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RESUMO
O objetivo central da monografia é mostrar as principais alterações recentes do

complexo orizicultor gaúcho no período de 2000 à 2012, com o intuito de identificar traços

particulares nessa trajetória com ênfase na competitividade desse complexo , com base nas
áreas de maior desenvolvimento, caracterizando os fatores da cadeia produtiva e da
competividade das agroindústrias do grão. Foram analisados dados referentes à área plantada,
produção, produtividade, importação e exportação do segmento produtivo. Método de caráter

exploratório, baseou-se no procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica e literária e,
para embasar a contextualização fez uso de análise estatística e descritiva, com levantamento

de dados no qual apresentam evidências quantitativa. O estado está produzindo mais em uma
área cultivada graças aos implementos tecnológicos que está sendo usado, isso mostra que há
uma melhor adaptação e produtividade do grão.

Conclui-se que o cultivo de arroz

desempenha um papel importante no desenvolvimento das agroindústrias do estado do Rio
Grande do Sul, pois envolve 299 agroindústrias no estado, aumentando significativamente a
renda do estado e a implantação das agroindústrias. Por fim, diagnosticou-se que a o Rio

Grande do Sul, devido a condições climáticas favoráveis e investimentos no setor produtivo, é
o maior produtor de arroz do país, segundo dados da pesquisa, a área plantada gaúcha de
arroz, contribuiu com 66% da participação nacional. Portanto, a produção de arroz favorece
significativamente as agroindústria e gera competividade no estado .

ABSTRAC

The objects proposes was presents the rice crop evolution at Rio Grande do Sul State,
between the years of 2000 until 2012, based on the relevant areas which have achieved the
highest evolution stage, by characterization the factors at chain productivities and the
competitive scenario of this sector. Total crop area, production, productivities, import and
export volumes, was the data analyzed. In the exploratory manner, based on the
methodological procedures of bibliographic and literary research, contextualized by the
descriptive statistical analysis, data value taken which presents quantitative relevance. With
the background development, was analyzed the importance of rice production chain for agroindustrial sector. The State was producing more at the same area due the technological
improvements in use, this reveled a significantly adaptation of the grain with better
production results. The rice crop represents a relevant part of Rio Grande do Sul State agroindustrial scenario by conclusion, with 299 agro industries in the State, improving
significantly the State incoming taxes and the attraction of new agro industries. Due the
favorable climates conditions and a sort of investments for the productive sector, Rio Grande
do Sul State is the major rice producer of entire country. Therefore, the rice crop production
significantly favors agribusiness and generates competitiveness in the State.
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1 INTRODUÇÃO

No segmento da nutrição, o arroz figura como um alimento básico para bilhões de

pessoas ao redor do mundo, sendo que, somente na Ásia, mais de dois bilhões de pessoas têm
na sua ingestão diária de calorias cerca de 60 a 70 por cento de arroz e seus derivados (FAO,
2004).

O departamento norte-americano de agricultura apresenta dados para uma produção

mundial de arroz beneficiado da ordem de 450 milhões de toneladas em 2011 (USDA, 2012).
Só na Ásia são produzidos 90% do total do arroz cultivado no mundo, continente esse que

também é o maior consumidor do grão, ou seja, 86% de todo o arroz produzido é consumido
pela própria população asiática. A maior concentração da produção e consumo de arroz no
continente ocorre na China e na Índia.

No Brasil, as populações com rendas mais baixas são as que se destacam no consumo

do cereal. A participação relativa do arroz no total de calorias obtidas pela população das
capitais estaduais, em 2008, variou de 8,5%, no Amapá a quase 40% no Maranhão, segundo

dados da Pesquisa e Orçamento Familiar (POF) e do Instituto Brasileiro e Geográfico (IBGE,
2010). Em São Paulo, o estado mais populoso, o cereal representa 15% do total de calorias
ingeridas nos domicílios.

O principal estado produtor do Brasil é o Rio Grande do Sul, responsável por 66,68%

da produção total do País no ano de 2012. Outros estados, como Mato Grosso, Santa Catarina
e Tocantins também se destacam na produção do cereal, segundo o IBGE. Em 2012, o Rio
Grande do Sul produziu 11.549.881 toneladas de arroz em casca, ainda de acordo com IBGE.

No Rio Grande do Sul, no ano de 2002, havia mais de 12.500 produtores de arroz

cadastrados, mas estimativas apontam que os setores produtivos e agroindustriais juntos
envolvem cerca de 250.000 pessoas, entre produtores, beneficiadores e trabalhadores do setor
orizicultor (COELHO, 2003). Portanto, o complexo agroindustrial do arroz é de grande
importância para o desenvolvimento e a economia do Estado do Rio Grande do Sul.

Assim, justifica-se incursionar-se em um estudo econômico do principal componente

da dieta alimentícia humana, o arroz (cujo nome científico é Orysa sativa) no Rio Grande do
Sul, tendo em vista que, no contexto local, as atividades relacionadas à orizicultura ocupam

lugar de destaque no cenário produtivo, sendo responsáveis por 66% da produção total de
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arroz do País, havendo alterações no número de produtores envolvidos na produção bem
como no que concerne à mudanças nos processos produtivos tecnológicos e número de
engenhos.

O complexo agroindustrial do arroz tem passado por alterações significativas do ponto

de vista mercadológico, que dizem respeito a mudanças nas preferências dos consumidores.

Houve o deslocamento de vários polos de produção e as inovações técnicas e os investimentos

têm promovido diferentes composições dos sistemas agrícolas. Todo esse processo de
inovações tem implicado em alterações na competitividade desse segmento agroindustrial no
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

O caráter dessas alterações resultou em uma situação em que as agroindústrias

processadoras do arroz passaram a buscar novos mercados de atuação, já que têm sofrido, em
um período mais recente, um processo de reestruturação, buscando novas estratégias e uma
melhor competitividade nos mercados interno e externo.

O objetivo central da presente monografia consiste em mostrar as principais

alterações recentes do complexo orizicultor gaúcho no período de 2000 a 2012, com o intuito
de identificar traços particulares nessa trajetória com ênfase na competitividade desse

complexo. Para tal, são apresentadas informações quantitativas pautadas na descrição e

análise da produção total, área plantada, produtividade, exportações e importações à luz de
elementos teóricos da abordagem de complexos agroindustriais e agrobusiness e de algumas
teorias do comércio internacional.

Considerando que não se verificam sistemas produtivos homogêneos no tocante à

cultura arrozeira no Rio Grande Sul, optou-se por incluir na análise alguns aspectos da
competividade que sustentam o desempenho particular das agroindústrias e a produtividade
do arroz nas diferentes regiões e microrregiões gaúchas.

