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Resumo:
O Sistema Agroindustrial do Tomate na região Sul do Estado de Goiás, possui grande
representatividade nessa região em relação à produção e industrialização do produto. O objetivo do
estudo foi de analisar a competitividade do Sistema Agroindustrial do Tomate na região Sul do Estado
de Goiás, por meio da identificação das principais barreiras e das oportunidades existentes para a
cultura, gerando um diagnóstico importante para fornecer subsídios à melhoria da coordenação e da
competitividade. Tendo como objetivos específicos: Identificar as principais barreiras e oportunidades
existentes para a cultura; Fornecer subsídios à melhoria da coordenação e da competitividade desse
sistema. O método utilizado foi o da pesquisa exploratória, sendo no primeiro momento consultas
bibliográficas relevantes sobre o agronegócio de tomate, buscando identificar a importância
socioeconômica e principais tendências, foram elaborados questionários semiestruturados visando à
coleta por meio de entrevista, sendo entrevistados sete produtores rurais na cidade de Morrinhos,
Goiás. Para sistematização e análise dos dados foi utilizada a metodologia SWOT (Strenghs,
Weaknesses, Opportunities and Threats). A análise foi dividida em quatro grandes blocos, seguindo a
estrutura simplificada do sistema agroindustrial do tomate na região de Morrinhos, sendo apresentando
os principais resultados sobre Insumos, produção, comercialização e Industrialização. Pode-se
Concluir que no sistema agroindustrial do tomate na região Sul do estado de Goiás passou por
mudanças profundas, fundamentais para o aumento de sua competitividade e que isso contribuiu para
o desenvolvimento da cadeia e sua consolidação.
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Competitiveness analysis of the Agroindustrial Chain tomato in southern
Goiás
Abstract
The tomato Agroindustrial System in the southern region of the State of Goiás, has great
representation in this region for the production and industrialization of the product. The aim of the
study was to analyze the competitiveness of the Agroindustrial System tomato in South region of the
state of Goiás, by identifying the main barriers and existing opportunities for culture, generating an
important diagnosis to provide subsidies to improve coordination and competitiveness. With the
following objectives: Identify the main barriers and opportunities for culture; Provide subsidies to

improve the coordination and competitiveness of the system. The method used in the research was
exploratory research, being the first time relevant bibliographic consultations on the tomato
agribusiness in order to identify the socioeconomic importance and key trends, semi-structured
questionnaires were developed aiming at gathering through interviews, being interviewed seven
farmers in the city of Morrinhos, Goiás. To systematize and analyze the data we used the SWOT
methodology (Strenghs, Weaknesses, Opportunities and Threats). The analysis was divided into four
large blocks, following the simplified structure of the tomato agroindustrial system in Morrinhos
region, and presenting the main findings of inputs, production, marketing and industrialization. One
can conclude that the tomato agribusiness system in southern Goiás state has undergone profound
changes, critical to increasing its competitiveness and that this contribu ted to the development of the
chain and its consolidation.
Key-words: Agroindustrial System, Tomato, Competitiveness.

1 Introdução
O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é um dos produtos olerícolas com mais utilização
no mundo para consumo fresco ou processado juntamente com a batata, a cebola e o alho
(VILELA, 2001). O tomate é a uma das hortaliças mais consumidas no Brasil, figura entre as
mais plantadas e é considerada pelos nutricionistas, um dos frutos com maiores valores
nutricionais para consumo humano. A cultura do tomate é a terceira hortaliça com maior
volume de produção no Brasil. São comercializadas, anualmente, cerca de 1,5 milhões de
toneladas dentro do Brasil (EMBRAPA, 2011).
Desde 1990, a cultura do tomate vem se expandindo na região Centro-Oeste, onde a baixa
umidade relativa do ar e as temperaturas amenas, entre os meses de março e setembro,
favorecem o cultivo do tomateiro (EMBRAPA, 1994). Os solos profundos, bem drenados e a
topografia plana existente nas áreas de produção desses Estados facilitam a mecanização e
permitem o uso de grandes sistemas de irrigação (EMBRAPA, 1994). A agroindústria
brasileira tem capacidade instalada para processar 22.089 toneladas diárias, em 35 unidades
processadoras, distribuídas nos Estados do Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais e
São Paulo (EMBRAPA, 2011).
Em virtude das características apresentadas na produção, beneficiamento, processamento e
comercialização, os cultivos de tomate são dirigidos ao abastecimento industrial ou ao
consumo in natura, constituindo-se em duas cadeias produtivas distintas desde as variedades
utilizadas, formas de cultivo até o consumo final (CAMARGO et al., 2006).
As principais perguntas do estudo são: Qual a importância da análise de SWOT neste
seguimento? Qual a maior dificuldade encontrada para a distribuição do produto?
Justifica-se o estudo porque apesar do enorme potencial do mercado agro alimentar brasileiro
(em produção e em consumo) o Brasil ocupa uma posição relativamente modesta no
comércio, esta entre os principais produtores mundiais de vários produtos agrícolas (café,
suco de laranja, cana de açúcar, banana, mandioca, soja, cacau,...).
2 Competitividade da Cadeia Agroindustrial
Seguindo essa visão, o agronegócio pode ser definido como sendo um somatório de operações
de produção e distribuição de suprimentos agrícolas (insumos); produção nas unidades
agrícolas, armazenagem, processamento e distribuição dos produtos agrícolas; e itens
produzidos a partir deles (DAVIS; GOLDBERG, 1957).

