
 
A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E AS ESTRUTURAS DE 

GOVERNANÇA: UMA ANÁLISE DO USO DE EMPRESAS ATRAVESSADORAS 

SOBRE A AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

 

Área Temática 17: Desenvolvimento rural e local 

 

Rafaela Maria Arcanjo.  Economista, Mestranda em economia do PPGECON – UFPE. E-

mail: rafaelaarcanjo13@gmail.com 

 

Emanoel de Souza Barros. Economista, Doutor, Professor-UFPE-CAA. E-mail: 

leonamebr@gmail.com 

 

Wellington Ribeiro Justo
. 
Professor associado da URCA e Professor do PPGECON-UFPE-

CAA. E-mail: justowr@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Esse estudo tem como objetivo analisar o impacto do escoamento da produção por meio de 

empresas atravessadoras sobre a possibilidade de o produtor alcançar um maior envolvimento 

com os problemas da comunidade, controle financeiro e ter capacidade de exportar. Com 

intuito de desenvolver uma estrutura de governança eficiente, toma-se como base a Teoria da 

Economia dos Custos de Transações (ECT). Para tal, estima-se um modelo de regressão 

probit ordinal com dados obtidos em pesquisa de campo realizada no primeiro trimestre de 

2009 cedida pela Plantec Planejamento e Engenharia Agronômica Ltda. Os resultados 

mostram que mesmo tendo uma estrutura de governança factível os produtores não 

conseguem entender a dimensão desta, de forma a investir em meios a alcançar uma estrutura 

mais eficiente. O uso de empresas atravessadoras apresenta um impacto positivo sobre o IGE. 

Ainda assim, o produtor não consegue alcançar um nível de governança eficiente.  

Palavras-chave: Vale do São Francisco; teoria dos custos de transação; agricultura familiar. 

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the impact of the flow of production through intermediary 

companies on the possibility of the producer achieving greater involvement with the problems 

of the community, financial control and having the ability to export. In order to develop an 

efficient governance structure, the Transaction Cost Economics Theory (CET) is based. To 

this end, an ordinal probit regression model is estimated with data obtained in a field survey 

conducted in the first quarter of 2009 provided by Plantec (Planning and Engineering 

Agronomics Ltda.). The results show that, even having feasible governance structure, 

producers are unable to understand its dimension in order to invest in means to achieve a 

more efficient structure. The use of intermediary companies has a positive impact on the GSE. 

Still, the producer is unable to achieve an efficient level of governance. 

Keywords: São Francisco valley; theory of transaction costs; family farming 

JEL: D23; F10; M19; 014; Q10 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, em função de diversos acontecimentos, tais como a 

intensificação dos processos de abertura comercial, mudanças de hábitos alimentares dos 

consumidores, acompanhado de uma profunda mudança no sistema agroalimentar mundial, 

observou-se uma elevação nas exigências dos principais mercados consumidores do mundo 

por produtos saudáveis e produzidos a partir de preceitos básicos de respeito ao meio 

ambiente e ao bem-estar (SOBEL, 2011; GOULART, 2012; PENHA, 2016). Para se adequar 

a esse novo cenário o agricultor necessita monitorar todas as etapas do processo produtivo 

antes e depois da produção, pois está se tornando uma estrutura mais complexa. 

 Deste modo,  segundo Pereira (2013, p1-2)  

 “as relações transacionais entre produtores fornecedores de insumos e os 

canais de distribuição evoluíram nos moldes empresariais evidenciando a 

ruptura do antigo sistema de transação e organização do processo produtivo via 

mercado, para a moderna estrutura complexa de transações regida por contratos 

formais e informais, regras, acordos produtivos e estruturas de governança que 

garantam a eficiência do negócio agrícola” com maior especificidade de ativos. 

 Usando como arcabouço teórico a Economia dos Custos de Transação (ECT), fica 

evidente que todo esse aparato pede uma estrutura de governança mais eficiente ao nível da 

firma. De forma, a sanar, um dos gargalos da cadeia produtiva do pequeno produtor no Vale 

do São Francisco, o modo de escoar produção revela a dependência desse produtor dos 

serviços de empresas atravessadoras.   

 Diante desse contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar o impacto do 

escoamento da produção por meio de empresas atravessadoras sobre a possibilidade de o 

produtor alcançar um maior envolvimento com os problemas da comunidade, controle 

financeiro e ter capacidade de exportar, desenvolvendo uma estrutura de governança mais 

eficiente. Para isso, foi construído o índice de Governança Eficiente (IGE) formulado com 

diferentes combinações ordinais de envolvimento com os problemas da comunidade, controle 

financeiro e ter capacidade de exportar, para ser usado como variável dependente de um 

modelo probit ordinal. Assim, preenche-se uma lacuna na literatura, pois não foi constatado 

nenhum trabalho que explore essa temática para a região estudada. 

 Esse trabalho apresenta, além da introdução mais quatro seções. Na seção 2 apresenta 

uma revisão a respeito da teoria da economia custos de transação inserindo uma abordagem 

sobre como se desenvolve esse cenário no polo Petrolina e Juazeiro. A seção 3 traz a 

metodologia, a origem e a descrição dos dados. Na seção 4 são apresentados e discutidos os 

resultados. Por fim a última seção traz as considerações finais. 

 

2. A TEORIA DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

A Economia dos custos de transação (ECT) tem origem nas abordagens sobre os 

conceitos da Nova Economia Institucional (NEI) que possui duas vertentenses teóricas, uma 

que se baseia no surgimento das firmas e em arranjos institucionais diversos, e outra que trata 

da teoria dos contratos das estruturas de Governança onde se encontra ECT, THIELMANN 

(2013). O objetivo fundamental da ECT é de estudar dentro de uma estrutura que conduz 

analise institucional, as despesas para captação de recursos ou o chamados custos de transação 

como gerador dos modos alternativos de organização da produção (governaça) 

ZYLBERSZTAJN, (1995). Utilizando-se de uma nova abordagem que trata a firma como um 

agente econômico especializado e que se relaciona com outros agentes num ambiente 



 
 

econômico específico, a firma não pode ser mais representada por uma simples função de 

produção (COASE, 1937). 

 À medida que a empresa se especializa, incorre em custos de transações positivos. 