No primeiro capítulo do presente trabalho é analisada a parte histórica, a importância

do tema bem como sua relevância para a pesquisa. O segundo capítulo é dedicado ao

agronegócio e às cadeias agroindústrias, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul,
abordando todas as suas formas e a análise da competitividade. A terceira parte será dedicada
ao papel dessa agroindústria e agronegócio no âmbito econômico estadual e nacional.
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2 ABORDAGEM TEÓRICA

Este capítulo constitui o marco teórico que norteia a pesquisa acerca do desenvolvimento

do complexo agroindustrial do arroz, no Rio Grande do Sul, apresentando brevemente as
diferentes abordagens acerca dessa temática bem como as teorias de comércio internacional, a
fim de buscar elementos teóricos capazes de dar conta dos objetivos propostos na monografia.
2.1 Agrobusiness e Cadeias Agroindústrias

Na literatura internacional, nos Estados Unidos, há dois autores, Davis e Goldemberg,

que se destacam na teorização do agrobusiness e partiram sua análise a partir da matriz

insumo-produto de Leontief. Mesmo não originando sua análise nessa mesma matriz,

Malassis, na França, chegou aos mesmos resultados analíticos, quando analisou as filières ou
cadeias agroindustriais. A principal crítica efetuada por Graziano da Silva é de que essas
abordagens são sistêmicas, estáticas e a-históricas.1

Outro autor (BATALHA, 2001), mostra que estudos relacionados ao agronegócio

possuem duas correntes, as quais geraram metodologias distintas: a primeira, da escola norte-

americana de Harvard, denominada Commoditie System Approach (CSA); e a segunda, da
literatura francesa, chamada de análise de Filiéres. O enfoque francês baseia-se em relações
tecnológicas, enquanto que o americano enfatiza a coordenação.

A agricultura, segundo Davis (1957), compreende processos interligados que

proporcionam aos consumidores finais uma oferta de produtos, os quais envolvem uma
transformação do insumo em seus componentes finais. Este conjunto de processos ligados por
um objetivo comum constitui um sistema que engloba outros sistemas menores. O maior
sistema envolvido é chamado de agronegócio ou agrobusiness.

O agrobusiness, na definição da teoria de Davis e Goldberg (1957), consiste em um

conjunto de operações que envolvem a distribuição e a produção de insumos para a produção

Uma análise mais completa acerca dessas abordagens encontra-se em Graziano da Silva -- A nova dinâmica da
agricultura brasileira (1995)
1
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rural, incluindo o armazenamento, o processamento e a distribuição de produtos e
subprodutos agropecuários.

Esses conceitos começaram a surgir a partir da década de 1950. Porém, não havia uma

palavra que designasse ou descrevesse o inter-relacionamento das funções afins à agricultura

ou atividades com produtos agropecuários (armazenamento, processamento, industrialização),
como ressalta Araújo (1990, p.238):

Os próprios americanos não a tinham até 1955. Foi neste ano que o prof. John Davis,
em um trabalho apresentado no congresso de distribuição de produtos agrícolas, em
Boston, pronunciou, publicamente a palavra “agribusiness” a soma total de todas as
operações, envolvendo a produção e distribuição de insumos agrícolas; operações de
produção na fazenda; armazenamento, processamento e distribuição de produtos
agrícolas e dos produtos deles derivados. Assim, o “agribusiness” abrangeria,
modernamente, todas as funções que o termo agricultura abrangeria à época da
agricultura tradicional.

Para Lauschner (1995), o termo “agroindustrial” é definido de dois modos: a) em

termos mais amplos, é visto como uma “unidade produtiva que transforma o produto
agropecuário natural ou manufaturado para a utilização intermediária ou final”; e b) ao
restringir o termo, o define como “uma unidade produtiva que transforma a utilização
intermediária ou final no produto agropecuário e seus subprodutos não manufaturados, com
aquisição direta do produtor rural no mínimo de 25% do valor total dos insumos utilizados”.
Para Müller (1981), o sentido de Complexo Agroindustrial (CAI) é definido como:
“[...] esse amplo espectro das relações setoriais que, num elevado nível de abstração,
pode ser entendido como uma forma particular de unificação das conexões entre os
grandes departamentos econômicos com os ciclos econômicos, e que
obrigatoriamente levam em consideração as atividades agrárias”. Isso quer dizer que
a agricultura e todas as atividades ligadas a ela, são inseridas numa nova realidade
econômica, num conjunto de segmentos e cadeias vinculadas. ” (Muller 1981, p.36)

Leite (1990 apud Farjado,2008) define o conceito de complexo agroindustrial como

um conjunto de relações inter-setoriais específico para um produto ou cadeia em particular:

“No intento de operacionalizar o conceito, os autores distinguem os diversos
complexos, na medida em que o conjunto de indústrias de transformação não é
homogêneo. Assim, um conjunto de indústrias que mantenham relações mercantis
entre si e poucas transações com o restante da economia pode delimitar um complexo.
Ainda no que tange aos limites, a interrupção do complexo é dada no momento em
que aquele conjunto de indústrias atinge outras firmas de produção de um bem de uso
difundido. ”
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Para Zylbersztajn (1995), a ideia de cadeia é uma concepção da escola francesa da

economia industrial, que se emprega a uma ordem de atividades que transforma uma
commodity em um produto para o consumidor final. Tal concepção provoca o entendimento
de como são realizadas as atividades em cada agente participativo do processo produtivo.

As cadeias produtivas, segundo Batalha (2001), são um instrumento que permite o

acompanhamento de um produto desde o setor que o fornece até sua entrega ao consumidor

final. Portanto, estuda todos os itinerários efetuados por um produto dentro da cadeia
agroindustrial a que pertence.

No Brasil, a evolução dos conceitos acerca da abordagem do complexo agroindustrial

foi retomada por diversos autores, sendo que o pioneiro foi Alberto Passos Guimarães (1996),

depois Geraldo Müller (1981) e Guilherme da Costa Delgado (1996). Graziano da Silva tece
uma crítica a essas análises, mostrando que elas se baseiam nos mesmos conceitos estáticos de
agrobusiness sendo, portanto, a-históricas. Além disso, o conceito de complexo agroindustrial

traria uma ideia de uma “complexão” (grifos do autor), como se cada complexo agroindustrial

tivesse uma dinâmica semelhante quando, de fato, para o autor, há particularidades em cada
complexo agroindustrial, ou seja, cada complexo possui uma dinâmica própria.

Neste sentido, Morvan (1991) contextualiza e aborda a noção de cadeia como sendo,

atualmente, imprecisa, pois o mais sensato seria apresentar os elementos que sempre estarão
presentes. Além disso, afirma que uma cadeia é uma sucessão de operações, é um conjunto de

relações comerciais financeiras, ou seja, é um conjunto de relações econômicas. Assim, uma
cadeia é um sistema composto de subsistemas lógicos, com regras e contratos envolvidos
(Gianluppi, 2007).

Furtado, Barros e Guilhoto (1998) apresentam seis versões sobre os diferentes

conceitos de CAIs:

“Farina (1988) formula o conceito de sistema agroindustrial de alimentos como a
cadeia que se inicia na produção agrícola, passa pelo processo de transformação
industrial e pela rede de distribuição e atinge o consumidor final. Streeter et al.
(1991) adotam a visão ampla de CAI, somando aos segmentos a montante (indústria
de bens de produção e de insumos básicos para a agricultura) e a jusante (indústria
processadora de alimentos e matérias-primas) o consumidor. Para Barry et al.
(1992), o CAI é dito como uma cadeia de atividades inter-relacionadas, incluindo
produção, processamento, comercialização e instituições de organização e
elaboração/implementações de políticas setoriais. Araújo et al. (1990), ao estudarem
o CAI brasileiro, consideram os segmentos de insumos agrícolas, armazenagem,
processamento e distribuição final”.
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2.2 complexos Agroindustriais

Nessa abordagem, destacam-se autores como Kageyama (1987) e Graziano da Silva

(1996), os quais ressaltam que, anterior à chamada “constituição” dos Complexos
Agroindustriais (CAIs), estes derivariam de uma anterior existência de um “Complexo Rural”.
Nessa situação, sucederia uma dinâmica muito simples, na qual a atividade agrícola, ou o
setor rural, manteria poucas ou quase nenhuma relação com atividades externas às fazendas, a

não ser com o mercado externo para um único produto em todo o circuito produtivo com
valor comercial, como é o caso da lavoura cafeeira desde o século XIX.