Nas discussões sobre a definição e o enfoque do agronegócio que poderiam ser melhor
utilizado, surgiu dois importantes conceitos: o conceito de sistema e o de cadeia
agroindustrial. Batalha et al. (2005) destaca que eles são comumente confundidos, mas que
são expressões que representam espaços de análise diferentes e se prestam a diferentes
objetivos.
Os Sistemas Agroindustriais (SAG) tem uma definição aproximada de agribusiness utilizada
por Davis e Goldberg (1957), pois ambas não tem um foco no produto especifico e a análise
tem maior abrangência envolvendo além da atividade agrícola, propriamente dita, envolvem
também os agentes responsáveis pelos insumos necessários para a produção agrícola, a
indústria de transformação e o varejo.
O sistema agroindustrial pode ser composto por seis conjuntos de atores definidos entre:
agricultura, pecuária e pesca; indústrias agroalimentares, distribuição agrícola e
agroalimentar; comércio internacional; consumidor e indústrias e serviços (BATALHA;
SILVA, 2007). Na visão de Zylbersztajn (2000) o conceito de SAG é utilizado quando se
deseja envolver outros elementos além da cadeia vertical de produção. Visto assim, o SAG é
uma relação de contratos entre empresas e agentes, visando chegar ao consumidor final.
Zylbersztajn (2000) ainda destaca que é um conceito fortemente influenciado pelo ambiente
institucional e as organizações que dão suporte ao funcionamento do sistema.
A cadeia produtiva refere-se às atividades distintas do processo produtivo em que os insumos
são transferidos e transformados, distribuídos e comercializados, sem restrição geográfica e
não necessariamente envolvendo outros agentes além das empresas, como instituições de
ensino, pesquisa e extensão (ARAÚJO, 2007).
2.1 Competitividade dos Sistemas Agroindustriais
O termo competitividade começou a ser amplamente utilizado nos últimos anos por empresas
e produtores rurais, mas todos que tentam fazer uso desse conceito acabam encontrando na
literatura especializada várias definições, o que torna confuso a utilização do termo
competitividade (SILVA; BATALHA, 1999).
As empresas agroindustriais competitivas são aquelas que conseguem reconhecer as
especificidades das transações com as quais lidam, apresentando a capacidade de desenvolver
e sustentar vantagens competitivas frente aos seus concorrentes (SIFFERT FILHO;
FAVERET FILHO, 1998). Nesse sentindo, João e Lourenzani (2011) defendem que a
competitividade das agroindústrias está atrelada a fatores endógenos e exógenos às firmas,
pois vantagens competitivas dependem da eficiência da cadeia de valor e também de
condições relacionadas à infraestrutura, políticas governamentais, pesquisa etc.
A competitividade do SAG tem como pontos críticos quatro fatores: (I) intervenção
governamental; (II) baixas barreiras tecnológicas à entrada e crescentes barreiras de escala;
(III) mudanças nos padrões de distribuição: crescente concentração dos canais de
comercialização; (IV) mudanças nos padrões de consumos: novos hábitos e demandas dos
consumidores (SIFFERT FILHO; FAVERET FILHO, 1998).
Para Farina e Zylbersztajn (1994), as quatro forças que interferem na competitividade do
agronegócio são: (I) o ambiente macroeconômico; (II) as tendências sociais e demográficas;
(III) o acesso a equipamentos/tecnologias; (IV) as regulamentações governamentais.
Já para Duren et al. (1991) que adotam o caráter sistêmico das forças que influenciam a
competitividade dos sistemas, os autores também adotam quatro grupos de fatores que podem
interferir no desempenho competitivo do SAG, são eles: (I) fatores controláveis pelo governo;

