazer nada.

O único ofício que havia aprendido em sua vida profissional, percebeu que não
alcançaria novas oportunidades de emprego no mesmo ramo em função de diversos fatores
agravantes, e então resolveu retornar para o trabalho do campo de onde é sua origem. Com a
rescisão do contrato de trabalho no banco, realizou investimentos em gado de corte e colocou
na propriedade rural de sua mãe, provedora dos bens após falecimento do pai, porém ainda não
dividido a herança entre os irmãos.
Com o tempo verificou que havia a necessidade de algo que lhe fornecesse uma renda
mensal para sua manutenção e resolveu retomar as atividades de uma granja antiga que existia
no mesmo estabelecimento rural de sua mãe, mas disse que não estava obtendo retorno
suficiente e abandonou.
Em contato posterior com o avicultor (AV1) conheceu os métodos de produção e
aprendizagem correta de como trabalhar, e resolveu retornar os trabalhos, porém de forma
diferente, vendeu parte do seu gado e fez sua própria granja na área de sua sogra como relatado
acima, na qual atua há 2 (dois) anos e meio.
A atividade do manejo é toda realizada sozinho, desde a fabricação da ração até a coleta
dos ovos. Possui 2.000 (duas mil) aves, mas enfatiza que precisa ganhar volume, pois com uma
pequena quantidade acredita que não gira retornos maiores, e pensa em uma estratégia de
mecanizar o processo de distribuição da ração e a coleta de ovos para poder ampliar a
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quantidade de aves sem grande esforço físico próprio, evitando a contratação de mão-de-obra
terceirizada. Então disse que está desenvolvendo um estudo de como irá elaborar o mecanismo,
como retratado:
[...] E eu vou semi automatizar aquilo lá, acredito que eu gaste 5 ou 6 mil reais talvez
até um pouco mais, mas daí um serviço que me dispende tempo pra fazer e força
física, eu faço ela mecanizada e com 10 minutos eu faço. Pra colher ovo também vou
fazer uma engenhoca, porque o ovo é feito na colheita mecânica ele vai para o
elevador, como eu não quero comprar um elevador, porque eu acho que aquilo fica
meio caro, eu tenho que fazer uma engenhoca lá de maneira que eu faça trabalhar
linha por linha e caia numa bandeja na minha frente, porque eu não posso acionar
todas as três, por causa da distância e altura e sou sozinho. Cata ovo cansa muito!

O conhecimento adquirido na atividade advém da própria experiência e troca de
informações, sem a obtenção de treinamentos específicos no ramo, relata que foi na base do
[...] apanhando e aprendendo. Considera de suma importância o suporte mediado pelo
zootecnista habilitado na área de produção de aves, dizendo da seguinte forma [..] na verdade,
nossa válvula de escape é o Pedrão da Treomix. Ali sabe, ele vai cutucando, tipo “mineiro
comendo pelas beiradas” e consegue te passar uma solução.
A Figura 10, mostra as fotos do galpão das aves lado externo e interno:
Figura 10 - Sistema produtivo (AV4)

Fonte: Dados da pesquisa.

A Figura mostra que o local de produção na área externa não foi realizado as adequações
conforme previstas em lei, sem a instalação das telas externas para evitar entradas de animais
alheios ao plantel. Já na parte interna, ocorrência de embalagens de ovos deixadas em contato
com o chão.
A decisão de participação junto ao entreposto se destaca basicamente pelos seguintes
motivos: fonte de renda fixa, alto valor investido na infraestrutura e a quantidade de produção
é superior ao atendimento do município onde mora, como apresenta:
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[...] Eu tava produzindo ovo, até então não tinha entreposto, não tinha nada ainda,
eu simplesmente vendia. Daí eles falaram “ou vai ou para”! O dinheiro que eu gastei
aí, o que eu já investi nesse barracão, parar eu achei inviável, daí eu pensei melhor
eu investir mais um pouco e continuar na atividade, primeiro pela fonte de renda,
segundo pelo investimento, porque se você desmanchar aquilo ali, não sobra nada,
vou ter que jogar tudo fora. Eu vou jogar R$ 100.000,00 mil reais fora? Não posso
me dar esse luxo.
[...]Andreazza não tem comércio para 500 ovos dias não. O sujeito para atender
Andreazza e tiver 1000 galinhas, você pode caçar gente pra comprar, porque vai
sobrar ovo. Eu não posso falar que vou atender só o município, esquece, não tem pra
onde correr.

Os processos de comercialização dos produtos primeiramente são vendidos diretamente
nos mercados locais do município de Ministro Andreazza, onde sua produção representa 20%
do total para o atendimento do município, destaca que sua maior concorrência se refere ao ovo
caipira, por ser uma região dotada de habitantes do campo, as pessoas urbanas vão
constantemente a passeio em propriedades rurais e retornam cheio de ovos. O restante da
produção é repassado para o atravessador que comercializa em outros municípios.
A integração com o entreposto, segundo o entrevistado virou uma questão de
necessidade. Quando indago, se já pensou em desistir, me diz [...] claro que já, só não desisti
por causa do investimento. [...] se não mudar esse cenário em 2019, eu trabalhando que nem
um “maluco” pra ganhar R$ 2.000,00 por mês, pra mim chega.
Em relação as mudanças que serão ocasionadas em atendimento das normativas para
produção dos produtos de origem animal, foi indagado sobre o seu posicionamento do que
mudará com a aplicação dos procedimentos sobre a maneira como trabalhava antes para o novo,
admite o seguinte:
[...]O que vai mudar é referente ao produto final, vamos dizer que ele agora passe
por um processo de limpeza, “imbecilidade” a minha eu dizer que vai sair daqui pior
do que aquele que sai daqui in natura, sem passar por um processo nenhum,
logicamente que a limpeza dele outra coisa, a seleção também dá uniformidade. Com
o uso daquela máquina que coloca a data de vencimento no ovo, não tem como
ninguém passar pra trás.

O avicultor vê como positivo a introdução dos métodos de processamento dos produtos,
onde os consumidores são os principais beneficiários com a garantia da qualidade ofertada.
Mas, ao mesmo tempo mostra-se preocupado sobre os investimentos para se agregar valor a
esse produto e no final ficam à mercê de atravessadores que determinam o preço de compra e
ainda ficam com parte do lucro.
O (AV4) destaca que acompanha o mercado do ovo via internet e sabe que quando
abaixa o preço, vira uma reação em cadeia nacional. Porém a quantidade produzida continua a
mesma, e no caso do atravessador esse lado não é verificado, pois independente da alta ou baixa
o valor da comissão é cobrado direto. Relata que em alguns meses do ano trabalham
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praticamente em nível de subsistência e destaca que quando se tem volume a realidade é
diferente.
O que se tem observado em relação ao atendimento da legislação é que existe um
excesso de burocracia e falta de informações dos servidores públicos nos órgãos competentes.
O produtor acredita que a legislação não trabalha em favor de ajudar o pequeno, pois não
reconhece sua capacidade financeira e impõe diversos investimentos para tantas adequações.
Indigna-se:
[...] Pra que uma legislação tão feroz dessa em cima do pequeno produtor. Só a oferta
do maquinário não é suficiente, tem que leis mais brandas. [...] Você tem que
preencher 1 (um) quilo e meio de papel. As vezes de um alfinete eles fazem um muro
que o Trump quer fazer da divisa com o México. Isso não altera em nada, nada, pois
o produto final com toda essa burocracia que eles pedem.
[...] O papel do governo em nos atender é zero, eles não sabem responder quando
pedimos ajuda, só sabem cobrar. O que tem funcionado em alguns raros momentos é
politicagem, as vezes para abrir uma porta, você precisa de alguém, só isso, pra fazer
um papel sair da gaveta, essas coisas. Esse povo não sabe porcaria nenhuma.

Em suma, a escolha de retorno ao campo rural que marca a trajetória desse produtor, foi
uma alternativa apoiada pela geração de renda, dado as condições em que se encontrava e viu
na avicultura uma oportunidade rápida e viável. Seus pensamentos contextualizam-se em
maneiras de maximizar os ganhos, vislumbrando por meio do entreposto uma saída para isso.
E por vezes, mostra-se revoltado devido a tantas dificuldades para regularização
cobradas do pequeno produtor, que são considerados leigos em matéria de resolução desses
mecanismos burocráticos. É visto como potencial o que os recursos tecnológicos podem
proporcionar, por isso condiz com o que Geels (2002) aponta que a tecnologia tem para poder
associação das pessoas, estruturas e organizações.

4.1.5. Da cidade para o campo

Os Avicultores 5 (AV5) aqui representam um casal, que possuem uma filha de 2 anos e
no momento a esposa encontra-se grávida de mais uma menina. Ela graduada em Gestão
Ambiental, porém não trabalhou na área, apenas em escritório e ele possui a escolaridade de
Ensino Médio completo e trabalhava em uma madeireira, na parte fabril.
Residiam na cidade e por vezes foram questionados por colegas, porque não procuravam
uma ocupação na área rural, já que os pais da esposa possuíam um sítio. Amadureceram a ideia,
conversaram com os pais para ceder um espaço e resolveram retornar ao sítio, pois ambos têm
essa origem, mas se indagaram, trabalhar com o que? E começaram a pesquisar sobre as
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possibilidades e viram no segmento de ovos uma oportunidade, mas precisavam ver como isso
funcionava mais próximo com quem já estava na atuando e descobriram o (AV1), entraram em
contato e foram conhecer pessoalmente o trabalho e fizeram os levantamentos de custos para
implantação.
Então, no final de 2015 retornaram para o sítio, buscaram linha de crédito para o
financiamento da parte estrutural e iniciaram a produção para comercialização em abril de 2016,
representando 4 (quatro) anos na atividade de avicultura. Hoje quem fica no trabalho direto é o
esposo, juntamente de um colaborador que possui carteira assinada que fazem os processos de
manejo desde a fabricação da ração até a coleta dos ovos e a esposa atua na parte de controle
administrativo e do lar.
Revelam que foi um desafio a aprendizagem da técnica de manejo na prática, como
retratado: [...] tudo estamos aprendendo na prática. Na verdade, fomos buscar algumas coisas,
mas na teoria é bem diferente da realidade, principalmente a parte das granjas. Usam como
referência o apoio técnico especializado do Zootecnista experiente na área de rações, que
repassam as fórmulas para cada estágio das aves pintainhas, crescimento e postura I e II, além
de outras funções, como enfatizam: [...] Ele nos socorre quando a galinha tem problema, só
ligamos e falamos o que está acontecendo. O atendimento é imediato e na maioria das vezes
eficazes até que se encontre uma solução ao problema.
A produção de ovos é a fonte de renda principal, mas estão ampliando o leque de cultivo
para o café, que no próximo ano terão a primeira colheita e a criação de porcos para venda.
Aponta que o fato de a produção avícola ser a base econômica geral do lar, busca efetuar um
controle rígido de anotações em referência ao que é gasto individualmente, por meio de um
livro caixa que separa as contas da avicultura, de casa, da cafeicultura e porcos, no qual foi
exposto para visualização. [...] Faço anotações tudo separado, da granja, da roça e das
despesas pessoais. Pois como eu falei nosso dinheiro vem todo da granja, ela que suporta tudo.
Apesar de tudo estar bem especificado, inclusive até anotações do tipo pastel consumido
na feira, porém não é realizado um somatório das entradas e saídas para um cálculo final que
represente um relatório do fluxo de caixa financeiro, quando questionando sobre isso, relata
que não parou para fazer, mas que as contas estão fechando e quando querem saber se houve
algum aumento de preço de algum produto recorrem ao livro.
A Figura 11 mostra os tipos de controles e as fórmulas nutricionais que seguem na
propriedade, tais como: a fórmula da ração, anotações da quantidade produzida e aves mortas
e movimento caixa das receitas e despesas do mês.
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Figura 11 - Sistema produtivo (AV5)

Fonte: Dados da pesquisa.

Essas informações das Figuras, demonstram os tipos de anotações que realizam, que
representa como seguem os padrões de controle. A empresa Treomix do Pedrão fornece as
fórmulas da produção da fábrica de ração, que serve de base para cada etapa da produção em
relação ao manejo nutricional das aves.
Além do controle financeiro, criou de forma simples um sistema de marcações diárias
fixado nas granjas para lançamentos de dados referente a quantidade de ovos produzida,
produtos danificados e das aves mortas diariamente, informando que esse controle impacta
sobre a verificação sobre a produção. Porém, como também observado anteriormente não são
realizados a soma geral ao fim de cada mês, ou seja, os informes de dados não são interpretados.
A parte comercial, quando iniciaram na atividade tentaram vender os produtos por conta
própria, com relatado:
[...] Já tentamos vender, mas dá muito trabalho, é bom pra quem tem quantidade, mas
pra quem tem que trabalhar na granja e sair pra vender é mais difícil. É longe, e tem
cliente que ligava pedindo uma caixa de ovo, e pra sair nessa distância pra levar não
compensa.

Devido a frustração do experimento da venda direta, com o intuito de obter mais lucro,
em atendimento aos pequenos comércios que possuíam pequeno volume, ao mesmo tempo os
clientes precisavam da mercadoria e o fato da distância do campo até o local, acabaram
percebendo que era inviável a continuidade dessa maneira. Foram em busca de atravessadores
de ovos e hoje trabalham dividindo sua produção para dois. O vínculo com estes se traduz
também pela troca de matéria-prima com o fornecimento de embalagens usadas e calcário
quando necessário para fabricação da ração, no qual é abatido no pagamento.
A decisão de participação junto ao entreposto tem relação devido a um de seus
atravessadores estar presente no grupo de avicultores do empreendimento. Assim, estão em
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comum acordo com a projeção dos processamentos dos produtos e a continuidade da parceria.
Destacando que a distância da propriedade até o entreposto é de 22 (vinte e dois) quilômetros,
onde terão que estudar como será feito essa logística de buscar o produto no sítio, manipular no
entreposto e seguir até os clientes, apesar de ainda não terem definidos essa gestão acreditam
que tudo isso ficará a encargo do atravessador.
O retorno para o campo desses avicultores, teve como alternativa principal de sustento
a atividade avícola. A partir disso, tem desencadeado arriscar também em outras cadeias
produtivas, mas com custeio inicial na avicultura, por isso exercem um controle da produção e
financeiro bem detalhado para que não venha faltar. Mesmo sem experiência no ramo, sentemse satisfeitos com a atividade e buscam o aperfeiçoamento constante. O desenvolvimento da
atividade tem maior ligação com o caráter técnico caracterizado por Appelbaum (1997)
envolvendo capital, estrutura, procedimentos e normas operacionais da fabricação.

4.1.6. Não sei o que seria de mim sem as galinhas

O Avicultor 6 (AV6) reside há 16 anos no sítio, na mesma linha onde está sendo
instalado o entreposto, a uma distância de 7 (sete) quilômetros. Mora juntamente da esposa e
seu enteado. A propriedade era do pai do avicultor e na divisão dos bens houve conflito entre
os irmãos, devido as áreas que cada um queria, mas até que chegaram a um acordo e o mesmo
ficou com uma área equivalente a 2,4 hectares de terra.
No passado trabalhava com lavoura de café e plantação de banana, mas devido à
problemas de saúde, o avicultor portador da doença de “Lúpus”, uma doença inflamatória
autoimune que ataca os tecidos saudáveis, múltiplos órgãos do corpo e não possui cura. Durante
a entrevista foi contado toda a sua saga de sofrimento durante quase dois anos vivendo em
hospitais públicos e particulares do Estado de Rondônia e de Santa Catarina até que os médicos
conseguissem lhe apresentar um diagnóstico sobre sua doença, confessando ter chegado a um
estágio de loucura pelo desconhecimento do que estava lhe acontecendo.
Quando descoberto, foram apresentadas as limitações do trabalho, principalmente aos
horários específicos, no qual mantivesse distância dos raios solares, pois seria prejudicial ao
tratamento do caso. Porém, mesmo com a doença, disse que ainda trabalhou por um certo tempo
na continuidade da atividade da cafeicultura até que encontrasse uma alternativa de
sobrevivência.
68

Em observação ao trabalho dos vizinhos na avicultura de postura, percebeu que era uma
atividade que poderia atuar mesmo com as suas limitações, pois a atividade é realizada em local
coberto e não necessita de grandes esforços físicos. Como destaca:
[...] Eu comecei, porque vi que os outros tinham e era uma coisa que eu podia
trabalhar, opção de trabalho.
[...] Eu aprendi aqui mesmo, com um vizinho, até com esse vizinho que parou de
funcionar devido as exigências. Com a doença, eu fiquei sem saber o que fazer, não
tinha recurso, dificuldade muito grande.
[...] Então aonde que eu aprendi isso aqui, foi aqui, vendo eles fazerem, trabalhando.
Aí pra mim montar, eu cheguei nesse rapaz e conversei com ele, e falei eu preciso,
mas eu preciso de ajuda, se você puder me ajudar, eu construir, vou te pagar tudo,
mas eu quero que você me ajude a construir e manusear, porque eu não sei, tenho
que aprender. Daí pronto, deu o primeiro passo e pronto, hoje eu já faço tudo.