O término do predomínio do Complexo Rural no cenário econômico do país foi

determinado por uma forte ação estatal, não apenas visando a industrialização como também a

modernização da agricultura. Este processo teve impulso, sobretudo, após a Segunda Guerra
Mundial, período em que transformações ocorreram através da importação de tratores,

máquinas, fertilizantes e outros insumos. Tais transformações consolidaram-se quando esses
bens de capital e insumos agrícolas passaram a ser produzidos internamente, em substituição
às importações - com a implantação do D12 para a agricultura - na década de 1950.

A industrialização da agricultura, caracterizada pelo momento em que a modernização

agrícola se torna irreversível e produtora de matérias-primas para outros ramos industriais - a

agroindústria processadora a jusante -, em conjunto com o próprio processo de modernização

da agricultura, permitiu suporte para a constituição dos chamados “complexos
agroindustriais”.

Para Graziano da Silva (1996), a modernização da agricultura pode iniciar mesmo sem

a constituição de um D1 na agricultura, pois algum nível de modernização pode ser
conseguido a partir, inclusive, da importação de bens industriais. No Brasil, a constituição de
complexos agroindustriais ocorreu no final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970,

somente após a industrialização da agricultura, pois apenas nesse momento é possível a
endogenização do D1.

GRAZIANO DA SILVA (1996, p.5) denomina “D1” agrícola como o setor industrial produtor de bens de capital e
insumos básicos para a agricultura.
2

18

Esta análise é corroborada por Oliveira (1991) que, baseando-se em Karl Kautsky,

afirma que através da industrialização da agricultura o capitalismo unificou o que havia

separado no início de seu desenvolvimento e, a partir de então, mudaram as relações entre
agricultura e demais setores.

2.3 As teorias do comércio internacional e a competitividade

Para um melhor entendimento sobre o comércio internacional e seus desdobramentos,

é necessário aderir a uma análise acerca do comércio internacional e algumas das teorias que
ajudaram a formar e tornar este cada vez mais forte na sociedade.

Sabe-se que a base das teorias clássicas de comércio internacional parte da ideia que

os países negociam entre si por possuir características diferentes, ou seja, um país produz

determinado bem de forma mais eficiente que outro país qualquer. De acordo com Krugman e

Obstfeld (2007), os países participam do comércio internacional porque possuem
características diferentes em seus domínios. Logo, um país é bom na produção de
determinado bem enquanto outro produz de forma mais eficiente um ou outro bem.

Assim, para compreender a evolução das teorias do comercio internacional, parte-se

da teoria basilar desenvolvida por Adam Smith (1776), passando por David Ricardo (1817),
Heckscher Ohlim (1997) e Porter (1986).

2.3.1 A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith
De acordo com Ratti (2001), Smith procurou mostrar que a aplicação da divisão do

trabalho na área internacional, permitiu a especialização de produções aliadas às trocas entre

as nações, contribuindo para a melhoria do bem-estar das populações. Tal teoria representa o
pontapé inicial para o comércio internacional.

Na visão de Smith, para que haja comercialização entre duas nações, de forma

voluntária, deve haver vantagens para ambos os lados. Assim, cada nação se especializaria na
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produção de comoddity com maior vantagem absoluta, trocando por alguma commodity com
menor vantagem absoluta de produção, segundo Salvatore (1999).

Essas ideias de Smith deram origem ao princípio básico da chamada Teoria das

Vantagens Absolutas: cada país deve concentrar-se naquilo que pode produzir a um custo
mais baixo e trocar parte dessa produção por artigos que custem menos em outros países
(RATTI, 2001):

“Na Rússia, um operário poderá produzir, por ano, digamos, 30 unidades de trigo ou

6 unidades de aço. Quer dizer o seguinte: se ele resolver produzir 30 unidades de
trigo, produzirá zero unidades de aço. Se resolver produzir 6 unidades de aço,
produzirá zero unidades de trigo. Claro está que poderá distribuir seu tempo na
produção dos dois artigos, digamos, 15 unidades de trigo mais 3 unidades de aço.
Outras combinações de produção são também possíveis” (RATTI, 2001, p. 356).

2.3.2 Teoria das vantagens comparativas de David Ricardo
A teoria das vantagens comparativas foi desenvolvida por David Ricardo, em 1817,

em que este salienta que o comércio é determinado pela diferença da produtividade do

trabalho entre os países, através do aprimoramento da teoria das vantagens absolutas de Adam
Smith.

A partir da análise da teoria do livre comércio e da teoria das vantagens absolutas,

Ricardo percebeu o efeito positivo que a produtividade do trabalho exerce sobre a

especialização do país e constatou que cada país seria levado a especializar-se nas produções
nas quais possui vantagem relativa e não nas que teria vantagem absoluta (BADO,
2004). Ainda de acordo com ele, é possível observar que:

“[...] mesmo que um país esteja em condições de produzir a totalidade dos bens e
serviços que consome, é do seu interesse limitar a sua produção aos bens e serviços
cujo custo de produção é relativamente mais baixo do que os estrangeiros, trocando
a parte não consumida destes bens pelos que são produzidos no estrangeiro a custo
relativamente mais elevado (RICARDO apud CUNHA, 1997, p. 214) ”.

O modelo Ricardiano de comércio exterior implica, portanto, na especialização de cada

país na exportação do produto no qual tem vantagens comparativas. Por exemplo, quaisquer
dois países que realizarem trocas comerciais obterão lucro, a não ser na circunstância
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altamente improvável de que os custos relativos desses países fossem idênticos. No seu livro
“Princípios de Economia Política e Tributação”, ele observa:

“os salários reais, por sua vez, são determinados pelo preço dos produtos da (...)
cesta de bens de consumo, em especial o trigo. O trigo, por sua vez, é determinado,
entre outros fatores, pela renda da terra. O comércio exterior, ao impedir o uso da
terra marginal que acarreta o arrendamento da renda da terra, permite assim a
manutenção da taxa de lucro (dos industriais), ou, no caso de abandono das terras
marginais, o aumento desta” (RICARDO 1979, p. 321, apud BADO,2004).

Ao se referir às exportações de produtos, Ricardo (1979, p. 230) menciona, em “Princípios de
Economia Política e Tributação”:

“Um prêmio de exportação de qualquer mercadoria tende a reduzir em pequena
escala o valor do dinheiro. Tudo aquilo que facilita a exportação tende a acumular
dinheiro no país, e, ao contrário, tudo o que dificulta as exportações tende a diminuílo. O efeito geral da tributação, elevando o preço das mercadorias taxadas, tende a
reduzir as exportações e, portanto, a reduzir o afluxo de dinheiro. De acordo com o
mesmo princípio, um prêmio estimula o afluxo de dinheiro”.

2.3.3 Os pressupostos da teoria de Heckscher Ohlim (1997)
Outro autor que contribuiu para a construção da teoria das vantagens comparativas foi

Heckscher Ohlim (1997), que determinou as fontes das vantagens comparativas através das
diferenças relativas no favorecimento de insumos de produção entre os países e do uso
intensivo desses insumos na produção dos diferentes bens (HERNANDEZ, 2004).