(II) fatores controláveis pela firma; (III) fatores quase controláveis; (IV) fatores não
controláveis, nem pela firma e nem pelo governo.
3 Metodologia
O presente estudo apresenta características predominantes de pesquisa exploratória. O
objetivo principal da pesquisa exploratória é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
instituições, seu planejamento é bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos
mais variados aspectos relativos ao fato estudado (GIL, 2002). Tendo isso em vista, a
estrutura metodológica do estudo foi dividida em duas etapas: levantamento de dados
secundários e um estudo empírico baseado em entrevistas.
No primeiro momento, foram consultadas referências bibliográficas relevantes sobre o
agronegócio de tomate, buscando identificar a importância socioeconômica e principais
tendências. No segundo momento, foram realizadas entrevistas com alguns agentes-chave da
cadeia agroindustrial do tomate, na região de Morrinhos - GO. O tipo de amostragem adotado
foi intencional por julgamento, que é aquela que mesmo sendo não probabilística atende a
certos critérios no momento da seleção da amostra, nesse caso tamanho e local (COOPER;
SCHINDLER, 2004).
Foram elaborados questionários semiestruturados, visando à coleta de dados primários por
meio de entrevista junto a uma amostra não probabilística de agentes da cadeia produtiva do
tomate para processamento industrial na cidade de Morrinhos, Goiás. Também foram
entrevistados sete produtores rurais, sendo quatro grandes produtores, dois médios e um
pequeno. A classificação dos mesmos obedeceu à utilizada pelas agroindústrias locais.
Segundo os representantes das agroindústrias, pode-se considerar grande produtor aquele que
cultiva mais de 700 hectares, médio produtor o que cultiva entre 300 a 700 ha e pequeno o
produtor com área cultivada abaixo de 300 ha.
Para sistematização e análise dos dados foi utilizada a metodologia SWOT (Strenghs,
Weaknesses, Opportunities and Threats). A análise é a avaliação global das forças e
fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa/setor, sendo que esses fatores externos –
não controláveis e aqueles são variáveis internas – controláveis (MINTZBERG et al., 2000).
É um instrumento simples e poderoso na sua utilização, sendo amplamente utilizado pelo
mundo no momento da análise de uma organização, do qual derivam estratégias pró-ativas,
para aproveitar oportunidades, ou reativa, para minimizar as ameaças (CASTRO et al., 2005).
4 Resultados e Discussão
A tomaticultura brasileira coloca o país entre os maiores produtores de tomate do mundo. Em
2011 a área plantada no Brasil foi de 71 mil hectares, área 5% maior do que plantada em
2010, que foi de 68 mil hectares. Houve um aumento também em relação à quantidade
produzida de tomate, em 2010 a produção foi de 4,1 milhões de toneladas, já em 2011 a
produção foi de 4,4 milhões, perfazendo um aumento de 8% na quantidade produzida (IBGE,
2013).
Goiás possui a maior área plantada de tomate, com 18 mil hectares plantados com a cultura
em 2011, com uma produção no mesmo ano de 1,4 milhões de toneladas, colocando o Estado
como o maior produtor do fruto no Brasil (IBGE, 2013). O processamento de tomate na
agroindústria é muito importante no Estado, cerca de 67% do tomate produzido dentro do
Estado segue para o processamento industrial, demonstrando a força desse segmento dentro
do Estado (GAMEIRO et al., 2007).

