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Fundação Universidade Federal deRondônia – UNIR.p.105. Porto Velho: 2014 

 

RESUMO 

A Castanha-da-Amazônia desponta atualmente como uma das principais riquezas da 

Amazônia Acreana e promove um modelo econômico sustentável que possibilita uma melhor 

condição de vida aos povos da floresta. Tal contexto foi conquistado a partir de um 

alinhamento político e institucional que absorveu as demandas desses povos ao 

seremimplantadas estratégias de atuação que possibilitaram a valorização dos recursos 

florestais. Nesta pesquisa é abordada a questão das políticas públicas que possibilitaram o 

desenvolvimento de uma cadeia produtiva e seus respectivos resultados para os grupos locais 

envolvidos (extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares, povos indígenas). Por meio de 

uma abordagem teórica baseada em análise de políticas públicas,busca-se descrever o modo 

de operação das políticas públicas criadas pelo Estado do Acre e pelo Governo Federal,o 

qualneste trabalho é representado pela SEAPROF-Secretaria de Extensão Agroflorestal e 

Produção Familiar e CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento e seus respectivos 

efeitos para a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, encontrando naCOOPERACRE-

Cooperativa Central de Comercialização Extrativista o apoio institucional para que as 

políticas públicas tenham efeito coerente com as demandas dos povos da floresta. A 

metodologia aplicada tem abordagem qualitativa e consiste na análise dos dados com o uso 

dos principais modelos de políticas públicas abordados em Dye (2008). O resultado aponta 

para a criação, implementação e manutenção de políticas públicas que partem da avaliação de 

demandas dos povos da floresta e nível de percepção e aceitação das políticas de 

Estado.Conclui-se que o Estado, na perspectiva institucional, assume a sua parte na 

responsabilidade de legitimar políticas públicas, regulamenta e intervém na ordem econômica 

e social sempre que necessário, para promover a qualidade de vida dos povos da floresta, a 

partir dos resultados alcançadospela COOPERACRE, que aparece como baluarte da cadeia 

produtiva da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre e influencia as políticas públicas para 

os povos da Floresta. Recomenda-se que outros estudos sejam efetuados com maior 

abrangência, envolvendo mais associações, cooperativa e organizações públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Castanha-da-Amazônia; Políticas Públicas; COOPERACRE. 
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MARKETING - COOPERACRE AND PUBLIC POLICIES TO ENCOURAGE THE 

PRODUCTION OF BRAZILIAN NUTS IN THE STATE OF ACRE.Masters in Business 

Administration.Center for Applied Social Sciences, Federal University of Rondônia 

Foundation - UNIR. 105. Porto Velho: 2014 

 

ABSTRACT 

The Brazilian Nuts emerges nowadays as one of the main riches of the Acre Amazon 

that promotes a sustainable economic model that enables a better life condition for the Forest 

peoples. Such context was achieved from a political and institutional alignment that 

absorbed the demands of these people by implementing operational strategies action that 

permitted the enhancement of the forest resources. In this research it is discussed the issue of 

the public policies that made possible the development of a productive chain and 

their respective results to the local groups involved (extractivists, riparians, family farmers, 

indigenous peoples). Through a theoretical approach based on public policies analysis, it is 

search for describing the public policies operating mode created by the State of Acre and the 

Federal Government which in this work are represented by SEAPROF- 

Agroforestry Extension Department and Family Production and CONAB - National Supply 

Company and their respective effects on the productive chain of Brazilian Nuts, finding 

in COOPERACRE - Central Marketing of Extractivist Commercialization the institutional 

support, in order that the public policies have the consistent effect  with the demands of the 

Forest peoples. The methodology applied has a qualitative approach and consist of analyzing 

the data with the use of the main models of public policies addressed in Dye (2008). The 

result points to the creation, implementation and maintenance of public policies that proceed 

from the evaluation of the demands of the Forest peoples and level of awareness and 

acceptance of state policies. It is concluded that the state, in the 

institutional perspective, assumes its part concerning the responsibility to legitimate public 

policies, regulates and operates in the economic and social order always when it is 

necessary to promote the quality of life of the Forest peoples, from the results achieved by 

COOPERACRE that emerges as a bulwark of the production chain of the Brazilian Nuts in 

the state of Acre and influences public policies for the Forest peoples. It is recommended that 

further studies would be conducted with greater scope, involving 

more associations, cooperative and public organizations. 

 

KEYWORDS:Brazilian nuts; Public Policies; COOPERACRE. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

ACOOPERACRE–Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do 

Acreatuanacadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia apoiando a extração do produto na 

floresta desde a organização e manejo até o escoamento, faz o processamento agregando valor 

ao produto final, denominado de Castanha-da-Amazônia sem casca e seca, o promove e o 

coloca no mercado nacional.  

A COOPERACRE tem a Castanha-da-Amazônia como o seu principal produto de 

comercialização, recebe incentivos por meio de políticas públicas de âmbito federal e estadual 

que viabilizam a comercialização de produtos agrícolas e florestais oriundos do extrativismo 

vegetal como uma atividade econômica sustentável, em função da sua concepção jurídica e 

forma de organização – o Cooperativismo. 

Freitas(2002)define cooperativismocomo a capacidade que os agentes econômicos têm 

em se organizar de forma coletiva para adquirir maior capacidade operativa, 

representatividade política e organizacional. Nestes termos, o modo de produçãoadotado pela 

COOPERACRE visa viabilizar o cooperativismo em rede, permitindo o acesso aos mercados 

mais promissores como forma de alavancar o setor extrativista vegetal com a extração 

sustentável da Castanha-da-Amazônia (SALES , 2009). 

As ações da COOPERACRE são derivadas de políticas públicas oriundas de 

programas do Governo Estadual do Acre e do Governo Federal, dessa forma, as ações da 

cooperativa corresponde, em parte, àuma política pública proposta pelo Governo do Estado do 

Acre que tem em seu bojo a COOPERACRE como a principal beneficiária dessas políticas.  

O modelo de operação da COOPERACRE consiste de forma indireta na 

operacionalização destas políticas públicas na qualidade de beneficiária, na qual o Estado visa 

democratizar suas políticas públicas para reparar falhas sociais e econômicas que inviabilizam 

o desenvolvimento (COSTA & DAGNINO, 2013;CAVALCANTI, 2012). 

O Extrativismo Vegetal consiste em uma das atividades econômicas oriundas de 

recursos naturais das florestas tendo grande importância para economia dos povos da floresta, 

o que motivou o Governo Estadual a viabilizar a criaçãoda COOPERACRE-Cooperativa 

Central de Comercialização Extrativista do Acre com o objetivode desenvolverumprocesso 

produtivoa partir da organização à comercialização da produção deextrativistas de 

formasustentávelno modo de produção cooperativista. 

Um dos objetivos da COOPERACRE é manter os povos da floresta em suas 

localidades ao viabilizar oportunidades de melhoria das condições de trabalho erenda, e com 
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isto fortalecendo a cadeia produtiva por meio de uma ação cooperativavisando equacionar 

questões sociais e benefícios coletivos. 

No modelo de gestão cooperativo no qual a COOPERACRE atua, Estivalete (2007) 

afirma que a cooperação pode ser considerada uma estratégia para geração de vantagem 

competitiva para as organizações. 

  

1.1. Tema e problema 

 

A história da colonização do Acre está estreitamente ligada ao modo de produção 

extrativismo da seringa. Até metade do século XIX, o atual Estado do Acre ainda era pouco 

conhecido e as populações indígenas da região viviam num relativo isolamento do mundo 

moderno. Organizadas em torno da coleta de drogas do sertão (cacau, salsaparrilha, etc.), as 

raras e tímidas penetrações brancas na região acreana durante o século XVIII não 

estabeleceram nenhum núcleo de povoamento. 

Conforme Souza (2008) a partir da década de 1870, houve mudanças significativas no 

cenário econômico do Acre alterando as características populacionais com a migração de 

seringueiros nordestinos oriundos principalmente do Ceará, atraídos pela exploração da 

Seringueira para a extração do Látex. A região acreana produzia cerca de 60% da borracha 

amazonense, ou seja, mais de 12 mil toneladas(COSTA FILHO ,1995).  

Atualmente, oEstado do Acre apresenta uma economia baseada em produtos 

primários, principalmente na atividade extrativa vegetal e na agropecuária, porém, até meados 

da década de 1970o látex despontava com principal fonte de recurso para a produção da 

borracha, o qual tinha como alvo o mercado externo. Nesta década a borrachaaparece como o 

carro chefe da pauta de exportações acreanas.  

A partir da implantação do Governo Militar, na década de 1960, veio o “golpe fatal 

para extrativismo vegetal da Amazônia” abordado por Maciel (2003), que visava um novo 

estilo de desenvolvimento para o Acre no qual se denominou desenvolvimentismo.Tal 

vertente tinha o intuito de integrar a região amazônica ao resto do país, ocupando e 

desenvolvendo uma região que era considerada a última ainda não explorada 

nacionalmente.Para que isso se intensificasse, ocorreu o fomento da agropecuária como uma 

atividade de cunho moderno em detrimento da atividade extrativista tradicional, considerada 

nos moldes do desenvolvimentismo como arcaica, causando a completa desarticulação deste 

sistema. 
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Após essa substituição do modo de exploração das terras acreanas, Souza (2008) 

aborda a entrada dos fazendeiros “paulistas” que invadiam grandes seringais, expulsavam os 

seringueiros de seus seringais ou até mesmo os assassinavam como forma de despovoar áreas 

para desmatamento e plantação de pasto para a produção de gado. 

Como bem assevera Cunha (2003), esse fenômeno culminou,com a saída dos povos da 

floresta para a capital acreana, o que Oliveira (1985) definecomo uma desestruturação que 

provocou um intenso processo de expulsão de milhares de seringueiros dessas terras para os 

centros urbanos, formando assim, as periferias da cidade de Rio Branco e todos os problemas 

decorrentes dessa constituição, tais como: a falta de trabalho, a miséria e as péssimas 

condições de domicílio. 

Após a expulsão dos seringueiros de seus seringais, se fortaleceu um movimento de 

seringueiros autônomos, esses, mesmo com a venda dos seringais ficaram como posseiros em 

suas colocações e, conforme Souza (2008).defendiambravamente a manutenção dos seringais 

e das florestas que garantiam seu sustento. 

A maioria das áreas desflorestadas foi transformada em pastagens para gado, que se 

degradam em um prazo que gira em torno de uma década (FEARNSIDE, 2000). 

Adicionalmente, ressalta-se que essa transformação, segundo Machado e Aguiar (2000), 

ocasiona a perda imediata dos habitats naturais, conduzindo, primariamente, à extinção local 

de populações e espécies da fauna e da flora, tornando-se maior ameaça mundial à 

biodiversidade. 

Um fato que torna ainda mais sombrio esses danos ambientais é a evidência de que as 

taxas anuais de desflorestamento na região amazônica são apresentadas como as maiores do 

mundo (HALL, 2000; FEARNSIDE, 2000).  

O marco central que reflete toda a discussão ambiental com o movimento social, em 

particular do seringueiro no estado do Acre, e que vai assinalar o início de todo um processo 

de reorientação das políticas públicas de desenvolvimento, na busca da sustentabilidade para a 

região amazônica, sem dúvida é o assassinato de Chico Mendes conforme (COSTA FILHO 

1995).  

 Após a morte do Sindicalista Chico Mendes em 1988, conforme Costa (2003), o 

Governo é induzido a criar, em janeiro de 1989, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, oriundo da fusão da SEMA com órgãos de florestas 

(IBDF), pesca (SUDEPE) e borracha (SUDHEVEA).  

 Ao final do Governo Militar, a partir da segunda metade da década de 1980, as 

políticas públicas em relação ao desenvolvimento da Amazônia entram num período de 



15 
 

transição. Nesse contexto, o desenvolvimento econômico e a questão ambiental, conforme 

Kitamura (1995), ganham força no Brasil após a constituição de 1988 com a adoção de 

mecanismos que possibilitam uma melhor regulação da gestão dos recursos naturais. 

Quadro 1-Cronologia dos Principais Eventos que Marcaram a Economia Acre 

Evento Ano Consequências 
Autores 

1º Ciclo da 

Borracha 
A partir da 

década 1870 

até meados da 

década de 1910 

- Migração de seringueiros nordestinos, atraídos 

pela exploração da Seringueira. 

- O Acre produzia cerca de 60% da borracha, ou 

seja, mais de 12 mil toneladas. 

- Em meados de 1900, iniciou-se o cultivo da 

Seringueira naÁsia. 

- Em meados de 1914 a produção Asiática era 

mais que o dobro da Amazônica. 

- Redução dos preços internacionais 

Souza (2008), 

Costa Filho (1995), 

Maciel (2003) 

2º Ciclo da 

Borracha 

De 1943 a 1945 - Grande demanda de borrachaaos países aliados 

na Segunda Guerra Mundial; 

- Produtores asiáticos estavam desorganizados 

com a guerra.  

- Brasil entrou para o lado dos aliados e seiniciou 

um sistema de produção em massa; 

Furtado (1995). 

Implantação do 

Governo Militar 

1964 

 

- Novo estilo de desenvolvimento para o Acre no 

qual se denominou desenvolvimentismo. 

- Desenvolveu-se a agropecuária em detrimento da 

atividade extrativista tradicional considerada nos 

moldes do desenvolvimentismo como arcaica. 
 

Maciel (2003), 

Hall, 2000, 

Fearnside, 2000, 

Machado e Aguiar 

(2000). 

Invasão dos 

fazendeiros 

Paulistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 - Invadiam grandes seringais, expulsavam os 

seringueirosou até mesmo os assassinavam. 

- Saída dos povos da floresta para a capital 

acreana, a qual provocou um intenso processo de 

expulsão de milhares de seringueiros dessas terras 

para os centros urbanos; 

- A maioria das áreas desflorestadas foi 

transformada em pastagens para gado, que se 

degradam num prazo em torno de uma década.  

- Extinção local de populações e espécies da fauna 

e da flora, tornando-se maior ameaça mundial à 

biodiversidade. 
- Maiores taxas anuais de desflorestamento na 

região amazônica, sendo as maiores do mundo. 

Souza (2008), 

Cunha (2003), 

Oliveira (1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Morte do 

Sindicalista 

Chico Mendes 

1985 - O Governo é induzido a criar, o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, oriundo da fusão da SEMA 

com órgãos de florestas (IBDF), pesca (SUDEPE) 

e borracha (SUDHEVEA).  

- Com o fim do Governo Militar, a partir da 

segunda metade da década de 1980; 

- As políticas públicas em relação ao 

desenvolvimento da Amazônia entram num 

período de transição e o desenvolvimento 

econômico e a questão ambiental ganha força no 

Brasil após a constituição de 1988 e a adoção de 

mecanismos que possibilitam uma melhor 

regulação da gestão dos recursos naturais. 

Costa Filho (1995),  
Costa (2003),  
Kitamura (1995). 
 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Após a criação do IBAMA, o Acre passou por sucessivas gestões estaduais e até 1998 

não houve ações efetivas que vislumbrassem a sustentabilidade dos povos da floresta ou que 

incentivasse a exploração econômica sustentável como estratégia de melhoria de qualidade de 

vida dos extrativistas. Conforme o Relatório da Secretária Executiva de Florestas do Estado 

do Acre (1999), a partir de 1999, o Governo do Estado do Acre, inicia a implementaçãode 

políticas de valorização da produção florestal no Estado, buscando viabilizar economicamente 

os recursos florestais existentes, notadamente, a revitalização para exploração ordenada da 

Castanha-da-Amazônia. 

Fazendo um retrospecto da cadeia produtiva da castanha no Estado do Acre, 

baseando-se nos estudos de Sales (2009) sobre as ações, programas e projetos que objetivam o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia (Bertholletia excelsa), 

observa-se que estadiscorre sobre as etapas que se desdobram o arranjo produtivo local 

formado no entorno dos castanhais, em função das etapas de coleta e processamento 

empreendidas pelo arranjo institucional promovidopelo Governo do Estado e a 

COOPERACRE. 

A partir deste Arranjo Institucional, que envolve a cadeia produtiva da Castanha-da-

Amazônia, foi possível estudar todo aglomerado produtivo do setor, bem como sua inter-

relação com o arranjo institucional ao qual está inserida, qual seja Governo do Estado do 

Acre, COOPERACRE e Agentes Produtivos. 

Sales (2009) afirma que, a partir do ano de 1999 foram viabilizados os principais 

projetos de cadeias produtivas que consistiamno plano estratégico para o desenvolvimento 

da produção e consumo da Castanha-da-Amazônia que tinha o objetivo de identificar as 

tecnologias para produzir e gerenciar a produção, bem como o estudo das tendências de 

mercado, arranjos político-institucional e fontes de financiamento e o projeto de 

implantação das unidades de beneficiamento de Castanha-da-Amazônia no Estado do 

Acre.Com estes projetos, o governo definiu sua linha de atuação no setor extrativista vegetal 

da castanha o qual oportunizou outros desdobramentos em termos de políticas públicas e 

possibilitou o processo de transferência de etapas da cadeia produtivapara dentro do Estado. 

O objetivo do Governo do Estado com os dois Planos era apoiar a consolidação e 

internalização das etapas de processamento e industrialização da castanha como estratégia 

para elevar o nível da renda dos extrativistas envolvidos com a extração, o beneficiamento e a 

comercialização da castanha (SALES, 2009). 
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Conforme Sales (2009), com a implantação e concessão de uso das unidades de 

beneficiamento de castanha às cooperativas de extrativistas, o Governo tinha como principais 

objetivos, tanto a implantação de uma usina modelo nos Municípios de Xapuri e Brasiléia 

quanto elevar o nível de renda dos extrativistas residentes nesta região.  

A usina de beneficiamento de castanha em Brasiléia começou a funcionar 

ininterruptamente a partir de 2006, com destaque para aconcessão de uso celebrada entre o 

Governo do Estado e a COOPERACRE neste mesmo ano. Tal concessão propiciou um 

cenário favorávelao desenvolvimento sustentável com foco na produção extrativista da 

Castanha-da-Amazônia. 

Conhecer as políticas públicas de incentivo àprodução da Castanha-da-Amazônia e o 

apoio à COOPERACRE significa entender a efetividade dessas políticas e seestá sendo 

promovido o bem estar econômico e social dos atores envolvidos na cadeia produtiva.Este 

processo, corresponde não apenas a identificar se as políticas aplicadas são viáveis ou 

inviáveis, mas em questionar: quais os benefícios obtidos pela COOPERACRE com 

implantação das políticas públicas de incentivo àcadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia? 

 

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1. Objetivo Geral 

Identificar os benefícios obtidos pela COOPERACRE com a implantação das políticas 

públicas de incentivo à produção da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre, a partir dos 

modelos de análise de políticas públicas propostos por Dye(2008), visando conhecer a 

contribuição para melhoria da renda e qualidade de vida dos extrativistas integrados 

àCOOPERACRE. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Mapear a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no Acre e o 

posicionamento da COOPERACRE; 

 Identificar as características das políticas públicas de incentivo àprodução de 

castanha no Estado do Acre; 

 Descrever as políticas públicas de acordo com os4 (quatro) modelos de análise 

de Dye (2008) utilizados nesta pesquisa (Modelo de Grupo, Modelo de 

Processo, Modelo Sistêmicoe Modelo institucional). 
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1.3. Justificativa e relevância do estudo 

O cenário econômico da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no Acre 

possibilita que este estudo possa tecer uma análise detalhada das ações cooperadas em prol do 

desenvolvimento da cadeia produtiva da castanha que produziu, em 2010,12,3mil toneladas e 

em 2011, 14 mil toneladas deste produto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2013).  

