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Resumo:

O artigo investiga a atuação dos escritórios rurais enquanto agentes econômicos formadores dos (a) 
canais de comercialização e (b) da constituição dos mercados agropecuários no município de Santana do 
Livramento/RS. Na Campanha Gaúcha, a estrutura de mercado pecuário dominante é aquela que 
aproxima-se de um oligopsônio e, por esta configuração, poucas indústrias (frigoríficos) são 
responsáveis pela compra dos produtos ofertados por um conjunto de pecuaristas locais. A intermediação 
realizada pelos escritórios rurais representa, nestes termos, um importante elo de manutenção das 
transações agroindustriais existentes na comercialização do setor. A pesquisa insere-se em tema de 
relevância local, sobretudo por tratar de questões centrais da economia de Santana do Livramento e 
região. Ademais, ao explorar a atividade da pecuária local, contribui para melhor compreendê-la, 
especialmente quanto aos seus contornos econômicos, contratuais e de mercado. De outro lado, analisa o 
papel desempenhado por um dos principais agentes do setor: o intermediário comercial; aqui entendido 
como agenciador de negócios rurais. É mister indicar que não existem trabalhos acadêmicos relacionados 
a compreender e caracterizar os diferentes negócios conduzidos por tal agente. Em pesquisa realizada no 
sítio scholar.google, nada consta acerca de tal temática. Por fim, considera-se que o caráter exploratório 
conduzido no estudo permite caracterizar a atuação dos escritórios rurais em termos de serviços 
prestados, papel na construção de canais de comercialização, interação com os demais agentes da cadeia 
e estratégias de consolidação do mercado pecuário. O artigo está dividido em cinco seções. Além desta 
introdução, apresenta-se a estratégia metodológica adotada, a perspectiva teórica institucional, os 
resultados obtidos com o estudo e, finalmente, as conclusões.
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RESUMO 

O artigo investiga a atuação de escritórios rurais enquanto agentes econômicos formadores 
dos (a) canais de comercialização e (b) da constituição dos mercados agropecuários no 
município de Santana do Livramento/RS. Na Campanha Gaúcha, a estrutura de mercado 
pecuário dominante é aquela que aproxima-se de um oligopsônio e, por esta configuração, 
poucas indústrias (frigoríficos) são responsáveis pela compra dos produtos ofertados por um 
conjunto de pecuaristas locais. Em termos gerais o trabalho verificou se a existência de 
intermediação nos negócios rurais sustenta-se em oportunidade mercadológica do setor ou, 
em adição, na natureza contratual construída pelos próprios agentes econômicos do mercado 
pecuário. Recorreu-se a estudo de caráter exploratório, com coleta de dados primários. A base 
teórica escolhida, dada a característica contratual anteriormente apontada, parte da 
combinação do aporte teórico da (a) nova economia institucional com a (b) análise 
institucional dos sistemas e canais de comercialização próprios do agronegócio brasileiro.  
 
Palavras-chave: Contratos agroindustriais. Pecuária. Escritórios rurais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O artigo investiga a atuação dos escritórios rurais enquanto agentes econômicos 

formadores dos (a) canais de comercialização e (b) da constituição dos mercados 

agropecuários no município de Santana do Livramento/RS. Na Campanha Gaúcha, a estrutura 

de mercado pecuário dominante é aquela que aproxima-se de um oligopsônio e, por esta 

configuração, poucas indústrias (frigoríficos) são responsáveis pela compra dos produtos 

ofertados por um conjunto de pecuaristas locais. A intermediação realizada pelos escritórios 

rurais representa, nestes termos, um importante elo de manutenção das transações 

agroindustriais existentes na comercialização do setor. 

A pesquisa insere-se em tema de relevância local, sobretudo por tratar de questões 

centrais da economia de Santana do Livramento e região. Ademais, ao explorar a atividade da 

pecuária local, contribui para melhor compreendê-la, especialmente quanto aos seus 

contornos econômicos, contratuais e de mercado. De outro lado, analisa o papel 

desempenhado por um dos principais agentes do setor: o intermediário comercial; aqui 

entendido como agenciador de negócios rurais. É mister indicar que não existem trabalhos 
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acadêmicos relacionados a compreender e caracterizar os diferentes negócios conduzidos por 

tal agente. Em pesquisa realizada no sítio scholar.google, nada consta acerca de tal temática. 