4.1 Análise SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities and Threats)
Após a coleta dos dados iniciou-se a sistematização dos mesmos por meio da análise SWOT.
Para que facilitar o entendimento tanto do macro como do microambiente, dividiu-se a análise
em quatro grandes blocos, seguindo a estrutura simplificada do sistema agroindustrial do
tomate na região de Morrinhos, descritos a seguir. No final da análise é apresentado um
quadro resumo com os principais resultados sobre os Insumos; produção; comercialização e
industrialização.
Os insumos fazem parte dos componentes essenciais para a produção agrícola, podendo ser
descritos, de uma forma simplificada, como todo material destinado à produção,
compreendendo sementes, implementos, adubação, agroquímicos, terra, entre outros fatores
para a produção (BATALHA, SILVA, 2007). Insumos, em uma ou outra interpretação,
podem ser entendidos como os fatores primários necessários para o início da atividade de
produção (DULLEY; MIYASAKA, 1994).
Com essa visão, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) estabeleceu uma
parceira com os produtores da região visando: desenvolver variedades que melhor se
adaptassem a região e resultassem em maior produtividade, a oportunidade de estudar o
comportamento dos agroquímicos utilizados na cultura, como controle de doenças, plantas
daninhas e insetos e o comportamento dos frutos em relação a esses agroquímicos. Os
produtores da região também procuram sempre garantir para o seu processo produtivos
produtos com maior qualidade, indicando a profissionalização da atividade e a busca por
maior produtividade das áreas de produção.
O que pode ser observado que é região estudada está passando por um intenso processo de
mudança em relação ao seu cenário agrícola. Tem ocorrido aumento de maneira intensa de
áreas destinadas a produção de cana-de-açúcar, isso tem causado uma escassez de terras, bem
como o encarecimento do arrendamento das terras disponíveis. Em muitos casos, como
relatado por parte da indústria processadora, alguns produtores abandonam a tomaticultura
para arrendar suas áreas de produção para a produção de cana-de-açúcar, devido os valores
pagos pelas usinas no hectare arrendado.
Outro ponto observado é a dificuldade dos produtores em conseguirem produzir mudas de
qualidade, mesmo que o sistema agroindustrial tente solucionar o problema, produzindo as
mudas e fornecendo-as aos produtores no momento da aquisição dos insumos.
Outra questão é a falta de cooperação entre os produtores da região em relação aos seus
sistemas produtivos. Os produtores agem de maneira isolada, tomando decisões que por
muitas vezes podem atrapalhá-lo em relação aos seus faturamentos. O que se pode observar é
falta de uma cooperativa de produtores para que eles consigam pressionar as processadores
em relação a melhores preços, aquisição de insumos e produção de mudas por eles mesmos.
Na busca pelo aumento da competitividade do sistema agroindustrial do tomate e o seu
efetivo crescimento, ações tem sido registradas pelos diversos elos que compõem o Sistema
Agroindustrial do Tomate.
Alguns produtores e representantes das agroindústrias demonstraram esperanças em relação à
expansão da cultura da cana-de-açúcar, alegando que a cultura apresenta a característica de
necessidade de rotação de cultura e isso pode representar uma oportunidade para a produção
de tomate, sendo uma das culturas que podem compor o cenário de rotação com a cana de
açúcar.