Em termos quantitativos, o extrativismo vegetal representou para a economia 

Acreana o montante de 109 milhões de reais, segundo dados do IBGE para o ano de 

2011.Esse valor é composto pela soma da produção dos mais diversos produtos madeireiros e 

não-madeireiros que compõem o potencial produtivo das florestas amazônicas acreanas.  

Segundo Wadt e Kainer (2009), mais de 55.000 pessoas têm seu sustento no 

extrativismo da castanheira, no qual, o principal produto são as amêndoas mundialmente 

conhecidas como Braziliannut (Noz Brasileira), as quais sãocomercializadasnomercado 

nacional e internacional,predominantemente,EstadosUnidos da América (EUA),União 

EuropeiaeChina.  

De acordo com a representação quantitativa da Castanha-da-Amazônia para a 

economia acreana, a COOPERACRE no ano de 2001 passou a exercer papel fundamental em 

adquirir ganhos competitivos na produção, aumentando sua participação no mercado atual e 

possibilitando uma oportunidade consideravelmente rentável para os extrativistas 

florestais.Sendo assim, a COOPERACRE atualmente representa uma expoente no cenário das 

ações empreendedoras sociais e coletivas desenvolvidas que tem por objetivo o 

desenvolvimento dacadeia produtiva da castanha com o objetivo de fortalecer a produção da 

castanha na cidade de Rio Branco-Acre.  

Esta pesquisa desponta como um estudo novo, considerando que até o momento não 

foi identificado nenhum estudo em âmbito nacional ou internacional que tenha o mesmo 

objetivo, qual seja, avaliar as políticas públicas de incentivo a produção da Castanha-da-

Amazônia no Estado do Acre utilizando de métodos de análise baseado em modelos de 

análises de políticas públicas. 

Considerando o recorrente tema da sustentabilidade da Amazônia, este estudo 

contempla, a partir dos resultados obtidos, divulgar para a comunidade científica nacional e 

internacional a avaliação das políticas públicas que podem promover o desenvolvimento 

sustentável dos povos da floresta, favorecendo assim, uma análise sobre modelos de negócios 

sustentáveis na Amazônia. 
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Considerando a linha de pesquisa no qual este estudo está inserido no Programa de Pós 

Graduação Mestrado em Administração, qual seja, Sustentabilidade na Amazônia, esse estudo 

contempla uma contribuição significativa para o desenvolvimento dos preceitos teóricos, 

sistêmicos que abordem as funções ecossistêmicas da Amazônia. A partir da inserção desta 

pesquisa nesta linha, é possível auxiliar o desenvolvimento de perspectivas de integração e 

conhecimentos que abranjam a sustentabilidade econômica em termos de sistemas de 

produção sustentáveis para a Amazônia. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e definições básicos da temática 

abordada organizando a fundamentação teórica sobre: Cooperativismo a partir deFensterseifer 

et. al. (1997),Lazzarini et al. (1999) e Nascimento (2000). Políticas públicas na visão de 

Cavalcanti (2012), Flexor e Leite (2006),Laswel (1958), Alstonet al (2004), Dye (2008) e 

Costa e Dagnino (2013). 

 

2.1 Cooperação e Cooperativismo 

 

Neste capítulo, faz-se uma discussão teórica sobre oCooperativismo, bem como das 

cooperativas, perpassando pelas nuances dos objetivos e da percepção da cooperação e 

abordando o Cooperativismo como estratégia de negócios e como uma função corretiva dos 

mercados capitalizados. 

 

2.1.1. Cooperação: percepção e objetivos 

A cooperação parte do pressuposto que uma sociedade desenvolve atividade de 

qualquer natureza em prol do bem coletivo, por esta assertiva, Freitas (2002), afirma que uma 

das principais características visíveis em uma organização na forma de cooperativa é a 

existência de cooperação entre os cooperados. Nos moldes deste contexto, é possível 

visualizar o viés social com o objetivo do desenvolvimento comunitário em contraponto ao 

capitalismo puramente comercial, o qual prima pela concorrência entre os agentes 

econômicos. 

Tanto o Cooperativismo quanto a doutrina cooperativista correspondem 

sinonimamente àmesma equivalência de sentido e expressam o valor ideológico da 

cooperação.Dessa forma, na perspectiva de Irion (1997), a expressão mais adequada para 

fazer referência ao conjunto das atividades que permeiam o cooperativismoé o de “sistema 

cooperativista” ou ainda“movimento cooperativista”. 

Dessa forma, segundo Silva (2001), ascooperativas representam as unidades 

formadoras desse sistema e recebem classificações distintas como cooperativas de 1º, 2° e 3° 

graus, que respectivamente designam as: cooperativas singulares, centrais oufederações e 

confederações de cooperativas.O termo“cooperativa” faz referência à organização que atua no 

mercado representando seus respectivos associados que são designados como cooperados ou 

cooperadores. 
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Nos moldes da cooperação, não pode-se presumir que tal modelo de organização 

social seja compreendido em toda a sua totalidade, pois há  resistências. De acordo com 

Freitas (2002), ao citar Benecke (1980), é necessário que haja um processo de instrução, um 

trabalho de educação junto aos associados fazendo com que todos os integrantes 

compreendam o contexto da cooperativa,para que dessa forma, todos os cooperados 

conheçam suas obrigações e saibam como usufruir de seus direitos como um agente social 

ativo e integrante de uma classe. O despertar para o cooperativismo é também o próprio 

desenvolvimento da cooperativa, eparece ser esta, a condição fundamental para o bom 

andamento desse modelo de organização social. 

Conforme o exposto, e de acordo com Mesquita (1999), é possível compreender que a 

condição fundamental para a existência de uma organização cooperativa é a cooperação, 

sendo que “cooperação” quer dizer “cooperar”, “operar junto” ou “negociar” para que seja 

possível a um comum acordo entre cooperados.Por mais que haja desconforto por conflitos, o 

real significado da cooperação consiste no desenvolvimento das virtudes morais e da 

autonomia, desta forma segundo Mesquita (1999): 

 

“No mundo do trabalho há numerosas situações em que regras impostas 

arbitrariamente impulsionam comportamentos individualistas, de estrita obediência 

às regras, portanto não comprometidos com os fins ou até não cooperativos. 

Conclui-se que uma pré-condição para cooperar reside na aceitação de regras 

estabelecidas de comum acordo ou, no mínimo, consentidas, como no caso de 

negociações sindicais e patronais” (Mesquita,1999, p.164). 

 

De acordo com Mesquita (1999), é possível exemplificar diversas situações de 

cooperação entre empresas competidoras, nesses casos, os acordos e compromissos firmados 

entre si possibilitam novos horizontes aos negócios. Em outras palavras, quando a 

organização das estruturas de mercado consiste em um ambiente competitivo entre empresas, 

a cooperação correspondeu a um acordo de trabalho coletivo e negociação de regras entre as 

partes na forma mais justa, sendo assim, Mesquita (1999), argumenta que: 

 

“A ideia de cooperação envolve também a ideia de vantagem racional ou o bem de 

cada participante. Significa aquilo que os envolvidos na cooperação – sejam eles 

indivíduos, famílias, associações, ou mesmo estados nacionais – estão tentando 
obter, quando o esquema é considerado do seu ponto de vista. Ora, a ideia de estar 

tentando obter ganhos também está presente no jogo competitivo, o que nos leva a 

confirmar o inter-relacionamento entre competição e cooperação” (Coreno1996, 

referenciado por Mesquita, 1999). 
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Logo, para Moore, citado por Mesquita (1999), a competição e a cooperação 

consistem em uma polarização de uma ação contínua que possibilita diversas possibilidades 

nas negociações. 

 

“ A competição, tal como a conhecemos, já não existe mais. Não que a competição 

esteja se desvanecendo. De fato, ela está se intensificando, mas precisamos pensar 

nela diferentemente. O modo tradicional de ver a competição é em termos de 

produtos e mercados. Seu produto ou serviço avança contra o de seu competidor e 

um vence. Isto ainda é importante, mas este ponto de vista ignora o ambiente em que 

isto se estabelece e no qual o negócio existe. Empresas necessitam se co-

desenvolver com outras no ambiente, um processo que envolve tanto cooperação 

quanto conflito” Moore (1996), citado por  Mesquita (1999, p.___). 

 

 

O desenvolvimento da ação cooperativa parte do pressuposto de que todos os 

associados estabeleçam uma relação de compartilhamento de valores, atitudes e objetivos.Este 

compartilhamento constitui a formação de alianças, acordos e administração de relações entre 

organizações competidoras.  

 

2.1.2. O Cooperativismo 

 

De acordo com Oliveira (1984), o Cooperativismo se expressa por meio de seus 

princípios e símbolos. Esses princípios e símbolos têm o objetivo de dar ao empreendimento 

cooperativo a dimensão da expressão de seus valores. 

Os princípios do Cooperativismo também conhecido como Rochdaleanos constituídos 

em 1844, porocasião da constituição da famosa Cooperativa dos Pioneiros, constituem o 

marcoinicial do movimento de renovação econômica e social. Os princípios 

cooperativos,universalmente consagrados e reconhecidos pela Aliança Cooperativa 

Internacional- ACI, órgão da cúpula do cooperativismo mundial, servem de fundamento à 

doutrina,bem como, representam o marco inicial do Cooperativismo Moderno 

(OLIVEIRA,1984). 

Conforme Irion (1997), são 7 (sete) os princípios do cooperativismo, esta quantidade 

de princípios foi mantida desde sua criação, logo, simbolicamente os princípios são 

comparados com as cores do arco-íris na qual a união resulta a luz branca e por essa razão, o 

arco-íris foi escolhido como um dossímbolos do cooperativismo. As cores do arco íris 

simbolizam os 7 (sete) princípios cooperativistas e a luz branca a união de todas as cores. 

Para Silva (2001), o Congresso da ACI – Aliança Cooperativa Internacional, realizado 

em Viena no ano de 1966, atualizou os princípios cooperativistas,e com o passar do tempo, 
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houve outra revisão dos princípios cooperativistas ocorrida no Congresso da ACT realizado 

em Manchester, em 1995, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 2-Princípios do Cooperativismo de 1966 comparados ao de 1995 

Princípios Cooperativos - atualizados em 1966 Princípios Cooperativos Revisados em 1995 

1. Princípio da livre adesão; 

2. Princípio da neutralidade política, social, racial, 

sexual e religiosa; 
3. Princípio de um homem, um voto; 

4. Princípio do retorno das sobras; 

5. Princípio da limitação dos juros ao capital; 

6. Princípio da educação cooperativista permanente; 

7. Princípio da cooperação intercooperativa. 

 

1. Princípio da adesão livre e voluntária; 

2. Princípio do controle democrático pelos sócios; 

3. Princípio da participação econômica dos sócios; 
4. Princípio da independência e autonomia das 

cooperativas; 

5. Princípio da educação, treinamento e formação; 

6. Princípio da cooperação entre cooperativas; 

7. Princípio da preocupação com a comunidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com os princípios analisados é possível concluir que, de acordo com Silva 

(2001), além dos princípios doutrinários, outros elementos também são capazes de expressar o 

ideário cooperativista, o modelo cooperativista adotou alguns símbolos, para caracterizar de 

forma definitiva o movimento. 

O símbolo maior da ação cooperativista, que é capaz de identificá-la no mundo inteiro, 

é representado por dois pinheiros unidos, em verde escuro, dentro de um círculo comfundo 

amarelo.  Silva (2001) ressalta que o círculo é utilizado para simbolizar a ideia de eternidade, 

o permanente e dinâmico movimento da vida, e os pinheiros unidos são resistentes, sempre 

sobrevivem e multiplicam-se mesmo em terras áridas; ressaltam a força e acapacidade de 

expansão, a cor verde-escura representa a importância da natureza e anecessidade de manter o 

equilíbrio com o meio-ambiente e logo ao fundo o amarelo-escuro, que representa a luz do 

sol, valorizando as fontes de energia e calor. 

Outro símbolo, menos importante para o cooperativismo de acordo com Silva (2001), 

é a bandeira a qual foi aprovada em 1932, pela ACI.Esta bandeira representa o símbolo 

mundial do cooperativismo com as sete cores do arco-íris, simbolizandoa paz, harmonia e 

esperança, logo, simboliza também a união na eterna luta por um mundo comjustiça e 

liberdade. 

Segundo o Historiador Americano John Walton (1997), em 21 de dezembro de 1844 

no distrito de Rochdale no condado de Machester na Inglaterra, 27 tecelões e uma tecelã 

deram início às primeiras cooperativas, neste momento fundaram a "Sociedade dos Probos 

Pioneiros de Rochdale" a partir da contribuição coletiva mensal de uma libra de cada 

participante durante um ano, essa sociedade tinha como principal objetivo o homem e não o 
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lucro, os tecelões de Rochdale, como ficaram conhecidosbuscavam naquele momento uma 

alternativa econômica para atuaremno mercado, uma vez que o capitalismo no qual estavam 

submetidos, os preços eram abusivos e o desemprego era crescente devido ao desenrolar da 

revolução industrial.Neste momento, a pequena sociedade de consumo mudou os padrões 

econômicos da época e deu origem ao movimento cooperativista 

 Walton (1997) considera que esta iniciativa foi motivo de deboche por parte dos 

comerciantes da região naquela época, mas logo no primeiro ano de funcionamento o capital 

da sociedade aumentou para 180 libras e cerca de 10 anos depois o "Armazém de Rochdale" 

como já era chamado contava com 1.400 cooperados, sendo assim, o êxito desta iniciativa 

passou a ser um exemplo para outros grupos que passaram a agir de forma análoga.Desde 

então, o cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço próprio, definido por uma nova 

forma de pensar o homem, o trabalho e o desenvolvimento social.  

Desde então, por se caracterizar como uma forma igualitária e social, o modelo de 

gestão cooperativista é aceito por todos os governos e reconhecido como fórmula democrática 

para a solução de problemas socioeconômicos. As origens do estudo do Cooperativismo nos 

remetem ao início deste modelo de gestão que ocorreram na metade do século XIX na 

Inglaterra e ficaram conhecidos como os ingleses de Rochdale, que, na segunda metade do 

século XIX, premidos por toda a sorte de necessidades, lançaram-se no empreendimento 

cooperativo de consumo, numa tentativa desesperada de engendrar alguma alternativa para 

suas vidas. Acabaram estes, por construir uma das mais interessantes formas de organização 

da atividade humana.  

No entanto, para uma caracterização mais consistente dessas origens, lembrar as ações 

do cooperativismo de crédito da Alemanha, é uma atitude bastante coerente com esta 

proposta. Segundo Mladenatz, citado por Schneider (1999), o início do cooperativismo formal 

carrega uma enorme contribuição dos socialistas utópicos, que ofereceram suas manifestações 

a partir de meados do século XVII, o que resultou, com justiça, no reconhecimento destes, 

como precursores do cooperativismo. 

O desenvolvimento do estudo do Cooperativismo,no entendimento de Silva (2001), 

pressupõe a pesquisa e o desenvolvimento de conhecimentos que busquem a melhor gestão de 

atividades humanas na forma de cooperação, partindo de seus princípios de ajuda mútua, bem 

como da entre ajuda, é deste princípio que se origina a partir da primeira metade do século 

XIX como uma alternativa àsrelações e da distribuição conservadoras de trabalho. 

Para Schneider (1999) o movimento do Cooperativismo teve um rápido crescimento 

desde quando surgiu como modelo organizacional, assim, suas primeiras nuancesforam 
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percebidas na América Latinae no Terceiro Mundo, os preceitos a que segue são inspirados no 

ideário cooperativista inspirado em Rochdale. 

 Silva (2001) ressalta queRoberto Rodrigues, Presidente da ACI (Aliança Cooperativa 

Internacional),  chama de “segunda onda do cooperativismo”, que equivale a dizer que o 

cooperativismo mundial está em busca de um novo fluxo, uma nova identidade em meio a um 

capitalismo avassalador na qual a globalização da economia e a liberalização dos mercados 

são marcas registradas.  

Para o mesmo autor, é possível afirmar que a nova visão não altera os princípios para 

os quais o Cooperativismo fora criado, uma vez que a necessidade é a de dar às cooperativas 

um gerenciamento coerentecom a evolução econômica mundial, dessa forma será possível 

atuar em igualdade de condições com a concorrência sem necessariamente deixar os 

pressupostos doutrinários e filosóficos pelos quais fora criada. 

De acordo com Pinho (1982), o modelo cooperativista de produção, evidencia que as 

cooperativas de produção, cooperativas operárias e as cooperativas de trabalhadores, 

inspirando-se em uma espécie de síntese do rochdadleanismo e dos sistemas societários de 

Buchez (sansimonista dissidente), de Fourier (livre associação do trabalho, talento e capital), 

de Louis Blanc, se estruturaram aos poucos com o objetivo de eliminar o patrão, extinguindo 

o pagamento por meio de salários dando aos operários a posse dos instrumentos de produção 

e o direito de disposição do produto de seu trabalho. 

Quando as empresas se apropriam de uma visão holística das relações concorrenciais, 

é possível que elas compreendam que é melhor co-expandir do que competir com um rival, 

fazendo com que ambas as partes se fortaleçam, dessa forma a cooperação se configura como 

um sentimento que pode ser desenvolvido nas organizações(MESQUITA, 1999). 

Para Mesquita (1999) a percepção de cooperação, permeia diversos significados na 

gestão interna das organizações, ou seja, à depender do lugar e da estrutura organizacional na 

qual o gestor máximo está inserido, suas paixões, valores e moral, definem seu modo de ação 

aproximando-se ou distanciando-se do conceito de cooperação propriamente dito, sendo 

assim, a referida autora realizou uma pesquisa em uma organização cooperativa, e segundo a 

mesma, foi possível perceber que os associados do Conselho Administrativo percebem a 

cooperação como a ideia chave de bem comum; lutar por mesmo ideal; disponibilidade; 

objetos claros; respeito aos colegas; postura profissional e treinamento. 

Na mesma pesquisa realizada junto aos associados mais recentes, a cooperação foi 

percebida como uma forma de aperfeiçoar o cooperativismo; uma responsabilidade que até 
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vira rotina. Nesta organização, os novos integrantes assistem a um vídeo e palestras sobre o 

valor da cooperação e os benefícios que traz para a cooperativa (MESQUITA, 2000). 

Da mesma forma que Mesquita (2000), ao realizar a pesquisa em uma empresa de 

maior porte percebe que os princípios da cooperação devem estar internalizados nas ações de 

cada associado, nas pequenas e médias empresas (PMEs) também a existência de cooperação 

entre os agentes organizacionais também é considerada fundamental, dessa forma, 

Fensterseiferet al. (1997) verificam que a cooperação nas suas diversas perspectivas é um 

conceito quase absoluto que deve existir para a formação de uma rede de colaboração e isto 

independe do porte da organização.  

O caso específico das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) se caracteriza por 

organizações que não dispõem de elevada soma de recursos, neste contexto, a prática da 

cooperação tende a se solidificar e fortalecer o desenvolvimento de uma rede de empresas 

com competências operacionais e tecnológicas diferenciadas haja vista suprir as deficiências 

que uma empresa isolada possa ter. 