Por fim, considera-se que o caráter exploratório conduzido no estudo permite 

caracterizar a atuação dos escritórios rurais em termos de serviços prestados, papel na 

construção de canais de comercialização, interação com os demais agentes da cadeia e 

estratégias de consolidação do mercado pecuário. O artigo está dividido em cinco seções. 

Além desta introdução, apresenta-se a estratégia metodológica adotada, a perspectiva teórica 

institucional, os resultados obtidos com o estudo e, finalmente, as conclusões. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O processo de comercialização de produtos rurais pode ser compreendido como tudo 

o que ocorre depois de um produto deixar seu ponto original de produção ± a porteira. Esta 

visão simplista, entretanto, sonega muitos eventos e, portanto, não dá conta da complexidade 

do fenômeno. Muitos autores consideram, assim, que a comercialização de produtos 

agropecuários envolve todas as etapas produtivas, inclusive aquelas em que o consumidor 

final participa (MENDES; JUNIOR, 2007; RODRIGUES, 2017).  

Segundo Mendes & Júnior (2007), a identificação dos sistemas de comercialização 

pelo viés institucional, passa pelo estudo dos agentes atuantes no mercado. Neste sentido, os 

autores destacam a ocorrência de diferentes intermediários atuantes nos mercados 

agropecuários, tais como: comerciantes; intermediários agentes e organizações auxiliares. 

Embora a diversidade de agentes seja observada, é de interesse aqui destacar aqueles que 

atuam como representantes comerciais, ou seja, os intermediários agentes. Em trabalho de 

Montoya, et al (2002), é possível observar que as cadeias produtivas de carne no Brasil 

apresentam deficiências de coordenação entre seus elos produtivos e a inexistência de 

integração vertical.  

Esta associação entre transação e estruturas de governança importa e, portanto, 

deve ser evidenciada. Na verdade, não se pode considerar a comercialização isoladamente, 

desconectada da forma como a transação está estruturada, ou seja, importa compreender qual 

estrutura de governança está sustentando a transação em si e, em complemento, analisar o 

canal de comercialização criado pelos agentes. Mendes & Júnior (2007) sinalizam com 

propriedade esta interação entre comercialização e estrutura de governança ao relatarem o 

caso em que a integração vertical é assumida pelos agentes como forma de substituir o 

mercado na execução de uma transação. A abordagem da nova economia institucional (NEI) 

fornece importante desenho teórico para analisar a forma como as transações ocorrem em 
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determinado setor. Insere-se neste campo de pesquisa, a economia dos custos de transação 

(ECT), corrente teórica que aborda a coordenação da atividade produtiva revelando, em sua 

operacionalização, quais são os custos incorridos para se organizar a produção e os negócios 

correlatos (ZYLBERSTJAN; SZTAJN, 2005; FIANI, 2017).  

A coordenação do processo produtivo, desta forma, se dá por meio de estruturas de 

governança. Nelas, busca-se reduzir custos de transação, estabelecendo maior evolução e 

desempenho nos negócios. Neste sentido, uma tipologia usual estabelece três tipos de 

estruturas de governança: (a) mercado; (b) governança híbrida e (c) hierarquia (MÉNARD, et. 

al., 2014). Em todos os casos antes registrados, vale ressaltar, falhas de coordenação são 

possíveis; seja pela assimetria de informações, pela racionalidade limitada, pelo 

comportamento oportunista ou mesmo pela incapacidade de se cumprir contratos ± baixo 

nível de enforcemente ou self-enforcement (ZYLBERSTJAN; SZTAJN, 2005; SOPEÑA; 

BENETTI, 2013; SOPEÑA, et. al., 2018). A investigação e caracterização dos diferentes 

modos se conduzir uma transação importa, portanto, para o entendimento mais acurado das 

relações estabelecidas entre os agentes participantes de um determinado setor.  