A quebra da safra ocorrida no último ano tem representado uma ótima oportunidade para os
produtores expandirem sua área de produção, pois o tomate tem alcançado valores bem
superiores em relação ao outros anos.
Assim como outras culturas o tomate tem seus valores de insumos e de comercialização
ligados à variação cambial, pois seus preços são atrelados à cotação do dólar. Qualquer
variação sofrida seja para baixo ou para cima, durante o ciclo de produção pode representar o
ganho ou a perda significativa para os produtores, que apontaram essa oscilação como sendo
um dos principais fatores que ameaçam a sua permanência na atividade.
O elevado preço dos insumos nos últimos anos tem provocado o desaparecimento de
pequenos produtores de tomate, pois eles não conseguem adquirir os insumos necessários
para que possam ter uma produção competitiva. As agroindústrias relataram que sentem
dificuldade em financiar a produção de tais produtores, pois o índice de não pagamento do
financiamento é muito grande entre os pequenos.
A produção é o processo que ocorre “dentro da porteira”, sendo a transformação de insumos
em produtos agropecuários (ARAÚJO, 2007). Relacionado com suas características, pode ser
tanto destinado às empresas processadoras como ao consumidor final (BATALHA; SILVA,
2007), ou mesmo em algumas quantidades, destinados ao mercado externo (ARAÚJO, 2007).
No sistema agroindustrial do tomate é nesse elo que concentra o maior número de agentes
relacionados a produção, o que torna a sua análise mais complexa.
O tomate é cultivado há muitos anos no Sul do Estado de Goiás, principalmente na região de
Morrinhos - GO, objeto de estudo do presente trabalho. O que se pode notar nos produtores é
uma considerável experiência no cultivo dessas olerícola, o que constitui em uma vantagem.
Como a cultura apresenta tratos culturais específicos e cuidados mais minuciosos, o fator
experiência tem sido um ponto fundamental para a manutenção dos agricultores na cultura,
por conhecerem melhor o funcionamento da cadeia, os tratos culturais necessários com a
cultura.
Variedades de tomate mais adaptadas a região tem maximizado o ganho do produtor por área
plantada (produtividade e qualidade) e minimizado os riscos do período onde as doenças e os
insetos costumam atacar, por serem variedades mais resistentes a essas pragas.
Os produtores da região, assim como por parte da agroindústria, tem procurado cada vez mais
o amparo da assistência técnica especializada nessa cultura, sendo que essa assistência
conseguiu a classificação por parte dos produtores e da agroindústria como sendo de ótima
qualidade.
Em relação à rastreabilidade da produção, todas as empresas praticam esse processo, pois é
importante saber de onde vem o tomate que está sendo processado, qual lote ele pertence,
quais foram os tratos culturais e o sistema de produção utilizado pelo agricultor. As empresas
monitoram de maneira rigorosa os processos produtivos, para que não haja a fuga dos padrões
de produção pré-definidos em contrato assinado previamente entre produtores e indústria
processadora.
A cultura do tomate ainda é classificada pelos agentes do Sistema Agroindustrial e por órgãos
reguladores como sendo uma cultura de risco em relação aos seus fatores de produção e
condução da cultura. Isso dificulta a obtenção de financiamentos em agência, que não
apresentam linhas de créditos específicas para a cultura, assim como a inexistência de seguros
agrícolas para a atividade.
A visão individualista de vários produtores da região pode ser considerada como entrave ao
crescimento da região produtora. Pois a falta de ações coletivas dificulta a transposição de

alguns gargalos apresentados, que enfrentados de maneira individual, podem ser
intransponíveis: a logística de distribuição dos frutos para a indústria processadora, aquisição
de mudas de melhor qualidade, aquisição de insumos com preços mais acessíveis, entre outras
ações estratégicas do setor.
A Produção Integrada de tomate é uma oportunidade aos agricultores de diminuírem seus
custos de produção através do monitoramento a aplicação de defensivos apenas no momento
onde a cultura do tomate apresentar necessidades, com isso os produtores podem investir seu
capital em outros fatores, como a colheita mecanizada da produção.
O aumento da qualidade da produção do tomate tem configurado também como uma
oportunidade, pois com produtos rastreados e com controle maior por parte da agroindústria, a
exportação dos produtos processados pode se tornar uma realidade para as agroindústrias da
região de Morrinhos, ampliando o espaço de comercialização dos produtores decorrentes da
atividade agroindustrial.
As tecnologias desenvolvidas, como transplantadeiras mais eficientes para a atividade de
plantio, assim como as colheitadeiras que aumentam a eficiência de colheita, antes eram
exclusivamente manual e onerosa.
Doenças e pragas tem representado a maior ameaça enfrentada pelos produtores da região. A
Mosca-Branca (Bemisia spp.) tem causando grandes perdas em lavouras da região, devido o
grande índice de infestação desse inseto. O controle dessa praga é caro e por vezes os
produtores não apresentam condições de adquirir os produtos necessários para o devido
controle, o que causa perdas. Um produtor relatou perda total de uma área de produção.
A falta de coordenação entre os produtores é uma grande ameaça, pois sem incentivo, os
mesmo ficam a mercê das pressões realizadas pela agroindústria. Com a cooperativa, como já
relatado, os produtores poderiam pressionar por melhores preços em relação à indústria
processadora e melhores preços na aquisição de insumos, pois negociando volumes grandes
de produtos os valores podem ser reduzidos significando ganhos para os produtores nos
fatores de produção.
Embora a cultura da cana-de-açúcar seja um meio de alavancar a cultivo de tomate através da
rotação de culturas, no cenário de curto prazo, o avanço da cultura para a Região Sul do
Estado de Goiás, pode impactar negativamente no tamanho das áreas de produção ou até
mesmo nas áreas destinadas a produção, havendo a migração de tomaticultores para a cultura
da cana-de-açúcar.
A comercialização pode ser entendida como sendo o conjunto de atividades realizadas por
instituições que se acham empenhadas na transferência de bens e serviços desde o ponto de
produção inicial até que eles atinjam o mercado consumidor final (PIZA; WELSH, 1968). Por
outra definição, a comercialização é a finalização do trabalho da produção, sendo a fase
intermediária entre a produção e a indústria e posteriormente entre essa e o varejista e/ou
consumidor final (BATALHA; SILVA, 2007).
Os contratos facilitaram a comercialização da produção e o controle de qualidade por parte da
indústria. Os produtores encontram um mercado certo para sua produção, não precisando agir
como em alguns anos passados, depois de produzir ter procurar para quem vender. E as
indústrias encontram segurança em relação ao suprimento da linha de produção e produtos
com qualidades exigidas por elas, não mais tendo que adquirir produtos abaixo do padrão para
o processamento.
A assistência técnica no momento da comercialização prestada pelos técnicos é outro ponto
forte para a produção da região, dado que a maioria dos produtores da região não tem
condições de realizar esse tipo de atividade sem assessoria.