Visando reduzir esses custos passam a monitorar preços, qualidade dos insumos, clientes, e 

todos os aspectos do sistema produtivo antes e depois da produção, ao passo que surge 

também a necessidade de monitorar todas as etapas do processo produtivo, pois está se 

tornando uma estrutura mais complexa. Como colocado por Williamson (1993) os custos de 

transação podem ser classificados em dois tipos: os custos antes de o acordo ser estabelecido 

que, se caracteriza com a fase de organização negociação do acordo, chamados custos ex– 

ante e os custos após o acordo ser firmado que se caracterizam por situações em que a 

execução de um contrato é afetada por falhas, erros, omissões e alterações inesperadas que 

são os chamados custos ex-post.  

 Segundo Thielmann (2013), os custos de transação são definidos pela falta de certeza 

ao realizar uma transação, pelo quanto essa transação se repete, pelo quão especifico é o ativo, 

pois esses geram obstáculos no processo de negociar e redigir um contrato até mesmo no 

momento de garantir sua execução. Entende-se por incerteza a incapacidade de identificar ex 

ante os aspectos relevantes para a elaboração de um acordo de troca (SOBEL, 2011). A 

frequência mostra o quanto uma transação se repete em um espaço de tempo, determinando 

ocorrem com certa repetição ou se são eventos isolados. O grau de especificidade dos ativos 

representa aqueles ativos não reutilizáveis sem que tenha uma perda de valor incorrendo em 

custos ligados a impossibilidade de utiliza-lo em determinada transação. Quanto maior a 

especificidade dos ativos maiores serão os custos de transação (THIELMANN, 2013) 

Existem ainda dois aspectos comportamentais que geram os custos de transação que 

são a racionalidade limitada e o oportunismo. Entende-se por racionalidade limitada quando 

individuo não é capaz de analisar todos os aspectos existentes em um acordo. Por 

oportunismo, entende-se que os indivíduos buscam seus próprios ganhos podendo para isso 

usar de artifícios maliciosos (SOBEL, 2011; THIELMANN, 2013). 

Advindo desses aspectos tem-se o suporte necessário para o surgimento dos custos de 

transação e como resultado a realização de uma transação especifica através de uma estrutura 

de governança apropriada. 

 

2.1 Estruturas de governança 

 

De acordo com a economia dos custos de transação as demais formas de governança 

surgem quando os mercados falham no processo de governar, onde essas falhas acontecem 

quando as transações envolvem incerteza, necessitem de determinada frequência e requerem 

certo grau de especificidade de ativos (ARBAGE, 2004). 

Williamson (1996) define três tipos de estrutura de governança: os mercados, as 

estruturas híbridas e as hierarquias (empresas). 

A estrutura de mercado é a forma que mais se assemelha às características do mercado 

concorrencial, onde esta é adotada quando não há especificidade dos ativos nas transações. De 

forma que as decisões de transacionar são tomadas a partir da experiência como mercado. 

(ZYLBERSZTAJN, 2005b) apud PEREIRA, 2013. 

A estrutura híbrida, essa é adotada quando há especificidade dos ativos, pressupõe-se a 

exigência de especificação na fase preparar, negociar e salvaguardar um acordo (ex- ante).  

A estrutura hierárquica, adotada quando há uma alta especificidade dos ativos trazendo 

maiores custos para transacionar devido ao surgimento de conflitos e soluções custosas e 

incerteza. 



 
 

Nessa perspectiva, a existência de baixa ou alta especificidade dos ativos é 

responsável pela forma eficiente de governança, ao passo que quão mais especifico um ativo 

maior são as perdas quando acordos são desfeitos, mostrando que estruturas de governança 

eficiente proveem características das transações em função das incertezas e existência de 

ativos específicos (PEREIRA, 2013). 

 

2.2 Compreendendo a estrutura de governança no polo Petrolina-Juazeiro 

 

O polo Petrolina-Juazeiro localizado na zona mais árida do Nordeste, especializou-se 

na produção de frutas ao contar com sua infraestrutura propícia alavancada pelas obras 

hídricas implementadas na região, que o permitiu se consolidar como uma das microrregiões 

mais importantes na produção de fruta do Brasil, tendo como destaques as culturas de uva de 

mesa e da manga que colocam o polo como o principal centro exportador brasileiro de frutas 

tropicais, sendo responsável respectivamente por 99% e 90% da exportação nacional desses 

produtos (PENHA, 2016). 

Neste trabalho, o foco é uma das principais áreas de produção do polo, os perímetros 

Senador Nilo Coelho, Maria Tereza e Bebedouro, englobando aproximadamente 1.940 lotes 

de produtores ativos na região (PLANTEC, 2009). Vale destacar que o Perímetro Nilo Coelho 

é o maior projeto de irrigação do polo, respondendo por cerca de 38% do total de áreas 

irrigadas, 27% do total de empresas rurais e 52% dos colonos que atuam nos municípios de 

Petrolina e Juazeiro (BRASIL, 2011). 

Quando nos referimos ao pequeno produtor é importante analisar o fluxo de 

comercialização que liga estes ao consumidor final. Então, como colocado por Sobel (2011), 

o fluxo dessa cadeia funciona da seguinte forma:  
1. O elo produtivo, seja ele grande ou pequeno produtor, recorre aos fornecedores de 

insumos (mudas, adubos, fertilizantes, máquinas, etc.) para poder produzir os bens. 

No Polo, não há maiores problemas referentes ao acesso a insumos por parte dos 

pequenos produtores, havendo uma vasta quantidade de casas comerciais nele 

localizadas, que os comercializam;  

2. Produzida a fruta, de um modo geral, ela poderá seguir dois caminhos 

alternativos: o do processamento ou o da comercialização in natura. Contudo, como 

sugerem Leão e Soares (2009) e BNB (2005), entre outros, no Polo, o setor de 

processamento de frutas é considerado insuficiente para atender ao potencial local, 

realidade esta confirmada, inclusive, por dados da pesquisa de campo. Não à toa, o 

Polo é conhecido hoje, fundamentalmente, como microrregião produtora de frutas in 

natura;  

3. Obtido o bem final, seja in natura ou beneficiado, ele deverá seguir as vias de 

comercialização disponíveis para chegar até o consumidor final, sendo as mais 

utilizadas pelos pequenos produtores do Polo: os atravessadores individuais, as 

grandes empresas atravessadores e as associações de produtores. Além destes, uma 

minoria vende seus bens a supermercados e/ou diretamente ao consumidor final por 

meio de feiras livres e sacolões (SOBEL, 2011, P. 738).  