David Ricardo raciocinou em termos do modelo de um único fator no qual o produto
deste fator o trabalho era diferente entre os países. Mas é natural indagar por que a
produtividade do trabalho deve variar. Existem respostas compatíveis com o modelo
de um só fator de Ricardo – por exemplo, as diferenças poderiam ser causadas por
condições climáticas ou diferentes níveis de tecnologia. Entretanto, outra explicação
foi dada na década de 20 pelos economistas suecos Eli Heckscher (1879-1952) e
Bertil Ohlin (1899-1979). Esta se tornou, desde então, a explicação ortodoxa da
origem das vantagens comparativas (WILLIAMSON, 1988, p. 3) ”.

Segundo Machado (2007), a teoria abandona o fator tecnologia da forma como foi

utilizada pelo modelo Ricardiano, concedendo a intensidade de como são usados os bens

diversos, indicando que há tecnologias distintas entre em produtos e não entre os países, o que
causa as vantagens comparativas dos diferentes fatores.
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Outro ponto que sustenta a hipótese, segundo Hernandez (2004), diz respeito ao livre

comércio, que altera os preços relativos dos bens. Assim, as remunerações relativas dos

fatores de produção favorecem o fator mais abundante do país. Hernandez ainda fala sobre o

volume do comércio, o qual, segundo ele, crescerá até que os preços relativos dos fatores
sejam igualados.

Alguns pressupostos desta teoria:

 Dois países produzem dois bens a partir de dois fatores de produção (2x2x2);

 A tecnologia é idêntica em ambos os países, o que significa que as funções de
produção de cada bem também são idênticas;

 Os consumidores têm a mesma preferência nos dois países.

A partir destes pressupostos, apresenta-se a teoria da proporção dos fatores ou teoria HO,

a partir de três pressupostos:

a) Teorema HO: cada país se especializa e exporta o bem no qual emprega intensivamente

seu fator abundante;

b) Teorema HO Samuelson: o comércio equaliza o preço dos fatores de produção;
c) Teorema Stolper Samuelson: o comércio beneficia o fator de produção abundante de

cada país, em detrimento do fator escasso.

2.3.4 Aspectos centrais da análise de Competitividade de Porter
É de suma importância a análise da competividade para verificar o comportamento das

instituições pois, segundo Nogueira, Alves Filho e Torkomian (2001), a estratégia competitiva

retrata os programas, planos, políticas e ações praticados por uma organização ou departamento no

sentido de preservar ou aumentar, sustentavelmente, as vantagens competitivas já conquistadas em
relação à concorrência.

Assim, ao abordar sobre a competividade das organizações, é utilizada nesse trabalho

a definição elaborada por Porter. Para ele, a competividade consiste na capacidade das

organizações em elaborar estratégias competitivas que lhe permitam melhorar e aprimorar sua
permanência em longo prazo no mercado ou uma colocação no mercado futuro. Neste

sentindo, a competitividade envolve objetivos de longo prazo da instituição, sendo composta
pelas estratégias específicas adotadas.
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Ainda segundo Porter (1986), a estratégia competitiva destina-se a conciliar uma

colocação lucrativa e sustentável das instituições contra as forças que determinam a
competição industrial.

Para Porter (1992), há cinco fatores essenciais para a execução da competitividade do

mercado, sendo eles a entrada de novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de

barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e a rivalidade entre os
concorrentes atuais. Estes fatores destacam-se essencialmente como forças imprescindíveis

para a inserção e o posicionamento de instituições no mercado competitivo (Souza, 2013).
Isto é decorrente da seguinte lógica, segundo ele:

[...] a pressão coletiva destas cinco forças determina a habilidade das firmas em uma
indústria de ganhar, em média, taxas de retorno sobre o investimento em excesso ao
custo de capital. A pressão das cinco forças varia de indústria para indústria e pode
se modificar quando a indústria evolui (PORTER, 1992, p. 4)

Além disso, segundo Poter (1991), o essencial na organização de estratégias de

competitividade de uma instituição é que esta é constituída com base em quatro fatores, sendo

eles o financeira, o tecnológico, de marketing e de produção, objetivando possibilitar a

conquista de vantagem comparativa, tendo coesão e harmonia em seus resultados por meio do
aprimoramento do sistema de negócios na cadeia de valor da instituição.

Assim, essas medidas estratégias devem referir-se às competitividades do mercado

futuro, baseando se em condições do mercado incerto, complexidade e globalização, tornando

medidas estratégicas cada vez mais eficazes para que as empresas consigam sobreviver ao
mercado. Através dessa estratégia, será adotado o posicionamento dessas instituições quanto à

organização e as forças de posicionamento, ou seja, como fará o direcionamento da sua
organização (LUDWIG, 2004)
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3. METODOLOGIA

A metodologia consiste em um conjunto de métodos ou técnicas utilizados para

desenvolver e operacionalizar uma pesquisa. “Tais métodos caracterizam como corpo
de regras e diligências estabelecidas para realizar a pesquisa” (MICHALISZYN;

TOMASINI, 2005, p. 29). Esta pesquisa pode ser classificada como explicativa e

exploratória, sendo sustentada por diferentes tipos de pesquisa bibliográfica de dados
secundários. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado,

constituído principalmente de livros e artigos. A pesquisa de dados secundários reside
em trabalhar dados já existentes, mas de forma que sejam norteados para o objetivo
desejado do trabalho.

Para Gil (2007), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Segundo Mattar
(1994), este tipo de pesquisa aborda o conhecimento sobre o tema ou problema de

pesquisa e, por isso, é apropriada para os primeiros estágios da investigação. Assim, a
pesquisa realizada consiste em uma metodologia de forma exploratória.

A pesquisa exploratória consiste em levantamentos de fontes secundárias, de

fonte de dados e observação informal (MATTAR, 1994; MALHOTRA, 1993;

SAMPIERI et al., 1991). O levantamento em fontes secundárias, método utilizado neste
trabalho, compreende a busca de informações por meio de levantamentos bibliográficos,
consulta de dados estatísticos e busca por pesquisas realizadas.

Dentre os levantamentos de fontes secundárias possíveis, limitou-se ao

levantamento bibliográfico e ao levantamento de pesquisas realizadas por terceiros.

Considerando o que pondera Mattar (2005), por basear-se no método de pesquisa
exploratória, os resultados deste trabalho devem ser vistos com as restrições devidas,

através das quais o importante é descobrir ideias e explicações possíveis para o fato ou
fenômeno a serem posteriormente investigados, e não tomá-las como verdades.
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Assim, a primeira parte consiste na introdução e nas abordagens referentes aos

aspectos teóricos acerca de complexo agroindustrial, filiéres, cadeias agroindustriais,

complexos agroindustriais e teorias do comércio internacional. Posteriormente, foi

efetuado um levantamento com base em dados secundários, considerando estatísticas
específicas do setor orizicultor (algumas para o Brasil, porém majoritariamente acerca
do Rio Grande do Sul), que é o objeto central da monografia, objetivando uma
caracterização de como se estruturou o complexo orizicultor de 2000 a 2012.

O levantamento dos dados secundários para cada uma das variáveis foi extraído

de diferentes fontes: a) Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB): Área
plantada de arroz em hectares, Produtividades de arroz em kg/ha e Produção em
toneladas, do Brasil e do Rio Grande do Sul e Participação da produção por região do

Brasil; b) Instituto Rio Grandense de Arroz (IRGA): divisão das regiões no Rio Grande
do Sul, Produção em toneladas por regiões na safra de 2010/11, Produtores e

Agroindústrias no Estado ; c)Secex: Exportação X Importação do Rio Grande do Sul em
toneladas, no período 2004-2012.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo responde aos objetivos específicos da pesquisa, a qual propõe a

análise da orizicultura, tanto do País como do Estado do Rio Grande do Sul,
apresentando as informações quantitativas pautadas na descrição da produção total, área
plantada, produtividade, exportações e importações do arroz no período de 2000-2012.