As indústrias processadoras no intuito de melhorar a qualidade dos produtos advindos da
atividade agrícola estipulou um prêmio pela qualidade do produto, sendo o pagamento
diferencial de 5 a 10% no preço da caixa de tomate dos produtores que seguiram todas as
recomendações e procedimentos exigidos pela indústria no contrato assinado.
Quando não há o planejamento da produção por parte dos produtores e da agroindústria em
relação ao tempo de produção no campo, acontece muitas vezes de ocorrer o
sobrecarregamento da agroindústria no momento do processamento, gerando perdas para os
produtores, mas principalmente para a agroindústria.
O planejamento de colheita deve ser realizado criteriosamente, respeitando o tempo de
produção, pois o tomate no resiste muito tempo no campo depois que chega ao seu ponto de
colheita, causando perda no Grau Brix (quantidade de açúcar contida no fruto) e perda de
qualidade do fruto, o que gera perdas para ambos os lados. O que pode ser observado é que
esse planejamento não é muito comum entre os pequenos produtores, que não coordenam seu
tempo de produção com o tempo de processamento da indústria, gerando perdas para ambos
os lados.
O incentivo a criação e o desenvolvimento de programas de certificação de qualidade dos
produtos oriundos da agroindústria com representatividade nacional e internacional podem
representar o salto que a cadeia necessidade para conseguir se consolidar ainda mais em
relação aos seus produtos, tanto no cenário nacional, quanto no cenário internacional.
A adoção de novas tecnologias e novas maneiras de abordar o mercado tem se caracterizado
como uma oportunidade e potencialidade de inserção do tomate industrializado no mercado
externo e em outros mercados nacionais ainda não explorados.
A taxa de câmbio é um fator importante tanto na compra de insumos como na
comercialização da produção. A oscilação dessa variável tem grande interferência na
lucratividade da produção de tomate, podendo gerar lucros ou perdas para ambas as partes,
produtores e agroindústria.
O tempo de produção de tomates apresentado pelos pequenos produtores é o outro fator que
ameaça a permanência deles na atividade, pois com produtos que fogem ao padrão exigido ou
que não cheguem no momento em que a agroindústria precisa gera perda de valor e
consequentemente a diminuição do lucro dos produtores.
A logística deficiente apresenta em todo o Brasil atrapalha o desenvolvimento do Sistema
Agroindustrial do tomate, gerando custos altos para o escoamento da produção de tomate
industrializado pelo país.
A industrialização pode ser entendida como qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o que aperfeiçoe
para o consumo. Podendo ocorrer em unidades instaladas na zona urbana ou na zona rural.
O desenvolvimento do Distrito Agroindustrial de Morrinhos (DAIMO), onde há a
concentração de empresas fortemente ligadas ao agronegócio, por meio de incentivos fiscais,
é uma vantagem que não é registrada em muitos outros lugares, pois a infraestrutura e suporte
são prestados pela prefeitura, a fim de incentivar a instalação e o desenvolvimento de novas
agroindústrias no local.
Outro aspecto, relatado pelos entrevistados, é que a compra de tomates com qualidade para o
processamento agroindustrial pode ser feita em um raio de 80 km. Isso influência diretamente
no tempo de transporte e no tempo de espera, diminuído as perdas na porta da indústria
processadora e as perdas ocasionadas pela compactação da carga durante o transporte.