 

2.1.3. Cooperação como Estratégia de Negócios 

Segundo Fensterseiferet al (1997), a cooperação pode ser utilizada com uma estratégia 

competitiva, podendo se estabelecer na forma de parcerias e acordos, nesse contexto, a 

cooperativa é visualizada do ponto de vista da vantagem competitiva seja na busca de 

soluções estratégicas, seja na parceria e no desenvolvimento de soluções tecnológicas que 

requeirammaior poder de compra. A cooperação é vista como um imperativo fundamental 

para as comunidades extrativistas, já que estas devem assumir posturas mais proativas para 

fazer frente ao ambiente mais competitivo, procurando desenvolver competências que 

possibilitem a sua atuação no comércio internacional. 

O cooperativismo consiste em uma forma de organização que prima pela propriedade 

coletiva dos bens, direitos e obrigações de uma organização, e tem como principal ideal, o 

desenvolvimento da organização visando o bem coletivo, por meio desta epistemologia, o 

cooperativismo, de acordo com Duarte (1985), foicriado como uma alternativa econômica 

para avançar sobre situações econômicas distintas sendo conhecido como uma das estratégias 

mais eficientes de desenvolvimento e de possível transformação social. Esta visão abordada 

por Duarte (1985) remete aos principais ideais do cooperativismo: o de sociedade de pessoas 

e o de empresas, logo, o cooperativismo pode ser interpretado como um mecanismo utilizado 

pelos produtores para enfrentar a concorrência e a dominação. 
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As relações institucionais das cooperativas foram amplamente estudadas por 

Nascimento (2000), de acordo com este autor o ingresso do associado na organização é livre, 

basta tomar a decisão de cooperar e cumprir e submeter-se às normas estatutárias previamente 

estabelecidas, dessa forma, a participação do associado, resume-se ao dever de utilizar os 

serviços oferecidos pela cooperativa, comprometendo-se a entregar sua produção para que a 

cooperativa possa comercializá-la.  

Na perspectiva de Nascimento (2000), a condição de dono e usuário, confere ao 

associado dupla qualidade, impondo grandes responsabilidades aos associados, uma vez que, 

como dono, deve prover os recursos para a produção, e como usuário deve assumir 

plenamente suas obrigações para com a cooperativa. 

Pela concepção desse autor, as organizações cooperativas são mais complexas quando 

somadas ao ambiente no qual estão inseridas onde as empresas privadas concorrem a um 

mesmo mercado, dessa forma, devem desenvolver habilidades para enfrentar um duplo 

desafio: concorrer com as empresas privadas num ambiente capitalista e dentro de um ponto 

de vista não econômico, devem encontrar maneiras de incluir questões sociais e éticas no seu 

funcionamento. 

Segundo Lazzarini et al. (1999) o principal objetivo da cooperativa é a maximização 

do bem estar social do seu quadro de membros, sendo assim, o escopo dos objetivos 

institucionais depende dos objetivos individuais de cada membro ou sócio. 

Para estes autores uma das maiores dificuldades encontradas na gestão das 

cooperativas, se diz respeito à manutenção dos ideais cooperativos, fundados na adequação da 

associação democrática de produtores com interesses divergentes que objetivam a mútua 

ajuda à margem de qualquer interesse de lucro, mesmo estando inseridos numa economia de 

mercado, cujo dinamismo é governado por uma racionalidade econômica oposta ao ideal 

cooperativista. 

 

2.2. O desenvolvimento do estudo das políticas públicas 

 

No decorrer das últimas décadas houve uma preocupação por parte dos governos e da 

sociedade científica no desenvolvimento de estudossobre as políticas públicas e, a partir de 

então se desenvolveram as principais regras e modelos teóricos que regem a decisão, 

elaboração, implementação e avaliação destas (SOUZA, 2006). 

Os fatores que contribuíram para que o campo de conhecimento sobre políticas 

públicas se desenvolvesse eoriginasse o fazer científico que hoje é conhecido tem origem 
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nanecessidade das nações em circunstancias específicas e na maioria das vezes em escassez 

de recursos financeiros. Dentre as políticas públicas desenvolvidas para a época, se destaca as 

políticas restritivas de gasto, que passou a ser uma prática comum dentre os países em 

desenvolvimento, a partir desta, o planejamento e a execução de outras políticas de cunho 

econômico e social passaram a se efetivar e ganhar relevante visibilidade (SOUZA, 2006). 

Outro fator visível nos países em desenvolvimento, em especial os da América 

Latina, é que esses paísesainda não conseguiram formar ações políticas paraequacionar 

minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o 

desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de sua 

população, para responder a estes desafios a ciência não determina caminhos fáceis nem 

consensos claros e fundamentais, elas dependem de muitos fatores externos e internos. 

Parece não existir uma única, nem melhor definição sobre o que seja política 

pública.Para Mead (1995), política pública se define como um campo dentro do estudo da 

política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980) 

conceituacomo um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos, logo, 

Peters(1986) segue o mesmo pensamento: política pública é a soma das atividades dos 

governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos 

cidadãos. Para Dye (2008) política pública é sintetizada como “o que o governo escolhe fazer 

ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswel (1958), ou seja, 

decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem 

ganha o quê, por que fazem e que diferença faz. 

O conceito de políticas segundo Costa e Dagnino (2013), consiste em um conjunto de 

decisões inter-relacionadas em congruência à seleção de metas e aos meios para alcançá-las a 

partir de um cenário específico. Para Cavalcanti (2012) políticas públicas podem ser definidas 

como ações do Estado no exercício de seu poder interventor para promover o bem estar social 

através de ações públicas diversas, logo, se presume que exista a participação do Estado que 

tome decisões racionais e preze pela benevolência de seus governados. Verifica-se também 

que o mesmo é detentor de todas as informações relevantes e tem o direito coletivo de 

implementar as políticas desejadas em nome do “público”. 

Para Dye (2008), uma política pública se caracteriza por uma decisão de conduta 

consistente, é tudo aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer, nesse sentido, o Estado 

detém o poder interventor sobre a sociedade, mas não é totalmente soberano, uma vez que o 

Estado democrático deve, por meio do exercício do poder executivo, traçar os objetivos e 

metas institucionais de forma participativa com o objetivo de atender aos anseios sociais. 
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As organizações visualizadas no cenário atual: associações, cooperativas, sindicatos e 

outras, surgem da junção de diversos indivíduos com interesses comuns voltados para a 

proteção e promoção dos interesses individuais. Embora os autores muitas vezes suponham 

que as organizações sejam capazes de desenvolver seus próprios interesses, estes são 

representativos da convergência dos interesses individuais, neste sentido, para Alstonet al. 

(2004), a política pública resulta de um processo político que busca alinhar as preferências 

dos agentes com os interesses das organizações e instituições.  

Considerando os conceitos apresentados, pode-se observar que o exercício da 

democracia abrange alémdo aspecto puro, racional, do que realmente deve ser feito, mas 

também o processo político. Por meio da democracia procura atender os anseios dos 

governados buscando a participação coletiva de um conjunto de representações de interesses, 

no entanto, sabe que nem sempre todas as classes representativas que compõem a democracia 

fazem escolhas baseadas em princípios racionais, mas buscam o interesse próprio.  

O fazer política pública tem seu poder de atuação diminuído, não pode atender aos 

anseios de uma classe sem comprometer o nível de satisfação de outra sob pena da gestão 

governamental existente no poder correr o risco de perder a credibilidade frente às 

massas.Esse processo compromete a criação de políticas públicas, sendo assim, é possível que 

os homens políticos sejam motivados por eleições e reeleições para aprovarem políticas que 

favoreçam seus eleitores; a administração e a burocracia buscam influenciar o conteúdo das 

políticas para promover os objetivos de suas organizações; o alto escalão tentará influenciar 

políticas de interesses nacionais.  

Uma abordagem clara apresentada por Flexor & Leite (2006) sobre os programas 

desenvolvidos para promover o crescimento do setor agrícola, trata dos instrumentos e 

programas desenvolvidos para tal finalidade, para Flexor & Leite (2006), o sucesso dos 

programas de desenvolvimento agrícola dependerão da capacidade dos principais agentes 

(agricultores e seus grupos, indústria processadora, traders, intermediários, consumidores e 

membros do governo responsáveis por questões agrícolas) de influenciar as probabilidades 

deganhos dos seus representantes assim como do grau de homogeneidade das preferências dos 

agentes e organizações, e de seus respectivos pesos econômicos e eleitorais. 

De acordo com Dye (2008), as definições de políticas públicas de um modo geral se 

propõem a solucionar o problemasocial e enfatiza o papel da política pública na solução 

deproblemas, de certo modo a concepção conceitual valoriza os aspectos puros, racionaise 

procedimentais das políticas públicas, logo, o fazer política pública transcende a visão 

conceitual e permeia a essência, isto é, o embate em torno de ideias e interesses. 
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Dessa forma, o campo conceitual concentra-se no que o governo pode contribuir na 

busca pelas melhorias sociais, como se os governos possuíssem elevado grau de autonomia 

que possibilitasse decidir por si e somente acerca das políticas públicas desenvolvidas, 

deixando de lado os aspectos conflituosos eos limites que cercam as decisões dos governos. 

Os modelos conceituais, também não abordam aspossibilidades de cooperação que podem 

ocorrer entre os governos, cooperativas, associações, empresas e grupos sociais. 

Segundo Souza (2006), do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública 

emgeral e a política social em particular são campos multidisciplinares, e seufoco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos, sendo assim, para que seja 

possível desenvolver uma teoria geral da política pública é necessário buscar e 

sintetizarteorias construídas no campo da sociologia, da ciência política e daeconomia. 

A visão abordada por Souza (2006) remete ao campo multidisciplinar, uma vez que 

as políticas públicas têm repercussão na economia e nas sociedades, dessa forma se explica 

por que a teoria da política pública deve se posicionar ao buscar as inter-relações entre 

Estado, política, economia e sociedade.Pode-se resumir política pública como o campo do 

conhecimentoque busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e, quando 

necessário, propormudanças no rumo ou curso dessas ações.  

Para que o alinhamento dos objetivos e metas institucionais esteja de acordo com os 

anseios sociais, se faz necessário uma análise das decisões a serem tomadas pelo Estado por 

meio de suas políticas de atuação, nesse rito, a análise de políticas públicas cumpre atarefa de 

investigar o modo de atuação do Estado buscando a efetividade em prol de seus objetivos e 

metas institucionais. 

Assim, políticas públicas, depois de desenhadas e formuladas, desdobram-se em 

planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas, no entanto, 

quando postas em ação, são implementadas, ficandosubmetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação(SOUZA, 2006). 

A análise de políticas públicas conforme Costa e Dagnino (2013)consiste em 

interpretar as causas e consequências da ação do Estado, em particular, na formulação de 

políticas e seus impactos possíveis. Como ferramenta de planejamento é capaz de dar 

informações preliminares sobre as consequências de decisões políticas no meio público. 

Para Dye (2008), Análise de Política são as descrições e as explicações das causas e 

das consequências da ação do governo, porém, a estrutura da Análise de Políticas Pública vai 

além dos estudos e das decisões dos analistas do governo, visto que a política pública pode 
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influenciar de forma direta ou indireta a vida de todos os afetados por problema da esfera 

privada e política.  

Considerando que os processos e resultados das políticas públicas instituídas 

envolvem grupos sociais e sempre se constituem em um objeto específico e qualificado de 

disputa entre distintos agrupamentos políticos, a Análise de Políticaabrangeum considerável 

número de atividades sendo todas elas envolvidas com o exame das causas e consequências 

da ação governamental, dessa forma uma definição corretamente aceita sugere que, a Análise 

de Política tem como objeto os problemas com que se defrontam os feitores de políticas e tem 

por objetivo nortear o equacionamento das decisões com o emprego da criatividade, 

imaginação e habilidade.  

 

2.2.1. O desenvolvimento dos modelos de análise de políticas públicas 

 

De acordo com Deubel (2006) a análise de políticas públicas tal como é conhecida 

hoje foi elaborada a partir daconvergência de vários enfoques que se deu após um longo 

período. De forma gradual, os „estudiosos‟ foram estabelecendo e alterando o foco de 

interesse de suas pesquisas em função da mudança das situações política, econômica e social. 

 Na visão de Dunn (1994), o desenvolvimento dos estudos sobre a Análise de Políticas 

Públicas representa um ponto da evolução da sociedade humana, onde o conhecimento de 

política foi cultivado conscientemente permitindo um exame reflexivo baseado na relação 

entre o conhecimento e a ação. Nesse sentido, do contrário como sustenta Sánchez (2005), a 

análise de políticas não pode ser meramente associada ao desenvolvimento contemporâneo 

das Ciências Sociais ou das CiênciasPolíticas. 

Segundo Dunn (1994) e Sánchez (2005), o momento histórico onde aparece pela 

primeira vez o conhecimento sobre análise de política pública é incerto, uma vez que os 

registros feitos ao longo do tempo não foram organizados na íntegra. Porém, considerando 

que há muitos modos de produzir o conhecimento sobre análise de políticas públicas, os 

mesmos autores afirmam que é possível encontrar registros que indicam a utilização dessas 

ideias em diversas sociedades, como os que foram encontrados na Mesopotâmia que podem 

ser considerados como tentativas conscientes de analisar uma política. 

Nesse sentido, Dunn (1994) afirma que na Mesopotâmia podem ser vistos códigos 

legais como uma resposta para as complexidades crescentes de localidades urbanas fixas e 

para um padrão novo de organização social projetado para a distribuição de bens e serviços, 

mantendo o registro da manutenção de segurança interna e da defesa 
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externa,simultaneamente, uma consciência crescente das relações entre conhecimento e ação 

nutriu o crescimento de estratos educados que se especializaram na produção de 

conhecimento pertinente para a política. 

Segundo esses autores, eram considerados “especialistas” os responsáveis que previam 

as consequências das políticas. Os meios e procedimentos utilizados com o objetivo de 

promover as recomendações e prever o futuro para as políticas não eram científicos e 

fundamentavam-se em práticas ritualísticas de magia e misticismo. Nesse período, se o 

conselho produzido pelo “especialista” melhorasse a política em questão, então sua autoridade 

e reconhecimento junto aos governantes e a sociedade eram confirmados. Isso significa dizer 

que, nesse período, o conhecimento produzido pelos “especialistas” sobre os assuntos 

públicos tinha mais validade pelo resultado que ele oferecia do que pelos procedimentos 

utilizados para atingi-lo. 

Nagel (1999) destaca também que a análise de política tem sido realizada há muito 

tempo. Segundo ele, os registros de análises de política podem ser encontrados 

simultaneamente ao surgimento da linguagem escrita. O autor destaca que é possível 

encontrar uma análise implícita de políticas no código de leis dos babilônios, pois os sistemas 

legais escritos e não escritos possibilitam saber que já existiam de forma rudimentar, uma 

forma de pensar políticas públicas. Segundo o mesmo autor, é possível encontrar nos 

primeiros escritos gregos um interesse para as políticas e sobre as formas de como os 

governos deveriam se estruturar. 

De acordo com Dunn (1994) o envolvimento de pensadores influentes e sociais com 

aspectos práticos da gestão dos Estados, assim como Platão tinha servido como conselheiro de 

normas da Sicília, e Aristóteles haviam ensinado Alexandre da Macedônia até atingir a idade 

de 20 anos, quando se tornou rei. Aristóteles, como um exemplo de muitos pensadores sociais 

contemporâneos, não se agradara das práticas políticas, porém aceitou ser um “especialista” e 

de certa forma aceitou a tarefa, uma vez que desejava trazer o conhecimento para mais perto 

dos problemas públicos cotidianos. Aristóteles aceitou o trabalho porque, pelo menos a este 

respeito, ele seguiu os conselhos de Platão. Porém, Platão já havia dito que não era possível 

existir bons governos até que os filósofos fossem reis ou que os filósofos tivessem poder 

equiparados, sendo assim, Aristóteles não pôde em sã consciência rejeitar a oportunidade que 

se lhe oferecia. 

Analisando o processo de produção do conhecimento e simultaneamente, 

considerando a ideia inicial de que o mesmo pode ser utilizado para melhorar a organização 

política, é possível perceber que desde tempos remotos já havia uma preocupação por parte 
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dos governantes em terem ao seu lado um “especialista” que pudesse opinar sobre políticas 

que deveriam ser executadas ou não, mas, que, além disso, o conhecimento especializado era 

um produto da atividade de especialistas que atuavam de forma individual sem recorrerem a 

métodos científicos. 

Conforme Dunn (1994) e Sánchez (2005), o crescimento do produto intelectual 

relativo a políticas públicas de forma mais especializada, foi dado através da ação de políticos 

profissionais ou “especialistas” em política, melhorar as políticas tornou-se relativamente 

frequente na Idade Média, na Europa. Nesse período em várias cidades européias, vários 

grupos de especialistas em políticas foram recrutados pelos príncipes e reis, para 

proporcionarem auxílio técnico em questões tais como: guerra, leis e finanças. Esses 

“políticos profissionais” que assumiriam diversas formas em diferentes áreas do mundo 

podiam ser padres ou até mesmo cientistas preocupados com a análise do comportamento 

humano.  

De acordo com Dunn (1994), a partir do século XVIII, depois da Revolução Industrial, 

que a solução de problemas sociais passou a ser significativamente influenciada pelo 

conhecimento codificado segundo os princípios da ciência. Nesse período, a produção de 

conhecimento para a tomada de decisão se tornou uma atividade autônoma guiada por 

procedimentos específicos, separando-se dos interesses pessoais. 

E ainda conforme Dunn (1994), a idade da Revolução Industrial era também a do 

Esclarecimento, um período no qual a convicção no progresso humano através da ciência e da 

tecnologia se tornou dominante entre políticos e entre aqueles que os aconselhavam. E nesse 

período que ocorreu o desenvolvimento de teorias científicas sobre a natureza e a sociedade 

que, passaram a ser vistas como os únicos meios objetivos para entender e solucionar os 

problemas sociais, o misticismo, a magia e a adivinhação deram lugar à ciência moderna, 

desta forma, no mundo da análise de política, isto significou a produção de conhecimento de 

política pertinente de acordo com os cânones de empirismo e do método científico. 

Dentre os principais acontecimentos do século XVIII, Dunn (1994) destaca a 

Revolução Industrial como responsável pelo surgimento dos problemas de ordem política, 

social e econômica, que se tornaram foco de preocupação para os governantes. Na tentativa de 

entender e resolver os problemas dessa sociedade, estudos estatísticos, demográficos, censos, 

pesquisas quantitativas e estudos acerca de políticas foram realizados por profissionais de 

diversas áreas do conhecimento. Como resultado, passou-se a se contar com dados empíricos 

sistematizados capazes de auxiliar a tomada de decisão. Na esfera da política pública, grupos 

sociais dominantes passaram a reconhecer o potencial dos métodos de investigação empírica e 
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a usar os produtos das pesquisas cientificas com o propósito de controlar as questões de 

ordem política e administrativa.  