Em 2015 iniciou na atividade avícola com o apoio do vizinho e destaca que o trabalho
se tornou uma gratidão: [...] eu não sei o que seria de mim sem as galinhas. Confessa que foram
muitas as dificuldades enfrentadas para iniciar no sistema produtivo, além das questões
financeiras, bem como também a realização de cadastro em loja para comprar insumos,
passando por situações constrangedoras como relatado: [...] eu tinha crédito em todo lugar,
mas o dono lá, achava que eu não tinha possibilidade de pagar. Ao ponto de chegarem a
registrarem em sistema os bens que possuía, como a moto e a escritura da terra do pai onde
morava, e lembra indignado: [...] daí precisou do meu pai, trazer a escritura da terra, eu não
esqueço disso nunca. Se não o fizesse não conseguiria adquirir a ração para alimentar as aves.
Por fim, após manejo em dois lotes de galinhas poedeiras, começou a perceber que
estava tendo prejuízo entorno de 900,00 por mês, devido ao alto custo da alimentação, ao invés
de fabricar a própria ração. Foi quando conheceu o zootecnista especialista em nutrição de aves
que o orientou na formulação das rações, conseguiu comprar um misturador e passou adquirir
os ingredientes separados para a produção da ração e relata como referência quem o ajudou:
[...] O Pedrão é o cabeça nosso, sem o Pedrão nós não trabalha. Sendo este um motivador
para permanência no negócio.
Relembra também que no início não tinha condições de comprar cartelas e caixas para
o armazenamento dos produtos, e então fez uma parceria de troca de trabalho por embalagens,
assim seguia todos os domingos do sítio até a cidade para ir na feira livre para ajudar uma moça
a vender ovos e ao final repassar o pouco que podia de embalagens usadas.
Os produtos inicialmente eram entregues para um determinado atravessador, conforme
os estabelecimentos de preços e forma de pagamento deste. Enquanto a isso, para o avicultor
tudo bem, pois era um acordo de ambas as partes, até que posteriormente descobriu que este
pagava mais barato por sua produção do que outro produtor que possuía maior quantidade de
ovos, além disso, revendia mais caro sua produção para os pequenos comércios. A ocorrência
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gerou uma insatisfação e foi em busca de outro intermediador que ofereceu uma proposta
melhor, com pagamento maior e a oferta de caixa e cartela usadas para armazenar a produção.
Mas quando questionado se tem a pretensão de vender sua própria produção, diz: [...] eu não
tenho ideia de comercializar o meu próprio ovo, porque eu não tenho estrutura.
Dado as dificuldades apresentadas, tem se engajado nas propostas de melhorias que vem
surgindo para o setor, como a chegada da constituição do entreposto. Se recorda que foi tratado
que quem não se adequasse não poderia continuar da forma como estava trabalhando e
imediatamente se prontificou a fazer parte do grupo. E, desde então, tem trabalhado nas
modificações estruturais conforme as indicações repassadas pelos órgãos competentes em
visitas a propriedade, porém devagar e de acordo com suas possibilidades de investimento. Mas
não nega que já pensou em desistir em função dos custos, mas diz que não tem outra função
para fazer, e se caso chegar a falir, não pode dizer que não tentou.
A Figura 12 apresenta foto do manejo das pintainhas no pinteiro.
Figura 12 - Sistema produtivo (AV6)

Fonte: Dados da pesquisa.

A construção da estrutura física desse pinteiro foi realizada recentemente pelo produtor
de ovos, para que pudesse realizar o acompanhamento dos pintinhos até a fase de postura. Pois,
antes essa etapa inicial era feita na propriedade do vizinho, alegando que não possuía dinheiro
para esse investimento.
Sobre a movimentação para o funcionamento do entreposto, confessa que apesar de estar
dentro do conjunto, não tem colaborado diretamente nas resoluções dos problemas, devido se
considerar leigo com as relações burocráticas, mas tem acompanhado as discussões nas
reuniões e vê de forma otimista a evolução: [...] Acho que isso é assim, quando você começa a
fazer, “é muito barulho”, é muita coisa, mas eu acho que depois você vai se adequando, não é
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esse bicho tão grande. Você vai conseguindo se adequar, fazer as coisas, porque quando
começa você não sabe de nada, tiro isso com base em mim.
Acredita que os processamentos dos produtos irão proporcionar maior qualidade, devido
aos processos de inspeção instituídos com as boas práticas de fabricação. O que vem a ser
positivo as mudanças ocorridas, pois senão fosse isso todos continuariam trabalhando da mesma
maneira.
A história do (AV6) possui laços entre a enfermidade e a possibilidade de trabalho
oportunizada pela avicultura. Apesar das dificuldades enfrentadas e ser menor produtor do
grupo, vê com valor afetivo os ganhos alcançados com a atividade e pretende acompanhar as
medidas de melhorias que vem se despontando para o setor.
O Quadro 5 apresenta um compilado sobre o histórico dos produtores:
Quadro 5 - Resumo sobre as trajetórias dos avicultores
Avicultores

Motivações

Produção

(AV1)

-De início
curiosidade,
depois se
tornou a
renda
principal;
- Incentivo
do irmão
(início);
-Indecisão
se continua
na
atividade.

-Ampliou a
produção e não
tinha mercado na
época;
-Utiliza de mãode-obra local;
-Trabalha sozinho;
-Não pretende
ampliar a
produção para não
precisar contratar;
-Redução de
custos.

(AV3)

-Renda para
as filhas e
esposa.

-Granja recente;
-Serviço
terceirizado;

(AV4)

-Idade;
-Alternativa
de renda;

- Trabalha
sozinho;
- Manual, mas
pretende
semiautomática
para ampliar;

(AV5)

Retorno ao
campo

-Produção e
financeiros

(AV2)

Aprendizagem
-Na prática;
-Zootecnista
Pedrão;

-Auxílio do
irmão;
-Prática;
-Experiência
com moléstia
no plantel;
-Zootecnista
Pedrão;
-Auxílio do
irmão;
-Ensinou o
caseiro;
-Zootecnista
Pedrão;
-Auxílio de
colegas da
área;
-Prática;
-Zootecnista
Pedrão;

-Desafio da
aprendizagem
do manejo.

Fiscalização e
regularização
-Agiu de forma
restritiva;
-Realizou as
adaptações
físicas
requeridas.
-Recebeu
notificação da
fiscalização, mas
não procedeu em
nada.

Mercado
-Atravessador
(visto como
necessário);
-Ética entre os
vendedores de
ovos;
-Atravessador. Não
possui interesse de
vender o seu
produto, prefere
terceiros.

-Tem realizado
as adaptações
físicas, mas ainda
não concluiu.

-Atravessador
(pretende
desvinculo).

-Acredita que a
legislação não
trabalha em
função do
pequeno
produtor;
-Na visita em
março não tinha
realizado
adequações
ainda.
-Tem realizado
as adaptações,

-Atravessador
(pretende
desvinculo)
-Concorrência de
ovos caipiras.

-Dois
atravessadores
(tentativa frustrada
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(AV6)

Doença

controlados
rigidamente;
-Trabalha sozinho;
-Dificuldade de
acesso a crédito
para compra de
insumo e
prejuízos.

-Aprendeu o
ofício com um
vizinho.

mas ainda não
concluiu.
- Realizou as
adaptações
físicas, mas não
sabe como faz as
partes
documentais.

de venda por conta
própria)
-Atravessador
(seguirá o ritmo
que o entreposto
conseguir)

Fonte: Dados da pesquisa.

Esse resumo apresenta os pontos principais da trajetória de vida dos produtores de ovos
relacionados ao sistema produtivo avícola. Evidenciando quais foram as motivações do
ingresso na atividade, como desenvolve seu trabalho, como aprendeu a função, como é visto a
questão da fiscalização e os procedimentos realizados para regularização e por fim como
funciona a relação com o mercado e perspectivas.

4.2. ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DO
ENTREPOSTO

Trazendo a contexto o conhecimento a base das mudanças do ambiente dos avicultores,
foi necessário compreender como decorreu o processo de elaboração das políticas públicas para
o setor, tendo em vista, ser um intermediador das novas possibilidades de desenvolvimento para
o trabalho dos produtores de ovos. Para tanto, entrevistou-se o protagonista ator político que
criou a solução de viabilidade para o setor, na época atuava no cargo de Secretário Executivo
Regional de Cacoal, que conta como sucedeu a iniciativa, etapas e efetividade da participação
pública. Em suporte a entrevista, foram apresentadas leis que regulamentam os organismos
públicos para compreensão do contexto da transição.
Em primeira instância é necessário ressaltar que não houve um olhar imediato para o
setor de avicultura pelos operadores políticos, esta surgiu por uma coincidência de um
levantamento da identificação dos segmentos produtivos emergentes do Estado solicitada pelo
Governador do Estado no ano de 2017. Por meio de convocação para uma reunião com os 10
(dez) Secretários Executivos Regionais da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SEPOG), nos quais respondiam pelos Polos de Referência Regionais, amparados pela
Lei Complementar nº 414, de 28 de dezembro de 2007, que estabelece as Regiões de
Planejamento e Gestão, na qual possui dotações orçamentárias próprias estabelecidas pela
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN).
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Nessa reunião o Governador enfatizou sobre a importância de identificar nas regiões as
potencialidades da economia local, em relação ao setor do agronegócio, em especial da
agricultura familiar. Então, solicitou que cada Secretário Regional apresentasse propostas para
atender os pequenos produtores, no valor de até R$ 100.000,00, sendo este o limite estipulado.
A partir disso, cada regional foi em busca das demandas para elaboração do projeto.
Em referência a proposta do governo em buscar setores produtivos potenciais faz parte
do papel das políticas públicas em formar alianças para soluções coletivas como apresentado
por Geels (2004), isso reflete sobre a orientação e manutenção do estado atual das coisas
conforme os interesses mútuos.
No caso específico da Região de influência do município de Cacoal, abrangido pelos
municípios de Ministro Andreazza, Espigão D’ Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia,
São Felipe D’ Oeste e Parecis, o coordenador observou que já havia um trabalho consolidado
em algumas cadeias produtivas, relatando que:
[...] Aqui sempre é o café, o leite, o boi, e a gente nunca percebia esse lado da
avicultura. Essas pessoas começaram pequenos pelo o que eu percebi na conversa e
ninguém acompanhou esse crescimento, foi passando, foram crescendo, foram
crescendo, foram vendendo nos mercadinhos na redondeza, tudo muito amador e
família produzindo diariamente, e foi tomando corpo.

Só que essa proporção de crescimento descontrolada pelos órgãos competentes, chegou
de forma tardia e ao mesmo tempo repressiva junto aos produtores, com a aplicação de
notificações. Na visão do entrevistado não é assim que se desenvolve, pois é, para isso que
existem órgãos públicos para acompanhar como a EMATER, que tem o papel de orientar, de
estar presente, acompanhar as dificuldades e traçar estratégias junto aos pequenos produtores.
Frente as problemáticas, surgiu a ideia de levar a proposta de desenvolvimento da cadeia
produtiva de ovos dessa região.
Em sua pesquisa verificou-se que os produtos eram manuseados de forma manual, sem
procedimentos de segurança alimentar, ausência de fiscalização, com isso a população se torna
a principal prejudicada. Assim, não havendo uma padronização dos processos, com ocorrências
de entregas de ovos sujos, trincados e até mesmo quebrados, que por enquanto aceitos pelos
pequenos mercados, porém destaca que essa não é a realidade dos comércios maiores em
relação a esses tipos de situações que vem cobrando medidas.
Esse contato frequente e direto do agente público com a realidade dos avicultores foi
fundamental para se inteirar e internalizar sobre as necessidades do segmento, proporcionando
elementos para elaboração de um projeto para o fornecimento de acesso as políticas públicas
que o Estado precisava auxiliar, tal providência condiz com os preceitos de Geels (2004) sobre
a capacidade de influenciar os formuladores políticos.
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A partir disso, foi realizado um diagnóstico da quantidade de produtores e familiares
que estavam envolvidos na atividade, quantidade de aves, quantidade de ovos produzidos,
custos de produção, dentre outros, demonstrando com esses dados a importância econômica
gerada pela atividade para embasar a proposta de criação do primeiro entreposto do Estado a
nível governamental. A perspectiva de produção levantada a época no município de Cacoal era
de 90 mil ovos/dia, ou seja, maior do que a população do próprio município.
Concomitantemente ao diagnóstico, foi identificado as reais necessidades de fomento
que poderiam ser viáveis para a estruturação coletiva dos avicultores. Esses dados serviram de
base para elaboração de uma proposta, considerada audaciosa pelos colegas, haja visto ser
superior ao teto estipulado pelo Governador. Esse caminho percorrido tem relação com o estudo
de Geels (2004) sobre como as empresas podem influenciar os formuladores políticos
fornecendo mecanismos de apoio com estratégias políticas cooperativas de incentivos
financeiros.
Tendo em vista, o relato:
[...] Eu levei um projeto de 1 milhão de reais, entre maquinário e construção do
barracão destinado ao entreposto, daí os outros companheiros já disseram você é
“louco”. Daí, falei eu vou apresentar minha proposta, daí quem vai falar sim ou não
é o Governador, dependendo do orçamento. Quando eu levei esse projeto, eu senti
que o governador brilhou os olhos. Ele disse é isso que eu quero atender, é isso que
as políticas públicas precisa atender, pra isso que o governo existe pra atender o cara
que está produzindo, precisando de uma ajuda, pegar na mão do cara, e não chegar
lá e dizendo que você está produzindo de forma errada, toma multa.

Durante a apresentação da proposta, informou que isso não seria o papel da Secretaria
Regional estar levando aquela demanda, mas sim o órgão governamental da EMATER que
deveria ser o responsável por essa iniciativa, nos quais se mostraram-se surpresos ao
descobrirem que não tinham observado a pujança do setor e se manifestaram que seria a atuação
deles. Em comum acordo foram fechadas as parcerias com todos os organismos públicos que
pudessem mobilizar a estruturação do segmento, mas relata que houve um acompanhamento
até certo momento e que inclusive os produtores reclamam muito sobre essa parte.
Diante disso, o Governador aceitou a proposta, porém de forma diferenciada “[...] nós
damos os maquinários e eles entram com a construção do barracão para constituição do
entreposto”. Foi informado que pôr fim a verba para aquisição desses maquinários não saiu da
SEPLAN como previsto para o pagamento das propostas inicialmente, mas do Conselho de
Desenvolvimento do Estado de Rondônia (CONDER), que possui o orçamento do Fundo de
Investimento e de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (FIDER), tem por
finalidade assessorar o Governo em decisões estratégicas relacionado as políticas de incentivo
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ao desenvolvimento, composto por diversas entidades públicas que possuem o poder de voto
para formar as decisões de fomento. Sendo a proposta da oferta dos maquinários apresentada
pelo Governador que é o Presidente do Conselho e foi aprovado em caráter unânime pelos
membros, autorizando o repasse no valor de R$ 303.000,00.
A oferta do maquinário serviu de base para o estímulo a transição, uma vez que, os
produtores se sentiam desnorteados com a imposição das mudanças. Conforme Smith e Stirling
(2008) este tipo de ação pública está presente na meta de processo, pois irá propiciar meios de
desenvolvimento para a constituição da estrutura do entreposto em função do apoio político,
acelerando o ritmo da transformação, ao invés de trazer a meta de conteúdo a qualquer custo.
O apoio prestado pelo governo pode ser visto pela preocupação na melhoria do sistema
dos avicultores, oportunizando uma reorientação da trajetória, como destacado por Smith,
Stirling e Berkhout (2005) que dependerá de uma adaptação interna dos agentes em relação as
mudanças técnicas e de mercado. Apesar disso, vale ressaltar que essas modificações têm que
alcançar o caráter social que vem junto da proposta do governo para ser instalada ao nível de
regime da transição sociotécnica.
Após a reunião, foram repassados os informes ao grupo de avicultores na Associação
dos Produtores Rurais da Linha 3 (APR3), que aceitaram a oferta e começaram a se mobilizar
para as devidas providências em busca de financiamento do barracão. Esta etapa condiz com os
preceitos de Geels (2004) sobre a capacidade dos formuladores políticos formarem alianças
com o nível regime para orientação e manutenção do status quo de setores econômicos
específicos, devido aos interesses mútuos. Além disso, reflete sobre as transições intencionais
de Smith, Stirling e Berkhout (2005) em que os agentes governamentais produzem visões
compartilhadas e fazem pressão por uma mudança articulada para aqueles que estão dentro do
regime com a manipulação de recursos e redes.
Segundo o representante político disse que a aceitação foi boa por parte dos avicultores,
destacando:
[...] Porque eles estavam sendo pressionados pelos órgãos, eles viram a necessidade
de se organizarem. Também sabe, onde cada um trabalhava do seu jeito, da sua
forma, da sua maneira, com seus costumes e defeitos e qualidades. Dentro do grupo,
sempre tem alguns que avançam mais e vão criando musculatura e vão indo pra cima,
outros vão ficando com medo da fiscalização.

Apesar da aceitação, reconhece-se que houve desistências de alguns produtores em
relação a continuidade na atividade ou pela desconfiança de se trabalhar junto ao entreposto.
De início, tiveram alguns que não concordavam com a ideia de construção do barracão, pois
acreditava que o governo deveria fomentar tudo, outros desconfiados de como seria a questão
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do pagamento do barracão que iria ser construído, se estaria dentro das suas possibilidades de
pagamento, dentre outros motivos que não já estavam ao alcance total do governo.
Quando questionado como tem sido a desenvoltura dos produtores em relação ao
atendimento da legislação que rege o segmento de produtos de origem animal, mostra-se a
indignação:
[...] Outra questão burocrática em relação ao selo “Meu Deus do Céu”, deviam ter
feito um programa dentro da realidade e das condições do pequeno produtor. Os
órgãos do Estado não falam a mesma língua. Eu mesmo, cheguei a fazer dois Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) pedindo prorrogação de prazo, por causa que não
conseguiam atender dentro do prazo.