4.1 O desempenho do complexo arrozeiro no Brasil de 2000 a 2012
Esta parte consiste em explicitar algumas variáveis da cultura arrozeira no

Brasil, tendo em vista a quantidade produzida pelo País, área plantada e a produtividade.
Assim, são abordados e analisados os dados referentes a estes indicadores e as possíveis
variáveis relacionadas.

Segundo dados da FAO, o Brasil destaca-se na produção arrozeira por ser o

único entre os dez principais produtores mundiais que não se encontra na Ásia, sendo o
maior produtor de fora do continente Asiático. Em 2001, a produção Brasileira
representou 1,8% do total mundial e cerca de 50% da América Latina.

A safra nacional de arroz, em 2011/12, abrangeu 2.470,8 mil hectares. Isso

perfaz uma porcentagem de 12,4% menor que a área de plantação da safra de

2010/2011. A redução global da área é influenciada pelas condições adversas do clima
na região Nordeste, que não conseguiu semear o arroz de sequeiro (CONAB,2012).

A evolução da área plantada (em mil hectares) de arroz, no período de 2000 a

2012, no Brasil pode ser visualizada no Gráfico 1. Neste período, a quantidade da área
plantada vem diminuindo gradativamente. Isto se deve a fatores como condições
climáticas e o fato de a área antes ocupada por produção arrozeira estar abrigando
atualmente outros polos, especialmente a produção de soja (CONAB,2012).

Na safra de 2011/12, o país apresentou a menor área de plantação do período

analisado, com queda de 13% da área, se comparada com a safra anterior. Houve uma
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redução de 366,9 mil hectares, explicada pelo desestímulo deste produto decorrente dos
altos riscos das lavouras nos plantios de sequeiros.

Nesse período analisado, o Brasil, apresentou uma diminuição da área plantada,

de 25%. Decorrente das áreas antes ocupadas pelo setor arrozeiro, hoje abrigam outros
polos, principalmente o soja.

Gráfico 1 - Área plantada de arroz, em hectares, no Brasil, no período de 2000-2012

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

A produção de arroz do País pode ser verificada através do Gráfico 2, e

apresenta variações constantes, com destaque para o ano de 2003/2004, que produziu
13.355,0 toneladas. Porém, comparada com a produtividade desse período, houve

redução, principalmente na região Sul, onde os fatores climáticos foram desfavoráveis
nesse ano. Outro ano que merece destaque na produção é o de 2010/2011, com
produção de 13.613,1 mil toneladas. Esse aumento é relativo ao uso de variedades com
alto potencial produtivo, segundo dados da CONAB.
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Na safra de 2011/12, a produção nacional teve uma redução significativa em

relação à safra anterior (15,1%,), com uma produção total de 11.599,5 toneladas. Essa
redução é o resultado da diminuição da área plantada, conforme visto no Gráfico 2. A

CONAB (2012) mostra que essa queda só não foi maior devido à produtividade que se
manteve constante, principalmente na região Sul, onde se concentra 50% da área
cultivada e que contribuiu com 78% da produção nacional nessa safra.

É notável, que a produção no país, teve um aumento em 11%, no período

analisado. Apesar de a área ter diminuído em quase 25%, essa produção aumentou,

decorrente dos implementos tecnológicos, principalmente do Rio Grande do Sul, assim
gerando maior produtividade e consequentemente maior produção.

Gráfico 2 - Produção de arroz, em toneladas, no período de 2000-2012, no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

O Gráfico 3 mostra que a produtividade brasileira vem aumentando

gradativamente nos últimos anos, decorrente da implantação da tecnologia e

investimento na mesma, principalmente no Rio Grande do Sul, que possui a maior
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produtividade de arroz do País. Na colheita de 2000/01, o índice era de 3.197 kg/ha
enquanto na de 2011/12 foi de 4.780 kg/ha, sendo notável o aumento.

O destaque no gráfico é o da colheita de 2010/2011, com uma produtividade de

4.827 kg/ha, cujo aumento se deu em função do excelente desempenho da lavoura
irrigada, como consequência do clima favorável, do uso de variedades de alta
produtividade e da aplicação de tecnologia de alto nível (CONAB, 2012).

Na safra de 2011/12 a produtividade manteve-se com bons resultados, atingindo

um dos valores mais altos do período analisado, o que contribuiu para evitar que

redução da produção não fosse tão acentuada, diante da queda da área plantada do

período, principalmente na região Sul, onde se concentra 50% da área cultivada,
representando 78% da produção nacional nesta safra.

A Produtividade, conforme vista no gráfico 3, aumentou, em uma proporção de

49%, entre 2000 á 2012. Esse dado revela, que o setor arrozeiro, tem se destacado nos

país, pelo investimento no setor, assim obtém-se resultados cada vez mais relevantes.
Conseguindo produzir mais, em uma área menor.

Gráfico 3 - Produtividade de arroz, em kg/ha, no Brasil

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB
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O Gráfico 4 apresenta a evolução da área plantada em mil hectares por regiões.

O fato notável é que apenas a região Sul indica um aumento constante, pois as demais
apresentam diminuição na área plantada. Destaca-se também a região Centro-Oeste, que
apresentou um aumento significativo nas safras de 2002/03 a 2004/05 e, logo após, uma
diminuição constante.

Assim percebe-se, através do gráfico, que a região Sul é que mais se destaca no

País nesse setor. Na safra de 2011/12, o Estado contribuiu com 43% de toda a área
nacional de arroz.

Gráfico 4 - Evolução da área plantada, em mil hectares, por regiões, no período de
2000-2012

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

Ao exemplificar a produção por regiões no período analisado, no Gráfico 5, o

destaque fica por conta da região Sul do País, que participa com 95% da quantidade

total produzida no Brasil, seguido pela região Centro-Oeste, com 10%, e a região
Nordeste, com 9%.
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Gráfico 5 - Participação da produção por região (em milhares de toneladas), no período
de 2000 a 2012.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

Segundo dados da Conab, dentre os estados que mais produzem estão o Rio

Grande do Sul, com 63% da produção total, seguido por Santa Catarina e Mato Grosso,
com 8% e 6% da produção total, respectivamente, no ano de 2009. Assim, 77% de toda

produção de arroz brasileiro está concentrada em apenas três estados da federação,
sendo que esta realidade vem aumentando.

A característica é dada pela concentração de agroindústrias no Estado do Rio

Grande do Sul que, no ano de 2007, contava com 266 agroindústrias, segundo o
Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA).

Portanto, é possível analisar que, dentro da produção de arroz no Brasil, o Rio

Grande do Sul se destaca frente aos demais estados, pois é o principal produtor deste
cereal e apresenta maior número de agroindústrias, decorrente dos fatores climáticos

adequados ao cultivo. A próxima seção mostra alguns dados referentes à produção de
arroz no RS.
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3.2 O arroz no Estado do Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul é o estado responsável pela maior produção de arroz no

Brasil, contribuindo com 63% na produção nacional na safra de 2011/2012, conforme
estimativas da CONAB (2014).