Conforme Sánchez (2005), no século XIX, a produção de conhecimento especializado 

foi estimulada por uma preocupação com problemas práticos do dia-a-dia, pela forma como 

eles eram definidos pelos grupos Sociais dominantes. Líderes do governo, capitalistas, e 

gerentes do sistema fabril emergente exigiam informação que permitisse uma extensão do seu 

controle do ambiente humano e material, a partir desta necessidade, as Ciências Sociais 

aplicadas, primeiro na forma de estatística e demografia e depois na forma de disciplinas 

estabelecidas de sociologia, economia, Ciência política e administração pública, eram 

utilizadas para entender problemas práticos e controlar a complexidade da sociedade. 

De acordo com Dunn (1994), a mudança de paradigma da sociedade em 

transformação, com elevada instabilidade social e crescente estabilidade política, e 

considerando a crescente preocupação em resolver os problemas políticos, de certa forma 

colaboraram para o crescimento da pesquisa empírica no campo do estudo das Políticas 

Públicas. A partir desse movimento se inicia no século XIX, na Europa, um importante 

elemento para a orientação das pesquisas na área das Ciências Sociais norte americano, na 

direção dos estudos de Política. 

Segundo Dunn (1994), no decorrer da 1ª Guerra Mundial houve o crescimento e a 

profissionalização das ciências sociais através da aproximação da pesquisa empírica com o 

processo de elaboração de políticas. A partir de então, aumentou a importância dos cientistas 

sociais na administração do Estado e na elaboração das políticas. Seu papel, porém, se 

concentrava mais na solução de problemas iminentes do que, propriamente, em construir 

modelos para a elaboração de políticas. Após a 2ª Guerra Mundial, a pesquisa sobre o 

processo de tomada de decisão toma outros rumos e outras dimensões. 

Conforme Garson (1996), no decorrer dos anos 1930 e durante a 2ª Guerra Mundial, 

Charles Merriam e outros estudiosos simbolizavam uma geração de cientistas sociais que se 

ocuparam efetivamente no estudo das políticas públicas. Charles Merriam acreditava que os 

cientistas e os homens de ação poderiam trabalhar juntos nos grandes temas do dia-a-dia, 

através do uso da análise científica e do planejamento com fins humanísticos.  

Afastando-se das propostas de pesquisa das Ciências Sociais anteriormente 

desenvolvidas, Charles Merriam ressaltava a importância de colocar a ciência a serviço da 

democracia através do rigor científico e metodológico. Para Merrian, é possível fazer uso 

completo da ciência e da democracia com o objetivo de planejar para a expansão e para a 

produção, para a justiça e para a distribuição imparcial da riqueza que possibilite o 
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desenvolvimento de melhor qualidade de vida, para a liberdade, para o reconhecimento da 

dignidade do homem e de seu direito a participar ativamente na civilização o qual está 

ajudando a criar (MERRIAN, 1945, apud GARSON, 1996). 

Perfazendo uma análise semelhante, Lasswell (1996) afirma que o panorama político e 

acadêmico vigente durante o período entre guerras, ao mesmo tempo em que possibilitou que 

o método quantitativo fosse dominante nas ciências sociais, proporcionou o início de uma 

mudança no foco de interesse dos estudiosos. 

 Em suas próprias palavras, Laswell (1996) ressalta que o desenvolvimento dos 

métodos quantitativos que marcou as ciências sociais, naquele período os estudos de políticas 

foram direcionados pelo “condutivismo multidisciplinar”, tratava-se de um movimento o qual 

tinha como ponto de partida a observação da conduta do ser humano e a ação a nível 

individual nas decisões em política, e que havia se pautado no desenvolvimento da 

“cientificidade do método” (MERRIAN, 1945, apud GARSON, 1996). 

Por meio desta corrente de pensamento, considerava-se que a conduta do ser humano 

nas decisões em política era fundamentada por aspectos interrelacionados (políticos sociais, 

econômicos, psicológicos) e, por isso, era impossível desenvolver o estudo das políticas 

públicas caso houvesse a separação entre as diversas „disciplinas‟ utilizadas para o estudo. 

 

2.2.2. Uma abordagem dos modelos de análise de políticas públicas 

 

Os modelos de Análise de Políticas Públicas constituem-se em uma simplificação da 

realidade social a partir dos atores envolvidos no processo e a forma pela qual se dá o 

movimento de fatores como demanda e resultados obtidos por meio das variáveis que afetam 

o contexto social em ambiente específico. Neste sentido, a Análise de Política enfatiza 

aspectos como os valores e os interesses dos atores que participam do jogo político, a 

interação entre eles, a arquitetura de poder e tomada de decisões, conflitos e negociações. 

Assim, enquanto a avaliação propõe uma leitura da política pública, a Análise de Política 

reforça a importância da apreciação dos processos que, em última instância, determinam as 

características gerais da política (COSTA &DAGNINO, 2008). 

SegundoCosta & Dagnino (2008), para que se possa fazer uso da análise de política 

pública, faz-se necessário adaptar ao estudo de políticas públicas, o modelo que mais se 

adequa àsvariáveis do meio ambiente, dessa forma, o analista de políticas públicas busca 

conhecer o jogo de interesses existentes a partir da simplificação do processo abordado em 

um dos modelos disponíveis na literatura atual, neste sentido, Souza (2007), apresenta 6 (seis) 
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modelos de Análise de Políticas Públicas, no entanto, passe-se a discorrer somente sobre 

aqueles que não se sobrepõe ao modelo de Dye, conforme segue: 

a) Modelo de Lowi; 

b) Incrementalismo; 

c) Modelo Garbage; 

d) Coalizões de Defesa; 

e) Arenas Sociais; 

f) Modelo “Equilíbrio Interrompido”; 

 

Os modelosapresentados consistem em uma abordagem apresentada por Souza (2007) 

dos modelos de Análise de Política Públicas mais recorrentes na literatura atual, nestes 

termos, cada um dos modelos citados tem sua característica e peculiaridades descritas 

conforme a seguir.  

 

a) Modelo de análise de políticas de Lowi 

De acordo com Lowi (1972), “a política pública faz a política”, dessa forma, afirmou 

que cada um dos tipos existentes de políticas se desdobra em diferentes contextos e formas, 

que de uma forma ou de outra embasamapoio, rejeição e disputas em torno de uma decisãoem 

ambientes distintos. De acordo comLowi (1972), a política pública se desdobra em quatro 

formatos principais, são eles:  

 Políticas Distributivas: Consiste nas decisões tomadas pelo governo que 

desconsideram aquestão dos recursos e suas devidas limitações, realizando ações de 

caráter individual e pouco universal privilegiando grupos sociais específicos ao 

privilegiar certosgrupos sociais ou regiões em detrimento do todo, caracterizando 

assim, um aspecto clientelista e patrimonialista. 

 Políticas Regulatórias: Essas políticas são caracterizadas como mais visíveis ao 

público, envolvendoburocracia, políticos e grupos de interesse e visam a ação do 

Estado democrático ao conceder o acesso as políticas públicas de maneira menos 

exclusiva.  

 Políticas Redistributivas: Consiste nas políticas que tem como objetivo atingir maior 

número de pessoas possíveis, porém, essas políticas sujeitam o Estado a perdas 

concretas a curto prazo para grupos sociais específicos e em contrapartida não 
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garantamo retorno dos ganhos, a exemplo mais prático se tem a política de previdência 

e as políticas do sistema tributário.  

 Políticas Constitutivas: Têm como características a manipulação de procedimentos, 

essas políticas geram grupos de vetos e de apoiosdiferentes, processando-se, portanto, 

dentro do sistema político de forma tambémdiferentepara garantir a representatividade 

do poder político no uso de suas atribuições de poder Estatal. 

 

b) Modelo de análise de políticas incremental-Incrementalismo 

 

O modelo de Análise de Política Pública Incremental foi desenvolvido por três 

estudiosos, Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky (1992), de acordocom 

esses autores e baseada em pesquisas empíricas os recursos do Estado para qualquer natureza, 

seja para programas, órgão ou uma política pública não partem do ponto inicial zero, mas sim 

de decisões marginais e incrementais que não se caracterizam como um novo ou uma 

profunda mudança no programa. Dessa forma, as decisões dos governos caracterizam-se 

como incrementais e abstratas, porém, a visão incrementalista de análise de política pública 

perdeu credibilidade, haja vista a ocorrência de profundas reformas realizadas em vários 

países, em função de ajuste fiscal. Apesar do desuso do modelo incremental, seus aspectos 

analíticos são perfeitamente visíveis quando os governos apenas realizam pequenas mudanças 

em programas sociais, mas não alteram o escopo dos programas sociais ou políticas públicas.  

 

c) Modelo de análise de políticas públicas –GarbageCan (lata de lixo) 

 

O modelo GarbageCan ou "lata de lixo" foi desenvolvido por Cohen, March e Olsen 

(1972), esses estudiosos argumentam que as escolhas de políticas públicas são feitas como se 

as opções de solução para os problemas que envolvem política pública estivessem em uma 

"lata de lixo", sendo assim, é possível afirmar que existam vários problemas e poucas 

soluções.  

Para estes autores, assoluções não seriam minuciosamente analisadas e dependeriam 

também das soluções disponíveis paraos decisores de políticas  no momento. Por esta 

perspectiva, as organizações públicas e as políticas públicas são organizadas de forma 

anárquica, e são compostas por um conjunto de ideias com pouca consistência. Logo, 

asorganizações constroem suas próprias preferências para a solução dos problemas – ação, e 

não de modo contrário ondeaspreferências constroem a ação.  
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O nível de compreensão do problema e das soluções é dado de forma limitada e as 

organizações operam em um sistema de tentativa e erro, sendo assim, o modelo defende que 

soluções procuram por problemas, mas não buscam se antecipar à solução na eminência de 

um problema em questão, as escolhas compõem um GarbageCan (Lixeira) no qual váriostipos 

de problemas e soluções são colocados pelos participantes na medida que elesaparecem.  

 

d) Modelo de Análise de Políticas Públicas - Coalizões de Defesa 

 

De acordo com Sabatier e Jenkins-Smith (1993), o modelo da coalizão de defesa está 

em contraponto a visão da política pública trazida pelo GarbageCan pelasua fraca capacidade 

argumentativa sobre o porquêdas mudanças ocorrem nas políticas públicas. Para Sabatier e 

Jenkins-Smith (1993), a política pública deveria ser formulada na forma de um conjunto 

desubsistemasque tivessem a capacidade de se articularem com os acontecimentos externos, 

os quais dão os feedbacks necessários para a atualização da atuação do poder público 

mediante àssituações recorrentes, o que contrariando o modelo do Garbage Can. Para Sabatier 

e Jenkins-Smith (1993), os valores e ideias são importantes dimensões do processo 

deformulação de políticas públicas, em geral ignorados por alguns modelos.  

 

e) Modelo de Análise de Políticas Públicas - Coalizões de Defesa Arenas Sociais 

 

O modelo de arenas sociais de acordo com Souza (2007), parte do pressuposto que a 

política pública é iniciada a partir da iniciativa de alguns empreendedores políticos ou de 

políticas públicas. Para Souza (2007), os empreendedores políticos fazem com que uma 

determinadacircunstância ou evento se transforme em um problema visualizável ao poder 

público fazendo com que as pessoas se convençam de que algo precisa ser feito, neste 

momento, ocorre a mobilização política do Estado no sentido de formular soluções específicas 

paras as demandas evidenciadas pelos empreendedores políticos, dessa forma, é provável que 

o ganho individual represente também um ganho social que justifique o investimento público 

no sentido de sanar as respectivas demandas. 

 

f) Modelo de Análise de Políticas Públicas-Equilíbrio Interrompido 

 

De acordo com Baumgartner e Jones (1993) o modelo do "equilíbrio interrompido" é 

baseado em biologia e computação, dos aspectos biológicos foram herdados a noção 
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de"equilíbrio interrompido", que em termos de política pública corresponde alongos períodos 

de estabilidade, interrompidos por sucessivos períodos de instabilidade, que geramalterações 

nas políticas anteriores. Da computação herdou-se o conceito de que o homem tem 

capacidade limitada para processar informações, logo, se explica por que as questões se 

processam de forma paralela (de uma só vez) e não de forma serial (sucessivamente), dessa 

forma os desdobramentos das políticas em subsistemas de uma política pública permitem aos 

decisores de políticas públicas fazerem mudanças a partir da experiência deimplementação 

(paralela) e de avaliação, e somente em períodos de instabilidade ocorre uma mudançaserial 

mais profunda. De acordo Baumgartner e Jones (1993),é possível entender por queum sistema 

político pode agir tanto de forma incremental, isto é, mantendo o escopo da estrutura da 

política,como passar for fases de mudanças mais radicais nas políticas públicas. 

 

2.2.3. Modelos de Análise de Políticas Públicas propostos por Dye 

 

Os modelos de políticas públicas apresentados compõem uma série de modelos 

devidamente selecionados pelo cientista político Thomas R. Dye em sua obra intitulada 

UnderstandPublicPolicy, no capítulo 3 (três) desta obra Dye (2008) aborda diversos modelos 

teóricos que possibilitam uma análise melhor elaborada acerca das políticas públicas. 

Os modelos de análises de políticas públicas propostos por Dye (2008), representam 

uma visão simplista de uma realidade política simplificando, de certo modo, o mundo real,na 

visão de Dye, o modelo é uma representação simplificada de algum aspecto do mundo real em 

termos de política pública, logo, os modelos conceituais têm o objetivo de simplificar e 

auxiliar o entendimento sobre políticas públicas ao identificar aspectos importantes das 

questões políticas e sociais. Os modelos também facilitam a expressão do que se quer 

apresentar aos demais envolvidos no processo de políticas públicas, unificando e 

padronizando as características essenciais da vida política ao identificar os aspectos mais 

relevantes de questões políticas e sociais. Os modelos de análise de políticas públicas 

possibilitam, no todo, propor explicações para as políticas públicas ao prever suas possíveis 

consequências. 

Conforme Dye (2008), com o passar dos anos o desenvolvimento da ciência política 

assemelhando-se a outras ciências foram se desenvolvendo modelos que possibilitassem o 

entendimento de como a vida política acontecia, dessa forma, ao aprofundar os estudossobre 

os modelos de análise de políticas públicas, buscou-se compreender qual a utilidade e a 
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relevância dos modelos apresentados, para isso, discorre-se sobre os 9 (nove) modelos 

sugerido por Dye (2008), conforme figura a seguir: 

 

Figura 1-Principais Modelos a serem Analisados 

 

Fonte: Adaptado de Dye (2008) 

 

Ressalta-se que, os modelos apresentados, conforme Dye (2008)foram desenvolvidos 

com a finalidade de se estudar políticas públicas, porém, cada qual traz um viés de 

pensamento distinto ou até mesmo sugerem algumas causas e consequências. 

Para Dye (2008), os modelos não competem entre si na tentativa de se eleger o modelo 

ideal, diferente disso, cada um dos modelos apresentados elucida um aspecto distinto da vida 

política e nos auxilia a compreender aspectos distintos das políticas públicas. 

 

a) Modelo Institucional 

 

SegundoDye (2008) há uma intimidade muito elevada entre políticas públicas e as 

instituições governamentais, pois uma política pública não tem a possibilidade de ser criada 

sem levar em consideração que o Estadoé quem deve fazer cumprir o que a mesma preceitua, 

dessa forma, conforme o modelo institucional, o governo empresta legitimidade às políticas 

públicas, fazendo com que adquiram força de lei ao cobrar lealdade dos cidadãos, logo, os 

indivíduos tendem a acreditar que outras associações e grupos sociais possuam políticas mais 

importantes e por isso desejam que sejam obrigatórias, no entanto, somente as políticas 

governamentais é que implicam em obrigações legais. 

As políticas governamentais dizem respeito a todas as pessoas na sociedade e as 

políticas específicas de outros grupos ou organizações referem-se a uma parte específica da 
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sociedade, e assim, o governo mobiliza a coerção, considerando que é o único com 

capacidade legal para penalizar os violadores das políticas. 

SegundoDye (2008), em síntese, o modelo institucional propõe a cobrança da lealdade 

de todos os seus cidadãos, de modo que toda a sociedade seja submetida a essas políticas, 

sendo o Estado o monopolizador legítimo que tem capacidade de estimular os indivíduos e os 

grupos para as mudanças que possam expressar suas preferências. 

A abordagem institucional não está dando atenção entre as estruturas das instituições 

de governo e o conteúdo das políticas públicas, limitando-se a descrever instituições 

governamentais específicas, 

Conforme Dye (2008) vale ressaltar a importância de lembrar que o impacto dos 

arranjos institucionais nas políticas públicas é um problema empírico que merece 

investigação, conclui-se que mudanças na estrutura institucional não afetam diretamente as 

políticas públicas. 

 

b) Modelo de Processo 

Segundo Dye (2008) a moderna ciência política tem voltado à atenção ao estudo de 

grupos de interesses específicos compostos pelos atores políticos envolvidos no processo de 

criação de políticas públicas, dentre eles, cita: eleitores, grupos de interesse, legisladores, 

presidentes, burocratas, juízes e outros atores políticos.O objetivo desta abordagem é 

identificar comportamentos e processos idênticos visando compreender o processo pelo qual 

as políticas públicas são desenvolvidas, como pode ser observada no Quadro 3 a seguir:  

 

Quadro 3-Etapas do Processo de Desenvolvimento de Políticas Públicas 

Etapas do Processo Descrição 

 Identificar problemas  Tornar manifestas as demandas para ação governamental. 

 Montar agenda para deliberações  Escolher as questões a serem decididas e ou problemas a 

serem estudados. 

 Formular proposta de políticas  Desenvolver propostas de políticas, para resolver as 

questões e os problemas. 

 Legitimar políticas  Selecionar uma proposta; 

 Articular apoio político para ela; 

 Transformá-la em lei. 

 Implementar políticas  Organizar burocracias; 
 Prestar serviços o prover pagamentos; 

 Criar impostos. 

 Avaliar políticas  Estudar os programas; 

 Relatar os outputs dos programas governamentais; 

 Avaliar o impacto dos programas sobre os grupos-alvo e 

sobre os outros grupos; 

 Propor mudança e ajustes. 

Fonte: Dye (2008) 



42 
 

No entanto, o processo político pode ser comparado a uma série de atividades políticas 

que constituem a identificação dos problemas, organização de agenda, formulação, 

legitimação, implementação e avaliação conforme apresentado no Quadro3. 

Segundo Dye (2008), há uma vertente de cientistas políticos que preceituam em seus 

estudos sobre políticas públicas que deve-se ater aos processos citados noquadro 4, afim de 

evitar análises sobre a substância das políticas e Dye (2008, p: 98) apud Joanes (1978)  afirma 

que: 

Eu advogo que o campo de competência específico do cientista político é o processo 

político e o modo como ele funciona. O interesse de alguém pela substância dos 

problemas e das políticas está, portanto, em como ele interage com o processo, não 

necessariamente com a substância em si mesma... o que implica que meus remédios 

para o sistema social rendam a ser do tipo processo... que haja mais acesso se houver 

maior interesse, que se garanta crítica e oposição, que sejam publicadas as decisões 

de modo como elas foram formuladas. 

 

Dessa forma, Dye (2008), apresenta a Matriz de Análise do Processo Político proposta 

por Joanes (1978), nela estão descritas a forma pela qual são tomadas as decisões no processo 

de criação de políticas públicas.  

A matriz apresentada abaixo evidencia como as decisões são tomadas, ou pelo menos 

podem nortear os feitores de polítcas públicas a como tomar as decisões, nesses termos, a 

matriz propõe um modelo de análise racional que impede qualquer envolvimento do gestor 

com o conteúdo das políticas públicas apresentadas. 