 

Dada a importância do terceiro elo da cadeia produtiva, para que o pequeno produtor 

consiga aumentar seus custos de transações, esse trabalho se concentrará em analisar 

especificamente o uso de empresas atravessadoras como meio de escoar a produção, 

permitindo gerar um maior índice de governança e eficiência. 

Assim, é importante observar que, para se tornar mais eficiente, é necessário que o 

pequeno produtor incorra em estruturas mais complexas que envolvam maiores custos de 

transação, que exigem desses uma série de requisitos qualitativos, em termos de qualidade do 

produto e forma de produção, que acabam sendo a causa da inviabilização de bons acordos. 

Como mostra Goulart (2012) produtores que respeitam os preceitos básicos do meio ambiente 



 
 

e as pessoas envolvidas no processo produtivo têm peso na decisão de consumo do 

consumidor de maior valor agregado em renda. 

Segundo Pereira (2013) os produtores desenvolvem uma estrutura de governança um 

pouco mais avançada que a de mercado, adentrando em uma estrutura híbrida, dado que para 

os produtores de manga e uva existe certa especificidade do ativo. No entanto, não conseguem 

desenvolver uma estrutura de governança nos moldes perfeitos estabelecidos pela teoria dos 

custos de transação. 

Dessa forma, pretendeu-se fazer uma análise de uma governança prática, ao passo que 

é necessário atentar para as questões regionais e sociais intrínsecas ao produtor. Como 

mostrado por Barros (2018), por exemplo, a relação dos pequenos agricultores do polo com 

suas associações não é historicamente eficiente. Os agricultores familiares do polo Petrolina-

Juazeiro (e do Nordeste em geral), ao contrário dos pequenos produtores agrícolas do 

Sul/Sudeste – que sempre conceberam as cooperativas como mecanismo de aumento do seu 

poder de barganha no mercado local, não conseguem estabelecer essa identidade com suas 

associações e cooperativas. Quando associados, eles buscam (em sua maioria) um meio 

facilitador de incentivos governamentais e não uma forma de consolidar-se e fortalecer-se no 

mercado regional e nacional. 

Outro ponto importante é a aquisição de certificação que se constitui como um dos 

conjuntos de padrões comerciais exigidos atualmente, adquirindo o status de requisito básico 

para o acesso a importantes mercados consumidores, uma vez que agências promotoras de 

certificação estão atreladas aos principais canais de distribuição final de frutas frescas. Como 

exemplo podemos citar a certificação GlobalGap que se constitui como um dos padrões 

comerciais mais exigidos atualmente. No entanto, a viabilidade deste para o pequeno produtor 

é pequena em face dos custos intrínsecos ao processo de certificação. Essa escolha inviabiliza 

outros canais de comercialização mais rentáveis (ex. grandes redes de supermercados/redes 

varejistas, ou mesmo exportação).  

Outro aspecto importante na construção da governança prática adotada pelos 

produtores do polo Petrolina – Juazeiro é o controle financeiro, dado que este possibilita 

estruturas de governança mais completas e eficientes, pois indica que os produtores com 

controle financeiro estão observando seu fluxo de caixa. Então, mesmo envolvendo-se em 

acordos que demandem maiores custos de transação eles conseguem incorporar essa 

ferramenta em face da complexidade da sociedade local. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo delineado, esta seção descreve o modelo 

econométrico utilizado. 

O modelo de resposta qualitativa se caracteriza por apresentar a variável resposta 

discreta ao invés de continua. De forma, que as variável binaria do modelo assume dois 

valores 0 para a não ocorrência do fenômeno e 1 para a ocorrência.  

Assim, no presente estudo valendo-se do uso de empresas atravessadoras o produtor 

tem maior probabilidade de alcançar um IGE. Onde este índice fora formulado com diferentes 

combinações ordinais de envolvimento com problema da comunidade, controle financeiro e 

ter capacidade de exportar. Com intuito de analisar a probabilidade de o produtor estar no 

nível 1 (não se envolver com problemas da comunidade, não ter controle financeiro, não ter 

capacidade de exportar) nível 2 (ter pelo menos uma das características), nível 3 (ter pelo 

mens duas das características ), nível 4 (apresentar todas as características).  

Para esse tipo de variável dependente é adequado o uso do Probit ordenado, uma vez 

que este utiliza máxima verossimilhança para fornecer previsões sobre quais fatores 

influenciam, nesse trabalho, o uso de empresas atravessadoras.  



 
 

 

3.1 O Modelo Probit Ordenado  

 

O modelo Probit Ordenado segundo Barros (2011) é construído a partir de uma 

regressão latente equivalente aos modelos binomiais tradicionais, de modo que agora o 

regressando não pode ser expresso em uma escala de intervalo. A partir da função 𝑌 ∗ =
𝑋′𝛽 +  𝜀 não há condições de observar, mas é possível observar que: 

 

                               0, 𝑌∗ ≤ 𝜇1 

                                           1, 𝜇1 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝜇2                              

              𝑌 =           2, 𝜇2 ≤ 𝑌∗ ≤ 𝜇3                                (3.1) 

        

                                            ∙∙∙ 

                                            𝑗, 𝜇𝑗  ≤ 𝑌∗                                                            

 

Em que os parâmetros μ são chamados pontos de corte das categorias, sendo 

desconhecidos e estimados em conjunto ao vetor β, enquanto J refere-se ao número de 

categorias cuja variável dependente está dividida. As probabilidades de ocorrência em Y são 

então estimadas da seguinte maneira: 
 

               𝑃(𝑌 = 0|𝑋) = 𝐹(𝜇1 − 𝑋′𝛽) 

                          𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝐹(𝜇2 − 𝑋′𝛽) − 𝐹(𝜇1 − 𝑋′𝛽) 

                          𝑃(𝑌 = 2|𝑋) = 𝐹(𝜇3 − 𝑋′𝛽) − 𝐹(𝜇2 − 𝑋′𝛽)  (3.2) 
                                                           ∙∙∙ 
                                𝑃 = (𝑌 = 𝑗|𝑋) = 1 − 𝐹(𝜇𝑗 − 𝑋′𝛽) 

 

Em que a função F(.) corresponde à função de densidade cumulativa normal. As 

derivadas dessas probabilidades com relação a X correspondem, portanto, aos efeitos 

marginais de mudanças no regressor. 