Ao analisar a produção do RS, no período de 2000-2012, através do Gráfico 7,

nota-se um aumento constante. Enquanto a safra de 2002/03 produziu 5.920.20 milhões

de toneladas, a safra de 2010/11, que teve maior destaque no período, produziu 10.091.1
milhões de toneladas de arroz.

Na safra de 2011/12, o RS produziu 8.953.598 milhões de toneladas de arroz,

apresentando uma redução da produção perante a última safra de 6%, conforme

apresentado no Gráfico 6, explicado pela diminuição da área plantada e da
produtividade no Estado. Segundo a CONAB (2012), esta queda está relacionada com
os baixos preços oferecidos na região Sul.

Ao analisar a produção do Estado em relação à sua inserção nacional, nota-se

que esta apresentou na safra 2011/12, 66,68% da participação. Apesar de ter diminuído
a produção, houve um aumento em 3% da participação.

O crescimento médio nesse período foi de 43% na produção, isso mostra que a

produção nos últimos anos no RS, vem aumentando. Já no Brasil, no mesmo período,

teve uma diminuição, de 25% da área plantada. Assim percebe-se o destaque do setor
arrozeiro do estado gaúcho, na participação do país.
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Gráfico 6 - Produção de arroz no RS, em toneladas, nas safras de 2000/01 a 2011/12

Fonte: Elaborado pela autora, através de dados da CONAB

A evolução da área plantada de arroz em casca no Estado do Rio Grande do Sul

é analisada no Gráfico 7. Nota-se que não há grandes variações durante esse período.

Observa-se três quedas consecutivas (nas safras de 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007)
e uma recuperação nas safras de 2007/2008 e 2008/2009, influenciada em boa parte pela

expectativa em relação aos preços. O Estado alcançou a maior área plantada no ano de
2010/2011, com um cultivo de 1.171,6 mil hectares, o que representou um percentual

em torno de 43% do total da área plantada de arroz no País, decorrente dos bons fatores
climáticos.

Na safra de 2011/12, a área plantada foi de 1.053 mil hectares. Ocorreu uma

redução em relação à safra do ano anterior de 10,8%, decorrente das dificuldades que o

produtor enfrentou na comercialização no período anterior, segundo a CONAB (2012).
Nesse período, o RS representou 43% de toda a área nacional de arroz e a sua queda
contribuiu com 32% da diminuição da área nacional.

Comparando a nível nacional, verificou que houve um decréscimo gradativo na

área plantada no país, mas no estado a quantidade manteve em equilíbrio, com pequenos
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aumentos. Enquanto no estado, a área aumentou em uma proporção de 11%, neste
período, no Brasil, teve uma queda de 25%.

Gráfico 7 Área Plantada com Arroz, em mil ha, no Rio Grande do Sul, no período de
2000-2012

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

O fator mais importante para o crescimento da produção do Estado está

relacionado com o aumento da produtividade. No Gráfico 8, apresenta-se a

produtividade média de arroz no Rio Grande do Sul em mil toneladas. Verifica-se que,

na safra de 2011/12, o RS atingiu uma produtividade de 7.252 kg/ha, enquanto na safra

de 2000/01 apresentou a produtividade de 5.412 kg/ha. Este aumento foi favorecido
pelo uso de alta tecnologia no arroz irrigado (IRGA). Ao comparar a produção do

Estado com a nacional, percebe-se que, neste ano, o Estado apresentou uma média de
50% maior que a taxa brasileira, decorrente, principalmente, do clima favorável à
cultura, aliado ao uso de alta tecnologia no arroz irrigado.

Ao comparar a média de produtividade do arroz gaúcho com os países que

apresentaram as maiores produtividades de arroz em 2008, verificou-se que o Estado
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encontra-se na sexta posição, atrás da Austrália (11,03), Egito (10,04), Uruguai (8,01),
EUA (7,68) e Peru (7,36), de acordo com a USDA (2009).

O crescimento médio da produção, está em 33% no período analisado no gráfico

8. Enquanto o país apresentou nesse mesmo tempo, um aumento de 49% , o estado não

teve esse aumento tão elevado, por já possuir desde 2000 uma produtividade maior,
nesse ano a produtividade era de 5.412 kg/há, enquanto no Brasil somente nesse mesmo
ano a produtividade foi de 3.197 kg/ha .

Gráfico 8- Produtividade em kg/ha, no Rio Grande do Sul, entre 2000 e 2012

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da CONAB

4.2.1 Particularidades da orizicultura nas diferentes regiões do RS
Ao comparar a produção por regiões, no Estado, o Instituto Rio Grandense do

Arroz – IRGA – divide a mesma em seis regiões, classificadas em: 1 - Região da

Fronteira-Oeste; 2- Região da Campanha; 3 - Região da Depressão Central; 4 - Região

da Planície Costeira Interna à Lagoa dos Patos; 5 - Região da Planície Costeira Externa

à Lagoa dos Patos; 6- Região da Zona Sul, como pode ser visto na Figura 1. As
variações em termos de produção e produtividade média são dadas pela diferença
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quanto à topografia, clima, solos, disponibilidade de água para irrigação e tamanho de
lavoura.

Figura 1 - Mapa de divisão das regiões, no Rio Grande do Sul, de produção de arroz

Fonte: IRGA (2009)

Ao analisar o Gráfico 9, referente à produção de arroz, em toneladas, por

regiões, na safra de 2010/12, ano em que a produção do arroz gaúcho apresentou maior

destaque, é possível notar a predominância da produção na região Fronteira-Oeste. Na
safra de 2010/12, esta região foi responsável por 2,8 milhões de toneladas, o que

representou 31% do arroz produzido no RS (IRGA). Destaca-se também a importância
que a produção de arroz tem para as economias das regiões produtoras. Dados da FEE

(2012) mostram que, no município de Uruguaiana, o maior produtor do estado, a

produção do cereal, no ano de 2011, foi de 84400 hectares, contribuindo com R$
260.699 mil reais para o munícipio. Itaqui, outro município produtor pertencente à

mesma região, plantou, no mesmo ano, 7.3714 hectares, correspondendo em termos
reais, à economia da cidade, com R$ 237.744 mil reais.

Segundo os dados do IRGA, as principais regiões responsáveis pela produção são a
Fronteira-Oeste, que apresenta cerca de 30% da produção do estado, a Campanha e a
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Região da Zona Sul. No Gráfico 9, é possível analisar a distribuição em porcentagem
dessas regiões, na safra referente ao ano de 2010/2011.
Gráfico 9 - Produção de arroz, em toneladas, por regiões, na safra de 2010/11

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados do IRGA

4.3 O complexo agroindustrial do arroz no RS
A cultura do arroz é muito difundida no Estado pelo grande número de moinhos

existentes no Rio Grande do Sul. Além deste ser o maior produtor do arroz, apresenta,
também, o maior parque industrializado agroindustrial nacional no processamento do
produto.

De acordo com o SINDARROZ (2003), em 2002 o número de agroindústrias

chegou a 299 no Estado do Rio Grande do Sul. Ainda conforme este sindicato, o setor

tende a apresentar uma tendência à diminuição no decorrer dos nos, pois estas vem
apresentando grande concentração das agroindústrias com maior relevância, que

compram as de menor porte, as pequenas agroindústrias, que não conseguem se manter
no mercado.