Em função disto, as organizações dependem do governo para estabelecer obrigações e
estruturas gerais de funcionamento como destacado por Geels (2004), pois assim geram
pressões para organizar os processos que induzem as formas de comportamento. Tal situação,
refere-se ao não atendimento dos prazos estabelecidos para regularização perante aos órgãos
competentes, requerendo apresentação de justificativas, levando em consideração a linha do
tempo da iniciativa do projeto proposto em específico em maio de 2017 e até fevereiro de 2018
foram concedidos 3 TAC pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, sendo o último
autorizado até agosto de 2019, sem alternativa de nova prorrogação.
Além das dificuldades de atendimento da legislação, outra reivindicação retratada pelos
avicultores refere-se ao preço do ovo que advém de outros Estados que revendem a um preço
abaixo do que eles produzem em Rondônia. Mesmo sabendo que os insumos da ração mais
importantes da criação de galinhas, tais como milho e farelo de soja estão presentes nesses
Estados promissores da agricultura e pelo fato do valor da embalagem que são fabricadas lá
favorecem a diminuição dos custos de produção. Porém, diante dessa vantagem, ainda há de
considerar o custo até a chegada aqui, atribuindo-se do custo de transporte, mais o regime
especial de ICMS e 0% de IPI do Estado de origem no caso das sobras de produção, o que se
torna compensador para os concorrentes externos.
A união dos avicultores reflete sobre a capacidade de mobilização para que o governo
reconheça as dificuldades enfrentadas em relação ao mercado externo que adentra o Estado, e
tendem a prejudicar os pequenos produtores e, portanto, cobram medidas.
Em virtude disso, os avicultores cobram dos governantes a criação da Pauta para o ovo
como já existe em outros Estados para valorização da produção local e lembrando que os
mercados atuam em busca dos produtos com melhores preços. Foi convidado o Secretário de
Finanças do Estado para ver sobre essa situação e solicitaram que apresentassem um relatório
contendo todas as entradas e saídas financeiras para analisar, na conversa com os produtores
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foram informados que isso que está acontecendo depende do gerenciamento que os mesmos
estão executando entre a produção e comercialização e não foi apresentado uma solução para o
estudo.
Outra providência questionada refere-se, como o governo irá impedir a comercialização
de produtos sem o selo de inspeção seja municipal, estadual ou municipal como ocorre em
feiras livres, caminhões ambulantes e demais comércios que fazem uso dessa prática, uma vez
que, existe toda uma exigência sobre esses produtores, porém outros mecanismos que trabalham
na clandestinidade vem a concorrer com quem está buscando trabalhar de forma correta com
diversos investimentos que agregam valor ao produto.
Em sua resposta disse que há época que estava na atuação do cargo, não foi se discutido
o sofrimento de barreiras para esses tipos de casos, mas que poderia ter um tipo de fiscalização
simples com o intuito de solicitar uma regularização, porém sem prejudicar o ofício da
agricultura familiar. Informa também, que isso pode ser modificado a cada gestão, conforme a
metodologia de cada governador, mas retrata que existe um plano de desenvolvimento
sustentável criado pelo governador anterior que se pauta em um planejamento de 2015 a 2030
para seguir, talvez torne estável essa possível modificação.
Em relação a gestão, foi indagado como se tem visto a gestão dos avicultores para esses
novos processos:
[...] ainda estão muito amadores, já poderiam estar mais avançados, mais o Estado
também é responsável por isso, ajudar mais. Temos a chamada (ABDI) Associação
Brasileira de Desenvolvimento Industrial, tem Brasília e São Paulo, e estão com um
escritório aqui em Cacoal e a Prefeita buscou essa parceria para dois segmentos café
e o leite. Seria bom para eles repaginarem o segmento, para dar suporte. Para
verificar qual o papel deles e em que cenário eles podem atuar.

O entrevistado vê com fragilidade a capacidade de atuação dos avicultores diante das
novas habilidades requeridas para se gerir um negócio, devido à falta de experiência se sentem
desnorteados diante das demandas. Mas evidencia que o governo deveria estar mais próximo
para auxiliá-los e citou como exemplo uma solução intermediada para outros segmentos
realizadas pelo próprio município, por meio de uma consultoria especializada externa, porém
não se comprometendo em apoiar, mas dizendo que existe possibilidade de desenvolver.
As estratégias governamentais para estruturação do entreposto avícola oportunizaram
um estímulo as mudanças nos multiníveis de nicho e regime para transição dos avicultores,
gerando inovações nos processos. Sendo verificado ex ante como visto por Kern (2011) as
necessidades dos avicultores de onde surgiu as demandas em curso para o desenvolvimento das
políticas públicas, em via do projeto de fomento estadual. Para tanto, foram conhecidos na
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prática como era a execução da atividade avícola, quais as limitações que passavam e como o
governo poderia auxiliar a transporem os obstáculos.
A inovação no nicho se deve pela contribuição que os equipamentos tecnológicos
proporcionarão aos processos de fabricação. Consequentemente para o regime haverá as
adequações das técnicas de manejo, primeiramente nas propriedades individuais para que todos
trabalhem conforme as atribuições da lei, sendo uma dependente da outra.
A proposta do governo de criação do entreposto teve como objetivo a união dos
pequenos avicultores para que formassem uma comunidade, sendo este uma inovação no nicho,
visto como incipiente, voltado para configurações sociotécnicas instáveis de baixo
desempenho. Assim como observado por Ratinen & Lund (2015) o nicho quando analisado
como algo separado, a tendência maior de inovação.
O papel do governo foi influente sobre o processo de “pré-desenvolvimento” na
transição dos avicultores com a experimentação social inicial como proposto por Rotmans,
Kemp, Asselt (2001), oportunizando um direcionamento com a proposta de criação do
entreposto e a oferta do maquinário na agenda das mudanças, acredita-se que sem este apoio
poderia ser mais oneroso o processo.
Foi deixado a encargo do grupo de avicultores a resolução dos restantes das demandas
pertinentes ao alcance do selo de inspeção, nos quais não obtiveram orientação de entidades
públicas responsáveis de como proceder nas fases subsequentes burocráticas, sendo está a
principal dificuldade. A partir disso, verifica-se que faltou um apoio na etapa de “aceleração”
em relação a necessidade de controlar os efeitos colaterais durante os processos, não obtendo
controle de como os avicultores têm tramitado com as medidas reguladoras.
Enfim, declara que a expectativa sobre a implantação dessa política é muito grande,
considerando todo empenho emanado pelo Governador na época, pois era esse tipo de política
que ele desejava que chegasse à agricultura familiar, tanto que ficou sensível a causa e batalhou
para que tudo isso estivesse acontecendo. Acredita que as inovações reproduzidas serão
oportunizadas pela melhoria na qualidade do produto, organização do grupo e acesso de novos
mercados.
A transição sociotécnica no âmbito das políticas públicas sobre os aspectos teóricos,
representou a participação política envolvida na formação de alianças com os produtores de
ovos, favorecendo o conhecimento das necessidades do grupo e a internalização das ideias e
interesses do ramo por meio da oferta do aporte financeiro, em função dos produtores seguissem
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as tratativas legais da organização de um entreposto. Tais interesses, serviram para incentivar
o grupo a mudança com o intuito de direcionar a agilidade dos processos.
Porém, a renovação endógena do regime estabelecido considerando o histórico dos
avicultores, foi um fator limitador para o atendimento do aparato que a legislação exige, bem
como a capacidade de ação dos produtores frente as demandas de organização de um
empreendimento. Mesmo com o propósito da transição intencional por parte dos atores políticos
com o uso de recursos e a formação de redes, não foram suficientes para articular uma mudança
rápida junto aos produtores de ovos.
O governo agiu com influência sobre a transição na fase de “pré-desenvolvimento”,
porém na hora da “aceleração” não acompanhou os fatores culturais que restringiram a
ocorrência de uma mudança eficiente, em função da necessidade de conhecer em profundidade
as capacidades do grupo sobre o aspecto da inexperiência e resistência dos avicultores aos
procedimentos a atender.
Apesar, do diagnóstico prévio realizado pelo agente público, a partir das características
exclusivamente de produção dos avicultores, os dados colhidos ex ante foram basicamente de
cunho quantitativo para formação de números que mostrassem a relevância produtiva
econômica desapercebida pelo Estado, que assim poderia ser influenciada por estes por meio
da paisagem. Mas, não contaram com as particularidades arraigadas dentro do regime que
bloquearam o desenvolvimento da transição, como de fato ocorreu pela admissão vista como
amadores.
Apesar dos avicultores terem sido ouvidos pelos agentes públicos as suas necessidades
e inclusos no processo da elaboração da política pública de fomento de equipamentos, não
representou uma garantia de solução, uma vez que, para o desenvolvimento do entreposto
requereu a busca por novas aprendizagens para a transição.

4.2.1. Histórico de constituição do entreposto

O histórico de constituição do entreposto foi marcado por várias etapas e decisões no
decorrer do caminho que moldaram o processo de transição das configurações sociotécnicas,
mobilizados pelas atitudes dos avicultores para inovações no sistema conforme o surgimento
das demandas, dependentes segundo Smith e Stirling (2008) de novas ligações, busca de
informações e o encorajamento da aprendizagem.
79

Como retratado os avicultores vinham sofrendo pressão para regularização da atividade
pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (IDARON) do
Estado de Rondônia, competente sobre a inspeção dos produtos de origem animal, pois
trabalhavam de forma ilegal, além de transportar seus produtos entre municípios sem a devida
liberação da produção, conforme relatos dos (AV1 e AV2);
[...] Primeiro, não podia vender ovo de um município para o outro sem ter inspeção
e fomos forçados a investir em uma coisa que não aguentávamos.
[...] Então, a fiscalização chegou aqui e disse que nós tínhamos que se regularizar,
aí começou por aí, fomos ver o preço do maquinário, mas nós não tínhamos condições
de comprar, daí apareceu o pessoal da SEPOG que fizeram uma reunião com o
Governador na época e prometeu que daria a máquina pra nós, pra nós não, para a
associação.

A providência de apoio do governo foi a oferta do maquinário por meio da proposta de
implantação do primeiro entreposto estadual de investimento público em atendimento da
coletividade dos pequenos produtores. A partir disso, foi o impulso necessário para transição
dos avicultores ao novo sistema de co-evolução do segmento, que segundo Geels e Schot (2007)
envolve a criação, difusão da utilização pelos atores, processos e transformação em tempo e
espaço social.
Por se tratar de um envolvimento público tiveram a participação de diversos atores
políticos das esferas estadual e municipal interessados na conjuntura que o entreposto
proporcionaria a região. Contudo, para estreitar os laços de contatos frequentes com os
avicultores, foram realizados diversos discursos de apoio. Porém, as alianças junto ao nível do
regime na época as relações foram incipientes, uma vez que, associação foi eleita como uma
intermediadora para o recebimento dos benefícios e dependia dos vínculos dos avicultores para
constituição, e nessa primeira instância tudo era novidade e ao mesmo tempo se tratava de um
universo desconhecido as demandas que estavam por vir. Mas, pelos representantes públicos
foi repassado aos avicultores como algo simples que teriam que desenvolver e seria facilitado
mediante a disposição do apoio.
O apoio oferecido foi bem quisto pelo grupo e começaram a se mobilizar para atender
as exigências. Devido ao acordo o maquinário ter como destino para a Associação Rural da
Linha 3, foi necessário primeiramente a definição dos membros que tinham interesse em fazer
parte da Associação e para tanto tinha que regularizar os novos sócios avicultores de outras
localidades, para que fizessem parte do grupo e fazerem jus ao benefício. Foram incorporados
9 (nove) novos membros em abril de 2017, junto dos antigos pertencentes já tinham 6 membros,
totalizando 15 associados relacionados a avicultura.
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Nessa fase, inicia-se o processo de formação do regime sociotécnico com a
integralização dos avicultores em único ambiente e com objetivos em comum. Aqui, começa
conforme Kemp, Schot e Hoogma (1998) a se estabelecer as normas e regras que farão parte
das estratégias organizacionais de ação do grupo, que servirá de orientação do individual para
o coletivo a serem internalizados e reproduzidos.
Mediante a formação social, teve que ser refeita a diretoria da Associação, em função
dos membros principais deverem ser compostos pelos os que estavam diretamente envolvidos
com a atividade da avicultura, dados aos trâmites que viriam a ocorrer para o recebimento do
maquinário. Valendo-se da regularização, serviu também para definição dos papéis dos atores
que estariam a frente das resoluções das demandas e seriam os representantes do grupo. Tal
medida faz parte do sistema de regime conferido pela regra normativa de Geels (2004) marcada
pelas redes sociais e organizacionais na expectativa dos papéis.
A partir da formação social, começaram-se as providências técnicas requerendo
conforme Ploeg et al. (2004) tomadas de decisões, novos comportamentos e políticas de
trabalho em grupo para a nova instituição que se formava. Na construção do barracão, estrutura
física proposta para a constituição do entreposto foi disposto uma área equivalente a 2.500 m²
(dois mil e quinhentos metros quadrados) ofertado pelo (AV1) em sua propriedade, discutido e
aprovado pelos membros. Vale salientar a conveniência para o produtor, em virtude de ser o
maior produtor de ovos do grupo. Para legalidade ele foi feito um termo de doação para
Associação Rural dos Produtores da Linha 3, tendo em vista a exigência do governo para que
não houvesse fins particulares e sim interesse coletivo que o maquinário atenderia. Esse feito,
faz parte do componente técnico necessário as instalações físicas do empreendimento.
Após decisão do local da construção, foi necessário elaborar o projeto arquitetônico para
construção do entreposto. Como os produtores não buscaram verificar quais as medidas dos
maquinários de limpeza e classificação dos ovos, bem como o layout necessário para o
funcionamento, apenas repassaram ao engenheiro civil para seguir o modelo de entreposto
disponibilizado pelo Ministério da Agricultura (MAPA) com o intuito de precaver futuros
problemas com fiscalização ou até mesmo adaptações.
Tal raciocínio se ateve em razão da proposição inicial de obter o Selo de Inspeção
Federal (SIF), mas em posterior análise entre os avicultores decidiram por trabalharem com o
Selo de Inspeção Estadual (SIE) devido ser um órgão estadual de proximidade dos governantes,
já que os equipamentos foram doados pelo Estado.
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Elaborado o projeto da obra, iniciaram a busca por linha de crédito em janeiro de 2018
e montaram o plano de investimento aprovado pelo Banco da Amazônia (BASA) e oficialmente
liberado o recurso financeiro em maio de 2018 para financiamento da construção do entreposto
no valor de R$ 311.799,92, com prazo total de 10 (dez) anos, sendo 35 (trinta e cinco meses)
meses de carência para início do pagamento. O período da edificação foi de julho a dezembro
de 2018, conforme contrato com os pedreiros.
Quanto ao recurso aprovado pelo Conselho do CONDER para aquisição dos
equipamentos tecnológicos para o processamento dos ovos foi comunicado a liberação para os
produtores em julho de 2017. Porém, somente quatro meses posteriores fizeram o mecanismo
de Chamamento Público, procedimento similar a uma licitação, que consiste em firmar
convênio de parceria voluntária entre a Administração Pública e Organização da Sociedade
Civil, para transferência de recursos financeiros com a finalidade de interesses públicos.
O Chamamento Público nº 012/2017/CCP/SUPEL/RO, destinado para a Associação
Rural, teve como objetivo selecionar projetos para celebração de Termo de Fomento, para
concessão de apoio da Administração Estadual para execução de projetos que visa a aquisição
de equipamentos para compor o Entrepostos de Ovos, para atender as necessidades dos
pequenos produtores rurais a fim de fortalecer a atividade de avicultura na agricultura familiar
do município de Cacoal/RO.
Diante das novidades requeridas de uma licitação para que pudessem ter acesso aos
equipamentos, os produtores não sabiam como lidar com esse processo e ficaram inertes durante
7 meses após abertura do Chamamento Público. Mediante a isso, tiveram que buscar uma
providência e optaram pela contratação de uma especialista na área para proceder os trâmites.
A executora conseguiu mediar as movimentações necessárias até a chegada do equipamento
em janeiro de 2019, totalizando 1 ano e meio do processo.
Quando chegaram os maquinários foi que perceberam que não comportava no espaço
físico destinado a produção. Assim, em vistoria do organismo fiscalizador estadual foi visto
como um projeto inadequado ao que se propunha um layout de uma agroindústria desse
segmento, como relatado pelo (AV4):
[...] O barracão todo mundo leigo pra saber como é que faria aquilo, ninguém sabia,
ninguém tinha o projeto de construção de um barracão daqueles, daí chega o
IDARON e fala que o pior barracão é o nosso, e nós achando que o era o melhor, e é
pior. Mesmo seguindo o modelo do MAPA, foi gasto um rio de dinheiro, tem banheiro
lá até pra “papagaio” se quiser, e é o pior barracão que tem. Tem aquele mundo veio
de banheiro e sala, aquele troço grande e enorme pra nada, e aonde precisava ter
espaço não tem.
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A ocorrência desse fato se deve ao seguinte, quando elaborado o projeto, não foi
verificado o tamanho físico dos maquinários adquiridos com o fornecedor, havendo
necessidade de quebrar paredes e readequar o layout interno para composição da sequência do
beneficiamento dos ovos, ficando estreito a movimentação onde precisava, sendo que tal
providência poderia ter sido pensada na elaboração do projeto ou também outros cômodos do
ambiente poderiam ser otimizados. A Figura 13 apresenta foto da distribuição dos maquinários
e equipamentos.
Figura 13 - Maquinários instalados no entreposto

Fonte: Dados da pesquisa.