Ademais, os modelos ligados a variáveis policotômicas (OPROBIT, OLOGIT, etc.) 

são essencialmente heterocedásticos, tornando os desvios-padrão estimados enviesados. A fim 

de reduzir tais vieses, utilizaram-se, para a estimação da matriz de variância-covariância dos 

resíduos dos modelos utilizados neste trabalho, desvios-padrão robustos à 

heteroscedasticidade. O uso de desvio-padrão robusto não altera os coeficientes estimados, 

entretanto, devido ao fato de que os erros-padrão são alterados, as estatísticas de teste 

fornecerão p-valores mais precisos. 

Para avaliar o ajuste do modelo será feito o teste de verossimilhança, teste LR, que verifica 

se pelo menos um dos coeficientes da regressão não é igual a zero no modelo. O teste pode ser 

calculado como -2[l(mod1) - l(mod2)], em que l(mod1) é o logaritmo da probabilidade do 

modelo sem parâmetros e l(mod2) é o logaritmo da probabilidade do modelo com todos os 

parâmetros. O teste tem distribuição χ2, cujos graus de liberdade são definidos pelo número 

de regressores no modelo. A hipótese nula do modelo é que não existem previsores.  

Outro tipo de teste de ajuste de modelo é o que analisa a presença de 

proporcionalidade entre os pontos de corte, ou seja, o teste da razão aproximada da 

verossimilhança (likelihood ratio test) proposto por WOLFE; GOULD (1998). A hipótese 

nula é que não existe diferença nos coeficientes entre os modelos. O teste é semelhante ao 

teste LR, mas difere no número de graus de liberdade, que é igual a ρ(J -2), em que ρ é o 

número de regressores e J é o número de categorias. A distribuição utilizada também é χ2. 

Esse teste também é sugerido para identificar a presença de heterocedasticidade, como 

apontam WANG; KOCKELMAN (2005). 



 
 

Cabe ainda mencionar o teste de Brant (1990), o qual analisa a hipótese de 

regressões paralelas. Referido teste é importante para a especificação do modelo, visto que, 

caso referida hipótese seja rejeitada, deve-se optar por um modelo logit ordenado 

generalizado. Se ainda assim a hipótese não for aceita, sugere-se como alternativa a estimação 

de um logit de chances proporcionais parciais. 

 

3.2 Dados utilizados  

 

A amostra utilizada parte de uma pesquisa de campo realizada no primeiro trimestre 

de 2009 cedida pela Plantec Planejamento e Engenharia Agronômica Ltda. Essa amostra 

constitui-se de dados primários em cortes transversais obtidos através de questionários 

aplicados a aproximadamente 1638 produtores inseridos nos perímetros Nilo Coelho, Maria 

Tereza e Bebedouro. Os dados utilizados nas estimações deste trabalho englobam apenas os 

produtores com área total de até 10 ha que produzem manga e (ou) uva que representam uma 

amostra de 597 produtores levando em conta a supressão de observações com missing values. 

Os dados apesar de serem coletados em 2009 conseguem refletir o que ainda hoje continua 

sendo a realidade dos pequenos produtores do vale do São-Francisco, que ainda mantem o 

discurso de que boa parte de sua produção é destinada a venda a atravessadores, os que 

conseguem desenvolver uma estrutura de produção compatível com o que é exigido pelo 

mercado interacional conseguem vender pra empresas atravessadoras. Ressalta-se que foi feita 

entrevistas recentes com os produtores questionando se aas informações ainda se mantinham e 

a resposta foi positiva indicando que, as mudanças ocorridas após a pesquisa não são 

relevantes comparado ao período da pesquisa.  

 

3.3 Modelo empírico 

 

Com o objetivo de estimar a probabilidade de que o produtor do Polo Petrolina e 

Juazeiro possa vir a ter uma estrutura de governança eficiente, o modelo empírico analisará o 

impacto do uso de empresas atravessadoras sobre alcançar um nível de governança eficiente, 

o modelo analisará o impacto do uso de empresas atravessadora sobre as três etapas a serem 

alcançadas na formação de uma estrutura de governança eficiente: (1) envolver com 

problemas da comunidade (2) controle financeiro (3) Certificação, onde a junção dessas 

formar a variável dependente do modelo que é de caráter qualitativa ordinal.  

Para isso, este trabalho propõe um índice capaz de quantificar (ordinalmente) a 

colocação dos produtores quanto essas três metas. Esse indicador pode ser assim nomeado 

como Índice de Governança Eficiente (IGE
1
), cujo intuito é o de mensurar a medida da 

capacidade (do produtor) se envolver com problemas da comunidade, em atingir controle 

financeiro e  ter certificação. 

A principal contribuição do IGE é a de permitir quantificar a probabilidade de um 

pequeno produtor do vale que não se envolve com problemas da comunidade, não tem 

controle financeiro nem usa certificação migrar para uma estrutura de governança mais 

complexa onde apresenta essas três características (situação ideal). 

Assim, o IGE tem nesse caso quatro níveis: Nível 1: agrupa os produtores que não se 

envolve com problemas da comunidade, não tem controle financeiro nem usa certificação. 

Nível 2: Agrupa produtores que apresentam pelo menos uma das características. Nível 3: 

Agrupam produtores que tenham ao menos duas. Nível 4: agrupa os produtores que se 

envolve com problemas da comunidade, tem controle financeiro e usam certificação. 

                                                           
1
 O IGE foi construído pelos autores com base na literatura e com  a participação dos produtores da região 

estudada. 



 
 

De forma que a variável dependente assumirá valor 4 quando o produtor for 

caracterizado como de nível 4 no IGE. Se o produtor for classificado no nível 3, a variável 

dependente assumirá o valor 3 (o mesmo raciocínio é válido para os produtores que se 

encontram no nível 2, e 1).  

De acordo com os dados cento e vinte e seis (21,11% do total de produtores) 

encontram-se no nível 1 do IGE, duzentos e noventa e seis (49,58% do total de produtores) 

encontram-se no nível 2, cento e sessenta (26,80% do total de produtores) se encontram no 

nível 3 quinze (2,51% do total) se encontram no nível 4.  