3 MÉTODO (OU MATERIAL E MÉTODOS) 

A metodologia empregada neste estudo caracteriza-se como exploratória. Esta 

abordagem metodológica apresenta-se mais apropriada quando, considerando a escassez de 

pesquisa sobre o tema, estudiosos buscam analisar com profundidade as características de seu 

objeto de pesquisa (BEUREN, 2013). A natureza qualitativa do estudo contou com coleta de 

dados realizada no conjunto de escritórios rurais estabelecidos no município de Santana do 

Livramento/RS, utilizando-se, para tanto, a aplicação de entrevistas semiestruturadas.  

O estudo realizou inicialmente o mapeamento dos estabelecimentos locais (escritórios 

rurais) por meio de (a) sites de busca e (b) relatórios fornecidos pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. Esta fase de coleta ocorreu entre nos meses de maio e junho de 2019 e detectou a 

presença de 54 escritórios estabelecidos no município. Importa destacar que, do conjunto de 

escritórios, apenas 06 estão estabelecidos fora do perímetro central da cidade. 

    A segunda etapa do estudo, desenvolvida concomitantemente com a primeira, 

privilegiou a coleta de registros formais relativos aos negócios rurais. Uma pesquisa 

documental foi conduzida por meio do estudo piloto e por visitas a órgãos municipais 

envolvidos no processo. A pesquisa documental pode ser considerada valiosa pelo fato de 

evidenciar informações importantes inscritas em documentos que, em muitos casos, ainda não 

foram coletados e analisados por outros pesquisadores (BEUREN, 2013).  Os documentos 

coletados foram: (a) o romaneio (modelo de registro de compra e venda de gado), coletado 
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junto ao escritório rural participante do estudo piloto; (b) a e-GTA (Guia de Trânsito Animal), 

fornecida pela Inspetoria Municipal; a (c) nota fiscal número 15 (nota fiscal de produtor), 

fornecida pela Prefeitura Municipal de Santana do Livramento e (d) o cadastro geral de 

inscrição e alvará de promotores de negócios rurais, fornecido pela Secretaria da Fazenda 

Municipal. O conjunto de documentos foi analisado com o intuito de descrever o processo de 

compra e venda de gado e, de outra forma, verificar o nível de contratualização existente no 

setor. Em etapa anterior à coleta de dados, o estudo piloto foi conduzido conjuntamente com 

um agente intermediário e um produtor rural local. Segundo Castro (1977), a execução de 

teste preliminar garante que os instrumentos de pesquisa sejam previamente testados quanto a 

sua aplicabilidade e anuência dos participantes.  

Para a condução da etapa final da coleta de dados (entrevistas semiestruturadas), foi 

utilizada uma amostra não-probabilística; intencional, portanto. Mais especificamente, 

recorreu-se ao que a literatura convencionou chamar de amostra por saturação, técnica de 

interrupção da captação de novos dados que ocorre quando não há ± do ponto de vista do 

pesquisador, acréscimos marginais significativos ao que já fora determinado (MARTINO 

JANNUZZI, 2011). Do universo de 54 escritórios rurais estabelecidos no município, o ponto 

de saturação amostral foi verificado na realização da 10ª.  entrevista; momento este em que, 

conforme apontado antes, verificou-se com clareza que as contribuições adicionais de novas 

entrevistas à pesquisa seriam mínimas, marginais, senão nulas. Como forma de estabelecer 

um limite inferior de entrevistas que garantisse maior segurança na qualidade da coleta de 

informações, partiu-se arbitrariamente de um número mínimo amostral de 10 escritórios, 

representado 18,52% do total registrado. Neste sentido, um número mínimo de entrevistas foi 

estabelecido; indiferente diante da possibilidade de o ponto de saturação ocorrer abaixo desta 

medida. 

Dada a apresentação do contexto metodológico, a seção seguinte objetiva expor o 

plano teórico da pesquisa. Uma combinação entre a abordagem da nova economia 

institucional e a visão dos sistemas e canais de comercialização é oferecida com o intuito de 

amparar teoricamente a discussão e os resultados do estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Considerando que o estudo está em fase de execução, não apresenta ainda resultados. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES) 
O artigo ainda está na fase de coleta de resultados e discussão dos mesmos. Logo, não 

há conclusões que possam ser tiradas sem que se complete a parte quatro do presente estudo.  
 