A imagens mostram como ficou a instalação dos equipamentos, próximos das paredes,
como pouco espaço para movimentação de pessoas, demais salas pequenas para
armazenamento de embalagens e de produtos. Em breve essa estrutura terá que ser ampliada
para atender a logística interna necessárias ao bom andamento do fluxo.
O desenvolvimento de um projeto nessa proporção, requer um pensamento sistêmico
em longo prazo das possibilidades que possam estar presentes no caminho, assim, apesar do
grupo de avicultores terem buscado uma estratégia conveniente na elaboração do projeto dentro
dos parâmetros legais e vislumbrando a certificação de inspeção, não foi o suficiente para
atender as próprias necessidades em relação a infraestrutura.
Além das resoluções em relação ao maquinário e da obra, outra situação foi motivo de
contrariedade dos avicultores, a regularização jurídica do estabelecimento. As informações
repassadas pelos órgãos governamentais era que a Associação poderia atuar como processadora
dos produtos e a comercialização ser de cada avicultor, utilizando do manuseio de notas fiscais
individuais de produtor rural, não havendo necessidade de abertura de empresa jurídica, sendo
essa premissa tratada em conforto desde o início pelos associados até quando foram
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providenciar as documentações para dar entrada no Selo de Inspeção Estadual (SIE) e foram
impedidos.
Nessa etapa foi descoberto que a Associação juridicamente tem como característica a
finalidade de ser sem fins lucrativos, além de haver um percentual máximo de produção que
configure o atendimento dentro do âmbito da agricultura familiar e na quantidade permitida que
uma Associação atenda, que no caso destes com a somatória da produção dos avicultores
ultrapassava o mínimo permitido. Assim, precisaram buscar auxílio com escritório contábil para
esclarecer quais as novas medidas a serem tomadas diante de tal situação. Essa ocorrência
conforme Smith e Stirling (2008) compreende mais uma vez a necessidade de busca de
informações, novas ligações com pessoas de conhecimento e acabam por trazer novos
aprendizados para o grupo.
Foram apresentadas duas possibilidades: a abertura de cooperativa, considerando os
benefícios de redução fiscal e a forma organizativa ou a abertura de empresa rural com
pagamento dos tributos integrais. A primeira possibilidade inicialmente foi descartada por conta
de não possuir a quantidade mínima de 20 cooperados, mas posteriormente conseguiram uma
alternativa nesse formato organizacional integrando-se a uma Cooperativa já existente no
próprio município denominada Cooperativa Agropecuária de Produtores e Agricultores
Familiares de Cacoal (COOPERCACOAL), que aceitou a inclusão dos membros e registrando
uma filial exclusiva para os trabalhos do entreposto. O CNPJ foi aberto em 16 de janeiro de
2019, devendo refazer toda documentação solicitada pelo IDARON que já havia executado em
nome da Associação.
Como pode-se observar o atendimento dos processos burocráticos na fase inicial da
transição foi dificultoso para os avicultores, por desconhecimento sobre o assunto, falhas de
informações e o devido apoio ofertado pelos organismos públicos não ocorreu na prática.
Contudo, volta-se as promessas de ajuda pelos políticos ficaram paradas no início e as
orientações e manutenção do status quo de acordo com a realidade não ocorreu, como previsto
por Geels (2004). O atendimento foi falho, pois, a equipe de trabalho do governo não estava
preparada para o atendimento das demandas do setor e com a legislação nova a ser atendida
tiveram divergências de opiniões de como executar na prática.
Após definição da forma constitutiva de operação, partiram para decisão conjunta do
nome fantasia do estabelecimento, motivo este de muitas discussões durante certo tempo,
devido as divergências de opiniões dentro do grupo, mas enfim chegaram a conclusão do nome
Ovos APR3 – COOPERCACOAL, em razão do destaque do tipo de produto, a abreviação do
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nome da associação que deu início ao projeto e o vínculo com a cooperativa matriz, conforme
Figura 14 da logomarca abaixo:
Figura 14 - Logomarca entreposto avícola

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir da decisão do nome do estabelecimento, os avicultores começaram a perceber
de fato como um negócio em formação e criar uma certa consistência prática do que estava
procedendo.
O Decreto 22.991 de 03/07/2018 solicita a apresentação dos Programa de Auto Controle
(PAC) referente as descrições das práticas operacionais padrões que serão executadas nos
processos internos do estabelecimento do entreposto. Esse trabalho deve ser desenvolvido pelo
Responsável Técnico, médico veterinário do estabelecimento. Para tanto, tiveram que contratar
um profissional para atender essas demandas do entreposto, a experiência deste é voltado para
a área de avicultura de corte, possui outro emprego com carteira assinada em outro município
e assumiu essa Responsabilidade Técnica complementar a sua renda.
A contratação desse profissional com experiência de campo, porém sem a habilidade
requerida pelo setor em atendimentos aos procedimentos burocráticos iniciais de necessidade
do entreposto, tem acarretado sérios problemas na hora de elaborar os programas de trabalho,
devido ao desconhecimento de como desenvolver e isso impera em atrasos junto ao alcance da
certificação estadual, com documentos mal feitos, incompletos e utilização de legislações
desatualizadas.
Já para o atendimento das granjas dos produtores de ovos, foi decidido pela contratação
de uma veterinária sobrinha de um dos integrantes que estava na espera por essa oportunidade,
mas não possui experiência, porém os vínculos familiares foram condicionados.
O processo de organização do entreposto, passou por diversas etapas para sua formação,
sendo levantados desde a ocorrência da situação problema, mobilização governamental,
aspectos burocráticos, financiamento da estrutura física, composição jurídica e o atendimento
dos requisitos legais dos programas de controle. Mesmo diante das intempéries, até o fim da
presente pesquisa, o entreposto ainda se encontra inconcluso, devido à dificuldade dos
produtores em atender as normativas oficiais pertinentes. A Figura 15, apresenta as etapas
executadas para iniciar o entreposto:
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Figura 15 - Histórico do entreposto

Pressão para regularização
da atividade

Providência de apoio do
governo

Relações
incipientes

Associação
(APR3)

Ingressos de
Avicultores

Governo
Liberação de
orçamento
Chamamento
público

Definição da
Diretoria
Regularizações
Local para
construção

Regularização
jurídica

Financiamento da
obra

Junção com a
COOPERCACOAL

Responsabilidade
Técnica

Marca
OVOS APR3

Projeto
arquitetônico

Fonte: Dados da pesquisa.

As etapas executadas fazem parte do nicho em desenvolvimento, rodeados de inovações
para os avicultores, onde cada etapa vencida representa uma conquista. Pode-se caracterizar os
acontecimentos como inovação radical, pois conforme Oliveira, Gazolla e Schneider (2011) os
eventos ocorridos são descontínuos da realidade em que viviam, reproduzindo rupturas a cada
desafio vencido. Para Geels (2005) os nichos são cruciais para as transições, porque fornecem
sementes para a mudança sistêmica.
O contexto da constituição do entreposto vem carregado de situações conflituosas, das
quais os avicultores tem se desdobrado para solucionar as problemáticas constantes, em sua
maioria por desconhecimento, ingenuidade, falta de visão sistêmica, não tem encontrado apoios
corretos, refazer as atividades, tudo isso impera na morosidade dos processos, pois não
trabalham de forma linear e planejada, mas apenas com contingenciamento de demandas, o que
acaba por desgastar emocionalmente e desacreditar da transição.
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Apesar de surgirem as inovações de nicho, ainda não consegue se sobressair para
prosperar e enxergarem como funciona toda a conexão das estruturas que estão resolvendo,
assim ocasiona um regime enfraquecido por pessoas despreparadas para gerenciar o entreposto
coletivo e vem as entidades fiscalizadoras como adversário, criticando o sistema.

5. MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DE MUDANÇAS SOCIOTÉCNICAS
Nesse capítulo são mapeados os processos de mudanças sociotécnicas, tendo como base
o conhecimento apresentado das trajetórias dos atores sociais, histórico do entreposto e as
estratégias governamentais, buscando identificar os pontos convergentes e divergentes do grupo
que trabalham em prol do objetivo de alcance da constituição do entreposto.
Em análise dos percursos dos atores sociais, verificou-se contextos e motivações
diferentes, mas é possível extrair similaridades entre os membros que serão expostos para
apreciação. Posteriormente, buscou-se reconhecer os processos de mudanças sociotécnicas
operacionalizados pelos avicultores que apresentam uma formação dependente das informações
e fluxos de como as partes envolvidas se interagem para o desenvolvimento de inovações.
Tiveram que aceitar os problemas, arcar com os custos e descobrirem conforme Torres et al.
(2015) que nem sempre os nichos conseguem alcançar o sucesso, mas com a correção da
estrutura atenderá os objetivos.
Em função das pressões para mudanças, tiveram que criar uma organização social para
tratar sobre os assuntos pertinentes ao desenvolvimento do entreposto, foi necessário conforme
Smith e Stirling (2008) novas ligações, em uma nova lógica de adequação incorporação em
razão do desenvolvimento da organização. Assim, em destaque a partir das trajetórias
apresentadas foi revelado o (AV1) como um incentivador e exemplo na produção avícola entre
os membros, assim se tornando uma referência de multiplicação do segmento repassada para
os irmãos e praticamente todos os demais integrantes do grupo conforme os relatos. Os demais
componentes do grupo o viram como suporte para iniciação na atividade, devido ser o mais
antigo e possuir maior escala de produção.
Entretanto, o produtor (AV1) não se considera um líder, e por vezes tem sido solicitado
pelo grupo uma participação mais efetiva junto ao processo de desenvolvimento do entreposto,
mas este se exime da tarefa, por acreditar que não possui competência para tal, mas em caso de
falha na constituição do empreendimento esse seria o maior prejudicado.
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Como esse autor se exime da responsabilidade, o grupo conta com um apoiador das
atividades de liderança, que apesar de não possuir granja, se mostra disposto a auxiliar e
inclusive foi eleito como presidente da associação visto pelos membros a sua assistência como:
[...] temos ajuda do presidente da associação, que é de grande ajuda, somos sócios na
associação, mas cada um trabalha individual, vamos ter que aprender a trabalhar de forma
coletiva. A sua atuação como representante foi outorgada também para responsabilidades
jurídicas enquanto cooperativa.
No conhecimento das histórias dos atores sociais, surge duas pessoas importantes de
referência ao grupo relacionado a liderança, um pela notoriedade produtiva e outro pela
articulação social. Em análise, verifica-se que dentro desse regime ocorre uma preferência
inicial de um líder, mas como esse opõe ao cargo, acabam tendo que recorrer a outro membro,
assim conforme Geels (2005) houve uma expectativa de papéis que representaria o sistema de
autoridade que governa moralmente pela aceitação dentro das redes sociais que visam o
comportamento adequado.
Um ponto em comum observado sobre a trajetória dos avicultores foi a busca por uma
alternativa de renda com a produção de ovos, delineado pelo retorno econômico gerado, sendo
essa a base de interesse inicial na atividade. Requereu-se um investimento considerável para
implantação, porém dito pela maioria que obtiveram retorno financeiro rápido com a função, o
que demonstra satisfação com o trabalho. Para tanto, criou-se valores sobre a representatividade
que a ocupação proporciona.
A participação junto a constituição do entreposto tem como destaque a permanência na
atividade de forma regularizada para atender os requisitos legais dos órgãos competentes, para
que emitam a autorização de inspeção para comercialização dos ovos produzidos. Os
integrantes do entreposto têm a consciência dos benefícios gerados por essa nova forma de
produção com uma organização social estruturada e a qualidade do produto propiciada a
população consumidora do produto. Todas essas pretensões fazem parte da conscientização
sobre o que transição proporcionará. O fato de os produtores reconhecerem a importância da
transição com os mecanismos de melhoria representa segundo Oliveira (2014) significados
culturais que se instalam conforme as mudanças.
A atividade da avicultura conforme os relatos foram aprendidas e construídas as
competências na prática, pois não obtiveram treinamentos ou capacitações específicas que
possibilitaram conhecerem os procedimentos corretos de manejo ou gestão do negócio,
admitindo a ocorrências até de prejuízos. Mas com a necessidade da transição, essas práticas
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devem ser revistas e reproduzir o desenvolvimento em diversos domínios, como apresentado
por Geels (2004), uma vez que, esses domínios implicam sobre as redes dos avicultores, a forma
de organização e regras para atingir o objetivos com o alinhamento dos conhecimentos em
função da padronização da produção e gerenciamento coletivo.
Quanto ao suporte técnico é unânime a importância do especialista “Pedrão” exerce sob
os avicultores. Suas formações são Engenheiro agrônomo e Zootecnia, atuou por 17 anos como
Professor e possui uma empresa de fabricação de Premix, um produto a base de vitaminas e
aminoácidos para composição de ração. Dado a observação da carência e o desconhecimento
dos produtores sobre a importância dessa composição no desempenho produtivo que evitam
deficiências nutricionais, viu como uma oportunidade de montar a própria fábrica, sendo a
primeira desse tipo de produto do Estado.
Verificou que principalmente os pequenos produtores adquiram ração diretamente de
indústrias regionais, o que onerava os custos de produção, do que se fizesse uma fabricação
própria, apenas com o uso de um misturador. Assim, ao oferecer o Premix, já agregava a
prestação de serviço com o repasse das fórmulas para fabricação das rações para cada tipo de
estágio da ave e concomitantemente repassava os cálculos da produção. E foi assim, que
conquistou a preferência dos avicultores da região.
Devido ter trabalhado como professor, sua atuação é de forma orientativa sobre o
manejo nutricional, no qual explica que influencia diretamente no desenvolvimento das aves,
tais como, perda de postura, crescimento, queda de penas e outras situações que venham a
surgir, produzindo um diagnóstico e designando os procedimentos a serem realizados conforme
a necessidade de cada um, fazendo um trabalho personalizado e ganhando o carisma dos
produtores de ovos. O ator social é visto como um mentor técnico na produção de aves pelos
avicultores, considerando a sua vasta experiência retratada.
Devido a deficiência da região em profissionais habilitados e a falta de treinamentos
específicos da atividade de avicultura de postura dos avicultores, se faz necessário a atuação do
governo no desenvolvimento dessa cadeia produtiva com investimentos capazes de alavancar
o setor e de fato ocorrer uma transição sociotécnica efetiva por meio de inovações, baseada na
construção de conhecimento social que implicam sobre a dimensão técnica.
As relações com o mercado são realizadas por meio de um atravessador que revende ao
comércio varejista. Nesse ponto, divide-se opiniões dos avicultores sobre o papel desse
intermediador. Uma parte acredita que o produtor tem que produzir e não sabe vender; alegam
que não possuem conhecimento de mercado; se resguardam por não ter caminhões para entrega;
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entre outras justificativas, sendo tratado em conforto admitindo que perdem um pouco, mas ao
final todos ganham com esse sistema.
Outra parte, vislumbra com o entreposto uma oportunidade de emancipação comercial,
pois trabalharão com o certificado (SIE), marca própria, granjas registradas junto ao IDARON,
em consequência, a venda direta aumentaria os lucros. É válido mencionar que essa discussão
é evitada nas reuniões para não causar intrigas entre os membros, pois um dos integrantes é o
intermediador da venda de ovos da metade dos produtores. Tais decisões poderão ser alteradas
após o funcionamento do entreposto e a manifestação de interessados diretos pelos produtos,
uma vez que, o pensamento rege apenas sobre a realidade atual, com poucas pretensões futuras.
O pensamento dividido entre os membros sobre a relação de mudança com o mercado,
de acordo com o que preconiza Oliveira, Gazolla e Schneider (2011), não apresenta rupturas
em relação ao sistema passado que traga inovações radicais aos processos, mas a possibilidade
existe considerando a combinação de pressões de demanda que venham a ocorrer possa alterar
essa realidade.
A perspectiva de mercado, conforme retrata Oliveira, Gazolla e Schneider (2011) a
agricultura familiar para produzir uma nova prática sociotécnica nos nichos, vai depender de
como os atores estão dispostos a investir em melhorias, inclusive de desenvolvimento de novos
mercados, como é o caso dos produtores, que ainda estão receosos com a emancipação ou por
não saberem como realizar a comercialização independente, então permanecem resistentes ao
próprio desenvolvimento.
As legislações vigentes que se refere ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE) promovido
pelo IDARON, requerem dos avicultores novos conhecimentos técnicos para que possam
adaptar à realidade a novas formas de trabalho, estrutura física e gestão do empreendimento,
que conforme Oliveira (2014) a transição incide sobre diversas mudanças interligadas, que
nesse caso para o alcance do SEI envolve a inserção tecnológica, modos de regulação, práticas
dos avicultores, infraestrutura e outros. Para tanto, será apresentado a seguir como isso vem
ocorrendo com o empreendimento da institucionalização do entreposto de comercialização de
ovos.
Seguindo a linha do tempo desde 2016: surge as pressões feitas pelo IDARON junto aos
granjeiros para regularização da atividade; depois vem a proposta de criação do entreposto pelo
Governador do Estado no início de 2017; em seguida houve as regulamentações criadas e
ampliadas para os estabelecimentos de produção de origem animal que realizam comércio
intermunicipal.
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Ou seja, pode-se verificar que as cobranças pela regularização sobre a atividade
começaram antes de existir leis específicas de regularização dos estabelecimentos. A lei 4.130
de 4 de setembro de 2017 aborda de forma geral os elementos conceituais regulatórios da
Gerência de Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos e Subprodutos de Origem Animal do
Estado de Rondônia (GIPOA). Posteriormente, a lei foi complementada com a regulamentação
do Decreto 22.991 de 3 julho de 2018, apresentando em detalhes as discriminações a ser
executadas pelos estabelecimentos. Esses regulamentos elaborados tiveram como base o
modelo federal (SIF). Visto isso, significa que houve a necessidade de os governantes criarem
mecanismos regulatórios que oferecesse critérios específicos a serem seguidos. A legislação
representa a paisagem, como descrito por Geels (2011) não pode ser alterada pelos atores, mas
influem sobre o nicho e o regime.
Em questionamento sobre os requisitos das leis, quais as dificuldades encontradas, o
grupo de avicultores confessam não ter lido as legislações na íntegra e que ficam no aguardo
das orientações dos servidores públicos do Estado o repasse do que tem que ser feito. Em
exceção, apenas a filha do (AV3) que está à frente das resoluções burocráticas do entreposto,
tem visto os documentos e os itens requisitados a serem seguidos, bem como as
regulamentações da granja pertencente à família, o restante fica à espera de informações para
execução.
A lei é a referência base para execução dos trabalhos, mas devido à baixa escolaridade
dos produtores torna-se dificultoso a busca própria pelas informações e seguem o que lhe
passam. Fica complicado tal situação, uma vez que, não possuem respaldo para discutir o que
impede o desenvolvimento. Isso reflete na avaliação que sem a imposição da lei, os avicultores
tenderiam conforme Dengo (2018) a continuarem seguindo as mesmas práticas de produção,
utilizando as inovações geradas de maneira exógena.
As medidas higiênicos-sanitários e de biossegurança para o cadastramento das granjas
de ovos exige uma série de cuidados prévios por parte do trabalho dos avicultores individuais
em sua respectiva propriedade, uma vez que, essas medidas refletem sobre os demais fluxos ao
longo da constituição da cadeia produtiva. As exigências focam sobre a contratação de um
médico veterinário, responsável por atestar que os trabalhos são realizados conforme o previsto,
destacando os processos de manejo que assegurem o sistema de controle de possíveis
contaminantes e averiguação em caso de ocorrência, dependentes da elaboração dos programas
de saúde avícola, sistema de controle de pragas, manejo da cama de frango, plano gerencial
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ambiental, análise microbiológica da água, anotações de acesso ao estabelecimento e fluxo de
trânsito de veículos.
Quanto as modificações na estrutura foram exigidas a construção de arcoluvio para
desinfecção de veículos; uma composteira para descarte de aves mortas; instalação de cercas
de isolamento em volta dos aviários para evitar entrada externa de pequenos animais, pássaros,
roedores, dentre outros. Essas são as alterações técnicas previstas para regularização e
cadastramento das granjas produtoras de ovos no Estado de Rondônia.
A maioria dos avicultores sabem quais são adequações a serem realizadas em seus
empreendimentos, sendo que alguns estão adiantados com as construções ou adaptações
conforme as solicitações de bem-estar animal e barreiras sanitárias, trabalhando de acordo com
as condições financeiras.
Outros, devido conversas com os colegas que apresentaram reclamações da forma como
fizeram os ajustes não estava em conformidade, gerando divergências de informações e o receio
de não saber como executar da maneira correta, fazer investimentos financeiros preferiram
esperar a aprovação de um dos colegas para poder fazer.
Existem alguns ainda, que estão iniciando as questões estruturais, pois segundo estavam
esperando para ver a sucessão dos processos se realmente iria dar certo. Quanto a parte
documental não fizera nada, pois vão solicitar que o veterinário faça, pois alegam que não
sabem como proceder. Até o final da presente pesquisa, nenhum dos aviários estavam com
registros devidamente regularizados.
A implantação das medidas higiênicos-sanitárias para regularização das granjas é de
conhecimento antigo as providências pelos produtores, pois já possuem as notificações escritas
e assim deveria ser recursos de ativação imediato pelos interessados dentro do regime. Mas,
conforme Geels (2005) gerou uma certa restrição que embora estejam alinhados, criou-se
momentos de tensão que limitaram as ações dos indivíduos.
Com a ida a campo e os relatos dos entrevistados, foi possível observar os métodos
convencionais de trabalho e infraestrutura simples. Foi visualizado baixa tecnologia, com
soluções improvisadas, poucos critérios higiênicos, classificação dos ovos por meio visual,
presença de animais domésticos no recinto, ausência de controles com informações na base do
“achismo”, trabalho manual próprio ou terceirizado, uma junção de características que
constituem o tipo atual de trabalhos individuais dos avicultores. A Figura 16 demonstram a
forma de trabalho atual realizado no cotidiano dos avicultores, em respectiva descrição:
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Figura 16 - Improvisação de equipamento para controle de vazão de água, coleta de ovos
manual e classificação visual, presença de animais domésticos e misturador para
fabricação de ração.