Definida a estrutura da variável dependente, estas serão regredidas em função do uso 

de empresas atravessadoras, cuja estrutura básica assume o formato de uma variável 

dicotômica, onde 1 representa o uso de empresas atravessadoras como meio de escoar a 

produção e 0 não usa empresas atravessadoras. De modo a dar maior precisão a variável de 

impacto, foram incluídas ao modelo outras variáveis capazes de explicar a variável 

dependente, como podem ser vistas na descrição a baixo: 

 PLANEJATIV: Planeja as atividades relacionadas à condução da cultura. Variável 

Dummy que assume o valor 1 – caso o(a) produtor(a) planeje atividade ; 0 – caso 

contrário. 

 PLANEJCOLHEITA: programa em que época vai colher a cultura. Variável Dummy 

que assume o valor 1 – caso o(a) produtor(a) planeje colheita ; 0 – caso contrário. 

 PLANEJCLIENTE: Planejar/escolher o cliente antes do escalonamento da produção. 

Variável Dummy que assume o valor 1 – caso o(a) produtor(a) planeje seu cliente; 0 – 

caso contrário. 

 POSCLASSIFEMB: a venda do produto é feita classificado e embalado. Variável 

Dummy que assume o valor 1 – caso o(a) produtor(a) venda classificado e embalado ; 

0 – caso contrário. 

 LOTEADMPARTFAM: a administração do lote é feita pela família; Variável Dummy 

que assume o valor 1 – caso administração seja familiar; 0 – caso contrário. 

 COMPRPRAZO: As compras são realizadas; variável Dummy que assume o valor 1 – 

caso o(a) produtor(a) compre a prazo; 0 – caso contrário. 

 TREINAMFUNC: Os funcionários participam de treinamentos; Variável Dummy que 

assume o valor 1 – caso o funcionário participe de treinamentos ; 0 – caso contrário. 

 TREINAM: Os produtores participam de treinamento; Variável Dummy que assume o 

valor 1 – caso o(a) produtor(a) participe de treinamento 0 – caso contrário. 

 

Assim, ao regredir a variável dependente em função da utilização de empresas 

atravessadoras para escoar a produção e de todas essas variáveis de impacto citadas 

anteriormente, possibilita estimar a probabilidade de um “produtor médio” do Polo obter nível 

mais elevado do Índice Governança Eficiente (IGE). 

 

4. RESULTADOS 

Esta seção está dividida em duas subseções: a primeira apresenta uma análise 

descritiva dos fatores que influenciam as variações no índice de governança eficiente e a 

segunda seção apresenta os resultados da estimação de um modelo Probit ordenado visando 

identificar a capacidade do produtor de alcançar maior índice de governança e eficiência se 

valendo de empresas atravessadoras. 

4.1 Análise descritiva 

De modo a iniciar a identificação dos possíveis fatores que influenciam as variações 

no índice de governança eficiente, faz-se aqui uma prévia análise descritiva relacionando as 

características do produtor ao nível de IGE.  Tomando produtores que apresentam baixo nível 

de governança não apresentando nenhumas das características que compõe esse índice (IGE) 



 
 

nível 1 (126 observações); baixo governança nível 2 (296 observações); nível 3 médio de 

governança (160 observações); nível de governança eficiente (15 observações). 

Assim, para melhor compreensão a respeito da governança eficiente do Polo Petrolina/ 

Juazeiro, será feito um estudo das características da variável dependente e de suas respectivas 

variáveis explicativas. A Tabela 1 descreve a média, a moda, o desvio padrão, valor mínimo e 

o máximo das variáveis dependente e explanatórias da amostra.  

Pode-se observar que, para a variável IGE a moda amostral é 1, com mínimo de 0 e 

máximo de 3. No que tange à variável uso de empresas atravessadoras (EMPATRAV) a 

média amostral corresponde a 0,079 pontos (numa escala que varia entre 0 e 1) com um 

coeficiente de variação 342,3704 mostrando o quão dispersa é a variável. No total da amostra, 

apenas 7,87% dos produtores usa empresas atravessadoras para escoar sua produção. 

Indicando que boa parte dos produtores não consegue desenvolver uma capacidade produtiva 

condizente com os padrões internacionais de comercialização. Contudo, ainda que se observe 

a relação positiva entre tais variáveis, a correlação linear entre elas é reduzida, de apenas 

0,1235. 

Quanto às variáveis que identificam decisões de curto prazo tomadas pelo produtor, 

que tem influência sobre o IGE, o planejamento de colheita (PLANEJCOLH), planejamento 

de cliente (PLANEJCLIENTE), a administração do lote ser feita por membros da família 

(LOTEADMPARTFAM), onde ambas apresentam uma relação positiva com a variável 

dependente contando com uma correlação linear entre cada uma dessas variáveis com IGE de 

0.2351, 0.1818, 0.0978, respectivamente.  

Também foi identificada uma relação positiva e significante entre IGE e as variáveis 

que identificam a capacidade de especificação dos produtores são elas a forma como o 

produto é vendido, se é pós classificado e embalado (POSCLASSIFEMB), se os funcionários 

participam de treinamento (TREINAMFUNC) e produtores participam de treinamentos 

(TREINAM), que apresentam uma correlação respectivamente de 0,1526, 0.2436, 0.2432. 

 

Tabela 1- Estatísticas dos dados utilizados na regressão do modelo Probit ordenado 

Variável Moda Média Desvio-padrão CV Mínimo Máximo 
IGE 1 1,107203 0,7543376 68,13 0 3 
EMPATRAV 

PLANEJATIV 

PLANEJCOLH 

PLANEJCLIENTE 

POSCLASSIFEMB 

LOTEADMPARTFA

M 

COMPRPRAZO 

TREINAMFUNC 

TREINAM 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0,078727 

0,899159 

0,920634 

0,433098 

0,391681 

0,739864 

0,860971 

0.133898 

0,718166 

0,269538 

0,301370 

0,270546 

0,495940 

0,488549 

0,439079 

0,346266 

0,465635                

0,450275 

342,3704 

33,5168 

29,3869 

114,5098 

124,7313 

59,3459 

40,2180 

347,7535 

62,6978 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela Plantec Planejamento e 

Engenharia Agronômica Ltda 

 

Vale ressaltar que o IGE médio da região com base na amostra dos produtores 

entrevistados foi de 1,107203 ficando concentrado no nível governança 2 e 3, sendo que 

21,11% dos produtores se encontram no nível 1, 49,58 % no nível 2, 26,80% nível 3, 2,51% 

nível 4. Esses resultados indicando que os produtores da região apresentam uma estrutura de 

governança que não chega ao nível máximo que seria se envolver com problemas da 

comunidade, ter controle financeiro e ter certificação.  