 

Quadro 4: Matriz de Análise do Processo Político 

Atividades Funcionais Como categorias 

no governo 

Como sistemas Com produto 

Perecepção; 

Definição; 

Agregação; 
Organização; 

Representação. 

Problemas para o 

Governo; 

Identificação de 

Problemas; 

Problemas a exigir solução; 

Formulação; 

Legitimação; 

Apropriação. 

Ação dentro do 

governo 

Desenvolvimento 

do Programa 

Proposta a ser incluída no orçamento-

programa 

Organização; 

Interpretação; 

Aplicação. 

Governo diante do 

problema 

Implantação do 

progrma 

De acordo com a política. (serviço, 

pagamentos, instalações, controles, etc.) 

Especificação; 

Mensuração; 

Análise. 

Programa para o 

governo. 

Avaliação do 

programa. 

De acordo com a política (Justificação, 

recomendação, normalização etc.) 

Solução/conclusão Solução do 

problema ou 

mudança 

Encerramento do 

programa 

Solução ou mudança 

Fonte: Dye (2008) 
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Portanto, conforme apresentado no Quadro 4, a visão do processo tem enfoque 

limitado, mesmo assim, se trata de um modelo útil para que possamos entender as diversas 

atividades políticas. 

Segundo Dye (2008), assim como no modelo institucionalista, mudanças no processo 

de formulação das políticas nem sempre irão trazer mudanças no conteúdo das políticas, dessa 

forma é indiferente, uma vez que as restrições sociais, econômicas ou tecnológicas sejam tão 

influentes para os formuladores de políticas que independente de como seja o processo de 

criação de políticas, se aberto ou fechado, elistista ou pluralista, competitivo ou não 

competitivo não haverá alteração significativa no conteúdo das políticas propostas, sendo 

assim, segundo Dye (2008), apesar de nossa preferência por um processo de formulação de 

políticas democrático, não significa que tal sistema vá produzir políticas públicas 

significativamente diferentes,logo, sugere que as relações entre processo e conteúdo é passível 

de pesquisa. 

 

c) Modelo de Grupos 

 

De acordo com Dye (2008), a teoria dos grupos consiste na proposição de que a 

interação entre os grupos é o fato mais importante da política, sendo assim, os indivíduos 

comuns se integram formal ou informamente com o objetivo de apresentar suas demandas ao 

governo, o grupo de interesse pode ser compreendido como um grupo com atitudes 

compartilhadas que faz certas reivindicações a outros grupos na sociedade. Esse grupo torna-

se político quando apresenta um reivindicação por meio de algumas instituições 

governamentais. 

Para Dye (2008), em termos de repreentatividade de interesses, o grupo torna-se 

ponte essencial entre os indivíduo e o governo, nesse contexto a política é a luta entre os 

grupos para influenciar as políticas públicas, nesse contexto, o papel dos governos é mediar o 

conflito entre os grupos ao estabelecer regra e negociações conforme o equilíbrio dos 

interesses, oficialização de acordos na forma de políticas pública e finalmente o cumprimento 

efetivo dos acordos propostos. 

Para os teóricos que defendem a abordagem de grupo, a política pública nada mais é 

do que o equilíbrio depois de alcançado o consenso entre os grupos envolvidos, logo, esse 

equilíbrio é alcançado pela influência relativa que cada grupo tem sobre as decisões tomas 

pelo governo. 
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No diagrama apresentado na figura 2, é possível visualizar a forma em que se atinge 

o equilíbrio das decisões de grupo de acordo com o grau de influência, percebe-se que o ponto 

de equilíbrio é alterado na medida em que determinado grupo tem sua participação relativa 

aumentada. Quando o ponto de mudança apresentado não satisfaz a maioria dos interesses, as 

decisões dos governos tendem a pender para o lado dos grupos que possuem maior 

representatividade. 

Também na Figura 2, verifica-se que o grau de influência dos grupos pode determinar 

o ponto de equilibro para o lado do grupo que possuir maior representatividade política. A 

influência do grupo é determinada pelo tamanho, riqueza, cor, poder organizacional, 

liderança, acesso aos formuladores de decisão e coesão interna. 

 

Figura 2: Modelo de Análise de Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dye (2008) 

 

Conforme Dye (2008), o Grau de influência dos grupos nem sempre é determinado por 

seu tamanho, porém outras características que definem o nível de influência dos grupos são 

apresentadas, tais como, riqueza, poder organizacional, liderança, acesso aos formuladores de 

decisão e coesão interna. Dessa forma, o objetivo da teoria dos grupos se resume a descrever 

toda atividade política significativa em termos de luta entre os grupos, sendo os governos 

constantemente pressionados a responder os graus de influências dos grupos mais 

representativos.  

Dye (2008), afirma ainda, que políticos também têm o seu grau de influência sobre a 

representatividade dos grupos, uma vez que, quando dotados de alguma margem de 
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discricionariedade, podem determinar que grupo pôdeingressar no feito das decisões de 

políticas públicas impostas pelo governo, logo, o que dispõe Dye (2008), nos leva a refletir 

que de acordo com a clientela de cada um dos políticos envolvidos nas decisões de políticas 

públicas, torna-se mais fácil a seleção dos grupos que integram a maioria que representa um 

grupo decisivo. 

De acordo com Dye (2008), os grupos de interesse são mantidos em equilíbrio por 

várias forças, são elas: Grupo latente, filiação simultânea a vário grupos e os, freios e 

contrapesos. Cada um dos grupos apresentados, tem seu papel, sendo o primeiro considerado 

quase sendo o todo dos interessados, esse grupo é responsável por apoiar o sistema 

consitucional e as regras do jogo, esse grupo, nem sempre visível, porém, se acionado pode 

censurar qualquer grupo que ameace a ordem do sistema ou tente de alguma forma 

desequilibrá-lo. Em segundo, a filiação simultânea a vários grupos auxilia na manuteção do 

equilíbrio ao evitar que qualquer grupo se afaste demais dos valores vigentes, exercendo um 

poder mínimo de padronização de posicionamentos e opiniões com grau de aceitação 

relevantes. E em tercerio, os freios e contrapesos, que resutlam da competição entre grupos e 

também auxiliam na manutenção do equilíbrio no sistema. O poder de cada grupoo é testado 

pelo poder dos grupos competidores, os centros de compensação de poder funcionam com o 

objetivo de controlar a influência de qualquer grupo isolado e proteger o indivíduo contra a 

exploração. 

 

d) Modelo de Elite 

 

Conforme Dye (2008), as políticas públicas podem ser observadas pelas perspecitvas 

das elites, em que as massas apenas absorvem o que propõem as elites dominantes. Apesar de 

que as políticas públicas são formuladas para o povo, o modelo de elite presupõe que o povo 

nãotem informação suficiente quanto às política públicas, sendo assim, as elites tendem a 

moldar a opinião das massas, fazendo com que as políticas públicas formuladas atendam 

apenas aos interesses e preferências das elites, logo, as políticas têm seu fluxo de cima para 

baixo, das elites para as grandes massas conforme a Figura 3 à seguir: 
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Figura 3: Modelo de Análise de Grupo 

 

Fonte: Dye (2008) 

 

As políticas públicas, de acordo com a teoria elitista, não refletem as demandas do 

povo na mesma medida que elas refletem os interesses e os valores das elites, sendo assim, 

conforme Dye (2008), as mudanças e as inovações em políticas públicas são oriundas das 

redefinições que as elites fazem de seus valores e, pelo interesse pela preservação do sistema 

das elites, as mudanças nas políticas públicas são mais de caráter incremental do que 

revolucionária. 

O elitismo considera que as massas são passivas, apáticas e mal informadas, sendo 

assim, fáceis de serem influencias pelas elites dominantes, sendo assim, Dye (2008) critica o 

as eleições partidárias e a competição partidária, uma vez que não permitem que as massas 

exerçam seu poder de forma livre, sendo assim, as questões políticas são raramente decididas 

pelo povo através das eleições ou da proposta de propostas políticas pelos partidos políticos.  

Porém, o elitismo conforme Dye (2008), não significa em termos exatos que os 

membros da elite nunca discordem entre si, porém é improvável que não tenha havido alguma 

sociedade na qual não houve a competição entre as elites. Mas significa dizer que a 

competição gira em torno de um número reduzido de interessados e o nível de concordância 

não é elevado, ou seja, há muito mais concordância do que discordância. 
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e) Modelo Racional 

 

Conforme Dye (2008), o modelo de análise de políticas públicas do tipo racional é a 

que produz ganhos sociais máximos, ou seja, na perspectiva da teoria racionalista, os 

governos devem optar por políticas nas quais os ganhos sociais possam superar os custos pelo 

maior valor e devem evitar políticas cujos custos são excedidos pelos ganhos. 

Nota-se então que há duas orientações para implementação de políticas públicas ao 

seguir o modelo racional, uma é que se deve evitar políticas em que os custos excedam 

benefícios, e a outra condição é que os governos devem selecionar, aquela que tenha maior 

benefício em relação a seus custos. Em outros termos, uma política é classificada como 

racional à medida que a diferença entre os valores que produz e os valores que ela sacrifica é 

positiva e maior que qualquer outra proposta. 

Para selecionar uma política racional, conforme orientado por Dye (2008) deve-se 

primeiramente (1) conhecer todas as preferências valorativas da sociedade e seus respectivos 

pesos relativos; (2) conhecer todas as propostas disponíveis de políticas; (3) conhecer todas as 

consequências de cada proposta alternativa; (4), calcular os quocientes entre benefício/custo 

de cada uma das propostas; (5) selecionar a proposta política mais eficiente. 

Conforme o orientado por Dye (2008), o modelo racional não depende apenas de 

conhecer e ponderar os valores de alguns grupos e ignorar os de outros, para que haja de fato 

e de direito, requer também informações completas do conjunto de valores societários da 

totalidade dos grupos de interesses envolvidos. Para que o modelo racional seja aplicado, é 

necessário: análise comparativacom as propostas alternativas, capacidade de prever as 

consequências das políticas a serem implementadase conhecimentos especializados para 

calcular corretamente a relação entre custos e benefício. 

De acordo com Dye (2008), o modelo racional de análise de políticas públicas é 

inaplicável, tendo em vista que não há como homogeneizar o ingresso dos grupos de interesse 

para que se possa chegar em um acordo comum. A dificuldade de se aplicar o modelo ainda 

persiste quando é necessário mensurar valores intangíveis que permeiam aspectos como a 

dignidade e a moralidade de um indivíduo em relação ao aumento de um imposto. O modelo 

racional é falho, uma vez que os formuladores de políticas tendem a tomar decisões pessoais 

como poder, status, reeleição e dinheiro etc. 

Os formuladores de políticas públicas não são motivados a buscar exaustivamente o 

melhor caminho, tão logo encontrem a melhor alternativa que funcione, esta será aplicada 

mesmo não havendo certeza de que é a melhor decisão a ser tomada, considerando que há 
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inúmeras barreiras, tais como a coleta de dados necessários ao conhecimento de todas as 

possíveis propostas políticas e de suas consequências. 

De acordo comDye (2008), a capacidade que as ciências sociais e comportamentais 

têm de prever o futuro não é suficientemente desenvolvida para capacitar os formuladores de 

políticas a tomarem decisões que possibilitem resultados precisos no tempo esperado, sendo 

assim, mesmo dispondo das mais avançadas técnicas, as políticas públicas neste modelo 

carecem de conhecimento especializado suficiente para avaliar cuidadosamente os custos e 

benefícios, pois trata-se de mensurar valores diante de perspectivas distintas em termos de 

valores políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Enfim, considerando que a formulação de políticas de grande porte é fragmentada por 

si e só em sua formulação, a dificuldade principal reside em decidir de tal forma que a 

contribuição de todos os grupos converta para um único ponto de decisão. 

 

f) Modelo Incremental 

 

De acordo com Dye (2008), o Incrementalismo é o modelo de análise de políticas 

públicas que consiste em uma continuação das atividades de governos anteriores com algumas 

mudanças incrementais.Inicialmente, o modelo incremental é uma crítica ao modelo racional, 

sendo assim, os tomadores de decisões não revêem anualmente o conjunto das políticas 

existentes e propostas, nem identificam os objetivos dos societários e nem pesquisam os 

custos das propostas alternativas para alcançar os objetivos. 

De acordo comDye (2008), o incrementalismo é um modelo conservador, pois os 

atuais programas, políticas e despesas são considerados como pontos de partida, e a atenção é 

concentrada sobre novos programas e políticas e sobre acréscimos, decréscimos ou 

modificações nos programas em vigor, a crítica realizada sobre o modelo incremental, reside 

na continuidade de uma proposta de política publica quepode estar se defasando ao longo dos 

anos em um contexto político, social e econômico que sofre alterações.  

Infere-se que,o modelo incremental pode não traduzir exatamente a necessidade do 

público alvo em determinado momento com o passar de alguns anos, pois, considerando que 

quando originalmente formulada, uma política tinha o objetivo de atender a uma necessidade 

específica, o modelo incremental não considera o reestudo de todas as variáveis que basearam 

a tomada de decisão inicial de sua implementação, mas apenas a continuação de uma ação 

política apenas baseada na execução de um programa de um ano anterior. 
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Conforme argumenta Dye (2008), isso acontece por que os formuladores de políticas 

não dispõem de tempo, informações e dinheiro para pesquisar todas as alternativas políticas 

em vigor, uma vez que, o custo de coleta de dados dessas informações é demasiado elevado. 

Outra razão que leva o modelo incremental a não se alterar, mas apenas se modificar-se e 

inovar, é que os formuladores de políticas aceitam a legitimidade das políticas anteriores 

tendo em vista a incerteza em mudar completamente por novas políticas, é mais segura manter 

programas conhecidos quando as consequências de novos programas não podem ser previstas, 

tendo em vista que outrora, foram realizados investimentos vultosos para implantar a política 

que deu certo, sendo assim, é perfeitamente conveniente, tendo em vista que, a continuidade 

de programas que deram certo é condição primordial para que o executivo consiga com mais 

facilidade atender as metas estabelecidas, pois trata-se apenas de acréscimos, descrécimos e 

pequenas alterações nos programas existentes. 

Para Dye (2008), o modelo incremental expressa o que os formuladores de políticas 

são, uma vez que seres humanos agem no sentido de maximizar todos os seus valores, eles 

agem no sentido de satisfazer demandas pessoais, logo, as pessoas são pragmáticas, não 

exaurem as buscas pelas melhores oportunidades, elas terminam essa busca tão logo 

encontrem uma solução que atendam suas necessidades, sendo assim, optam pelo modelo 

incremental, pois trata-se de um modelo familiar e que não causará menos ônus.  

 

g) Modelos de Teoria dos jogos 

 

Segundo Dye (2008), a teoria dos jogos é o estudo de decisões de tipo racional em 

situações em que dois ou mais participantes têm opção a fazer e o resultado depende das 

escolhas que cada um faça. Esse modeloé aplicado em situações que não existe uma escolha a 

fazer que seja independentemente melhor que outras, ou seja, que os melhores resultados 

dependem da escolha dos demais jogadores. 

A ideia de jogo apresentada neste modelo traduz uma situação na qual a escolha de um 

tomador de decisão está inter-relacionada com a escolha de outros, sendo assim cada uma dos 

jogadores envolvidos tem como objetivo principal, ajustar sua conduta de forma a refletir não 

somente os seus interesses, mas também suas expectativas a respeito do que os outros farão.  

Conforme Dye (2008), a teoria dos jogos é um modelo abstrato e dedutivo de 

formulação de políticas, sendo assim, este modelo não descreve a tomada de decisões na vida 

real, mas simula a tomada de decisão caso todas as escolhas no mundo real fossem racionais. 
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Portanto, a teoria dos jogos é uma forma de racionalismo, em que, é possível aplicar em 

situações competitivas em que o resultado dependa do que dois ou mais participantes façam. 

Conforme diagrama abaixo, as regras do jogo estão dispostas em forma de matriz, e 

descrevem as opções que estão dispostas aos jogadores. A matriz apresenta um diagrama que 

é possível visualizar duas alternativas para cada uma dos jogadores. 

 

Figura 4: Matriz do Modelo de Teoria dos Jogos 

 JOGADOR A 

 Alternativa A1 Alternativa A2 

JOGADOR B 
Alternativa B1 Resultado Resultado 

Alternativa B2 Resultado Resultado 

Fonte: Dye (2008) 

 

Conforme o diagrama acima, há quatro resultados possíveis, cada um deles representa 

uma célula da matriz, o resultado do jogo depende das escolhas que os dois jogadores A e B 

decidem fazer, conforme Dye (2008), na teoria dos jogos, o prêmio corresponde aos valores 

que cada jogador recebe como resultado de suas escolhas e das de seus adversários. 

Conforme o diagrama abaixo, o jogo do covarde mostra a relação entre dois 

adolescentes que dirigem seus carros em alta velocidade, um contra o outro no meio da pista, 

logo, se nenhum deles desviar colidirá e quem se desviar será covarde, sendo assim, ambos 

motoristas preferem evitar a morte, mas também querem evitar a desonra de serem covardes. 

Conforme Diagrama abaixo, cada uma das alternativas descrevem um situação de 

escolhas em que cada um dos jogadores pode simular sua margem de ganho ou perda e o que 

acontecerá caso a decisão de um não for a mesma decisão do outro. 

 

Figura 5: Modelo de Teoria dos Jogos 

 MOTORISTA A 

 Manter-se no curso Desviar-se do curso 

MOTORISTA B 

Manter-se no curso A: -10 

B: -10 

A: -5 

B: +5 

Desviar-se do curso A: +5 

B: -5 

A: -1 

B: -1 

Fonte: Dye (2008) 
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Analisando a matriz de prêmios, é possível visualizar que a melhor escolha seria que 

cada jogador desviasse do curso, evitando assim uma grande perda (-10), porém, 

considerando que a matriz é muito simples, um ou ambos os jogadores talvez atribuam aos 

resultados valores diferentes dos números apresentados na matriz, por exemplo, talvez algum 

dos jogadores prefira a morte a ser desonrado no jogo. 

A teoria dos jogos é frequentemente proposta pelos cientistas sociais como um 

instrumento analítico do que como um modelo possível de ser aplicado.A teoria dos jogos 

oferece um modelo analítico de maneira a facilitar o raciocínio diante de situação de conflito, 

a real utilidade da teoria dos jogos para análise de políticas no presente momento é a 

formulação de políticas em situações conflituosas (DYE, 2008). 

 

h) Modelo Teoria da Opção Pública 

 

De acordo com Dye (2008), a teoria da opção pública parte do pressuposto de um 

estudo econômico sobre a tomada de decisão em ambiente diverso do âmbito do mercado, 

especialmente a aplicação de análises econômicas à formulação de políticas públicas. Da 

mesma forma que a ciência econômica estuda o comportamento das forças de mercado e o 

comportamento dos consumidores e presume que os mesmos seguiam seus interesses 

privados, a ciência política por meio da teoria da opção pública estuda o comportamento no 

ambiente público e presume que os indivíduos buscam seus interesses particulares a partir da 

sua própria noção de interesse público, dessa forma, se desenvolvem diversos aspectos 

distintos na ciência econômica e na ciência política, dentre eles o conceito de homo 

economicus. 