Fonte: Dados da pesquisa.

As imagens registradas demonstram parte do que acontece no cotidiano dos produtores
de ovos, representando um modelo tradicional de produção, onde as atividades foram
aprendidas na prática e as necessidades de soluções demonstram a improvisação conforme vão
surgindo.
A aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF) é um fator essencial a ser implantado
no sistema de trabalho dos avicultores, pois esses procedimentos iniciais da base que inferem
sobre as granjas refletem sobre o restante dos processos. Considerando a diversidade de formas
de trabalho dos avicultores, se faz necessário uma padronização dos processos, para que se
tenha produtos com qualidade semelhante designada pelo entreposto avícola.
Quando questionado sobre o ponto de vista em relação as adaptações de acordo com as
exigências para regularização dos aviários e o que foi ajustado com órgão de inspeção até então,
apresentaram as seguintes respostas (AV2), (AV4), (AV6) respectivamente:
[...] Se acabar com esses gatos aqui, eu prefiro acabar com as granjas. Tem coisa
pior do que o rato, e o que não pode ter é gato? Aqui em casa aqui, eu passei apurado
com rato, porque veneno você coloca, mas você mata 1,2,3, mas vem 10. O rato vem
do mato, ele está por aí, daí ele chega aqui, encontra um lugar seco e comida. Um
dia eu cheguei na granja, tinha um rato bebendo água no bico do gotejamento das
galinhas, encheu a “barriguinha” e foi embora.
[...] Esse veterinário, que vai dar assistência pra nós, vai vir uma vez por mês olhar
e tchau! Porque se a galinha ficar doente, é vírus, e nesse caso o vírus você tem que
prevenir, com as vacinas, higiene, essas coisas e tal, porque não adianta segurar o
vírus. Eu vou chamar ele aqui, e vou pedir quero que você passe alguma coisa para
acabar com as moscas, daí eu quero ver, se ele é o “bicho da goiaba”. É uma pena
que a gente não pode colocar junto, não tem coisa melhor no mundo, do que aqueles
galizé.
[...] Nós aqui, como catamos o ovo na mão, o ovo está sujo, nós já vamos separando,
depois você passa um pano nele lá. O negócio é que o ovo lavou, acabou. Se molhou
ele, mas se deixar ele aberto, já não faz isso.
[...] Eu já fiz a casinha de compostagem. É caro e tem que pagar pra fazer. Daí o
veterinário disse lá na reunião, que vai ter que porta de um lado e do outro, os outros
aí todo mundo fez e tá igual a minha. Eu acho que o veterinário veio só pra piorar.
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[...] Eu coloquei nebulizador para as galinhas, porque quando está calor eu ligo pra
sair aquele sereno para poder refrescar, com essa bomba. Eu fui um dos primeiros a
adequar, eu vou cercar, já tenho a tela. Não tem muita coisa para me adequar, mais
vai ser os documentos, preciso de ajuda nas papeladas, porque eu sou mais atrasado
pra mexer com isso.
[...] Eu não fiz nada ainda, eu vou começar a fazer (março/2019). Eu estou
comprando o material, semana que vem deve que vou começar a fazer, vou dividir o
barracão, pois tem que ter um lugar separado pra guardar caixa e cartela, porque
não pode estar junto com ração, vou fazer no mesmo ambiente, só que vai ter
divisórias. Onde eu for colocar as cartelas, eu vou forrar, pra evitar entrada de
poeiras de ração. Eu só coloquei as telas, como eu te falei, eu não fiz nada, nada. A
gente vinha “perrengando” o ano passado.
[...] Agora está sendo colocado as telas em volta das granjas e isso tudo envolve no
nosso caso se início com financiamento das granjas, nós não tínhamos recursos para
trabalhar, e todo começo sabe que é difícil agora mais investimento, se desde do início
nós tivéssemos sido orientado da forma correta, nós já teríamos feito certo.

O fato de os avicultores sempre terem trabalhado da sua forma, do seu jeito, de crenças
próprias, faz com que tenham dificuldades de compreensão das mudanças requeridas. A
presença do veterinário tem sido vista como desnecessário na rotina de trabalho, e por vezes,
duvidam que esse profissional seja capaz de solucionar os problemas graves que convivem.
Desacreditam que exista solução para eliminação dos ratos e que o método mais eficaz é com
o uso de gatos, sendo que a legislação não permite a entrada de animais alheios ao plantel,
devido as possíveis contaminações.
Acreditam que as regras ditadas não conferem como funciona na prática, devido a
experiência que possui com a atividade e os conhecimentos empíricos de soluções que
acreditam ser eficazes, porém sem fundamentos específicos. Apesar de não ter um regime
estabelecido, os relatos sobre as adequações coincidem com o pensamento da maioria, que
acaba como retrata Geels e Kemp (2007) por criar políticas institucionais mais voltada para
otimizar do que transformar o sistema.
Um fator que contribui para esse pensamento se deve pela região possuir poucos
profissionais veterinários especializados no ramo da avicultura, e os que possuem experiência
já possuem uma atividade primária, visto pela procura realizada pelos avicultores, essa
ocorrência se dá pelo fato do Estado de Rondônia não possuir foco nessa criação ampliada.
Por outro lado, o conhecimento da necessidade de contratação do veterinário fez com
que surgisse intensa demanda de profissionais para executar trabalhos em troca de registros do
Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), apenas para fins regulatórios, pois não
possuem experiência na área para de fato ajudar os produtores de ovos e, portanto, se criou o
paradigma a respeito do trabalho técnico como referenciado nos relatos.
A contextualização da história do entreposto é marcada pelo benefício coletivo dos
avicultores, em virtude da oportunidade de estruturar o segmento com os maquinários
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tecnológicos ofertados. Se aproximaram os interessados do ramo, formando um grupo de 15
(quinze) participantes que assumiram o compromisso com o grupo em 2017 registrados na ata
da Associação.
Apesar da concordância no momento, posteriormente foi diminuindo a participação dos
membros até chegarem à desistência, como relatado pelo (AV1): [...] acabou ocorrendo uma
seleção, de quem não vai conosco, é uma pena pra nós para diminuir os custos, pois quanto
mais produto passar na máquina, mais barato fica. Desanimaram por causa de tudo dessas
partes burocráticas aí!
Ao final, dos 7 (sete) produtores de ovos que acompanham as reuniões, porém 3 (três)
não contribuem com os custeios estabelecidos para pagamento das despesas corretamente, mas
sabem o que está ocorrendo, sendo entrevistado 2 (dois) desses que estavam indecisos sobre a
continuidade. Um produtor não aceitou realizar a entrevista. Em resumo a composição atual é
de apenas 5 membros de efetivo envolvimento.
Os relatos sobre a dispersão dos componentes do grupo inicial se deram por diversos
motivos durante a tramitação das providências, demonstrando: inseguranças; dúvidas sobre a
viabilidade do projeto; capacidade de trabalho do maquinário; agregação de valor ao produto;
gestão do empreendimento; e dívida a longo prazo; que refletem sobre a estrutura de
credibilidade social e financeira do projeto.
A opinião de um dos membros em relação ao afastamento da maioria dos pertencentes
do grupo inicial, se deu pela razão da espera para ver os prosseguimentos do negócio,
apontando: [...] eles estão esperando o tempo passar pra ver se vai dar certo, pra ver se não
vai dar confusão na hora de processar ou na venda ou na hora de qualquer coisa. Há deu certo
lá, tá funcionando tá, quanto é que eu devo, então pronto toma!
Dentre estes motivos, esteve presente a discussão sobre o receio da aquisição dos
equipamentos tecnológicos da fonte governamental, em virtude das burocracias cobradas e a
real necessidade de obter um maquinário de capacidade de processamento superior a quantidade
de produção total dos avicultores por dia. A exposição do (AV2) apresenta:
[...] Olha se o governo não tivesse ajudado, eu acredito que nós iriamos achar um
jeito de montar um particular, esse era um projeto nosso. Teve um dia que nós saímos
daqui eu e outros produtores, nós chegamos lá pra desistir da máquina do governo e
comprar uma pra nós, era muita burocracia pra nós. Daí chegou um monte de gente,
até a prefeita chegou lá também, sei que foi um bando de gente. Daí convenceram
nós, que a gente não podia desistir, porque o governo estava dando, porque “não sei
o que, não sei o que lá”. Mas nós estávamos em mente de desistir pra comprar um
“trenzinho” mais pequeno. Mas eu acho também que se o governo não tivesse feito a
proposta, nós teríamos tocado do mesmo jeito.
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A preocupação em não conseguir atender as expectativas do Governo, no sentido de
regularizar o empreendimento, chegou ao ponto de irem em busca de renunciar a oferta do
maquinário, se justificando pela capacidade superior de manipulação da máquina sobre a
produção. Os cálculos foram baseados na produção 35 mil ovos por dia, considerando 10
associados há época e a capacidade da máquina de higienizar e classificar 18 mil ovos/horas,
sendo necessário apenas 2 (dois) dias de trabalho semanais para manipular toda a produção.
Acima disso, estava a preocupação em relação não conseguirem atender as burocracias,
acreditando que adquirindo um maquinário menor se eximiram das responsabilidades e a
obrigação de resposta para o governo.
Ao repensar sobre o compromisso firmado com o grupo, foi colocado sob
questionamento a contração de uma dívida de longo prazo e do outro lado como abandonar o
combinado com a Associação (APR3), gerando impasses e aflições como revelado pelo (AV2):
[...] Eu não vendo essas galinhas aqui, pra dar uma mão pra eles lá, até acabar com
essas galinhas aqui, eu sei que ali está, porque eu sei que ali é um compromisso sério,
e na época lá, todo mundo, vamos colocar, vamos colocar, mas eu sempre fiquei com
o pé atrás, porque, não de não dá certo, não de não funcionar, não que seja um
negócio ruim, é que eu não tava com vontade de aumentar, eu senti que com pouca
galinha, não ia ser viável, esse monte de investimento pra pouca galinha.
[...] Então eu não sei, eu estava assim, querendo ter uma noção, porque ali a dívida
que o pessoal adquiriu, a gente sabe o que é, aquilo lá é uma certeza que o pessoal
vai ficar devendo aquilo lá, todo mundo sabe que a dívida é X, mas ninguém sabe
como vai ser a maneira que aquilo lá vai funcionar.

Percebe-se um certo desconforto em relação ao compromisso de participação junto ao
entreposto, uma vez que, não pretende gerar uma responsabilidade financeira a longo prazo,
pois quer estar livre para qualquer momento poder parar com a atividade sem prejudicar os
demais, como expõe na conversa.
Verifica-se que existe uma contradição sobre a realidade e a assimilação dos conteúdos
que vem sendo realizado. Como dito (AV2):
[...] É porque depois da coisa passada, a gente, vai vendo as coisas melhores, mas o
governador naquela época que fez essa emenda para as granjas, eu acho o que ele
deveria ter feito, não gente, vou dar esse maquinário, eu vou conversar com o prefeito
e vamos fazer em lugar só, e montaria tipo como se fosse uma cooperativa e
compraria a produção de todo mundo. Daí vocês cercam as granjas e se adequa, e a
cooperativa ter um caminhão e vai passar pegando de vocês.
[...] Porque o produtor, já tem o nome, ele tem que produzir, não adianta ele se meter
pra vender. Então é que nem nós aqui, ou nós só produzimos, ou só vendemos. Eu não
vou atrás de vender, mas nunca mesmo, mas é o caminho.

É mencionado como solução a criação de uma cooperativa, sendo que este é o tipo de
empresa jurídica vigente dos próprios, conforme descrito no histórico do entreposto, que passou
de associação para associação a uma cooperativa. Fica evidente que ainda não está incorporado
na mente dos produtores o espírito cooperativo e necessidade de trabalhar em todos os
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processos, antes, durante e depois, pois o pensamento centra-se em apenas ter o trabalho de
produzir, que outra entidade pública deveria estar à frente das soluções fora da porteira.
Como descrito no histórico do entreposto, a Associação (APR3) teve que se associar
com uma cooperativa existente e criar uma filial. A necessidade da junção com uma cooperativa
para montar uma filial, mesmo que de forma distinta, mas ao mesmo tempo integrada ao final,
tem levantado desconfiança dos avicultores, uma vez que, a decisão de incorporação, não ficou
claro como será o envolvimento, a separação das instituições pela parte financeira e decisória,
destacando também interrogação em caso de falência da matriz da Cooperativa, se eles serão
comprometidos.
Muitas dúvidas destacadas estão encobertas no particular de cada produtor, seja pela
competência de profissional habilitado, aquisição de uma dívida, sobre o processamento da
produção, solidariedade com o grupo, entendimento sobre o tipo de negócio e como vai
funcionar. São pertinentes as colocações, dado o processo de transição sociotécnica que estão
vivenciando, vista como um futuro incerto do qual não estavam acostumados. Uma transição
segundo Ploeg et al. (2004) consiste em amplos processos, nos quais parte da sociedade passam
por transformações de geração em geração. Os pensamentos dos avicultores na maioria das
vezes ficam guardados e não são expostos a esclarecimentos, passando a ser perturbador
chegando ao ponto de desistência. Por isso, segundo Geels (2011) as transições são processos
complexos e de longo prazo.
De início, não foram estipuladas regras para participação do entreposto, apenas foi visto
a necessidade de composição de um grupo maior facilitaria o custeio final do compromisso
financeiro. Mas com o tempo, as despesas foram surgindo e os mais providos foram pagando
os imprevistos, e chegou um momento de verificar meios de contribuição de cada um e
chegaram a um acordo do pagamento de R$ 5,00 por caixa de ovo vendida a ser depositado em
conta específica para tal, manuseado e prestado contas. Afirmam que a iniciativa foi de grande
proveito e tem facilitado o atendimento das demandas.
Mas foi levantado o questionamento sobre como irá proceder as regras de entrada dos
demais avicultores futuros depois de tudo pronto. Foi observado que não haverá impedimento
de admissão, só que tem que se pensar em um preço diferenciado, de forma que se enquadre ao
preço que instituírem de forma justa. Tem a consciência que o maquinário recebido é do Estado
e tem como objetivo o benefício coletivo e não de um grupo fechado. É importante salientar,
que houve diversos custeios antecipado e haverá custeios fixos durante o funcionamento.
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Essas decisões conforme Geels (2002) imperam sobre a orientação e coordenação das
atividades dos atores, sob a vivência dentro regime sociotécnico, que podem ser alteradas ou
aperfeiçoadas durante a trajetória.
Para o processo de gestão das questões pertinentes a implantação do entreposto, foi
designado uma comissão para representação dos associados com o intuito de resolver as
demandas que surgirem. Assim, constituindo conforme Kemp, Schot e Hoogma (1998) a
delimitação dos papéis dos atores sociais para o desenvolvimento do empreendimento.
Sobre a experiência de trabalhar em grupo repercutiu em diversidades de opiniões, desde
vistas de forma natural e harmoniosa e outras como conflituosa, sendo percebido certa cautela
em relação aos comentários pronunciados sobre o assunto. Na convivência em grupo nas
reuniões acompanhadas, principalmente em tomadas de decisões foi presenciado avicultores
com argumentações mais abertas e outros retraídos que agem mais timidamente, mas que nas
entrevistas no particular revelaram posicionamentos não expostos que vão sendo absorvidos,
mas que no íntimo mostram-se incomodado.
A visão do produtor de ovos (AV4) sobre como tem se desenvolvido as decisões
coletivas. Segundo ele, tem sido tratada de forma injusta, em relação ao grupo familiar de
produtores com a presença do produtor mais a esposa e filhos nas reuniões e estes possuem o
mesmo poder de voto que refletem sobre o quantitativo geral em relação aos demais avicultores
que são individuais. Este faz uma contagem rápida de como ocorreu a situação:
[...] Tem coisas erradas naquela associação. Dos que participam das reuniões,
quantas granjas físicas existem? (AV1, AV2, AV3, eu, AV5 e AV6), quer ver onde está
o erro? Quando você vai em uma reunião quantos votos tem? Votos de mais um
membro da família, que fica injusto. Porque se alguém que tiver uma ideia diferente,
por mais que tenha uma ideia diferente, ninguém vai ganhar uma nunca. Mas são
coisas que temos que ir adequando.

Essa contextualização, é vista como prejudicial sobre as decisões conjuntas, mas
também não foi retratado esse posicionamento junto aos membros que não percebem o
desconforto gerado, mas poderia ser diferente se exposto a opinião.
Na opinião do (AV6) algumas decisões já qualificadas como oportuna pela maioria, fica
complicado uma manifestação contrária, principalmente do que estão em desvantagem como
produtores que possuem menor produção, como representado em sua fala:
[...] Eu não sei, fica até difícil declarar certas coisas, aí complica. No início foi
tratado que tudo seria na divisão de pagamentos por cota de galinhas para pagar o
financiamento de tudo ali e etc., hoje já mudou. Igual hoje mesmo na reunião, aquela
questão da responsabilidade técnica do veterinário, tinha esse combinado das cotas,
daí não, ficou aquele rolo, daí tivemos que aceitar, porque foi a maioria. Porque
assim, vamos supor o menino tem 15.000 mil galinhas e eu tenho 1.500, podia ser
melhor, eu pagava um pouco menos e outro um pouco mais, sei lá. Mas do jeito que
caminhou ficou em parcelas iguais com a quantidade de aves muito superior. Eu não
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estava a favor, outro não estava a favor, porque ali sempre favorece a maioria, e
sempre a maioria são muitos, então não tem como você discutir um assunto ali tem
hora. Daí por fim, terminou, não fiquemos nem com o mesmo veterinário do começo,
por causa da carga horária dele lá e foi pra outro. Mas essa é uma questão lá da
associação, mas não é uma questão nem de comentar muito.