Assim, a partir da análise gráfica exposta abaixo, é possível ver a distribuição de 

probabilidade de cada uma das variáveis explicativa para com IGE, podendo com isso analisar 

como fica a situação do produtor quando tem ou não determinadas características. 



 
 

No gráfico 1 tem-se a distribuição em percentual de ocorrência de zero e um, do 

produtor que não utiliza e o que utiliza empresas atravessadoras, onde se pode ver quando não 

há utilização de empresas atravessadoras a maior parte da densidade do produtor fica 

concentrada no nível 2, quando ele passa a utilizar o serviço de empresas atravessadoras tem-

se uma maior concentração no nível 3, que se caracteriza por ter pelo menos dois dos 

requisitos do IGE. 

Percebe-se uma mudança substancial na distribuição de probabilidade a partir da 

análise do gráfico 1, quando o indivíduo não utiliza empresas atravessadoras a média se 

encontra no nível 2, quando passa haver o uso de empresas atravessadoras há uma migração 

para o nível 3 sendo este agora o detentor da maior concentração de produtores e os que foram 

mais eficientes migraram para o nível 4. Mostrando que o uso de empresas atravessadoras 

influenciou o índice de governança eficiente no contexto da região no qual eles estão 

inseridos. Dito de outra forma, o uso de empresas atravessadoras aumenta o IGE . 
 

 

Gráfico 1 – Empresas atravessadoras versus IGE 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

Quanto a distribuição de probabilidade da variável planeja atividade, como vemos no 

gráfico 2, pode-se observar que houve um deslocamento visível onde na situação em que o 

produtor não planeja atividade há uma concentração no nível 1, ao passo que quando o 

produtor resolve fazer o planejamento da atividade agrícola há uma migração para os níveis 

mais elevados de governança de forma que a maior concentração se dá no nível 2. 
 

Gráfico 2 – Planejamento de atividade agrícola versus IGE  

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 



 
 

O gráfico 3 apresenta o percentual de ocorrência de zero e um do produtor que não 

realiza planejamento de colheita e o que realiza esse planejamento, de modo que quando não 

há a maioria dos produtores se concentram no nível 1 migrando para os níveis 2 e 3 quando os 

produtores passam a realizar planejamento de colheita, mostrando que quando há esse 

planejamento há um aumento do IGE ao passo que há uma migração para os níveis maiores.  

 
Gráfico 3 – Planejamento de colheita versus IGE 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

O planejamento de cliente mostrado no gráfico 4, apresenta uma correlação positiva 

com a variável dependente de 0,1818 como visto na tabela 1, mostrando também que quando 

não há planejamento de cliente a maioria dos produtores se concentram no nível 2 migrando 

para os níveis 3 quando os produtores passam a realizar planejamento de cliente e aqueles 

produtores que conseguem ser mais eficientes migram para o nível 4, mostrando que quando 

há esse planejamento há um aumento do IGE.  

 

 
Gráfico 4 – Planejamento de cliente versus IGE  

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

Houve uma variação na distribuição quando a venda do produto não é feita 

classificada e embalada, a média estava no nível 2, de acordo com o gráfico 5, quando o 

produtor passa a vender o produto com essas diferenciação tem-se uma migração do nível 2 

para o 3 mostrando que produtores com maior capacidade de melhorar a forma de 

comercialização do seu produto implica em ter um índice de governança mais eficiente. 

 
 

 

 



 
 

     Gráfico 5 – Forma de venda do produto versus IGE 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

Quanto à distribuição de probabilidade da variável compra a prazo, como vemos na 

tabela 6, quase não há variação na distribuição de probabilidade da situação do produtor que 

não efetua compra a prazo para o produtor que o faz, uma vez que uma grande maioria de 

produtores realiza compra a prazo (cerca de 86 %).  

 

 
Gráfico 6 – Tipo de compra versus IGE  

                           Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

                           Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

O gráfico 7, mostra que, quando os funcionários não participam de treinamento há 

uma maior densidade de produtores no nível 2, quando é feito o treinamento de funcionários 

há  um deslocamento da distribuição para a direita significando que há uma migração do nível 

dois para os níveis 3 e 4 para aqueles que conseguem ser mais eficientes. Mostrando que o 

treinamento de funcionários influenciou positivamente o IGE da região, onde esses 

apresentam uma correlação positiva de 0,2436. 

 

 

 

 
 



 
 

Gráfico 7 – Treinamento de funcionários versus IGE 

                          Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

                          Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

O gráfico 8, mostra que quando os produtores não participam de treinamento há uma 

maior densidade de produtores no nível 2. Já quando é feito o treinamento de funcionários há  

um deslocamento da distribuição para a direita significando que há uma migração do nível 

dois para os níveis 3 e 4 para aqueles que conseguem ser mais eficientes. Mostrando que o 

treinamento de funcionários influenciou positivamente o IGE da região, onde esses 

apresentam uma correlação positiva de 0,2432. 

 
Gráfico 8 – Produtor participa de treinamento versus IGE  

                          Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela  

                          Plantec Planejamento e engenharia Agronômica Ltda 

 

 

4.2 Resultados da estimação do modelo Probit Ordenado  

 

Este trabalho visa identificar a capacidade do produtor de alcançar maior índice de 

governança e eficiência se valendo de empresas atravessadoras para comercialização de seus 

produtos. 

Os resultados obtidos para o modelo Probit Ordenado são descritos na tabela 1. 

As estatísticas LR χ2(4) e log pseudo-verossimilhança apontam para modelo Probit ordenado 

apropriado, em que se verifica que a probabilidade de alcançar um nível de governança 

eficiente tende a se elevar quanto maior for o planejamento de colheita e cliente, a venda de 

produtos classificados e embalados, com funcionários e produtores participam de treinamento. 

A utilização de empresas atravessadoras não foi suficiente para impactar a variável 

dependente. O número de observações utilizadas corresponde foi de 597, restando 471 

produtores tendo em vista a ocorrência de missing values relativos às respostas sobre a 

situação dos produtores em relação às variáveis que formam a variável dependente  IGE (se 



 
 

envolver com problemas da comunidade, controle financeiro, ter certificação ), bem como 

missing values relativos às variáveis explicativas.  