  

 

 
III Simpósio do Agronegócio, Dom Pedrito ± RS, 2019. 

REFERÊNCIAS 
BESANKO, D. et al. A economia da estratégia. São Paulo: Bookman Editora, 2006. 
BEUREN, I. Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade. São Paulo, Editora 
Atlas SA, 2013. 
CASTRO, C. A prática da pesquisa. São Paulo, Mc-Graw-Hill, 1977. 
DILL, M. et al. Venda direta: o principal canal de comercialização de carne bovina e suína das 
agroindústrias rurais do Brasil. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, v. 7, n. 2, 2013. 
EVANGELISTA, G. Análise da comercialização de touros de corte no Rio Grande do Sul. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015.  
FIANI, R. Economia de empresa. São Paulo, Editora Saraiva, 2017. 
FONTANELLA, B.; RICAS, J.; TURATO, E. Amostragem por saturação em pesquisas 
qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cadernos de saúde pública, v. 24, p. 17-27, 
2008. 
FONTELLES, M. et al. Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de 
um protocolo de pesquisa. Revista paraense de medicina, v. 23, n. 3, p. 1-8, 2009. 
KLEIN, V. A economia dos contratos: uma análise microeconômica. Curitiba: CRV, 2015. 
LEONELLI, F.; ZÜGE, R. Certificação e rastreabilidade no agronegócio. In: ZUIN, L.; 
QUEIROZ, T. Agronegócios: gestão, inovação e sustentabilidade. São Paulo: Saraiva, 2015. 
MARTINO JANNUZZI, P. De. Avaliação de programas públicos por meio da análise 
estruturada dos relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União. Cadernos Gestão 
Pública e Cidadania, v. 16, n. 59, 2011. 
MÉNARD, C.; et al. Economia das organizações: formas plurais e desafios. São Paulo: Atlas, 
2014. 
MENDES, J.; JÚNIOR, J. Agronegócio: uma abordagem econômica. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 
MONTOYA, M.; et. al. O agronegócio brasileiro e dos estados da região sul: dimensão 
econômica e tendências estruturais. Passo Fundo: UPF Editora, 2002. 
NEVES, M.; et al. Agronegócios e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a liderança 
mundial na produção de alimentos e bioenergia. São Paulo: Editora Atlas SA, 2000. 
NEVES, M. et al. Estratégias para a carne bovina no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. 
RODRIGUES, F. Caracterização e análise dos canais de comercialização nos assentamentos 
de Guarantã do Norte. Universidade de Brasília, 2017. 
SALLES, A. et al. Economia institucional: fundamentos teóricos e históricos. São Paulo: 
Editora Unesp, 2017. 
SÁ-SILVA, J.; DE ALMEIDA, C.; GUINDANI, J. Pesquisa documental: pistas teóricas e 
metodológicas. Revista brasileira de história & ciências sociais, v. 1, n. 1, 2009. 
SILVA, C.; ALMEIDA, J.; HOFF, D. A economia institucional e o desenvolvimento rural: 
abordagens teóricas e evidências empíricas. Revista Estratégia e Desenvolvimento, v. 1, n. 2, 
2018. 
SOPEÑA, M.; ARBAGE, A.; MAGNAGO, K. Transações e comportamento oportunista na 
suinocultura gaúcha. Desenvolvimento Rural Interdisciplinar, v. 1, n. 1, 2018. 
SOPEÑA, M.; BENETTI, R. Regulamentação e enforcement em contratos agrícolas de 
integração vertical. RACE-Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 12, n. 1, 
p. 225-248, 2013. 
ZUIN, L.; QUEIROZ, T. Agronegócios: gestão, inovação e sustentabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 
ZYLBERSZTAJN, D.; SZTAJN, R. Direito & Economia: análise econômica do direito e das 
organizações. São Paulo, Elsevier, 2005. 