A situação apresentada refere-se à contratação do Médico Veterinário responsável
técnico das granjas, sendo proposto um valor geral dividido pela quantidade de produtores. O
ideal considerado pelo (AV6) seria pelo quantitativo de aves, levando em conta a demanda de
trabalho que ocasionará quanto maior for a produção. Visto como desvantagem tal evidência
que demonstra a não visualização das diferenças dentro do próprio grupo e não levantada a voz
para que seja ouvido.
As relações com as mudanças na perspectiva do (AV4) ocorre de forma morosa, devido
a capacidade de inciativa dos membros, relatando a seguinte ótica:
[...] Vou fazer uma crítica construtiva aqui agora, o grupo são muito temerosos, em
relação a investimento, principalmente em relação a mudanças, não aceitam de
maneira nenhuma opinião de terceiros, eles fecham entre eles, não é que eles se
fecham, eles são uma “panelinha”, aquilo que eles acham que é satisfatório, eles
fazem. Um exemplo, que nem o (AV3) falou outro dia pra mim nessas reuniões, eu dei
a ideia vamos começar a recolher dinheiro, porque nós vamos precisar de dinheiro,
não e nada, nada. Um ano e meio depois que começamos a mexer no entreposto, o
(AV3) falou pra mim é se a gente tivesse escutado você, essa realidade hoje era
diferente, mas ele não aceita e lá na frente eles reconhecem os erros daqui de trás,
agora não vai alterar nada. Que isso aconteceu, quando chegou o momento que eles
estavam tirando muito do bolso, eles cuidam muito bem das coisas deles, da vida dele,
é só um ponto negativo, mas isso não desmerece eles, não estou desmerecendo
ninguém não, absolutamente.

A concentração de opinião do grupo familiar que atuam de forma mais pacífica e em
dominância vista pelo (AV4), tem inibido certos avanços da relação com o grupo e o
desenvolvimento do negócio. Como apresentado pelo (AV1) com a instalação do entreposto a
atividade permanecerá do mesmo jeito, como diz o (AV1) [...] olha cada semana vai passar o
ovo lá, vai ser do mesmo jeito, o atravessador vai continuar pegando e não vai modificar nada.
Assim, não há uma visão unificada em relação as modificações que estão acontecendo.
O relacionamento do grupo faz parte do sistema social de convivência, essa experiência
é uma novidade para os avicultores. A falta de expressividade para não causarem desavenças
em certos momentos, acabam por serem eles mesmos os maiores prejudicados em situações que
poderiam ser mudadas.
Em razão das alegações dos avicultores sobre não possuírem treinamentos em específico
do ramo de atividade, em julho de 2018 a EMATER organizou um Dia Especial de Avicultura
de Postura para os produtores, contendo uma programação de palestras. Os temas abordados
foram: sistema de criação; alimentação e nutrição; processamento e qualidade dos ovos;
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legislação e normas para criação de aves; legislação e licenciamento ambiental; redução de
energia com adoção de energia solar na avicultura, gestão financeira no campo. Foi um dia de
campo rico em informações para os produtores onde puderam trocar informações e conhecer
novas técnicas de manejo.
As demandas das necessidades de treinamento surgiram dos próprios produtores em
cobranças de melhoria para o setor. Aqui pode-se observar houve uma pressão da realidade do
regime sobre a paisagem, onde os atores externos providenciaram a organização de um evento
com conhecimentos da área.
A Figura 17 apresenta o mapeamento dos processos sociotécnicos:
Figura 17 - Mapeamento dos processos sociotécnicos
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Fonte: Dados da pesquisa.

Em resumo, os processos de mudanças apresentam o caráter técnico envolve as
adaptações do sistema, o social enquadrou o entreposto como uma fonte de inserção dos
membros do setor e destaca-se um apoiador líder e outro intermediário necessário para o grupo.
Esses componentes estão atrelados as concepções e a forma de organização dos atores sociais
frente as mudanças ocorridas.
Como os atores tem gerenciado as mudanças foram demonstrados com o mapeamento
dos processos de transição sociotécnica as etapas que sediaram as modificações no sistema,
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mostrando as dificuldades vivenciadas pelos avicultores em atender a legislação, suas
percepções sobre as situações, papéis e perfis dos atores sociais, relações entre os membros e
regras explícitas e implícitas que tem causado certo incômodo, mas não retratado abertamente
ao grupo. Essas informações subsidiam dados para identificar os fatores intervenientes
multiníveis dessa conjuntura co-evolutiva.
Os processos de mudanças sociotécnicos evidenciou que a limitação da transição
sociotécnica se deve pela visão dos avicultores envolvidos e as dificuldades de organização,
que mesmo diante das pressões a co-evolução dos processos no tempo não refletiu em
relevantes inovações radicais, apenas de cunho emergencial, pois ainda não está incorporado
no pensamento dos atores sociais a conexão das transformações em curso.

6. ANÁLISE DOS FATORES INTERVENIENTES DOS PROCESSOS
MULTINÍVEIS DA TRANSIÇÃO SOCIOTÉCNICA
Neste capítulo são apresentadas as categorias de análise conforme metodologia proposta
para o estudo de caso em convergência das informações identificadas nas entrevistas,
observações, pesquisa documental e anotações em diário de campo para análise de conteúdo.
Os dados coletados triangulados foram as trajetórias dos avicultores, trajetória do
entreposto, estratégias de ações governamentais para constituição do entreposto e o
mapeamento das mudanças sociotécnicas ocorridas que interligará a análise multinível. A
Figura 18 representa as informações trianguladas:
Figura 18 – Triangulação dos dados
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O processo de triangulação passou pelo crivo das categorias de análise: sistema
sociotécnico, transição sociotécnica, níveis nicho, regime e paisagem, para compreensão dos
fatores intervenientes da transição.
6.1. Sistema sociotécnico

O sistema sociotécnico do entreposto composto pelas capacidades sociais e técnicas
demonstram fragilidades na formação interativa dos elementos. De um lado, a adaptação técnica
que requerem adequações das granjas e dependem do trabalho individual de cada avicultor em
seu estabelecimento. De outro lado, as dificuldades de disseminação das práticas sociais
coletivas, amparadas pelas visões de mundo, concepções e formas de organização que
impulsionam o desenvolvimento. A junção desses elementos se conecta para a constituição do
entreposto.
Percebe-se que o campo técnico está dividido entre agentes que procuram promover a
própria mudança, inclusão de novas rotinas de trabalho aos poucos e na medida do possível,
sem comprometem o orçamento de uma única vez as adequações eminentes, e outros
integrantes do grupo ficam na morosidade quanto as mudanças. Estes sabem que ela existe,
foram notificados, é necessário investimento, mas esperam para ver o que vai acontecer, se
realmente vai dar certo e acaba deixando para o último instante as ações corretivas.
Isso vale, por considerar o tempo do início das cobranças e as atitudes tomadas para
incorporação das medidas. As fotos abaixo mostram as adequações realizadas pelos produtores,
em respectiva descrição, como por exemplo: arcolúvio para higienização de veículos que
adentram o estabelecimento, cercas no entorno das granjas, casa de compostagem para aves
mortas. A Figura 19 adequações estruturais higiênico-sanitária exigida pelo órgão fiscalizador:
Figura 19 - Adequações estruturais

Foto: Dados da pesquisa.
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As adequações implicam sobre medidas fitossanitárias baseados nos princípios
requeridos pela legislação que remetem aos procedimentos de qualidade. O uso dos
componentes técnicos adequados segundo Appelbaum (1997) incidem sobre a constituição de
estruturas mínimas para a operacionalização dos processos de produção.
Quanto ao ambiente do entreposto, apesar de não estar em funcionamento ainda, o
contexto é diferente pois seguiram um rito de providências conforme a legislação, desde a
infraestrutura com especificações próprias, como por exemplo: tipo de porta em alumínio, piso
em granilite, instalações de cercas no entorno do estabelecimento, placas de identificação,
equipamentos e ferramentas apropriados a função, o trabalho seguirá o fluxo de produção
moldado pela sequência lógica dos equipamentos tecnológicos adquiridos, que permitiram a
plena execução das atividades.
No checklist de fiscalização do entreposto trata de requisitos mais robustos em razão
das condições-higiênicos do estabelecimento que primam pelo desenvolvimento de Programas
de Auto Controle (PAC) aplicados sobre análise de perigos e pontos críticos de controle com
foco em: águas residuais e resíduos sólidos, análises físico-química e microbiológica,
vestiários, sanitários e barreiras sanitárias, procedimento padrão de higiene operacional e
rastreabilidade. Esses deveram estar alinhados a execução das tarefas cotidianas desde o início
conforme descrição pautada nos documentos.
Acredita-se que serão mais fáceis de serem aplicados a rotina de trabalho, considerando
ser um ambiente novo, sem vícios pessoais e desde o início a premissa de boas práticas
instituídas para o bom funcionamento e atendimento dos requisitos legais. No empenho dessa
etapa contou com um modelo de PAC externo pronto, no qual foi adaptado e reproduzido para
apresentação ao agente fiscalizador, o IDARON.
Por mais que exista dois lados, do produtor e do entreposto, a formação estrutural destes
são dependentes, uma vez que, se não estiverem em acordo não será alcançar uma
uniformização dos processos. Por isso, estes dados na prática equiparam-se a roda sistematizada
proposta por Geels (2004) da produção de artefatos que compõem de capital, máquinas e
ferramentas, transferência de conhecimento, e conhecimento tecnológico, a junção desses
elementos criam condições de trabalho para o desenvolvimento de um produto.
A trajetória dos produtores de ovos em seu sistema social é marcada pela agricultura
familiar, dotados de baixa escolaridade, presença de irmandade, aprendizagem da atividade de
forma empírica, confronto de comportamentos, perfil inicialmente individualista, mas unidos
pelo objetivo comum de permanecerem na atividade trabalhando com agroindustrialização por
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meio do entreposto avícola de comercialização. Esses atributos criam um espaço para janelas
de oportunidade para inovação como disposto por Geels (2005) instituído por interesses,
normas, regras, responsabilidades e crenças sobre o ambiente de relações.
Em análise do envolvimento social do grupo, identifica-se que contém alguns
produtores que já trabalharam em grupo com participação em associação rural e outros não.
Entretanto, observa-se que o vínculo com essa colaboração foi para nutrir interesses próprios
como aquisição de maquinários, verbas, ações de assistência da EMATER, mas em suma sem
grandes evoluções coletivas. Desse modo, percebe-se que está enraizado o domínio do
individualismo, poucas ações de cooperação, de entender a dificuldade do próximo,
visualização das necessidades diferenciadas do menor produtor para se chegar a um consenso
das decisões, apresentação de boas práticas dos colegas, aquisição de insumos e materiais em
conjunto para baratear o custo de produção, dentre outras.
Estas barreiras precisam ser transpostas dado o trabalho que envolve da cooperação
conjunta, mas para isso antes tem que se criar uma cultura de compartilhamento de ideias,
soluções analiticamente viáveis, que possam ser fortalecidas para o alcance de outras dimensões
como econômica e de mercado para o sucesso do empreendimento.
O uso do artefato na prática do usuário, conforme Geels (2004) refere-se ao processo de
difusão dos significados pelos usuários, que corresponde aos benefícios de manutenção e
ligação em todo o sistema por regulamentos que emitem confiança em todo processo. O estudo
demonstra estado de vulnerabilidade dos avicultores de “abrir a caixa preta” em relação a
importância das inovações técnicas e sociais a serem incorporadas nas práticas oportunizadas.
As dimensões técnicas e sociais precisam estar alinhadas, pois possuem dois elos, as
granjas e o funcionamento operacional do entreposto, já que uma depende da outra. Não adianta
parte do grupo ter cumprido as recomendações técnicas para aprovação das granjas junto ao
órgão fiscalizador, e outra não, pois não será permitido o processamento dos produtos sem a
devida regularização. É preciso internalizar a importância das mudanças, pois conforme
Valadão, Andrade, Cordeiro Neto (2014) a inserção tecnológica envolve escolhas, atitudes e
contextos para serem reproduzidos em favor do benefício próprio e do grupo.
O sistema sociotécnico é a base para a transição, para tanto, precisa-se incorporar
significados culturais sobre as mudanças aos envolvidos, uma vez que, este ambiente depende
da capacidade de ação em explorar as novas aprendizagens, conhecimentos, investimentos, e
cooperação para o desenvolvimento do conjunto técnico e social.
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6.2. Nicho sociotécnico
Os produtores que colaboraram com o estudo consideram relevante o trabalho de
produção de ovos para suas vidas, sendo que na análise da trajetória apresentam distintas razões
por que iniciaram nesse meio, mas todos com objetivos em comum a permanência na atividade.
Em suas contextualizações para aprender a atividade, obtiveram um modelo para
visualização prévia de outras unidades granjeiras prontas, arquitetaram suas estruturas e
construíram seus conhecimentos, por meio de experimentações, os atores individuais criaram
seus próprios domínios distante de regras e normas, assumindo riscos, altos custos e busca de
revendedores, como caracteriza os preceitos de Marques (2009), representando nessa instância
inovações emergente da formação inicial, sendo o espaço protegido de cada um, cheio de
incertezas e de baixo desempenho. Dengo (2018) corrobora com essa proposição, dizendo que
existe criação de um repertório cultural único que formalizam as adaptações radicais.
As experiências adquiridas do campo empírico descrita acima formam um conjunto de
conhecimentos dos processos produtivos, inventos utilizados e difundidos pelos produtores das
próprias escolhas no qual é possível obter discernimento do que funciona ou não, e até mesmo
atitudes momentâneas para resolver seus problemas. Essa forma de trabalho compete o sistema
de nicho, pois mesmo sendo no passado era como os atores conseguiam inovar de forma
individual.
Apesar dos anos de trabalho, a chegada da fiscalização foi vista como importante,
necessária e acima de tudo um desafio, pois causou um certo impacto sobre como realizar as
mudanças. Por isso, a aceitação da proposta do governo do recebimento dos maquinários foi
encarada como a chance de inovar, em meio ao desprendimento de regras de como sempre
executaram a sua atividade, como previsto por Oliveira (2014) as inovações radicais se
distanciam da imposição de regras e padrões dominantes estipulados pelos regimes. Além disso,
esse fator forneceu suporte para o início da mudança sistêmica, segundo (GEELS, 2005).
Sobre a organização do empreendimento fez com que os avicultores começassem a
buscar conhecimentos de operações que não estavam habituados, tais como: financiamentos,
construções de grande porte, lidar com procedimentos públicos como orçamento e chamamento
público, regulação jurídica, entre outros. Apesar de nem sempre ser de acertos, na verdade na
maioria de dificuldades em saber lidar com as situações imprevisíveis, estas serviram para a
construção do aprendizado dos envolvidos, saindo da zona de conforto.
Sobre as práticas coletivas é visto como inovador a capacidade de articulação dos
membros do grupo frente aos problemas antes não realizado, que ocorrem em sistematizadas
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reuniões mensais ou extras quando necessário para decisões de interesse, o que reflete serem
um pouco mais prolongada, uma vez que, dependem da maioria da organização cooperativa.
Tem relativa autonomia, não vista como reduzida, pois requer discussões mais
profundas com as divergentes opiniões até que se chegue em um consenso, baseado na conexão
ampla de conhecimentos científicos, tácitos, contextuais ou outros. Uma vez que, os
agricultores se enxergam como participantes ativos das discussões e das decisões tomadas
coletivamente.
O campo da aprendizagem e práticas coletivas ofertadas no nível nicho tem favorecido
o desenvolvimento dos avicultores experenciados por espaços protegidos descrito por Geels
(2004) onde estes fornecem a possiblidade de apoiar inovações emergentes que de início podem
parecer simples, mas quando refletidas em constância tem a capacidade de serem incorporadas
ao regime.
A implantação tecnológica atribuída a composição do entreposto, faz parte do
laboratório P&D dito por Geels (2004) que busca alavancar e aperfeiçoar os processos de
produção. Dessa maneira, vista como uma inovação radical, uma vez que, estes avicultores não
tiveram acesso ou proximidade com esses tipos de equipamentos automatizados de grandes
indústrias. Mesmo esse acesso físico não ser para todos, ao passo que faz parte do manuseio de
uma equipe especializada e treinada para tal, faz parte de uma evolução jamais prevista por
esses pequenos produtores. As técnicas de produção serão conduzidas conforme a sequência
lógica do aparato tecnológico, onde as pessoas se adaptam ao maquinário o que gera padrões
de interações. Bem como também foi criado uma infraestrutura física específica para isso, que
no caso se refere ao barracão apropriado do entreposto.
A composição do entreposto trouxe a proximidade de vários atores sociais junto ao
desenvolvimento da cadeia produtiva em formação. Portanto, as redes de cooperação
proporcionaram a constituição de relacionamentos, podendo ser consideradas como uma
inovação radical ocasionada para os produtores, pois lidavam apenas com uma rede de contato
apenas com foco na produção. Estes forneceram sementes para uma mudança sistêmica Geels
(2005) devido o despertar de interesses na rede com objetivos em comum.
Trazendo novas parcerias que surgiram em propósito de cooperar por meio de políticos,
tecnologia, recursos e conhecimentos que proporcionam a inovação e subsídios que sustentam
o nicho. A Figura 20 mostra quais os atores sociais que fazem ou fizeram parte da construção
do entreposto e as ligações que formaram relacionamentos multidimensionais.
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Figura 20 – Esquema da relação dos avicultores em razão da constituição do entreposto
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Fonte: Dados da pesquisa.