Vale destacar, ainda, que a amostra utilizada na estimação desse modelo exclui os 

produtores que não produzem manga e/ou uva, visto que os produtores de manga e uva são os 

que geralmente desenvolvem uma maior capacidade de exportação, necessitando toda via ter 

um maior índice de governança eficiente.  

 
Tabela 2 - Estatísticas do modelo conjunto básico 
Variáveis  Coeficientes Ef marginal

 1
 

EMPATRAV 

PLANEJATIV 

PLANEJCOLH 

PLANEJCLIENTE 

POSCLASSIFEMB 

LOTEADMPARTFAM 

COMPRPRAZO 

TREINAMFUNC 

TREINAM 

0, 165
NS 

0, 240
NS 

0, 031* 

0, 053**
 

0, 092*** 

0, 114
NS

 

0, 343
NS

 

0, 040* 

0, 035* 

0, 0135105
NS

 

0, 0034725
NS

 

0, 0066996* 

0, 0066376** 

0, 0049013*** 

0, 0034979
NS

 

-0, 0038479
NS

 

0,0117976** 

0, 0065393* 

Estatística LR χ2(9) 

Log pseudo-verossimilhança 

Nº de observações 

91.88 

-455.43047 

471 

 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: *Significativo a 1%.**
 
Significativo a 5%. *** Significativo a 10%. 

 

Antes de analisar os resultados desse modelo, é interessante comentar as 

variáveis cujos coeficientes não são significantes. O uso de empresas atravessadoras, que 

poderia captar o efeito de uma maior autonomia do produtor com a atividade agrícola, não foi 

significante, mas por ser uma variável dummy traz a informação de que não há efeito do uso 

de empresas atravessadoras sobre o IGE, assim como planejar atividades, ter participação de 

familiares na administração do lote, compra a prazo. Mostrando que as decisões que de fato 

impactam sobre o maior índice de eficiência são provenientes de decisões de curto prazo 

como o planejamento de colheita e cliente, a venda de produtos classificados e embalados, 

com funcionários e produtores participam de treinamento. Mostrando a dificuldade do 

pequeno produtor, em sair do seu ambiente de conforto buscando mercados mais promissores. 

De forma, que esta requer melhores estruturas de governança, por conseguinte, maior custo de 

transação. 

Esse quadro reforça a ideia de que um maior cuidado com treinamento de funcionários 

e com a forma como o produto é vendido, embalado e classificado poderá aumentar a 

probabilidade de produtor está no nível 4, sem precisar recorrer ao uso de atravessadores no 

curto prazo. 

Os efeitos marginais indicam o quanto à probabilidade de ocorrência em 

uma das categorias da variável dependente (IGE) pode variar diante de alterações em 

determinada variável explanatória. Para tanto, é necessário estipular uma condição inicial 

referente às características do produtor, o que normalmente é feito sobre um “produtor 

médio”, que assumiria valores para as variáveis explicativas do modelo correspondentes à 

média ou à mediana amostral em cada característica. Assim, a análise dos efeitos marginais 

parte de um choque em certa característica do “produtor médio” para se verificar as alterações 

na distribuição de probabilidades de ocorrência em uma das categorias da variável 

dependente. 

Na amostra completa, de 471 produtores, as modas amostrais das variáveis 

explanatórias disponíveis na tabela 1 correspondem a: EMPATRAV = 0 (não usa empresa 

atravessadora); PLANEJATIV=1 (planeja atividade); PLANEJCOLH=1 (planeja colheita);  

PLANEJCLIENTE= 0 (planeja cliente); POSCLASSIFEMB= 0 (venda do produto feita 



 
 

classificado em embalado)  LOTEADMPARTFAM= 1 (a família participa da administração 

do lote)  COMPRPRAZO=1 (compra é feita a prazo)  TREINAMFUNC=0 (funcionários 

participam de treinamento) TREINAM= 1 (os produtores participam de treinamento). Estas 

seriam, portanto, as características do “produtor médio” do Polo Petrolina Juazeiro. 

Antes de explanar sobre os efeitos marginais de cada variável explicativa, é 

importante destacar que, de acordo com as estimativas realizadas a partir dos resultados da 

tabela 1, o “produtor médio” teria a seguinte distribuição de probabilidades de ocorrência em 

cada categoria da variável dependente: 17,1% estar no nível 1 do índice de governança 

eficiente (IGE); 58%  de estar no nível 2; 24,21% de pertencer ao nível 3; 0,65 %; de se tornar 

produtor nível 4. Esse resultado, portanto, é tratado como a dimensão do fenômeno da 

eficiência de governança no Polo Petrolina-Juazeiro.  

Passando finalmente à análise dos fatores que influenciam a probabilidade do IGE, de 

acordo com os resultados do modelo apresentado na tabela 2 o conjunto de melhor ajuste, vale 

ressaltar os seguintes pontos: 

 A mudança da variável planejar colheita de 0 para 1, aumenta 0, 667% chance de IGE 

chegar ao nível 4. 

 Por sua vez, a mudança da variável planejar cliente de 0 para 1 da variável aumenta 

em cerca de 0,664%  a chance de se chegar ao nível 4 do IGE. 

 A mudança da variável POSCLASSIFEMB de 0 para 1 aumenta a chance de se chegar 

ao nível 4 de 0,49%. 

 A mudança da variável TREINAMFUNC de 0 para 1 aumenta 1,17% a chance do IGE 

chegar ao nível 4. 

  A mudança da variável  TREINAM de 0 para 1 aumenta 0,653% a chance do IGE 

chegar ao nível 4  

 

As variáveis que foram excluídas devem ao fato de seus respectivos coeficientes não 

serem significantes. Portanto, não apresentam efeito de explicação do IGE. Esses resultados 

são tratados como a dimensão do fenômeno da eficiência de governança no Polo Petrolina-

Juazeiro.  

A brevidade quanto aos comentários relativos a esses resultados deve-se à intenção de 

pormenorizar a análise relativa às variáveis de controle significantes dos modelos OPROBIT. 