A comercialização dos produtos industrializados de maneira direta com o consumidor, como é
a característica das indústrias processadoras estudadas, configura um ponto forte, pois o
contato com o último elo da cadeia, sua visão em relação ao produto e sua satisfação, tornar a
indústria mais forte em atender o que o consumidor está demandando.
A carga tributária onerosa incidente nessa parte do processo produtivo é que desestimula em
alguns pontos a industrialização do tomate. Segundo os entrevistados, é nesse elo da cadeia do
tomate que incide os maiores impostos e taxas de contribuição o que torna a entrada na
atividade um processo lento e que muitas vezes desestimula a competitividade.
Outro fator é a ausência de estratégias de marketing por parte das indústrias para que haja a
alavancagem do consumo de produtos diferenciados, não apenas o tradicional extrato de
tomate. Os entrevistados relataram que há a dificuldade de inserção de novos produtos
diferenciados e que isso acontece devido a estratégias de marketing mal elaboradas por parte
das empresas.
O planejamento estratégico da atividade é outro fator que ainda deve ser melhorado, segundo
os entrevistados, muitas indústrias não fazem seu planejamento, agindo de maneira reativa,
seguindo como referência o comportamento momentâneo que o mercado apresenta.
Os projetos de financiamento do aumento da atividade industrial em Goiás, como o Projeto
Fomentar (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás) e o
Projeto Produzir, estimula a realização de investimento, a renovação tecnológica e o aumento
da competitividade das empresas visando o desenvolvimento regional e a geração e empregos.
Assim como redução de impostos em regiões com início do processo de instalação de um
parque industrial, em alguns casos a isenção desses em caso de aumento da atividade.
O desenvolvimento de novas técnicas de processamento e agregação de valor tem sido outra
oportunidade de expansão do consumo do tomate industrializado. A criação do selo de tomate
livre de agroquímicos na industrialização também é outro fator importante para empresas que
se preocupam com a quantidade de defensivos utilizados no processo produtivo.
A sazonalidade da produção e a dificuldade de encontrar de produção alternativa para os
períodos onde não há o cultivo de tomate na região sul do Estado tem sido um problema.
Durante o período de entre safra as empresas diminuem e em alguns casos cessam suas
atividade, o que causa também a sazonalidade de oferta de produtos. Nesses períodos de entre
safra, as indústrias processadoras que não cessam a atividade, são obrigadas a trabalhar com
margens reduzidas, atrelando o ganho ao volume de vendas. A carga tributária onerosa que
incide sobre o preço do produto final, leva as indústrias a reduzirem suas margens, a fim de
manterem seus produtos competitivos no mercado.
Problemas de logísticas de transporte são grandes gargalos apontados pelos agentes das
indústrias entrevistadas, pois o transporte do campo para a indústria deve ser feito no menor
prazo possível, mas os investimentos nesse processo ainda baixo por parte da indústria e dos
produtores, o que causa perdas de qualidade no produto e no valor pago para os produtores.
Outro ponto da logística de transporte é o escoamento do produto para o mercado, sendo feito
de maneira lenta, causa o aumento direto do preço final do produto, que deveria ser o mais
reduzido possível.
O Quadro 1 apresenta de forma simples os pontos fortes e fracos, assim como as oportunidade
e ameaças da cadeia agroindustrial do tomate na região Sul do Estado de Goiás.

Quadro 1: Síntese da análise SWOT da cadeia agroindustrial do tomate, Sul de Goiás.

INSUMOS

Análise SWOT – Sistema Agroindustrial do Tomate – Sul de Goiás
Pontos Fortes
Pontos Fracos
Oportunidades
Atuação da pesquisa
Redução das terras Desenvolvimento
de
disponíveis
sementes
mais
produtivas
Variedades
mais Elevado preço dos Rotação do tomate com a
produtivas
arrendamentos
cana-de-açúcar

Mudas fornecidas pelas
indústrias

INDUSTRIALIZAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

PRODUÇÃO

Aumento da qualidade e
produtividade
da
semente
Técnicos eficientes na
assessoria da produção

Falta de cooperação
entre produtores na
aquisição de produtos

Envolvimento
na
pesquisa
no
desenvolvimento
de
variedades
mais
produtivas
Preços do tomate altos
no mercado

Ameaças
Oscilação do câmbio

Falta
financiamentos
específicos

de

Insumos com preço
elevado.