A demanda da fiscalização gerou um problema e este inspirou a criação de políticas
públicas de fomento agroindustrial com a oferta de tecnologia pelo Governo do Estado de
Rondônia. Os atores passaram a interagir entre si e compartilhar expectativas futuras sobre a
atividade vinculada ao entreposto. A Associação APR3 foi a mediadora do recebimento do
maquinário de caráter coletivo. A parceria com a COOPERCACOAL foi fundamental para
abertura jurídica do negócio, dado as vantagens econômicas tributárias atribuídas.
A procura pela solução do problema da fiscalização por parte dos produtores de ovos,
proporcionou, entre outras coisas: órgãos públicos se comprometeram a ajudar na trajetória do
entreposto; contratação de contador para realizar os serviços contábeis; agência bancária
financiadora da construção predial; a orientação técnica do zootecnista tem papel fundamental
no trato do manejo nutricional que influencia o desempenho do plantel; o IDARON órgão
fiscalizador responsável pela certificação das atividades do entreposto e das granjas dos
produtores; geração de emprego para atividade de responsabilidade técnica; os avicultores
107

adquirem os insumos para produção com fornecedores; os atravessadores encarrega-se do
escoamento dos produtos e tem a ponte de relação com os mercados.
Os atores do esquema apresentado foram identificados durante a coleta de dados, apenas
com o intuito de compreender os participantes que fazem parte da formação do
empreendimento. Esses apoiadores veem com grande expectativa que o empreendimento
prospere, por isso investem nos mais diversos tipos de apoio que refletirá no desenvolvimento
social, econômico e regional.
As inovações radicais que surgiram do nível nicho, apesar de diferentes das práticas que
os avicultores estavam acostumados, vale salientar que são novidades incipientes e que não
possui uma participação da maioria dos membros, por isso se tornam configurações
sociotécnicas instáveis e de baixo desempenho, como tratado por (GEELS, 2004).
A perspectiva de nicho apresentada possui elementos de transformação que podem
chegar a uma mudança de estágio a partir do amadurecimento do trabalho em grupo, que
reforçam o processo de aprendizagem e os atores internos e externos consolidam a rede de
cooperação para a co-evolução. No momento podem não contribuir com novas configuração,
mas são a mola propulsora para o desenvolvimento do empreendimento (TORRES ET AL.,
2015).

6.3. Regime sociotécnico
O regime sociotécnico é regido por regras e significados atribuídos pelos atores sociais.
Os avicultores em estudo seguindo as suas trajetórias, não foram acostumados a trabalharem
com mecanismos regulatórios e de convivência em grupo. No trabalho do campo quando tinham
interesse em conhecer como funcionava uma determinada atividade, se direcionavam ao local,
verificavam como outros executavam, fazia algumas perguntas e depois retornava ao seu
ambiente para estudar mentalmente como poderia fazer, calculava, via os seus recursos, sua
capacidade de improvisação caso necessário e por fim criava sua própria rotina e forma de
trabalho a partir daquilo que interpretou e no seu ritmo.
Esse processo pode ser considerado como tradução ou reconfiguração, no qual os atores
sociais atribuem significado e sentido baseado nos seus conhecimentos de trabalho e a relação
com a produção, vinculado as regras cognitivas, visto como mecanismo de imitação com
particular adaptação (GEELS, 2005).
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No caso do entreposto é possível observar que existem regras explícitas e implícitas
advindas do ambiente interno e externo vistas mais como um acordo de aceitação entre os
membros e uma responsabilidade inerente.
As legislações específicas para o segmento de produção de origem animal vieram em
busca de colaborar para homogeneização dos processos e práticas, que permitem a verificação
dos controles e das garantias para certificação sanitária do empreendimento avícola. Estes são
responsáveis por atestar a qualidade dos produtos, quando implantado todos os procedimentos
operacionais de trabalho que fazem parte das regras reguladoras. Por conseguinte, os avicultores
têm a ciência dos benefícios que serão reproduzidos com a rotina dos processos que manterão
estável o sistema de produção. O atendimento das regras vincula-se ao caráter regulatório do
mecanismo de coerção e legalmente sancionado (GEELS, 2005).
O campo de interesse dos avicultores solidificou-se pela aproximação junto ao
envolvimento social com atores do segmento, em função do benefício promovido do
equipamento para o conjunto e a finalidade de permanência na atividade. Esses elementos
somados constituem o esforço dos avicultores para que o negócio dê certo. Intrinsicamente, são
geradas expectativas de papéis, presença de liderança e códigos condutas que se resumem em
uma obrigação social maior das regras normativas (GEELS, 2005).
As práticas dominantes tem sido um entrave para a mudança sociotécnica em destaque
os requisitos técnicos, pois os avicultores têm enraizado conhecimentos empíricos, que
impedem a admissão de novas práticas, duvidam da capacidade de especialistas que possam
resolver os problemas comuns e discordam da necessidade de implantação de sistema de
controle do manejo da prevenção de medidas higiênico-sanitárias, tratando como ineficazes.
Estes estão interligados com as regras cognitivas internas da base da conformidade tratada como
garantida (GEELS, 2005).
As questões de infraestrutura tratada nas adequações das granjas podem ser classificadas
inovação de natureza incremental, uma vez que, são construções, acréscimos, ajustes que
demandam por investimentos no respectivo local que se tornaram melhores e protegidos contra
possíveis doenças, contaminações, bem estar animal e outros que devem serem vistos com
proveito. Porém, ainda não estão totalmente bem aceitos, em práticas de uso e responsabilidades
dos que manuseiam (KEMP, SCHOT E HOOGMA 1998). A condição material emite “dureza”
sobre as transformações, pois se relacionam com os aspectos econômicos (GEELS, 2004).
No decorrer da pesquisa foi possível identificar as percepções dos atores sociais da
realidade em transição com uma mistura de significados incubados. Os fatos do governo ter
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ofertado o maquinário acreditam não ter sido suficiente o apoio prestado, pois as dificuldades
maiores estão em vencer as burocracias que pertence a um universo desconhecido por eles, uma
legislação complicada, carregada de detalhes, com pessoas despreparadas para orientar, tanto
do governo como externo na busca por ajuda e fornecimento de informações divergentes, que
ao fim só resta a esperança relatada [...] “vamos vencer, mas o deserto é grande”. A ocorrência
se dá pelas interações dinâmicas entre atores e os sistemas (GEELS, 2004).
Culturalmente estes avicultores não foram criados em ambientes de convivência em
grupo ligados ao lado profissional, como relatado sobre a forma como aprenderam a atividade
e por vezes isso acaba se tornando conflituosa a relação e a implantação de normas, devido aos
perfis diferentes, percepções de mundo e juízos acerca dos fenômenos de caráter individual. É
necessário que desenvolvam um espírito cooperativo, para que as sinergias fortaleçam a
evolução.
Os perfis observados foram controversos em virtude de ter pessoas mais questionadoras,
outros mais quietos, coerentes e líder, mas que avaliam no íntimo a repercussão do grupo
contrastado pelas atitudes nas decisões de olhar apenas para si e não para realidade de cada
membro do grupo, presença familiar, não designado as atividades de cada um, dentre outros
comportamentos inerentes que interferem sobre as mudanças interligadas em todos os
componentes (OLIVEIRA, 2014). A cultura devido a sua particularidade, tende a mudar
lentamente, sendo incremental a difusão devido ao processo gradual e contínuo na medida da
evolução (ROTMANS, KEMP, ASSELT, 2001). Se encaixa nas regras cognitivas aceitas em
legitimidade por ser culturalmente suportado e conceitualmente correto.
Foram levantados questionamentos sobre como funcionará a regra de inclusão de novos
avicultores ao grupo, uma vez que, houve contribuições financeiras para o pagamento das
despesas de implantação e ainda não sabem quanto será os custos de manutenção da estrutura
de funcionamento do entreposto. Dessa forma, rege como será cobrado financeiramente essa
inclusão, mesmo com discussões não conseguiram chegar em um denominador comum e
aguardaram mais para frente esse cálculo de modo que fique justo para todos. Esses recursos
podem ser vistos como ativadores ou limitadores dependendo como será determinado, Geels
(2005) observa que pode melhorar o design dominantes ou enrijecer pelas condições
estruturantes entre dinâmica de interações entre regras e atores (GEELS, 2004).
O financiamento adquirido assegura a responsabilidade sobre uma dívida em longo
prazo, gerando um compromisso normativo de obrigação social dos pertencentes ao grupo na
manutenção da relação. É visto como necessário, mas ao mesmo tempo engessa o integrante
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em caso de saída da atividade, pois a hombridade e o comprometimento feito estão em jogo,
sendo levantada essa hipótese como pertinente essa preocupação em caso de descontinuidade.
Em profundidade isso se reflete pela pressão normativa lógica das sanções sociais que poderiam
deixar “envergonhado” perante o grupo (GEELS, 2005).
O mercado que os avicultores atendem é dependente de intermediadores, assim não
mantém um relacionamento propriamente direto com o mercado e consequentemente com os
consumidores. Existe o reconhecimento que haverá efeitos de agregação de valor sobre a
mercadoria, dado o investimento na infraestrutura, medidas higiênico-sanitárias, certificação de
inspeção, agroindústria familiar, produto regional, embalagem para apresentação do produto,
reconhecimento dos consumidores e repercussão da marca que ofereceram uma visualização
positiva, que envolveu inovações incrementais de custeios financeiros. É questionado como
isso tudo traduzirá em retorno financeiro, pois ainda estão a mercê de atravessadores que ditam
os preços de compra, porém ainda não ocorreu modificação nesse cenário.
A Figura 21 apresenta um resumo das interferências do nível de regime, sob o aspecto
incremental das mudanças:
Figura 21 – Resumo regime sociotécnico
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Fonte: Dados da pesquisa.
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O resumo acima apresenta as relações que estabilizam o regime sociotécnico. Ainda
que, o entreposto esteja em fase implantação, a organização do regime do empreendimento
encontra-se fragilizada por não terem políticas institucionais, por enquanto movidas por
novidades. O ambiente remete insegurança devido não terem materializado nas mentes dos
produtores como irão ocorrer as práticas, papéis, liderança, assimilação dos fatos que estão
acontecendo, funcionamento e regras balanceadas que refletem sobre o futuro emergente.
A organização do sistema social dos avicultores surgiu em função do benefício do
recebimento do maquinário, estes não estavam acostumados a conviver em grupo, pois cada
um trabalha do seu jeito com práticas próprias, o que dificulta a ruptura de velhos hábitos, mas
que agora tem que seguir um rito de procedimentos conforme a legislação e a padronização em
grupo com investimento nas adequações estruturais, aquisição de dívida e a resistência de
encarar o mercado. Percebe-se nesse ambiente que as relações com o passado na forma como
aprenderam tem guiado as percepções e ações dos envolvidos conforme apresentado por Geels
e Kemp (2007), sobressaindo para as transformações bruscas no sistema sociotécnico. Esse
contexto das características cognitivas não foi observado pelos elaboradores das políticas
públicas, ao idealizar que a contribuição dos maquinários seria suficiente para a transição
sociotécnica e resolução dos problemas legais dos avicultores.
As estruturas do regime vivenciado pelos avicultores estão mais propensas ao
seguimento das ações individuais do que coletivas, em contradição ao que retrata Kemp et al
(1998), pois a falta de delimitação de papéis e as regras não estão claras, os produtores não
estão conseguindo internalizar e reproduzir as práticas conjuntas.
O sistema regido por regras de Geels (2005) tem influência principal das regras
cognitivas, uma vez que, se os avicultores não estão dispostos ao aprendizado, quebrar
paradigmas, compartilhar ideias e encarar os problemas, se torna complicado a incorporação de
outras regras que dependem da capacidade de ação destes, em função do atendimento das
legislações, de mecanismos coercitivos, de delimitação sobre o modo de fazer, e ser legalmente
sancionado. Assim, sobre as regras de convivência normativa de fazer parte de um grupo,
encontra-se debilitada por não alcançar os códigos de conduta, a obrigação social e ser
governado moralmente, onde as pessoas se escondem da exposição.

6.4. Paisagem sociotécnica
A paisagem são fatores externos ligados ao sistema sociotécnico que interferem sobre
as mudanças no nicho e no regime. Na presente pesquisa, seu papel foi fundamental para a
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transformação do cenário da atividade de produção de ovos do município de Cacoal (RO), tanto
pela questão reguladora das leis, como pelo incentivo de investimento governamental que
geraram uma pressão pela transição social e técnica do sistema. Os agentes externos foram
capazes de mobilizar a estrutura de um sistema, fazendo com que os atores sociais segurassem
a oportunidade e atravessar o desafio que sustenta o todo (OLIVEIRA, 2014).
A influência da paisagem sobre o nicho contribuiu fortemente para a inovação radical
em dois eixos, sendo a inserção tecnológica e organização social dos atores. Estes
desencadearam uma série de conexões proporcionando novas aprendizagens, acesso a
novidades, trabalho em conjunto e construção de uma rede de cooperação de interessados em
apoiar.
No regime a paisagem provocou inovações incrementais com o estabelecimento das leis,
representando um desbloqueio para mudança sobre o contexto da transição. Ao mesmo tempo
despertou cognições, a formação cultural do grupo, percepções foram aguçadas, normas foram
criadas para se trabalhar em prol das mudanças requeridas. Mesmo de forma incipiente as
modificações realizadas, a somatória destes possibilitaram uma diferença considerável ao final
de um balanço geral.
Sobre a perspectiva das mudanças tangíveis que acontecem ao redor da organização, um
assunto tem sido apontado pelos avicultores como preocupante, a questão da concorrência da
entrada de ovos oriundos de outros estados com menores preços. Os avicultores não têm como
interferir, mas reconhecem que pode ser um fator complicador se não observado e por isso
cobram do governo estadual a criação de “barreiras à entrada”. Seria uma Pauta do Ovo para
controlar a entrada de ovos oriundos de outros estados com barreiras mais severas, pensando
no

desenvolvimento

local.

Essa

ocorrência

contextualiza

os

valores

tangíveis

macroeconômicos, tratado por (TORRES ET AL., 2015).
O impacto das regulamentações tem atingido todos os segmentos dos estabelecimentos
de origem animal, em função da burocratização para a regularização, tanto que esse assunto foi
colocado em pauta estadual a discussão para possíveis mudanças. Por isso, foi convocado uma
audiência pública em abril de 2019 pelo deputado estadual responsável pela Câmera Setorial
do Agronegócio do Estado de Rondônia para entender quais são as dificuldades dos produtores
com o tema “Evolução das Agroindústrias no Estado de Rondônia”, sendo convidado o
entreposto para expor seus problemas. Essa relação demonstra a audiência relevante e pode
modificar a paisagem, nesse caso serão revistos a situação e buscar alternativas de melhorias.
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As mudanças da perspectiva intangível influem sobre os conceitos do que a sociedade
acredita. Foi comentado pelos avicultores que o ovo está em ascensão, pois há uns anos, em
divulgações nas mídias foi propagado que o ovo fazia mal à saúde, e esse paradigma foi
difundido em massa por um bom período. Em pesquisas posteriores, estudos científicos
contestaram esse conceito. Foi desmistificado, provando o contrário, apresentando como uma
proteína alimentar benéfica para saúde, utilizadas por muitos esportistas e de ainda baixo valor.
É necessário acompanhar as informações sobre os produtos, pois esses fatores externos
são capazes de ampliar o comércio ou até mesmo acabar. Os fatores externos têm influência
sobre as relações estruturais profundas de uma sociedade, pois exercem uma pressão seletiva
acometida por atitudes sociais (GEELS, 2002).
A perspectiva macro desempenhou seu papel na pressão para mudança de um sistema
para o outro, a partir da necessidade de fiscalização da sanidade na produção de alimentos, vem
se tornando cada vez mais rigorosa a atuação dos órgãos competentes sobre os processos de
produção, devido à preocupação com a segurança alimentar da população.
Na trajetória da transição sociotécnica, a perspectiva da paisagem foi o protagonista que
desencadeou as mudanças, de fora para dentro para se constituir o atendimento coletivo dos
avicultores por meio de um entreposto, em função da mobilização em atender as necessidades
regulatórias do setor e o apoio financeiro público por meio da oferta dos maquinários
tecnológicos, integrando as capacidades técnicas e sociais da conjuntura.