A tabela 3 descreve uma simulação simultânea com as variáveis significantes do modelo. A 

realidade a ser simulada (chamada situação A) considera que o produtor usa empresas 

atravessadoras (EMPATRAV= 1 ); em seguida, não planeja colheita (PLANEJCOLH =0) 

situação B; A situação C planeja cliente (PLANEJCLIENTE = 1); venda do produto 

classificado e embalado (POSCLASSIFEMB = 1)  situação D; Administração do lote não ser 

feita por membros da família (LOTEADMPARTFAM= 0 ) situação E; Funcionários 

participar de treinamentos (TREINAMFUNC = 1); situação G produtor não participar de 

treinamento  (TREINAM = 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 3 - Simulações simultâneas com as variáveis significativas do modelo OPROBIT 
Discriminação Nível 1 Nível 2 Nível 3  Nível 4  

Produtor mediano  22,64% 58,34% 18,66% 0,36% 

Situação A: produtor mediano + 

(EMPATRAV=1) 

11,48% 55,04% 32,19% 1,28% 

Situação B: PLANEJACOLH = 0 49,02% 45,53% 5,40% 0,032% 

Situação C : PLANEJCLIENTE = 1 13,88% 56,73% 28,42% 0,94% 

Situação D: POSCLASSIFEMB = 1 15,86% 57,63% 25,75% 0,74% 

Situação E: LOTEADMPARTFAM= 0 20,52% 56,68% 13,60% 0,10% 

Situação F: TREINAMFUNC = 1 10,58% 54,17% 33,78% 1,44% 

Situação G: TREINAM = 0 37,50% 52,97% 9,42% 0,09 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela Plantec Planejamento e 

engenharia Agronômica Ltda 

 

Esses resultados mostram que, independente de usar ou não empresas atravessadoras, 

ter planejamento de colheita, planejamento de cliente, vender o produto classificado e 

embalado, ter a administração do lote não seja feita pelas famílias funcionários participando 

de treinamento, os produtores não participarem de treinamentos, a chance de ocorrência do 

produtor nível 4 não apresenta uma variação considerável, mostrando que a maioria dos 

produtores se concentram nos níveis um e dois, corroborando com o que já foi dito 

anteriormente, onde os pequenos produtores dentro de seu contexto não conseguem alcançar 

um nível de governança eficiente.  

Assim, como se ver na tabela 4, mesmo em um cenário ideal, onde se tem uso de 

empresas atravessadora, planejamento de cliente de colheita, funcionários e produtores 

treinados, ainda assim a sua maior chance de o produtor ter pelo menos duas das condições 

necessárias para alcançar uma estrutura de governança eficiente é de 61,88%, Já alcançar o 

nível 4 é pouco provável, já que apenas 12,48% podem alcançar.  

 

 

Tabela 4 - Simulações simultâneas com as variáveis significativas do modelo OPROBIT 

Discriminação Nível 1 Nível 2 Nível 3  Nível 4  

Cenário ideal  1,12% 2,45% 61,88% 12,48% 
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da pesquisa de campo realizada pela Plantec Planejamento e 

engenharia Agronômica Ltda 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo a literatura, produtores que apresentam uma estrutura de governança mais 

eficiente que consequentemente incorriam em maiores custos de transação, acabavam por 

desenvolver melhores condições para comercialização. Nesse contexto, foi possível 

desenvolver um modelo empírico associado a ECT, com o objetivo de identificar a 

capacidade do produtor do polo Petrolina-Juazeiro de alcançar maior índice de governança e 

eficiência se valendo de empresas atravessadoras para comercialização de seus produtos. 

Identificou-se que há uma concentração de produtores no nível 2 e 3 do IGE indicando 

que os produtores da região apresentam uma estrutura de governança que não chega ao nível 

máximo que seria se envolver com problemas da comunidade, ter controle financeiro e ter 

certificação. As distribuições de probabilidade para cada uma das variáveis explicativas para 

com o IGE são compatíveis com resultados mostrando que produtores com determinadas 

características apresentam uma migração para níveis mais eficientes de governança.   



 
 

Diante dos resultados obtidos pelo modelo probit ordenado, verificou-se que chegar a 

um nível de governança eficiente no Polo Petrolina – Juazeiro é uma situação bem rara, no 

sentido de que as chances do “produtor médio” venha a ascender ao nível 4, maior eficiência, 

do Índice de Governança Eficiente (IGE) é apenas 0,65%. Já o uso de empresas 

atravessadoras como meio de escoar a produção os resultados mostram que não apresenta 

efeito sobre o produtor atingir maior IGE.  

O maior IGE está associado às decisões de curto prazo como o planejamento de 

colheita e cliente, a venda de produtos classificados e embalados, com funcionários e 

produtores participam de treinamento. Ao passo que mudanças nessas variáveis de zero para 

um aumenta a chance de IGE chegar ao nível 4 respectivamente em 0,667%, 0,664%, 0,49%, 

1,17%  e 0,653%. Assim, um maior cuidado com treinamento de funcionários e de produtores 

e com a forma como o produto é vendido, embalado e classificado poderá aumentar a 

probabilidade de produtor atingir o nível 4 (maior nível), sem precisar recorrer ao uso de 

atravessadores no curto prazo. 

Além disso, mesmo em um cenário ideal, onde se tem uso de empresas atravessadora, 

planejamento de cliente de colheita, funcionários e produtores participam de treinamentos, 

ainda assim a sua maior chance é de ter pelo menos duas das condições necessárias para 

alcançar uma estrutura de governança eficiente com 61,88%. Já alcançar o nível 4 é pouco 

provável, já que apenas 12,48% podem alcançar.   

No entanto, diante do contexto da região onde os produtores não abandonaram hábitos 

antigos de organização de seu sistema produtivo, não se consegue desenvolver uma estrutura 

de governança compatível com os ditames do mercado externo. Mostrando que, mesmo tendo 

uma estrutura de governança factível os pequenos produtores do Polo não conseguem 

entender o processo necessário para desenvolvimento de uma estrutura de governança 

eficiente. 

Ante ao acima exposto, verifica-se que o uso de empresas atravessadoras não tem 

surtido efeito junto aos agricultores familiares do polo Petrolina-Juazeiro. 

Como alternativa de desenvolvimento para a região, o foco de políticas setoriais poderia focar 

em incentivar a realização de práticas de gerenciamento financeiro entre os produtores com 

enfoque nos custos de produção; efetuar medidas de redução da incidência do comércio 

realizado por meio de atravessadores, estimulando a realização de contratos entre produtores e 

demandantes (garantia de preço) e reformular a gestão das organizações de produtores locais, 

dando maior dinamismo às estratégias de associativismo. 
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