A noção de homo economicus, pressupõe um indivíduo interessado, o qual procura 

maximizar benefícios pessoais, da mesma forma o homo politicus visualizava um ator com 

espírito público que tenta maximizar o bem estar dentro de sua atuação societária. Porém, a 

teoria da opção pública contesta a noção de que o indivíduo age de uma maneira no ambiente 

político e de outra maneira no contexto de mercado (DYE, 2008). 

A teoria da opção pública parte da premissa de que todos os atores políticos buscam 

maximizar seus benefícios sociais tanto em ambiente econômico quanto em ambiente político, 

sendo assim, entende-se que mesmo que os indivíduos sejam levados por motivos pessoais 

eles conseguem se beneficiar reciprocamente por intermédio da tomada de decisão coletiva. 
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De acordo com a teoria da opção pública, o governo tem o dever de atuar em certas 

funções de mercado nas quais a iniciativa privada não é eficiente, remediando dessa forma, as 

falhas de mercado. 

Conforme Dye (2008), o governo deve prover os bens públicos, os bens e serviços 

que, se forem oferecidos a um indivíduo, devem ser oferecidos a todos. O mercado não 

consegue prover bens públicos, porque, para qualquer comprador individual, os custos desse 

bem excedem o seu valor e um comprador individual não teria como evitar que os não-

compradores usufruíssem deles. 

Dye (2008) diz ainda que a teoria da opção pública consiste em explicar o motivo pelo 

qual os partidos políticos e os candidatos não consequem apresentar propostas claras sobre 

políticas nas campanhas eleitorais, logo, os partidos e os candidatos não estão interessados em 

resolver o problema político fundamental, mas sim em ganhar as eleições, os candidatos se 

articulam com as políticas para ganhar as eleições e não ganham eleições para formular 

políticas, sendo assim, todo partido e todo candidato se posicionam de forma a atrair o maior 

número possível de eleitores. Os partidos políticos são levados a maximizar votos porém, 

somente os “ideólogos” (pessoas movidas a ideologias e irracionais) ignoram a estratégia da 

maximização de votos. 

A principal contribuição da teoria da opção pública consiste em explicar quais são os 

efeitos dos grupos de interesses sobre as políticas públicas, sendo assim, para atrair membros 

e contribuições, os grupos de interesses dramatizam, difundem sua causa e competem por 

sócios e dinheiro, e mesmo depois de satisfeitos os interesses dos grupos, esses mesmos 

grupos criam novas demandas para que possam competir por benefícios individuais em meio 

ao mercado político com o objetivo de se manterem nesse mercado. 

 

i) Modelo Sistêmico 

 

Segundo Dye (2008), a teoria sistêmica consiste em outra maneira de formular 

políticas, conforme este modelo, as políticas são formuladas como respostas de um sistema 

político às forças que o afetam a partir do meio ambiente.Entende-se por meio ambiente, 

qualquer condição ou circunstância definida como externa às fronteiras do sistema político, 

por sistema político entende-se o conjunto de estruturas e processos inter-relacionados, que 

exerce as alocações oficiais de valores do sistema, essas alocações por sua vez constituem a 

política pública.Conforme o diagrama abaixo, é possível ilustrar a teoria sistêmica e a relação 

do meio ambiente com o sistema político. 
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Figura 6: Modelo Sistêmico 

 

Fonte: Dye (2008) 

 

Conforme o diagrama apresentado, o conceito de sistema implica em um conjunto 

identificável de instituições e atividades na sociedade, que funcionam no sentido de 

transformar demandas em decisões oficiais, com o apoio indispensável de toda a sociedade;A 

noção de sistema implica também que os elementos do sistema são inter-relacionados, que o 

sistema pode responder às forças em seu ambiente, e ele o fará para assim se auto preservar 

(DYE, 2008).  

De acordo com o diagrama, os inputs são recebidos pelo sistema político tanto sob a 

forma de demandas como de apoio. As demandas ocorrem quando os indivíduos ou grupos de 

interesse, em resposta às condições ambientais reais ou percebidas, agem para influenciar a 

política pública. O apoio é concedido quando os indivíduos ou os grupos aceitam o resultado 

das eleições, obedecem às leis, pagam seus impostos e conformam-se de maneira geral às 

decisões políticas, assim, para transformar as demandas sociais em outputs (políticas 

públicas), o sistema deve promover acordos e fazê-los cumprir pelas partes interessadas 

(DYE, 2008). 

Os outputs (políticas públicas) têm o poder de exercer um efeito modificador sobre o 

ambiente e suas demandas. O sistema preserva-se por meio da produção de políticas públicas 

razoavelmente satisfatórias, da sujeição a suas próprias e profundas vinculações internas e do 

uso, ou ameaça de uso da força. 

Conforme Dye (2008), a principal contribuição da teoria sistêmica para a análise 

políticas encontra-se nos questionamentos que ela levanta, dentre eles: 
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 Como os inputs ambientais afetam o caráter do sistema político? 

 De que maneira as características do sistema político influenciam o conteúdo das 

políticas públicas? 

 De que modo os inputs ambientais influenciam o conteúdo das políticas públicas? 

 Como as políticas públicas afetam, via feedback, o ambiente e o caráter do sistema 

político? 
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3. METODOLOGIA 

Neste capítulo,encontram-se descritos os procedimentos metodológicos deste trabalho 

constituídos pelo: delineamento e dimensionamento da pesquisa, levantamento de dados, 

população e amostra, instrumento de coleta de dados e análise dos dados. 

3.1. Delineamento da pesquisa 

Esta pesquisa, quanto àsua natureza, enquadra-se como pesquisa aplicada, que de 

acordo com Gil (2007), trata-se da pesquisa que possui o interesse nas consequências e na 

utilização de maneira prática dos conhecimentos, sendo esta sua principal característica. Esta 

pesquisa propôs-se a avaliar as políticas públicas que envolvem a cadeia produtiva 

daCastanha-da-Amazônia no Estado do Acre visando contribuir para a sustentabilidade e 

fortalecimento deste tipo de atividade econômica extrativista e sustentável para os povos da 

floresta.  

Em relação àabordagem desta pesquisa, ela enquadra-se como qualitativa, que de 

acordo com Creswell (2007), na pesquisa qualitativa o pesquisador faz interpretação dos 

dados coletados, logo, esta abordagem tem princípios fundamentados na interpretação. 

Creswell (2010, p.26) ressalta ainda que a pesquisa qualitativa: 

“É um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou grupos 

atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve as 

questões e os procedimentos que emergem os dados tipicamente coletados no 

ambiente do participante, a análise dos dados indutivamente construídos a partir das 
particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador 

acerca do significado dos dados.” 

Neste mesmo sentido, para Denzin e Lincoln (2006), quando tratam sobre pesquisas 

qualitativas, afirmam que o pesquisador é o agente que direciona e impulsiona a pesquisa 

como procedimento interpretativo dos dados coletados. 

Com relação aos fins a que se destina esta pesquisa, apresenta natureza descritiva, que 

de acordo com Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever as 

características de certo fenômeno, população ou o estabelecimento de relação entre variáveis, 

em alguns casos estuda-se o nível de atendimento de uma comunidade pelo arranjo político 

institucional envolvido. Neste trabalho busca-se descrever as práticas cooperativas da 

COOPERACRE e estabelecer um comparativo com as políticas públicas de incentivo à 

produção da Castanha-da-Amazônia, no Estado do Acre, de forma a avaliar se estas atendem 
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aos objetivos para as quais foram criadas, qual seja, a melhoria na renda dos extrativistas à ela 

integrados. 

 

3.1. Dimensionamento da pesquisa 

O estudo abrange toda a área produtiva da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre 

(Baixo e Alto Acre), envolvendo toda a cadeia produtiva do produtor extrativista, perpassando 

pelas associações de produtores, COOPERACRE, SEAPROF-Secretaria de Agricultura e 

Produção Familiar e CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento, servindo como ponto 

de partida para avaliar aatuaçãoda Cooperativa que congrega uma população rural extrativista 

familiar que sobrevive dos recursos naturais da Floresta Amazônica, ilustrada de acordo com 

Mapa Regional do Estado do Acre na Figura 7. 

Figura 7- Mapa Regional do Estado do Acre 

 

Fonte: Governo do Acre, 2014. 

De acordo com o mapa apresentado acima, a pesquisa se baseou na coleta de dados 

qualitativos junto àsAssociações, Cooperativas, Extrativistas e as Secretarias do Governo do 

Estado envolvidas que abrangem as regiões do Alto e Baixo Acre compreendendo dessa 

forma os Municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri que pertencem 

àregional Alto Acre e os municípios de Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Senador 
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Guiomard, Porto Acre, Bujari e a Capital do Estado do Acre Rio Branco que compreendem a 

regional Baixo Acre. 

A dimensão geral da pesquisa visualiza as regionais Alto Acre e Baixo Acre de acordo 

com o mapa descrito na figura acima, porém, o direcionamento desta pesquisa consiste em um 

foco direcionado aos municípios de Brasiléia, Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri e Senador 

Guiomar, onde se encontram localizadas a maior parte das associações de Extrativistas e 

Cooperativas que compõem a cadeia produtivada Castanha-da-Amazônia. Dentro deste 

mesmo dimensionamento, envolve-se também, órgãos do setor público que são responsáveis 

por elaborar e operacionalizar políticas públicas voltadas para o extrativismo da Castanha-da-

Amazônia. 

 

3.2. Levantamento de dados 

O levantamento dos dados foi efetuado a partir de um estudo de campo comuso de 

formulários em forma de questionários, com o objetivo de averiguar as políticas públicas 

percebidas pelos entrevistados das associações e Cooperativas, neste momento, foram 

questionados acerca da qualidade das políticas públicas em termo de agregação de valor, 

acesso a mercados, promoção de eventos, ações de capacitação, representatividade política, 

ações sociais, redução de poluentes, logística de transporte, canais de distribuição, assessoria 

em processos legais e de licenciamento e acesso as políticas públicas, fazendo assim uma 

coleta de informações relativa àspolíticas públicas existentes para o fortalecimento e 

manutenção da sustentabilidade da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia. 

Os dados primários foram obtidos através de 3 (três) tipos de formulários aplicados 

nas seguintes instituições a) cooperativas e associações, b) COOPERACRE e c) SEAPROF e 

CONAB sendo estas as instituições que compõem o arranjo institucional responsável por 

colaborarem entre si para o fortalecimento do modo de gestão cooperativo da Castanha-da-

Amazônia no Estado do Acre. 

 

3.3. População e amostra 

Dentre as características pretendidas na pesquisa, elegeu-seas associações e 

cooperativas que estivessem devidamente organizadas e institucionalizadas junto 

àCOOPERACRE, bem como as instituições do Estado do Acre que estão envolvidas com as 

políticas públicas de desenvolvimento da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia. 
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Para delimitação do universo da pesquisa foram consideradas as cooperativas e 

associações filiadas a COOPERACRE, que fornecem castanha, bem como as instituições 

responsáveis pelas políticas públicas da cadeia, que somam 18 (dezoito) instituições, sendo 

16(dezesseis) associações de produtores e cooperativas, uns representantes da CONAB e 

outros da SEAPROF. As organizações que fizeram parte da amostra são as constantes no 

Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5- Organizações Entrevistadas 

Organização  
Número de 
Entrevistados 

Questionários 
Respondidos 

COOPERACRE 

Cooperativa Central de Comercialização 

Extrativista 

2 1 

Associações e Cooperativas de 

produtoresfiliadas a COOPERACRE 

4 4 

SEAPROF 

Secretaria de Estado de Produção Familiar 

2 1 

CONAB 
Companhia Nacional de Abastecimento 

2 1 

TOTAL 10 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Estas organizações foram escolhidas para fazer parte da pesquisa tendo em vista o fato 

de representarem o Arranjo Institucional que está envolvido nas políticas públicas de 

incentivo a produção de Castanha-da-Amazônia que possuem como foco o extrativismo 

vegetal acreano da Castanha.  

Neste arranjo, optou-se por dar ênfase nas Associações e Cooperativas filiadas a 

COOPERACRE com o objetivo de conhecer a efetividade das políticas públicas 

desenvolvidas e operacionalizadas pelos órgãos de Estado SEAPROF-Secretaria de Extensão 

Agro florestal e Produção Familiar e CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento, 

sendo estas duas as instituições que elaboram e se responsabilizam por programar as políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento da produção da Castanha-da-Amazônia. 

 

3.4. Instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa constitui-se de questionários 

semi-estruturadosdestinados a três grupos diferentes, sendo eles: a) cooperativas e 

associações, b) COOPERACRE e c) SEAPROF e CONAB. Os instrumentos foram 

desenvolvidos e estruturados com questões semi-estruturadas a partir domodelo de análise de 
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políticas públicas deDye (2008).Os formulários são distintos, aos gestores da 

COOPERACRE, as cooperativas e associações filiadas a COOPERACRE, e a SEAPROF e a 

CONAB.  

Para atender aos modelos de análise de políticas públicas escolhidos, dentre os 

preconizados por Dye (2008): Modelo de Grupo, Modelo de Processo, Modelo Sistêmico e 

Modelo institucional. As questões abordam a qualidade das políticas públicas em termo de 

agregação de valor, acesso a mercados, promoção de eventos, ações de capacitação, 

representatividade política, ações sociais, redução de poluentes, logística de transporte, canais 

de distribuição, assessoria em processos legais e de licenciamento e acesso as políticas 

públicas bem como, os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, e ainda, as estratégias 

utilizadas.  

Utilizou-seentrevistassemi-estruturadascom os principais órgãos responsáveis por criar 

e operacionalizar as políticas públicas, verificando as estratégias disponíveis e idealizadas, 

meios de aplicação, acesso, controle, dentre outros.  

Para entrevista de representantes da COOPERACRE, SEAPROF e CONAB foram 

utilizados roteiros de entrevistas com questionário semi-estruturado, com o objetivo de 

identificar o nível de influência que a cooperativa tem sobre a qualidade de vida de seus 

cooperados, e os destinados aos Gestores dos Órgãos responsáveis pelas políticas públicas da 

Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre buscando avaliar o grau de influência do Estado e 

dos respectivos beneficiados quanto às políticas públicas de incentivo a produção de 

Castanha. 

 

3.5 Análise dos dados 

Para avaliar as políticas públicas e mensurar o impacto sobre os povos da floresta 

envolvidos na cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre, norteou-se 

pelos modelos de análise de políticas públicas apresentados no Quadro 5 a seguir, 

estabelecendo relação dos resultados obtidos nas respostas do questionário semi-

estruturadoque foramanalisadasde acordo com o esquema de análise da Figura 8, utilizando a 

análise de conteúdo como técnica para a análise das entrevistas realizadas fundamentando-se 

em Bardin (1977)que definea análise de conteúdocomo um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, queutiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição doconteúdo 

das mensagens, ressaltando que o objetivo é abstrair a intenção e a inferência  do texto 

descrito. 
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Os modelos de análise de políticas públicas utilizados nesta pesquisa consistem em 4 

(quatro) modelos de análise de políticas públicas sugeridos por Dye (2008), sendo eles 

Modelo de Grupo, Modelo de Processo, Modelo Sistêmico e Modelo institucional.  

A partir dos dados coletados,as análisesforam realizadas a luz dos modelos de políticas 

públicas, abaixo relacionadas, uma vez queconsidera-se que os modelos 

escolhidospossibilitam realizar a análise integral das políticas públicas estudadas nesta 

pesquisa. 

Optou-se utilizar mais de um modelo por considerar que apenas um não explicariatoda 

a complexidade que existe no campo das políticas públicas de incentivo àprodução da 

Castanha-da-Amazônia.  

 

Quadro 6-Modelos de Análise de Políticas Públicas Utilizados para  

Análise dos Resultados 

Modelo Definições Características 

Grupo Consiste na proposição de que a 

interação entre os grupos é o fato mais 

importante da política, sendo assim, os 

indivíduos comuns se integram formal 

ou informalmente com o objetivo de 

apresentar suas demandas ao governo 

O grupo torna-se ponte essencial entre os 

indivíduos e o governo, nesse contexto a 

política é a luta entre os grupos para influenciar 

as políticas públicas, nesse contexto, o papel 

dos governos é mediar o conflito entre os 

grupos ao estabelecer regras e negociações 

conforme o equilíbrio dos interesses. 

Processo O objetivo desta abordagem é 

identificar comportamentos e processos 

idênticos visando compreender o 

processo pelo qual as políticas públicas 
são desenvolvidas. 

O processo político pode ser comparado a uma 

série de atividades políticas que constituem: a 

identificação dos problemas, organização de 

agenda, formulação, legitimação, 
implementação e avaliação 

Sistêmico Conforme este modelo, as políticas são 

formuladas como respostas de um 

sistema político às forças que o afetam 

a partir do meio ambiente por meio de 

demandas e apoio. 

As demandas ocorrem quando os indivíduos ou 

grupos de interesses, em resposta às condições 

ambientais reais ou percebidas, agem para 

influenciar a política pública. O apoio é 

concedido quando os indivíduos ou os grupos 

aceitam o resultado das eleições, obedecem às 

leis, pagam seus impostos e conformam-se de 

maneira geral às decisões políticas, assim, para 

transformar as demandas sociais em outputs 

(políticas públicas), o sistema deve promover 

acordos e fazê-los cumprir pelas partes 

interessadas (DYE, 2008). 

Institucional Há uma relação estreita entre políticas 
públicas e as instituições 

governamentais, pois uma política 

pública não tem a possibilidade de ser 

criada sem levar em consideração que 

o Estado é quem deve fazer cumprir o 

que a mesma preceitua 

O modelo institucional propõe a cobrança da 
lealdade de todos os seus cidadãos, de modo 

que toda a sociedade seja submetida a essas 

políticas, sendo o Estado o monopolizador 

legítimo que tem capacidade de estimular os 

indivíduos e os grupos para as mudanças que 

possam expressar suas preferências. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Dye (2008). 

Depois de realizada a coleta, a análise de dados obedeceua ordem da formação dos 

grupos para explicar como se organizam os grupos de interesse envolvidos, bem como 
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conhecer o modo de atuação de órgãos de Estado envolvidos na operacionalização e nos 

resultados das políticas públicas desenvolvidas. 

De acordo com o esquema de análise abaixo, os instrumentos utilizados foram 

aplicados e analisados por grupos de interesse envolvidos para configuração das respectivas 

demandas de acordo com a opinião dos entrevistados. Na sequência, foi analisado o modo de 

operação do arranjo institucional envolvido no processo de produção de políticas públicas 

para configurar a ação do Estado intervindo na atividade da produção da Castanha-da-

Amazônia e o feedbackconsiste na percepção dos benefícios percebidos pelos grupos de 

interesse. 

Figura 8- Esquema de análise para avaliação de políticas públicas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme o esquema de análise apresentado, as entradas constituem as demandas e os 

respectivos grupos de apoio envolvidos (modelo grupo), o processo de 

institucionalização/arranjo institucional realiza as ações necessárias para programar as 

políticas públicas e operacionalizá-las (modelos processo, sistêmico e institucional). Observa-

se que, esta pesquisa também busca conhecer a forma pela qual as políticas públicas são 

desenvolvidas, bem como estudar o feedback dado ao Estado quanto ao atendimento das 

reivindicações dos grupos de apoio,e ainda, a percepção dos grupos de apoio quanto as ações 

realizadas pelo Estado os quais são representados, neste estudo, pela COOPERACRE.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos. A partir da coleta de dados 

buscou-se responder o objetivo geral e a cada um dos objetivos especificados, bem como as 

questões de pesquisa proposta. 