37

Assim, este segmento apresenta características dos engenhos variadas, desde

formas mais simples, que fazem apenas a secagem do produto, até as mais complexa,
com seleção eletrônica, padronização e ensacamento final com destino a supermercado,

que possuem sua própria marca ou são prestadoras de serviços. Para cada tipo de

engenho, há um tipo de público. Os de menor porte trabalham com pequenos

produtores, transformando o arroz em casca em arroz branco. Já os engenhos com maior
estrutura atendem os grandes produtores, dos quais compram o arroz em casca, secam,

descascam, classificam e depois embalam, transformando em tipo de arroz para enviar
aos supermercados.

Segundo informações do Instituto Rio Grandense de Arroz (IRGA), no Estado

gaúcho houve, na safra de 2004/05, uma participação de 18.529 pessoas na produção de

arroz, em 133 municípios, em um total de 9.031 lavouras. O PIB brasileiro aponta que a

localização em que se concentra a produção de arroz gaúcho está na faixa de fronteira
com a Argentina e o Uruguai.

Ainda segundo o , o fator que acelerou a implantação das agroindústrias no

estados, foi a distancia entre os polos produtores de arroz e as agroindústrias.

De acordo com o Censo de Lavoura do Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul de

2004/05, a média de armazenamento de arroz, no Estado, é de 28,4% (quando os

produtores possuem armazenagem própria). A proporção aumenta bastante, para 53,8%,

quando se trata de secagem própria. Os produtores que possuem condições de

armazenagem têm melhores condições de negociar seu produto, podendo fracionar suas
vendas ou aguardar o melhor momento para negociar o arroz.

A concentração das agroindústrias, segundo Giordano e Spers (1998), ocorre no

processo de concentração industrial e das empacotadoras no Estado do Rio Grande do
Sul, pois as grandes e médias indústrias optam por uma alta tecnologia, parte da qual é
importada, na forma de máquinas para classificação e embalagem do arroz beneficiado.

Muitas cooperativas no Rio Grande do Sul já industrializam o produto e

comercializam-no como beneficiado, com marca própria ou de terceiros. Segundo

Giordano & Spers (1998), entre 1993 e 1996, as 10 maiores empresas do Estado
apresentavam uma participação, no mercado, de 31% e 39%, respectivamente. As

cooperativas no setor arrozeiro têm um papel bastante relevante na comercialização do
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produto gaúcho. Além da função de secagem, armazenagem, beneficiamento e

distribuição do arroz beneficiado, algumas cooperativas exercem funções de crédito,

comprando insumos, prestando assistência técnica e outros serviços aos seus
cooperados.

Com relação às indústrias de beneficiamento de arroz, o IRGA (2006) aponta as

50 maiores empresas beneficiadoras de arroz no RS, sendo que 10 dessas participam em
48,03% do total de arroz beneficiado no Estado, indicando uma grande concentração

neste processo. Após ser beneficiado, o arroz segue para suas etapas finais para chegar
ao consumidor, sendo destinado ao atacado, ao varejo ou à exportação.

Segundo Miranda (2007), ao analisar a competitividade, nota-se que esta é

estabelecida pelas marcas regionais, podendo ser próprias ou de terceiros, uma vez que

têm a vantagem de um menor custo logístico, por situarem-se mais próximas dos
centros consumidores. Porter (1986) aborda esta questão da competividade e argumenta
que a empresa competitiva opta por conciliar uma colocação lucrativa e sustentável das

instituições contra as forças que determinam a competição industrial. Assim, as Marcas
regionais também têm menor custo com marketing, pois não visam um amplo mercado,
se comparadas com marcas nacionais (Projeto Arroz Brasileiro, 2007).

Outro fator, que permite analisar as competividades dessas agroindústrias, Para

Porter(1986), há três estratégias para enfrentar as forças de trabalho e alcançar um
desempenho sustentável superior as demais empresas . Essas são a) (Liderança de
custos, b)diferenciação e c) enfoque nos custos de diferenciação.

Assim é possível analisar a competividade dessas agroindústrias, onde, a medida

que estas vão aumentando a sua área de atuação, vão gerando maior competividades as

demais agroindústrias, e investiram mais no setor, para atingir mercados e preços.
Assim essa estratégia competitiva, gera mais ganhos de eficiências e competividade.

4.5 Exportação e importação do arroz no Estado Gaúcho
Segundo a CONAB (2012), o Brasil busca cada vez mais a abertura comercial

na orizicultura, ampliando a quantidade de exportações, o que permite maior segurança
aos produtores. A Tabela 1 aborda as exportações e importações em toneladas do arroz
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gaúcho no período de 2004-2012, através da qual é possível observar que a quantidade
de exportações está aumentando gradativamente enquanto as importações estão
diminuindo nesse setor.

Tabela1- Exportação X Importação do Rio Grande do Sul, em toneladas, no período
2004-2012

Ano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Exportação (ton.)
30869,65

204602,59
195612,55
135832,22
146732,91
258972,98

Importação (ton.)
116966,23

133390,48
125969,6

84106,88
24438,13

102152,92

35396,85
4954,33

324139,33

56090,8

448880,53

23888,82

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da Secex

Na safra de 2011/2012, observou-se um declínio nas exportações, enquanto as

importações aumentaram decorrente da redução da área da produção. O inverso ocorreu

na safra de 2010/2011, em que se observou um aumento da exportação, devido aos
fatores climáticos, aos incrementos tecnológicos e ao aumento da produtividade do grão
no Estado, que foi de 7.412 kg/ha em relação à safra anterior, que apresentou uma
produtividade de 6.28 kg/ha.

Conforme os dados da CONAB (2005), o Rio Grande do Sul aumentou suas

exportações em função do excesso de oferta. Ao analisar o gráfico, verifica-se que, entre
as safras de 2007/08 e 2008/09, as exportações gaúchas oscilavam entre 146 e 258
toneladas. Em 2009/2010, passaram para 102 toneladas e, em 2010/11, deram um salto,

chegando a 448 toneladas de arroz, atingindo na safra de 2011/12 uma exportação de
324 toneladas.
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O crescimento médio analisado no período, referente as exportações foi de

950%, valor significativo, que mostra o quanto o setor esta implantando nesse
segmento. Enquanto as importações, ocorreu ao contrário, uma diminuição de 95%.

Gráfico 10 - Exportação X Importação do arroz, no Rio Grande do Sul, no período de
2004-20012

Fonte: Elaborado pelo autor, dados da Secex

O fato de ser um Estado predominantemente exportador de arroz sugere, de

acordo com a teoria de Ricardo, que o RS possui a vantagem comparativa (ou relativa)
nesta cultura, em relação às regiões para as quais exporta. Como já citado

anteriormente, Ricardo define vantagem comparativa como a vantagem através de
custos de produção menor em relação aos demais exportadores, o que proporciona um
preço mais atrativo no mercado. O RS apresenta tal vantagem nos custos de produção
devido à topologia favorável à cultura do grão e à tecnologia investida nesse setor.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos dados disponibilizados pela CONAB, referente à área plantada de

arroz, observou-se, no Brasil, em 2012, a redução de uma quantidade considerável

(15%) da área total destinada a produção do arroz, em relação ao ano de 2000.
Entretanto, no mesmo período, a população aumentou a produtividade por área do arroz
quase dobrou, mas esses fatos não foram suficientes para encorajar os produtores a

aumentar em grande escala essa plantação. Isto se deve a diversos fatores, tais como
condições climáticas e o fato da área antes ocupada por produção arrozeira hoje abrigar
outros polos, especialmente a produção de soja .