Dependência
de
financiamento
de
insumos
Falta de planejamento
da produção
Dependência
de
produtores
do
fornecimento de mudas
por parte das indústrias

Redução do uso de
defensivos
Redução do custo de
produção
Cultivo de variedades
mais
resistentes
e
intempéries

Envelhecimento
produtores

Solo
adequado
à
produção
Experiência
dos
produtores
com
a
atividade
Variedades com o ciclo
de produção mais curto

Produtor individualista

Desenvolvimento
tecnologias
para
cultivo

Ausência de seguros e
créditos específicos
para a cultura

Proximidade
produtor/indústria
Contratos
como
facilitador do processo

Falta de planejamento
da produção
Perdas de valor no
transporte

Pagamento do prêmio a
produtos
de
maior
qualidade

Tempo de espera para
o processamento

Profissionalização
produtores rurais

dos

Desenvolvimento
de
distrito industrial
Proximidade com os
fornecedores de matériaprima
Investimento
em
tecnologias
de
processamento
Parceiras com órgãos de
pesquisa
Comercialização direta
com o consumidor

de
o

Diminuição
na
participação
de
pequenos produtores

Planejamento
estratégico incipiente
Carga
tributária
onerosa
Ausência de marketing
para
produtos
diferenciados

Acesso ao
mercado
externo
Estabelecimento
de
contratos
mais
específicos
Desenvolvimento
de
novas tecnologias de
produção
e
processamento
Pagamento
diferencial
por qualidade
Programas de incentivo
ao desenvolvimento
Financiamentos
facilitados
para
o
desenvolvimento
Desenvolvimento
de
técnicas mais eficiente de
processamento
Criação de selos de
qualidade

Fonte: Dados da pesquisa (2014)
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No sistema agroindustrial do tomate foram os agentes do ambiente institucional que
propiciam os maiores avanços vistos pela cultura, sendo os grandes responsáveis pelo
aumento da competitividade da cadeia na região. O que se deve a esse aumento foi a
diminuição da visão de que a competitividade acontece entre os elos, revertendo a visão de
competitividade para as cadeias.
A troca de informações entre os elos da cadeia é fundamental para o crescimento,
desenvolvimento e aperfeiçoamento de todo o sistema que tem foco no consumidor final.
Depois que o sistema agroindustrial entendeu esse passo, registrou-se grandes processos e
desenvolvimento para toda a cadeia. Essa sinergia pode ser observada, o que tende a
contribuir para a competitividade do sistema em geral.
As mudanças de exigência por parte da agroindústria fez com que os produtores tornassem
mais eficientes seus processos produtivos, tendo que adotar sistemas que visassem a
diminuição do uso de defensivos agrícolas, o que ocasionou a redução do custo de produção e
de entrada de máquinas nas lavouras.
A coordenação é outro fator que contribuiu para o aumento da competitividade da
tomaticultura da região, pois diminuiu a comportamento oportunista por parte dos agricultores
e indústria processadora. A adoção de contratos formais tornou mais segura a comercialização
por parte dos produtores e garante maior qualidade e suprimento de produtos Poe parte da
indústria processadora.
A figura do intermediário foi completamente eliminada da região graças à coordenação
ocorrida pelos contratos, isso contribuiu o desenvolvimento dos produtores em relação a sua
atividade, pois os ganhos, como relatados por eles, aumentaram por serem eles quem
negociam diretamente com a indústria processadora. As indústrias ganharam no sentido de
poder rastrear o tomate que está sendo comprado para o processamento.
Com base na definição do que é competitividade como sendo a capacidade que uma empresa
possui de sobreviver e crescer em marcados concorrentes ou em novos mercados, e que isso
depende de ações entre organizações, o que se pode concluir é que o Sistema Agroindustrial
do Tomate, na região Sul do Estado de Goiás passou por mudanças profundas, fundamentais
para o aumento da sua competitividade e que isso contribuiu para o desenvolvimento da
cadeia e sua consolidação.
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