4.1. MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA CASTANHA–DA-AMAZÔNIA 

NO ESTADO ACRE 

 

Neste item, apresentam-se os resultados para atender o primeiro objetivo específico 

que se refere ao mapeamento da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no Acre. 

A Bertholletia excelsa, a castanheira como é comumente conhecida no modo popular, 

trata-se de uma espécie que é encontrada com mais frequência nas terras altas de toda a Bacia 

Amazônica e a importância desta espécie para o contexto ecológico e social assume elevada 

importância tendo em vista seu pontecial de mercado bem como sua importância para o 

ecossistema. 

Wadt e Kainer (2009), abordam queo quantitativo de pessoas que tem seu sustento da 

castanha soma mais de 55.000. Internacionalmente as amêndoas sãoconhecidas 

comoBraziliannut (Noz Brasileira), as quais sãocomercializadasnomercado naciona l 

einternacional,em países como,EstadosUnidos da América (EUA),União EuropéiaeChina.  

Com base na Tabela1, a seguir, é possível analisar os produtos extrativos e o 

respectivo valor produzido de 2002 a 2011, perfazendo uma década.Pode-se também 

visualizar o avanço das culturas ao longo do tempo, observa-se que a Castanha-da-Amazônia, 

obteve um crescimento percentual médio mensal de 39% neste período. 
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Tabela 1-Valor da produção na extração vegetal por tipo de produto extrativo do Acre-

2002 a 2011 

ANO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% em 

relação 

a 2011 

*Total→ 19.906 18.741 23.328 37.009 32.953 32.946 26.118 25.178 33.173 109.138 

 Produto↓ 

1. Alimentícios 3117 2820 5220 15728 12647 12809 10026 9389 15007 20647 19% 

1.1 Açaí(fruto) 229 466 280 352 393 667 745 914 924 1256 
 

1.2 Castanha-do-Pará 2888 2354 4940 15376 12254 12142 9281 8475 14083 19329 **18% 

1.3 Outros - - - - - - - - - 62 
 

2. Borrachas 2287 2543 3234 3617 2881 2593 2135 1500 1844 2003 2% 

2.1 Hevea(látex 

coagulado) 
2287 2543 3234 3617 2881 2593 2135 1355 1640 1717 

 

2.2 Hevea (látex 

líquido) 
- - - - - - - 145 204 286 

 

3. Madeireiros 14479 13357 14871 17655 17417 17539 13945 14257 16240 86446 79% 

3.1 Carvão vegetal 576 620 580 612 642 718 817 999 1123 1695 
 

3.2 Lenha 3132 3423 3741 4003 4242 4959 6081 6758 7301 9310 
 

3.3 Madeira em tora 10771 9314 10550 13040 12533 11862 7047 6500 7816 75441 69** 

 4. Oleaginosos 23 21 3 9 8 5 12 32 82 42 0,04% 

4.1 Babaçu 

(amêndoa) 
- - - - - - - - - - 

 

4.2 Copaíba (óleo) 23 21 3 7 7 4 3 16 2 12 
 

Licuri (coquilho) - - - - - - - - - - 
 

Outros 
   

2 1 1 9 16 80 30 
 

Fonte: IBGE-Base de Dados SIDRA, adaptado pelo pesquisador 

*Valores em mil reais. 

**Participação relativa do produto em relação ao valor total. 

 

No período analisado, observou-se também que a castanha representa na composição 

do valor total do Extrativismo o percentual de 18%, sendo o segundo produto que agrega mais 

valor ao produto total do extrativismo, ficando precedido apenas da madeira em tora, que 

representa 69%. 

A espécie é comumente encontrada naregião AmazônicadoBrasil,Peru,Bolívia, 

Venezuela, Colômbia, GuianaseEquador(WADT e KAINER, 2009). A produção da 

Castanha-da-Amazônia atualmente se concentra emtrêsprincipais países 

exportadores,comoBolívia, Brasil e o Peru, sendo que, noBrasil,os estado que produzem a 

Castanha-da-Amazônia são: Acre, Amapá,Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia eRoraima 

(IBGE, 2010). 

A Castanha-da-Amazônia tem o seu uso destinado à indústria alimentícia devido à sua 

composição nutritiva e por ser um alimento rico em selênio, outro uso se aplica na indústria 

de cosméticos devido à excelente qualidade do óleo extraído das amêndoas, bem como por ser 

um produto florestal de grande valor sustentável no qual compõe a biodiversidade brasileira.  

A coleta de Castanha-do-Brasil no Estado do Acre ocorre principalmente nas regionais 
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do Alto e Baixo Acre, sendo restrita a 11 dos 22 municípios do estado. Não se tem um estudo 

detalhado da área de ocorrência dos castanhais no Estado do Acre, porém sabe-se que as 

maiores concentrações de castanhais estão em Xapuri e Acrelândia. (ACRE, 2011). 

Gráfico 1: Produção, em toneladas, de Castanha-da-Amazônia nos principais 

municípios produtores, do Estado do Acre – Ano de 2010 

 

Fonte: (IBGE, 2011). 

 

Considerando o aglomerado produtivo da Castanha-da-Amazônia na metade dos 

municípios acreanos, embora essa ampla distribuição esteja nas regionais do Alto e Baixo 

Acre, a produção e processamento da castanha se concentram em cinco municípios: Brasiléia, 

Rio Branco, Sena Madureira, Xapuri e Senador Guiomard (Figura 1), os quais representam 

42% da produção total de 19.329 toneladas. 

De acordo com a pesquisa realizada junto a SEAPROF, cadeia produtiva da Castanha-

da-Amazônia no Estado do Acre é composta pelos seguintes elos:  

 INSUMO: formado pelos fornecedores de equipamentos como: paneiro, terçado e 

sacos;  

 COLETA: formado pelos produtores individuais através das famílias organizam o 

trabalho de coleta da Castanha-da-Amazônia; 

 COMERCIALIZAÇÃO: Etapa na qual ocorre a venda da Castanha-da-Amazônia do 

produtor para as respectivas associações, Cooperativa Central de Comercialização 

Extrativista (COOPERACRE), marreteiros (atravessador), nessa etapa é realizada a 

venda da castanha com casca.  
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 BENEFICIAMENTO: Constituído pela COOPERACRE que atua tanto no elo de 

comercialização quanto no elo de beneficiamento. A produção comercializada por 

intermediários tem seu destino certo para outras usinas que não são brasileiras. Nesta 

etapa é onde as amêndoas da Castanha-da-Amazônia passam por um processo de 

seleção, descasca, limpeza e embalagem. 

 MERCADO: Nesta etapa a Castanha-da-Amazônia é comercializada tanto para os 

mercados locais no próprio Estado do Acre como em mercados nacionais, é 

comercializada também para o mercado institucional atendendo aos programas de 

Governo como o PAA-Programa de Aquisição de Alimentos e PNAE-Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, Indústrias Nacionais e Multinacionais como a 

Nestlé e Nutrimental. A importação da Castanha-da-Amazônia oriunda 

deintermediários tem seu destino para as usinas da Bolívia quem tem seu foco de 

comercialização destinado a outros países, sendo assim, neste elo, o segmento 

extrativista comercializa a castanha in natura para cooperativas e associações.  

  

A cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, assim como abordado em Sales (2009) 

apresenta aspectos semelhantes ao da cadeia produtiva fornecida pela SEAPROF, sendo assim 

de acordo com a Figura 9, a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia pode ser 

descritaconforme o sequenciamento abaixo no qual é acompanhado do respectivo fluxograma 

pelo qual transita todas as etapas que constituem os elos da cadeia. 

 

Figura 9: Cadeia Produtiva da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Conforme a Figura 9, o Marreteiro ou Intermediário é representado na região pelo 

agente que compra a produção dos extrativistas nos locais de coleta ou nas cidades próximas e 

a repassa para as usinas locais ou ainda para outro intermediário de maior porte que atua no 

mercado nacional ou internacional, que geralmente é constituído de importadores bolivianos, 

assim, parte da produção de Castanha-da-Amazônia do Estado do Acre é comercializada para 

as indústrias bolivianas, sem nenhum beneficiamento.  

Na relação comercial entre extrativistas e intermediários não há qualquer exigência de 

contrato formal, sendo assim é realizada apenas um registro informando o preço a ser pago 

pelo intermediário, ficando o extrativista com o compromisso de entregar a produção na data 

estipulada, quando receberá o pagamento pela coleta da mesma. Esse tipo de relação 

comercial vem sendo prejudicial para a economia local, pois de acordo com os entrevistados, 

essa situação ainda existe, porém, anteriormente, quando as políticas de incentivo ao 

extrativismo no Estado ainda estavam se consolidando era muito pior.  

As relações comerciais entre grupos distintos que não compartilham de objetivos em 

comum configuram no contexto da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, como uma 

das relações prejudiciais entre grupos. No modelo dos grupos conforme abordado por Dye 

(2008), os grupos correspondem a um conjunto de pessoas reunidas que desejam estabelecer 

representatividade política, social ou econômica para reivindicar interesses coletivos, na 

relação comercial descrita no parágrafo anterior. O grupo de intermediários e dos respectivos 

extrativistas que fornecem a Castanha-da-Amazônia causam desequilíbrio, logo, segundo Dye 

(2008), esse tipo de relação entre grupos acontece até o momento em que o Estado intervém, 

ou até o momento que o extrativista acredita que esse relacionamento comercial não é 

satisfatório. 

Considerando o contexto da cadeia produtiva atual, com a agregação de valor da 

castanha a partir da internalização das etapas de beneficiamento para dentro do Estado, o 

preço pago pelo mercado acreano melhorou, fazendo com que parte da produção extrativista 

acreana fosse convergida para dentro do Estado e não mais para os Intermediários que 

destinavam a Castanha-da-Amazônia para as usinas bolivianas. Não somente o preço foi fator 

determinante, mas também as políticas públicas de Estado que tiveram grande contribuição 

para a valorização da dignidade dos povos da floresta. 
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4.1.1 A COOPERACRE e sua Atuação na Cadeia Produtiva da Castanha-da-

Amazônia 

A COOPERACRE-Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre vem 

se consolidando como a principal cooperativa extrativista do Estado do Acre. A 

COOPERACRE foi fundadaem 02/12/2001, a partir da junção de três cooperativas, bem 

como associações de agricultores e extrativistas do Acre. A linha de atuação econômica da 

COOPERACRE se baseia no beneficiamento e na comercialização de produtos regionais 

como a castanha, borracha, copaíba, produtos agrícolas locais e polpa de frutas, no entanto, 

tem seu principal foco de atuação no beneficiamento e na comercialização da Castanha-da-

Amazônia no Estado do Acre. Atualmente, a COOPERACRE reúne cerca de mil famílias 

agroextrativistas organizadas em vinte associações e/ou cooperativas do estado (MDA, 2010). 

A COOPERACRE se destaca pela sua forma de atuação, organização e por estar 

situada em áreas estratégicas de produção da castanha no Estado. Por meio do modo de gestão 

cooperativo que atua na compra de castanha com casca de comunidades, associações e de 

intermediários. 

A atuação da COOPERACRE compreende, na perspectiva do Modelo dos Grupos 

abordada por Dye (2008)um grupo coeso, pois consiste em uma classe fortemente organizada 

com capacidade administrativa de reivindicar políticas de interesse coletivo junto ao Estado. 

Na perspectiva do modelo cooperativo pelo qual a COOPERACRE atua, percebe-se que a 

coesão entre os grupos possibilita uma coerência de interesses entre seus afiliados e as 

políticas públicas de Estado sendo a representatividade política que a mesma estabelece a 

ponte de comunicação para que o Estado possa gerenciar melhor suas políticas públicas. 

Para esta pesquisa foi entrevistado o Presidente da COOPERACRE-Cooperativa 

Central de Comercialização Extrativista o Sr. Manoel José, que é o Presidente Fundador. 

O beneficiamento e a comercialização da produção quando é realizado por meio da 

COOPERACRE, conforme entrevista do Presidente, proporcionam aos seus cooperados 

vantagens como: crédito antecipado, preço com subvenção da produção para associados 

adimplentes, garantia de compra da produção e transporte do produto das comunidades até o 

armazém ou usina de beneficiamento da cooperativa. Além desses benefícios, a 

COOEPRACRE oferece aos seus cooperados benefícios como treinamento administrativo 

para os presidentes de Associações de produtores, treinamento operacional para manejo da 

coleta da castanha de acordo com a certificação internacional e apoio administrativo para a 

legalização das associações. 
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O entrevistado informou queem Julho de 2014,atualmente a COOPERACRE congrega 

34 associações sendo elas 29 associações e 5 cooperativas perfazendo um total de mais de 

2.000 (dois mil) extrativistas beneficiados. E que a COOPERACRE conta com um quadro de 

pessoal em regime celetista de 40 colaboradores, sendo esses 65% homens e 35% mulheres 

com escolarização predominante de ensino médio. 

Quanto à capacidade de armazenamento e processamento, a COOPERACRE comporta 

até 500 mil latas de Castanha-da-Amazônia com casca, o equivalente a 6,05 mil toneladas de 

castanha por ano ou ainda 680 mil latas de Castanha da Amazônia sem casca, o equivalente a 

7,48 mil toneladas de castanha por ano. 

Estima a capacidade de processamento da COOPERACREem 100 mil latas de 

castanha por mês por cada uma de suas duas usinas, considerando que o peso médio de cada 

lata é 11 Kg e a capacidade de processamento é de 1,1 mil toneladas por mês. 

Quanto à quantidade de Castanha-da-Amazônia recebida na última safra do ano de 

2013 foi de 50 mil latas, cerca de 550 toneladas de Castanha, deste total, 30% da castanha 

recebida é oriunda de extrativistas e associações não associadas àCOOPERACRE. 

No quadro 6 a seguir descreve-se o posicionamento do Presidente sobre as categorias 

de assuntos objeto da entrevista. 

 

Quadro 7– Categorias de Assuntos e Posicionamento do Presidente da COOPERACRE 

Categorias de Assuntos Posicionamentos do Presidente da COOPERACRE 
Objetivo da 

COOPERACRE 

- Fortalecer o cooperativismo e o extrativismo não madeireiro no Estado do 
Acre. 

- Atualmente as principais atividades produtivas da COOPERACRE são o 

beneficiamento da Castanha-da-Amazônia, produção de polpas de frutas e o 

beneficiamento de látex. 

Municípios em que atua - Em 3 municípios sendo eles Brasiléia, Xapuri, Rio Branco e Sena Madureira. 

Com a rede de associações de produtores extrativistas filiadas a cooperativa é 

atuante em todo o território do Alto e Baixo Acre. 

 

Avaliação do mercado em 

que está inserido 

- O mercado está em pleno crescimento, com previsão de crescimento para os 

próximos anos.  

 

Previsão para o futuro 

(expansão, aumento do 

número de cooperados, 

modernização, inovação) 

- Será inaugurada mais uma usina na cidade de Rio Branco, bem como a 

inovação no processo de produção de castanha em cubo e também castanha 

cristalizada. A previsão do número de associados é de aumento, pois, muitas 
associações estão vendo o resultado de outros e estão dando credibilidade ao 

trabalho da cooperativa e do Governo do Estado. 

 

Patrimônio da 

COOPERACRE 

- É composto pelo maquinário que é todo da COOPERATIVA, o terreno das 

usinas foi doado pelo Governo do Estado. 

A estrutura das usinas é em comodato com o Governo do Estado do Acre. 

 

Principais demandas dos 

cooperados 

- Além das responsabilidades inerentes a cooperativa seria a divisão dos 

lucros, pois é necessário fechar as contas para poder proceder com a divisão 

dos dividendos, o que demora um pouco e, considerando a variação do dólar e 
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Categorias de Assuntos Posicionamentos do Presidente da COOPERACRE 
a instabilidade do mercado internacional, o preço de venda da castanha pode 

variar e os rendimentos nem sempre podem ser estáveis e previamente 

estabelecidos. 

Políticas públicas de apoio - Reconhece que todo o investimento que o Governo do Estado tem feito na 

estrutura, e também nas políticas públicas de manejo e assessoramento técnico 

junto a SEAPROF e a CONAB nas políticas de subsídios e crédito, são 

fundamentais para a valorização dos povos da floresta, o mesmo afirma que 

seria impossível manter a floresta em pé sem a valorização do Extrativismo. 
Além de ser economicamente viável do ponto de vista econômico, possibilita 

que a cultura dos povos da floresta seja mantida intacta. 

 

Influência da cooperativa na 

formulação de políticas de 

incentivo à produção da 

castanha 

- A principal influência que a cooperativa exerce sobre as políticas formuladas 

pelo Governo do Estado, é de ter representatividade de uma classe especial 

para o desenvolvimento sustentável do Acre que são os povos da floresta, por 

meio de uma organização. 

A COOPERACRE representa os interesses de seus associados e reivindica 

sempre que necessário suas demandas aos órgãos competentes do Governo do 

Estado, a COOPERACRE atua na forma de uma parceria com o Estado, e na 

representatividade da classe dos Extrativistas, por meio de nossas influências 

há uma harmonia entre o que o Governo do Estado do Acre pretende e os 
interesses da classe dos extrativistas. 

 

Apoio da SEAPROF e 

CONAB 

- A SEAPROF oferece assessoramento técnico da coleta da castanha por meio 

da divulgação das boas práticas, realiza estudos importantes na cadeia 

produtiva da castanha buscando alinhar as políticas de Governo das quais a 

COOPERACRE também faz parte. 

- A SEAPROF possibilita auxílio diretocomatividades de extensão com o 

objetivo de evitar a contaminação pelos fungos da classe das aflatoxinas1. 

-A CONAB atua de forma coadjuvante junto aos Povos da Floresta, também 

fazem uso da mesma rede de associados da COOPERACRE para pode 

operacionalizar as políticas de compra antecipada da castanha e subvenção ao 

produtor extrativista se for o caso. 
 

Como Avalia a Gestão da 

Cooperativa quanto a: 

Coordenação e organização 

das atividades 

Planos e metas a serem 

seguidas 

Controle Financeiro de 

receitas e despesas 

Instrumentos para medir o 

andamento dos processos 

Criação de Valor aos 

Clientes 

 

- A Cooperativa tem uma forte influência sobre os quesitos apresentados, 

todos os meses há uma reunião de planejamento para definir as compras e 

acompanhar as vendas realizadas. Nesta mesma reunião, cada uma das filiais 

apresenta o andamento das atividades desempenhadas de acordo comas as 

metas estabelecidas, bem como o controle de receitas e despesas de cada uma 

das filiais.  

Satisfação das necessidades 

e manutenção do estilo de 

vida 

 

- A COOPERACRE é um elo entre os povos da floresta e o mercado da 

Castanha-da-Amazônia, é a instituição que representa economicamente e 

socialmente os interesses dos seus cooperados. 

 

Combate às desigualdades 

sociais e melhoria da 

qualidade de vida 

 

- Em relação a preço a COOPERACRE proporciona maior rendimento aos 

cooperados, possibilitando consequentemente melhor qualidade de vida. O 

preço da Castanha-da-Amazônia subiu à medida que a qualidade da Castanha 

pôde atingir mercados mais valorizados.  