No presente estudo, destacou-se como relevante na produção de arroz o Estado

do Rio Grande do Sul, por ser o Estado que representa 66% da área nacional arrozeira,
segundo dados da CONAB. Essa concentração decorre das condições favoráveis do

clima e topografia e incita o desenvolvimento tecnológico como fator adicional a esses
requisitos de competitividade natural. O Estado está produzindo mais em uma área

cultivada graças aos implementos tecnológicos que estão sendo usados. Isso mostra que
há uma melhor produtividade do grão, pois se constatou que a produtividade, em
relação ao Brasil, é de quase o dobro. Em 2012, foi de 7.252 kg/ha no Estado enquanto

no Brasil foi de 4.78 kg/ha. Considerando a proximidade da matéria-prima parcialmente

processada, o Estado gaúcho é também o detentor do maior número de agroindústrias
do arroz.

Ao analisar as exportações e importações do Estado, conclui-se que o RS

apresenta vantagens comparativas pelo fato de que o crescimento da produtividade
permitiu a especialização no setor orizicultor. No ano de 2004, a exportações do grão foi

de 30869,65 toneladas enquanto as importações foram de 116966,23 toneladas. Já no
ano de 2012, as exportações foram de 324139,33 toneladas e as importações de

56090,8. O crescimento médio, das exportações foram de 950% no período de 2004 á
2012, enquanto as importações uma queda de 95%, o que permite concluir que o Estado
está se destacando na questão das exportações e reduzindo as importações de grãos.

Para David Ricardo, um país tem vantagens comparativas quando apresenta o custo
menos elevado que os demais. Por sua vez, Heckscher Ohlim (1997) mostra que há o
livre comércio quando um país exporta o bem no qual for mais bem-dotado, ou seja,
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aquele em que é usado o fator mais intensivo e abundante, e importará o bem no qual
não for bem-dotado. Apesar de essas teorias referirem–se à análise para o

comportamento de um país, pode-se afirmar que as particularidades do Estado do Rio
Grande do Sul contribuem significativamente para que a competitividade média
nacional se eleve.

Com relação aos aspectos teóricos que envolvem as abordagens de

agroindústrias, pode-se observar que não se verifica um consenso teórico a respeito.

Verificou-se que as teorias do complexo agroindustrial, cadeia agroindustrial e fliéres
têm por base autores internacionais e que são a-históricas e estáticas. Acredita-se que

tais abordagens têm importância, desde que os pesquisadores tenham por objetivo
centrar suas análises em questões específicas, a exemplo das filieres, dos itinerários
pelos quais passam os produtos desde a sua origem até à comercialização. Uma análise

que merece destaque é a dos complexos agroindustriais de Kageyama e Graziano da

Silva (1995), que abrangem não apenas as relações inter-setoriais, mas também as
vinculações de cada complexo com o Estado e a emergência do setor serviço dentro dos
complexos. No caso do complexo do arroz, a organização dos produtores e sua
representação de interesses via IRGA permite com que o setor se beneficie de políticas
do Estado, devido à sua organização como grupo de interesse.

Em relação às agroindústrias do arroz gaúcho, verifica-se que está é composta

por grandes grupos, mas também por pequenas e médias. Onde apenas 10

agroindústrias, participam do total 48,03% do armazenamento do arroz, ocorrendo um

processo de concentração industrial, o que gera competividade dessas agroindústrias,

por desempenharem Liderança de custos, diferenciação e enfoque . Assim é possível

analisar a competividade dessas agroindústrias, aonde, à medida que estas vão
aumentando a sua área de atuação, vão gerando maior competividades as demais

agroindústrias, e ocorre o investindo mais intensivo no setor, para atingir mercados e
preços. Assim essa estratégia competitiva, gera mais ganhos de eficiências e
competividade.

Com isso, verifica-se que a produção de arroz no Estado do Rio Grande do Sul é

de suma importância para o seu desenvolvimento, pois envolve os fatores de

competitividade, exportações e implementos tecnológicos, o que contribui para o

aprimoramento e aquisição da renda, favorece os produtores, a economia gaúcha e o
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desenvolvimento das agroindústrias, pois envolve 18.529 pessoas na produção no ano e

299 agroindústrias no estado, aumentando significativamente a renda do estado e a
implantação

das

agroindústrias.

Portanto,

a

produção

de

significativamente as agroindústrias e gera competividade no estado.
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ANEXOS

Tabela1 – Área plantada em mil hectares no Brasil, período de 2000-2012
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Safras

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Área Plantada (em mil hectares)
2.209.100
3.219.600
3.186.100
2.419.400
3.916.300
3.915.855
2.970.918
2.890.926
2.850.687
2.872.036
2.722.459
2.752.891

Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

Tabela 2- Produção em mil toneladas no Brasil, no período de 2000-2012
Safras

2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Produção Brasil (Em mil toneladas)
10.386,00
10.626,1
10.367,1
12.960,4
13.355,0
11.721,7
11.315,9
12.074,0
12.602,5
11.660,9
13.613,1
11.599,5

Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

Tabela 3- Produtividade em kg/ha no Brasil, período de 2000-2012
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Safras

Produtividade Brasil( kg/há)

3.197
2000/01
3.300
2001/02
3.254
2002/03
3.511
2003/04
3.377
2004/05
3.884
2005/06
3.813
2006/07
4.200
2007/08
4.332
2008/09
4.218
2009/10
4.827
2010/11
2011/12
4.780
Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

Tabela 4- Área de plantação por regiões no Brasil, período de 2000-2012
Safras
2000/01
2001/02

Norte
5634

Nordeste Centro
Sudeste
Oeste
630
7279
9
171 4

Sul
1155

5295

7353

6052

1458

1.203,8

551,6

720,3

606,3

133,1

1.174,8

593,0

777,0

892,4

136,1

1.255,9

663,3

820,5

1.013,6

152,3

1.266,6

455,4

734,9

442,2

127,4

1.257,9

495,9

746,3

442,6

115,0

1.167,6

434,8

709,2

369,7

94,4

1.266,9

386,7

720,4

420,0

82,9

1.299,0

387,2

670,2

363,8

73,2

1.270,4

358,7

683,4

356,0

60,7

1.361,5

358,7
683,4
356,0
Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

60,7

1.361,5

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12

Tabela 5 – Área Plantada (em mil hectares) no Rio Grande do Sul, período 2000-2012
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Safras
Área Plantada (em mil hectares)
2000/01
940.847
2001/02
962.050
2002/03
955.191
2003/04
1.032.804
2004/05
1.018.189
2005/06
1.031.000
2006/07
940.798
2007/08
1.067.331
2008/09
1.105.353
2009/10
1.053.454
2010/11
1.166.661
2011/12
1.031.431
Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB
Tabela 6 – Produção em mil toneladas no Rio Grande do Sul
Safras
Produção (mil toneladas)
2000/01
5.292.635
2001/02
5.236.177
2002/03
4.708.695
2003/04
6.310.022
2004/05
6.250.734
2005/06
6.886.091
2006/07
6.493.634
2007/08
7.535.219
2008/09
8.047.897
2009/10
6.798.591
2010/11
8.953.598
2011/12
7.672.809
Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

Tabela 7- Produtividade no Rio Grande do Sul, no período de 2000-2012
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Safras
Produtividade (kg/há)
5.412
2000/01
5.463
2001/02
5.039
2002/03
5.953
2003/04
5.847
2004/05
6.481
2005/06
6.593
2006/07
6.751
2007/08
7.018
2008/09
6.728
2009/10
7.412
2010/11
7.252
2011/12
Fonte: Elaboração do autor, dados CONAB