6.5. Análise multinível
Os resultados da presente pesquisa foram identificados a partir da análise das
intervenções nos multiníveis que apresentaram os fatores intervenientes do processo de
transição sociotécnica vivenciados pelos avicultores. Aqui são trazidas as interligações entre os
níveis que proporcionaram a compreensão das inovações radicais e incrementais sociotécnicas
que surgirá da transição.
Primeiramente, temos a paisagem externa como o fator que perturbou o sistema
sociotécnico dos avicultores, em virtude da necessidade de regularização do serviço de inspeção
estadual da produção de ovos, no qual ocorria a comercialização intermunicipal. A fiscalização
contribuiu para forçar o regime a trabalhar conforme os critérios estabelecidos em lei,
regularizarem a atividade por meio da constituição do entreposto avícola, procedendo em
adequações, inclusões ou exclusões de práticas dos avicultores. A interferência da paisagem
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como apresentado refere-se à explicação de Geels e Schot (2007) em que influenciam a ação
da parte externa para a interna.
Como motivação a transição, surge o incentivo governamental de trazer inovação
técnica com a oportunidade de modernizar o sistema de produção no nível nicho, condizente
com o preceito de Geels e Schot (2007) em que a paisagem pode agir sobre apoio a geração de
inovações ou melhoria nos processos. Assim, com a introdução de mecanismos tecnológicos é
possível retirar a classificação manual, dependente da vistoria visual e limpeza inadequada dos
ovos, além da inserção de procedimentos operacionais padrões de higiênico-sanitárias corretos,
que se traduzirá em novos processos que proporcionaram a qualidade dos produtos.
Em contrapartida com a participação do governo, solicitou a criação de um entreposto
avícola, proporcionando o envolvimento social dos produtores de ovos regionais visto como
uma inovação radical, pois estes trabalhavam de forma individual e dentro de seus moldes de
trabalho, assim, com a oferta do maquinário viram a oportunidade proporcionada para
agroindustrialização de seus produtos, trabalharem em consonância com a legislação para
regularização e a permanência na atividade.
A solução da proposta inicialmente foi vista como uma oportunidade pelos avicultores.
Mas, após a expectativa gerada veio os desafios em forma de problemáticas compreendidas
dentro do regime, ou seja, como os avicultores tiveram que lidar com as adequações, novidades
e a capacidade de ação diante dos assuntos desconhecidos e imediatos de respostas para o
atendimento. Foi nesse contraste entre o otimismo e a iniciação das mudanças que começaram
a limitação da co-evolução dos processos. A dinâmica interacional dos multiníveis apresentado
por Geels (2005) pode fazer com que levem os avicultores a diferentes direções, pois passam
por processo de experimentação e incerteza como é a situação exposta, houve um
distanciamento entre a expectativa e realidade, dado as inexperiências destes.
A transição sociotécnica teve base de fora para dentro, impactando sobre a formação do
regime, antes individual e agora com funcionamento coletivo. Nessa fusão que incidiram em
conflitos de pensamentos que limitaram o desenvolvimento dos procedimentos em tempo hábil.
A inexperiência dos membros em relação a execução dos processos burocráticos e a
reestruturação de seus próprios processos, se tornaram um fator limitador da ascensão em
grupo. Esses dados são demonstrados sob a prevalência do conhecimento empírico sob o
técnico, ficam à espera de alguma intervenção externa, dificuldade de analisar as
particularidades internas, no aguardo do colega para fazer e verificar se vai dar certo, deixa por
conta de poucos a responsabilidade de responder pela execução. Isso se deve segundo Geels
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(2005) os regimes têm uma reversão em relação ao nicho, onde as práticas locais são mais fortes
que o nicho.
Partindo dessa linha de lidar com pessoas, tem que se considerar o fato de não possuírem
uma liderança que entenda dos processos necessários a projetar quais os caminhos a seguir em
atendimento aos requisitos legais, divisão de tarefas, orientação das ações dos indivíduos, que
reporte uma visão sistêmica dos procedimentos executados que representa para o todo, se torna
complicado uma evolução rápida do grupo, uma vez que, não adianta apenas a concepção
externa intervir, se os atores externos não sabem reagir as demandas, trazendo morosidade nas
resoluções, já que não sabem como executar.
As regras cognitivas associadas aos comportamentos, aprendizagem, competências e
crenças exerce forte poder sobre a capacidade de mudança dos indivíduos que reflete sobre o
grupo. Desse modo, foi considerado que a forma como a pessoa aprendeu e suas práticas
dominantes enraizadas pelo conhecimento empírico são fatores que interferem sobre o processo
de transição sociotécnica. No grupo de avicultores foi observado essas características
intrínsecas que permeiam sobre o desenvolvimento coletivo.
O apoio do governo possibilitou o desenvolvimento de um esquema de relacionamento
de cooperação interno e externo, formado por instituições e outros atores sociais regionais com
o intuito de colaborar com o setor, mas procedeu em suma que essas oportunidades não foram
devidamente aproveitadas, em função do despreparo dos agentes públicos estaduais em orientar
sobre a legislação dos estabelecimentos de origem animal, promessas políticas, a necessidade
de retirar alguns atores, se aproximar de outros, não foram observados pelos interessados.
A integração prolongada do nicho, tem levado: primeiramente as mudanças imediatas
instituídas pelas normas regulatórias que se ajustam a rotina de trabalho; logo em seguida,
demandam adaptações estruturais; acompanhado de padronização da atividade; protocolos e
procedimentos operacionais designados que geram as inovações incrementais, resultando na
transição sociotécnica que refletem sobre a prioridade do alcance da certificação da produção.
Considerando a autenticação de conformidade do S.I.E. que será chancelado sob os ovos
beneficiados, a partir de todo investimento financeiro e as mudanças técnicas requeridas, é se
questionado a agregação de valor versus retorno financeiro retribuído. Mas, isso se deve ao
comportamento resistente a mudanças dentro do regime que impacta sobre a oportunidade de
autonomia em relação a aproximação no mercado de atuação e assim fazer uma história
diferente dado as novas condições, uma vez que, preferem tratar em conforto a continuidade de
um atravessador dos produtos. Os acontecimentos condizem na relação entre os níveis de nicho
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para o regime, destacado por Marques (2009) onde a inovação radical modifica a estrutura
técnica, mas encontra uma série de obstáculos criados por eles mesmos que predominam o
regime.
A partir dos poucos momentos que buscaram compreender as ameaças que estavam
expostos, o grupo se uniu para reivindicar ações de melhorias para o setor, tais como: a cobrança
pela criação da Pauta do Ovo no Estado, a demanda por pedido de desburocratização em relação
as exigências de se formalizar um negócio agroindustrial, essas e outras atitudes poderão serem
tomadas com uma associação consolidada entre os produtores de ovos da região. Apesar de ser
incipiente as propostas, de acordo com Marques (2009) encontraram uma série de barreiras para
obter uma maturidade forte o suficiente para modificar o sistema externo da paisagem.
O Estado do lado externo da paisagem agiu como um agente interventor com a análise
das necessidades econômicas básicas dos avicultores, já sob a ótica do regime as
particularidades não foram observadas, sob o aspecto das habilidades e competências dos
membros que estariam a frente de executar os procedimentos, em razão disso, tem ocasionado
as dificuldades de obter êxito das ações.
Pelo exposto, é urgente a necessidade de regularização da atividade e a emancipação da
figura do atravessador para alcançar transformações maiores por meio da agregação de valor
aos produtos e verticalização da produção. Essas mudanças estão associadas a: a) lucros maiores
começaram a aumentar; b) reconhecimento da marca; c) avanço no indicador de inclusão social;
d) aumento do mercado interno regional; e) capacidade de administração dos agentes rurais f)
fomento ao desenvolvimento regional. Mas isso tudo dependerá da capacidade de gestão dos
atores sociais, que ocorre em um processo gradual e contínuo.
A Figura 22 apresenta as relações multiníveis que surgiram no decorrer da pesquisa:
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Figura 22 - Fatores intervenientes da transição sociotécnica multinível
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Fonte: Dados da pesquisa.

A análise multinível dos processos de transição sociotécnica teve base a partir das
cobranças e introdução das leis de fiscalização que nasce na paisagem, desencadeando uma
série de modificações, principalmente pelo incentivo governamental. É possível verificar que a
paisagem foi a desenvolvedora da transformação, mas as relevantes significações estão
presentes na capacidade potencial dos nichos que proporcionam as inovações radicais do
contexto em implantação. Apesar, das inovações serem incipientes de baixo desempenho, se
bem estruturadas e geridas pelos grupos de produtores de ovos, tem possibilidades de alcançar
a solidificação e fazer parte do regime sociotécnico.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma mescla entre obrigatoriedade e oportunidade foram os fatores que influenciaram
os avicultores a fazerem parte do entreposto de ovos do município de Cacoal (RO) e
continuarem na atividade avícola de forma legal, necessitando passar pelo processo de transição
sociotécnica. E então, a atividade de produção de ovos passou a ser vista de outra maneira, que
não é somente um conjunto de técnicas simplesmente adaptada, mas também confere a
capacidade de articulação social contextualizada em um ambiente complexo de conhecimentos
e significados individuais que se convergem para o desenvolvimento de ações de mudanças
coletivas.
Como apresentado, a inclusão tecnológica teve importância para o desenvolvimento do
grupo de produtores como um artefato produtivo. Está veio somada de efeitos
multidimensionais sobre a sua aceitabilidade para a formação do entreposto, constituindo a
vivência com novos processos de aprendizagem que são maiores do que a contribuição dos
equipamentos em si.
O envolvimento social do grupo constituído pelos sete avicultores foi considerado um
grande feito proporcionado pela integração junto ao desenvolvimento do entreposto. Entretanto,
foi observado que existe uma dificuldade de alinhamento entre os membros e resistência as
regras cognitivas que precisam ser resolvidas. Sugere-se que para o sucesso do
empreendimento, será necessário: a) ter uma sinergia de opiniões; b) diminuir as desigualdades
entre eles; c) dificuldade de aceitar algumas mudanças; d) admitirem a necessidade de se
capacitarem e) conhecer práticas de sucesso de negócios semelhantes em funcionamento.
Tendo em vista, serem as mesmas condições de práticas, o sucesso do empreendimento tem que
gerar confiança compartilhada do que é produzido pelo grupo, atendendo os interesses dos
atores próximos ao grupo, pois agora não são mais individuais, mas carregam uma marca
coletiva que refletirá sobre o todo.
A cobrança pela regularização da atividade avícola advinda do ambiente externo pode
ser identificada como uma novidade que gerou outras oportunidades. Apesar, do entreposto
ainda estar em fase de implantação e as ações proporcionadas ainda serem incipientes,
impulsionada principalmente pelo nível nicho, podem apresentar um potencial futuro para o
desencadeamento de inovações mais profundas.
Nesse início da constituição do entreposto, ainda está sendo complicado a incorporação
das inovações do nicho para subir ao nível do regime, pois requer um tempo para aprendizagem
e conhecimentos dos produtores de ovos para formarem suas próprias cognições. Essa
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adaptação cognitiva sobre o novo emergente do nicho dificulta caminhar em passos rápidos, o
que é normal para a situação, pois o nicho também precisa estabilizar a inovação e ser aplicável
ao conhecimento tácito para sua integração. Desse modo, é preciso superar os limites entre os
níveis de nicho e regime sociotécnico. Mas, ao mesmo tempo com a demora excessiva tem que
rever quais os processos estão estagnados que prejudicam alavancar o desenvolvimento.
O estímulo da agroindustrialização, por meio do entreposto de comercialização de ovos,
são prejudicados pela legislação rigorosa, considerando que as normas para as indústrias de
pequeno porte, são as mesmas exigidas das grandes indústrias alimentícias. Dessa forma, os
avicultores, por diversas vezes, destacaram dificuldades em conseguir atender as demandas,
divergência de interpretação dos fiscalizadores sobre as regras. Tal ocorrência tem levado estes
a verem o governo como inimigos do processo, uma vez que, não conseguem resolver as
tratativas.
Nesse sentido, observa-se as limitações dos produtores frente a compreensão do regime
regulador versus regime cognitivo, onde são questionadas as necessidades dos requisitos,
priorizam demasiadamente os conhecimentos empíricos e desprezam a necessidade de
aperfeiçoar o conhecimento técnico, assim criam um repertório de justificativas que reprimem
o desenvolvimento do empreendimento, como visto pelas várias prorrogações de prazo. Estes
não percebem que são os próprios empecilhos do desenvolvimento da cadeia produtiva, em
virtude da falta de capacidade de ação dos produtores por não buscarem o devido conhecimento,
para construção do aprendizado e conseguirem a independência.
Trazendo a contexto a gravidade da situação, em caso de algum tipo de contaminação
poderão ser punidos até mesmo criminalmente pela irresponsabilidade na produção de
alimentos sem as boas práticas de fabricação, em função da execução amadora dos processos.
Com o levantamento dessa hipótese tem se uma consequência conjunta refletida sobre a
cooperativa COOPERCACOAL que lhes cedeu a oportunidade do fornecimento de seu CNPJ
para a junção com a matriz, podendo essa sofrer sanções concomitantemente e ter que solicitar
a retirada destes.
Com a agroindustrialização regularizada, reproduzirá na agregação de valor apoiada
com a marca, poderão começar uma história nova, em função da produção de alimentos de
qualidade devidamente inspecionado, sendo este um produto diferenciado, pois carrega os
significados de cada avicultor que ali está presente. Estes devem ser colocados em evidência
por meio da divulgação da origem do produto, embalagem que proporcionem a confiança e
consequentemente maior renda para as famílias.
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Contudo, destaca-se que as iniciativas de co-evolução do segmento ainda estão
embrionárias perto do que ainda tem capacidade de se desenvolver como apresentado as
possibilidades acima.
Foram detectadas no decorrer da presente pesquisa lacunas que precisam ser observadas
seja pelos atores políticos como pelos próprios avicultores. Rondônia não possui equipe
extensionista da EMATER especializada para oferecer treinamentos e acompanhamento da
formação da cadeia produtiva avícola, para isso é precisar capacitar os servidores públicos,
assim como acontece em outras áreas. Essa demanda é prioritária, devido a representatividade
econômica que proporcionará. Por enquanto, diante dessa situação, os produtores estão
dependentes de um especialista externo para auxiliá-los e com isso retém a confiança dada a
carência existente na região.
Como dito, o Estado deu atenção tardiamente ao setor, e consequentemente este tem
capacidade de influenciar as demandas produtivas potenciais. Para tanto, é preciso que o
Governo do Estado se aproxime dos centros universitários e demonstre a valorização do
segmento e as possibilidades de trabalho que podem ser ofertadas com a especialização no setor
nas áreas de medicina veterinária, zootecnia, agronegócio, administração, engenharia da
produção.
As mudanças em perspectiva futura somente são capazes de acontecer a partir de atitude
proativa dos avicultores, se desenvolvida de maneira sustentável e com visão empreendedora,
vista de significados muito além das adaptações em si, mas absorvidas de forma positiva de
atos de vontade que se traduzem em tomada de posição. Assim, os fenômenos podem ser melhor
analisados na esfera multidimensional para compreender como ocorrem as inovações
sociotécnicas entre os multiníveis que se relacionam complementarmente.
A limitação verificada sobre o estudo se ateve a coleta de dados apenas com os
avicultores e com o elaborador da política pública em questão, podendo ser aprofundada com
outros integrantes da cadeia em formação como órgãos públicos interligados, fornecedores,
atravessadores e mercado que ampliaram o ciclo completo.
Aprofundar o conteúdo da transição pode ir além das questões tecnológicas, mas de
encontrar caminhos para uma melhor gestão de nichos é fundamental para as transformações
em curso. Como o cenário está em fase de implantação, cabe ressaltar que após 1 (um) ano de
funcionamento da estrutura do entreposto, será possível realizar novos estudos para identificar
quais outras inovações estão ocorrendo na cadeia produtiva da produção de ovos no município
de Cacoal (RO) pelo grupo aderente ao Entreposto, objeto do estudo de caso.
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APÊNDICE
I - INSTRUMENTO DE PESQUISA
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
FORMULADOR DA POLÍTICA PÚBLICA PARA OS AVICULTORES

1. Como surgiu a iniciativa de apoiar a instituição do entreposto de ovos no município de
Cacoal?
2. Que tipo de programa e ações foram preparados para atingir os atores-chaves?
3. Como foi o contato com os produtores de ovos para apresentação da proposta da oferta dos
maquinários?
4. Como os avicultores os produtores de ovos deram significado para as necessidades de
adaptação? (aceitação, negação, dúvidas, desconfianças, novidade)
5. Como é visto a questão da inserção tecnológica para os pequenos produtores de ovos?
6. Os avicultores já prestaram informações sobre as dificuldades quanto as providências legais?
(

) Sim (

) Não. Se sim, quais?

7. Após o incentivo da oferta do maquinário, quais os mecanismos de apoio que o governo tem
prestado para que os produtores de ovos consigam atender as legislações especificas do setor?
8. Que tipos de inovações acredita que poderá surgir com a implantação do entreposto de ovos?
9. Será implementado barreiras de fiscalização para os produtores de ovos que comercializam
seus produtos sem os registros de inspeção estadual?
10. Como vê os processos de gestão dos avicultores frente a constituição do entreposto?
11. Sem a intervenção pública, como seria o cenário dos pequenos produtores de ovos?
12. Quais os órgãos públicos parceiros da composição política pública?
13. Houve a participação dos avicultores no planejamento da elaboração da política pública?
14. Haverá algum tipo de impedimentos dos comerciantes de ovos clandestinos?
15. Qual a expectativa do governo com a implantação da política pública de incentivo ao
entreposto de ovos no município de Cacoal (RO)?
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II - INSTRUMENTO DE PESQUISA
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
ENTREVISTA COM OS AVICULTORES
A – DADOS DA PROPRIEDADE NA ATIVIDADE AVÍCOLA:
1. Tamanho total de área: ________________ hectares.
2. Produção de ovos é a atividade principal? ( ) sim ( ) não
3. Quantidade de aves de postura: ____________.
4. Área destinada à produção avícola de postura: ____________ hectares.
5. Área destinada à outras atividades: ____________ hectares.
6. Representação da renda da avicultura em relação à outras atividades desenvolvidas na área:
_____%.
7. Existe renda obtida fora da propriedade? Se sim, qual e que importância financeira
representa?
8. Quem administra os negócios? ________________________________________________
9. Número de pessoas (família/outros) envolvidas na atividade? ______________________
Sexo

Grau de envolvimento

Função

Conhecimento técnico

B – TRAJETÓRIA
1. Conte-me um pouco sobre sua história de vida?
2. O que fazia antes de trabalhar com avicultura?
3. Quais motivos levaram a produção de ovos?
4. Quanto tempo na atividade avícola?
5. Quais atividade desempenha e como fez para aprender a atividade?
6. Já teve alguma dificuldade ou experiência ruim na atividade?
7. Qual a rotina de trabalho diária?
8. Como avalia a atividade avícola?
C – ENTREPOSTO
1. Como foi a abordagem dos órgãos fiscalizadores, com você?
2. Como vê a legislação dos produtos de origem animal?
3. Como conheceu a oportunidade de participar do entreposto?
4. Como foi a abordagem política para fomento do entreposto?
5. Como foi a aceitação da proposta pelos membros do grupo?
6. Quais eram os seus interesses? Mudou alguma coisa nesse período?
7. Já pensou em desistir?
8. Como os organismos públicos têm apoiado o desenvolvimento do entreposto?
D - NICHO
1. Quais foram as principais modificações realizadas com instituição da legislação?
2. Quais as maiores dificuldades de adaptação da legislação?
3. O que ainda falta fazer?
4. Quais os principais benefícios que percebe que percebe com as novas práticas?
5. Quais foram os parceiros que surgiram com o entreposto?
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6. A oferta do maquinário pelo governo oportunizou a melhoria no processo produtivo?

E- REGIME
1. Obteve orientações ou já orientou outros produtores sobre manejo, custos...?
2. Já participou de algum tipo de associação de produtores? Se sim. Como foi a experiência?
3. Conte como foram construídas as relações com a formação do grupo? Existe algum tipo de
regra?
4. Como é a experiência de trabalhar em grupo?
5. Como são as discussões e decisões dos assuntos importantes do grupo?
6. Quem é e como funciona a liderança do empreendimento?
7. Como será o pagamento da dívida do financiamento?
8. Quais pessoas interagem com o negócio?
9. Como e assistência técnica prestada pela EMATER e IDARON?
10. O Sr. considera que as políticas públicas implementadas pelo governo foi positiva ou
negativa?
11. Qual a expectativa com a certificação da produção?
F – MERCADO
1. Como e onde comercializa seus produtos?
2. Como são regulados os preços de venda? Existe algum acompanhamento dos preços
praticados em Rondônia na região e no Brasil?
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