Redução da poluição e - Não tem controle efetivo sobre a poluição e reutilização de recursos e 

                                                             
1
Fungo que deteriora as amêndoas das castanhas e que podem contaminar humanos e animais, essa classe de 

fungo altera o sabor, odor, textura e cor da Castanha-da-Amazônia inviabilizando a comercialização nacional e 

internacional. 

Continua 
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Categorias de Assuntos Posicionamentos do Presidente da COOPERACRE 
reutilização de recursos e 

materiais 

 

materiais, apenas difunde a educação ambiental através das oficinas, 

treinamentos e encontros e por meio das boas práticas. 

 

Distribuição Física de 

equipamentos, pessoas e 

atividades 

 

-Realiza o transporte e o armazenamento comunitário o que possibilita o 

controle da qualidade da Castanha-da-Amazônia nos períodos de chuva, sendo 

uma dasações da COOPERACRE para facilitar os meios de transporte e 

armazenamento para que a qualidade da castanha não seja comprometida. 

 

Cumprimento às legislações 

pertinentes 

 

- Realiza o controle dos aspectos burocráticos e legaisde das associações que 
constitui objeto importante para que os seus cooperados possam ser 

beneficiados com as políticas de incentivo a produção fornecidas pelo 

Governo Federal através da CONAB como é o caso. 

 

As políticas Públicas 

oferecidas contribuem para 

o fortalecimento do 

Extrativismo no Estado? 

 

- O cooperativismo junto ao Governo do Estado conseguiu agregar e gerar 

valor para a produção da castanha no Acre bem como possibilitou uma 

melhoria considerável da qualidade de vida dos povos da floresta. 

- Sem a COOPERACRE o Governo do Estado não tem capacidade técnica e 

operacional de gerir toda a produção da castanha 

 

 

Quais políticas públicas são 

mais procuradas pelos seus 

cooperados? 

 

- A política pública mais procurada é a compra antecipada da castanha. 

- O produtor para poder ser beneficiado é necessário que esteja diretamente 

ligado a uma associação e estar com todos os documentos em dias para que o 
processo seja realizado e o recurso posteriormente liberado. 

 

Nos últimos 05 anos, quais 

as principais dificuldades 

que foram enfrentadas pela 

cooperativa? 

 

- Umas das dificuldades pela quais passamos foram as baixas do dólar e as 

crises que desestabilizaram o mercado internacional e diminuíram o nível de 

exportações como um todo. Outra dificuldade consiste na confiança que os 

extrativistas não tinham na atuação da COOPERACRE e por isso preferiam 

vender a produção para outros comerciantes que destinavam a produção à 

Bolívia, hoje, a confiança depositada na cooperativa aumentou a partir do 

momento em que as políticas públicas de incentivo a produção da castanha 

passaram a beneficiar de forma eficiente. 

 

Neste período 

surgiram alguns fatores 

favoráveis (oportunidades) 

que puderam ser 

aproveitados? 

 

 

- Um dos fatores mais favoráveis foi a valorização do preço da castanha, 

aproveitamos essa alta para fortalecer e mostrar aos nossos cooperados a força 
que o mercado tem de valorizar a nossa castanha de qualidade a partir do uso 

das boas práticas, manejo adequado e processo de beneficiamento 

industrializado. Isso possibilitou um relacionamento comercial mais estreito 

com nossos compradores, que nos credita a confiança em mantermos uma 

relação de fornecedor-empresa mais confiável. 

 

Quanto aos objetivos 

estratégicos do Governo do 

Estado do Acre para o setor 

extrativista da castanha. 

 

- Apesar de concordar plenamente que o Governo do Estado do Acre tem 

capacidade de realizar estudos que viabilizem a tomada de decisões na 

formulação de políticas públicas e concordando também que as ações da 

cooperativa são de acordo com as demandas existentes proveniente desses 

estudos, o mesmo reconhece que o Governo não tem total capacidade de 

gerência sobre a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia para fins de 

comercialização. Isso acontece por que a cadeia produtiva da Castanha-da-
Amazônia de certa forma pertence aos povos que nela habitam, e o Estado por 

meio de sua gerência administrativa não tem capacidade operacional de 

executar as estratégias necessárias para alavancar os resultados desse 

mercado. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 

Continua 
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Analisando a entrevista realizada com o Presidente Fundador da COOPERACRE, o 

Sr. Manoel José, foi possível avaliar que a COOPERACRE mantém relações como Estado, 

podendo reivindicar os interesses de seus filiados, o que possibilita que os povos da floresta 

ganhem maior representatividade de seus interesses.  

Sabendo que a COOPERACRE estabeleceu junto ao Governo do Estado do Acre um 

termo de concessão de uso das Estruturas da COOPERACRE e, conforme a fala do Sr. 

Manoel José que afirma que os maquinários são todos da COOPERACRE, é possível ver 

claramente a influência do Estado com os grupos sociais organizados caracterizados nesta 

análise como a COOPERACRE corroborando o Modelo de Grupos abordado em Dye (2008). 

O modelo de atuação cooperativo da COOPERACRE, conforme os dados 

apresentados, possibilita a maximização do ganho social, como abordado em Lazzarini et al. 

(1999) e Nascimento (2000), o cooperativismo possibilita ganhos coletivos onde os 

cooperados na forma jurídica legal têmcapacidade para atuar nos mais diversos tipos de 

atividades econômicas.  

Concatenando a perspectiva do cooperativismo abordado em Nascimento com o 

modelo de grupo abordado em Dye (2008), é possível vislumbrar a forma pela qual a 

cooperativa representa esse grupo, composto por sua maioria pelos povos da floresta. 

Tal representatividade possibilita acesso facilitado às políticas públicas de Estado, 

com maior facilidade no acesso àspolíticas para os demandantes parecem que o 

cooperativismo funciona como a ponte entre os povos da floresta e o Estado na busca de 

maximizar ganhos econômicos e sociais.   

Em outra perspectiva, tomando o Estado com seu poder interventor, é possível ver a 

atuação do mesmo a partir do Modelo Institucional conforme abordado emDye (2008), no 

qual o Estado usa de suas prerrogativas legais que lhe são conferidas para estreitar uma 

parceria interinstitucional entre o setor público e o setor privado. Nesta perspectiva, observa-

se que o Estado atua nos moldes do Modelo Institucional, porém, sem retirar a autonomia da 

COOPERACRE e, ao mesmo tempo, intervindo no domínio dos grupos de interesse para 

viabilizar suas políticas públicas e atender as demandas existentes. Influencia também na 

dinâmica dos grupos representados pela COOPERACRE possibilitando equacionar o acesso 

as políticas públicas como: acesso ao crédito antecipado, assessoramento técnico, subvenção 

aos produtores, oficinas de capacitação e outras ações,caracterizando assim políticas públicas 

que podem equilibrar as desigualdades entre os grupos conforme (DYE, 2008). 

Pela dinâmica do Modelo do Processo abordado em Dye (2008), o Estado 

descentraliza parte de suas responsabilidades fazendo com que a operacionalização da cadeia 
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seja responsabilidade da própria cooperativa, sendo assim, o Estado atua com maior foco nas 

políticas de apoio, descentralizando a maior parte dos processos finalísticos para a 

cooperativa, operacionalizando apenas as políticas de crédito e assessoramento técnico na 

cadeia produtiva.  

 

4.2 Políticas públicas de incentivo a produção da castanha no estado do Acre, a 

SEAPROF e a CONAB 

Atendendo ao segundo objetivo específico que consistiu em identificar as políticas 

públicas de incentivo a produção de castanha no Estado do Acre, neste item apresentam-se os 

resultados. 

O contexto atual da Castanha-da-Amazônia abordado por Sales (2009) e apresentado 

neste trabalho, desponta como uma das principais riquezas que são base para a formação da 

renda para os povos da floresta, o qual promove um modelo econômico sustentável que 

possibilita um ganho social, econômico e ecológico elevado, porém, antes disso, em décadas 

passadas, o extrativismo vegetal foi renegado como modelo de desenvolvimento pouco 

lucrativo sendo abordado pela perspectiva desenvolvimentista como entrave ao 

desenvolvimento econômico, logo mais, a partir de lutas, e com a mudança gradual da 

perspectiva desenvolvimentista para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Estado 

passou a tratar as políticas públicas com alinhamento voltado para a preservação e valorização 

dos recursos naturais da floresta bem como ações destinadas aos povos que nela habitam. O 

contexto atual da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazôniafoi conquistado a partir de um 

alinhamento político e institucional a partir do qual o Governo do Estado do Acre tem 

participação decisiva neste processo. A partir das demandas reivindicadas pelos povos da 

floresta e em busca de desenvolver modelos de produção sustentável, o Governo do Estado 

deu início à construção de projetos que deram origem ao cenário econômico da cadeia 

produtiva que existe hoje. (SOUZA, 2008; COSTA FILHO, 1995; MACIEL, 2003; HALL, 

2006; FEARNSIDE, 2000);  

Os principais projetos de cadeias produtivas do Governo do Estado do Acre tiveram 

inicio no ano de 1999com o plano estratégico para o desenvolvimento da produção e 

consumo da Castanha-da-Amazônia que tinha o objetivo de identificar as tecnologias para 

produzir e gerenciar a produção, bem como o estudo das tendências de mercado, arranjos 

político-institucional e fontes de financiamento(SALES, 2009). 

Na mesma linha de atenção foi concebido o projeto de implantação das unidades de 

beneficiamento de Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre, com estes projetos, o 
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governo definiu sua linha de atuação no setor extrativista vegetal da castanha o qual 

oportunizou outros desdobramentos em termos de políticas públicas e possibilitou o processo 

de transferência de etapas da cadeia produtiva da castanha para o arranjo produtivo local do 

setor extrativo do Estado e com isto contribuir para a permanência dos povos na floresta, mas 

com melhoria da sua qualidade de vida.  

As políticas públicas voltadas para o incentivo da produção da Castanha-da-Amazônia 

no Estado do Acre consistem em um conjunto de ações nas esferas Federal e Estadual. As 

políticas públicas selecionadas para esta pesquisa são de caráter finalístico, visando o 

benefício direto aos povos da floresta. Neste sentido, foram identificadas as duas principais 

instituições públicas ligadas a estas políticas sendo elas a SEAPROF-Secretaria de Extensão 

Agroflorestal e Produção Familiar e a CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento.  

A primeira tem como principal objetivo oferecer assistência técnica ao desenvolver 

ações de extensão para o ensino das boas práticas de manejo da castanha, contribuindo assim 

para o controle de qualidade para que toda a produção comercializada esteja sempre livre da 

Aflatoxina. A segunda tem como finalidade um conjunto de políticas de crédito que 

possibilitam, a partir do modo de gestão cooperativo, a aplicação de capital oriundo do 

Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Sustentável e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e com o apoio da CONAB - Companhia Nacional de 

Abastecimento que fica responsável por operacionalizar junto a Associações e Cooperativas 

de produtores e extrativistas a oferta de crédito específico para o produtor Extrativista sendo 

elas: apoio formação de estoques e o pagamento de subvenção direta ao produtor extrativista. 

Os dados obtidos a partir dos questionários aplicados junto aos gestores da SEAPROF 

e CONAB serviram para identificar as políticas públicas e para obter mais informações e 

conhecer seus posicionamentos de forma a subsidiar as análises das políticas públicas 

existentes, a mesma análise subsidiou a execução do terceiro objetivo específico da pesquisa, 

bem como possibilitou a avaliação das políticas públicas de incentivo à cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia o que responde ao objetivo geral desta pesquisa. 

A entrevista foi efetuada com o Gerente de Cadeia Produtiva da SEAPROF, o 

Engenheiro Florestal Vicente de Paula, que atua diretamente com produtores e lideranças nas 

ações de assistência técnica, extensão rural, pesquisa e oficinas de treinamentos.  

Na CONAB foi entrevistado o Gerente, Contabilista José Corinto, que também atua 

junto com produtores e lideranças da cadeia produtiva da Castanha realizando a instrução e a 

análise dos processos de Apoio à formação de Estoque pela Agricultura Familiar e Subvenção 

Direta ao Produtor Extrativista. 
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No Quadro7 a seguir estão organizadas as subcategorias de assuntos objetos das 

entrevistas e os posicionamentos dos representantes da SEAPROF e da CONAB, procedendo-

se, na sequência, a discussão teórica em relação às categorias avaliadas, as subcategorias 

foram identificadas ao longo do processo de pesquisa, no qual os entrevistados apresentaram 

informações adicionais que não foram previstas nos formuláriossemi-estruturados. 

 

Quadro 8: Avaliação das Políticas Públicas por Gestores da SEAPROF e CONAB 

Subcategorias de 

Assuntos 

Posicionamentos dos Representantes das Organizações  

SEAPROF CONAB 

Políticas públicas 

para 

fortalecimento do 

extrativismo da 

Castanha-da-

Amazônia 

Secretaria que tem como objetivo 

oferecer assistência técnica, gerenciar 

projetos de assentamentos extrativista, 

viabilizar ações de extensão rural. 

A SEAPROF, junto ao Governo do 

Estado do Acre, baseia sua atuação de 

acordo com os diagnósticos realizados a 
partir das reivindicações dos produtores 

e extrativistas, pressões sindicais e 

outras representações de interesses. 

Através de visitas de campo é possível 

levantar dados como renda do produtor, 

principais produtos produzidos, 

dificuldades encontradas, bem como 

outros condicionantes que indicam a 

necessidade da intervenção da 

Secretaria que tem como principal 

objetivo promover a sustentabilidade 
dos povos da floresta refletindo assim 

melhorias de ordem econômica, social e 

ambiental. 

 

Empresa Pública Federal diretamente 

subordinada ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento-MAPA. 

A CONAB no âmbito do Estado do Acre 

atua com as seguintes políticas públicas 

em extrativismo vegetal da Castanha-da-

Amazônia no Estado do Acre: 

 Subvenção Direta ao Produtor 

Extrativista 

Consiste no pagamento da diferença do 

preço de mercado caso o produto não seja 

vendido pelo preço mínimo tabelado pela 

CONAB. 

 

 Apoio à formação de Estoque pela 

Agricultura Familiar  

Antecipação de crédito para que os 

produtores possam custear a produção 
antes mesmo da venda. Para ter acesso, o 

produtor precisa estar em dias com a 

Declaração de Aptidão do Produtor - 

DAP, bem como estar legalmente 

associado ou cooperado. 

Atores envolvidos 

- Extrativistas, agricultores familiares, 

Ribeirinhos, comunidades indígenas. 

- Associações de Produtores Agrícolas, 

Associações de Extrativistas, 

Associação de Produtores 

Agroextrativistas, COOPERATIVAS e 

demais lideranças não formalizadas. 

- Cooperativas, Associações e 

Extrativistas. 

 

Principais ações 

• Oficina de Boas Práticas de Manejo 
para a Castanha. 

• Oficinas de Boas Práticas de 

Beneficiamento.  

• Promove o intercâmbio dos 

extrativistas das associações. 

• Assessoramento técnico na aquisição 

de equipamentos. 

• Disponibiliza caminhões para o 

transporte do produto. 

 Análise dos processos de subvenção e 
compra antecipada; 

 Intermediação dos processos junto ao 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome-MDS e aoMinistério 

do Desenvolvimento Agrário-MDA; 

 Repasse e Gerenciamento dos Recursos 

pagos; 

 Fiscalização da legalidade das 

informações apresentadas pelas 

cooperativas, associações e extrativistas; 

 

Risco existente 

para a cadeia 

produtiva da 

Castanha-da-

- Sem as ações de Extensão da 
SEAPROF a cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia corre sério risco 

de perder qualidade frente aos 

- As ações da CONAB visam proteger os 
extrativistas dos riscos de mercado devido 

a oscilações de oferta e demanda causadas 

por inúmeras variáveis. 
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Subcategorias de 

Assuntos 

Posicionamentos dos Representantes das Organizações  

SEAPROF CONAB 

Amazônia mercados internacionais pela 

contaminação por aflatoxinas. 

- Os cuidados com a prática do manejo 

da castanha garante maior 

produtividade de castanha beneficiada 

por lata bem como melhor aceitação no 

mercado. 

- As ações da SEAPROF visam garantir 

o controle da qualidade da Castanha-da-

Amazônia oriunda do Acre. 

 

-Garante o rendimento do produtor mesmo 

que ainda não tenha realizado toda a 

produção do ano fomentando assim a 

produção extrativista familiar; 

- Por meio do Apoio a Formação de 

Estoques fortalece economicamente a 

cadeia produtiva bem como obriga que os 

extrativistas mantenham-se sempre filiados 

a uma representação associativa ou 

cooperativa. 

 

Logística de 

Armazenamento 

- Construção de Armazéns 
comunitários próximo aos territórios 

produtores de castanha para controle de 

umidade. 

- Possuem armazéns que são utilizados 
quando necessário acondicionar grãos 

comprados para doação ou venda em 

balcão. Tais modalidades de política não 

são voltadas para o extrativismo da 

Castanha-da-Amazônia 

Base para a 

formulação das 

políticas 

- Pesquisas de campo 

- Nas visitas aos produtores 

- Interação da instituição com o meio 

social 

-Reivindicação de grupos organizados 

como as Associações e Cooperativas 

 

- Baseiam se em dados que são fornecidos 

pela SEAPROF que disponibiliza as séries 

históricas da produção da castanha, 

número de famílias atendidas, associações 

e cooperativas atuantes. 

Atendimento aos 

imperativos do 

desenvolvimento 

sustentável 

 

 

-      As políticas públicas de Estado 

melhoram a qualidade de vida dos 
povos da floresta, através da 

disseminação de novas tecnologias de 

produção e manejo nos moldes da 

produção sustentável. 

As políticas públicas 

operacionalizadas pela CONAB atende ao 
imperativo do desenvolvimento 

sustentável haja vista serem sustentáveis 

também pela perspectiva econômica. 

Satisfação das 

necessidades e 

manutenção do 

estilo de vida 

- Segundo o entrevistado, manter o 

estilo de vida desses povos consiste em 

dar condições dignas de sustento para 

as famílias e o fator renda é limitador 

nesse processo. 

 

- Satisfaz as necessidades dos povos da 

floresta possibilitando maior acesso a 

renda, o fator renda para esses povos é 

determinante para a satisfação das 

necessidades e para a manutenção do estilo 

de vida. 

Percepção das 

políticas públicas 

- Claramente perceptíveis, houve uma 

melhora significativada cadeia 

produtiva da castanha. 

- É notável o maior nível de confiança que 

os beneficiados tem em relação a produção 

extrativista da Castanha independente. 

Melhoria da 

Qualidade de vida 

e redução das 

desigualdades 

sociais 

-Gerenciamento de distribuição 
territorial por meio de projetos de 

assentamento, reservas extrativistas 

- Promove igualdade na oferta das 

políticas com a distribuição de terras de 

forma mais igualitária. 

-Disponibiliza capital de giro para que as 
Cooperativas façam a compra antecipada 

dos estoques dos cooperados de forma 

igualitária conforme a produtividade 

individual. 

 

 

Redução da 

poluição e 

reutilização de 

recursos e 

materiais. 

 
 

 

- Ainda não é possível empreender 

esforços suficientes para alcançar níveis 

de redução da poluição bem como 

reutilização de recursos e materiais. 

- Existem ações extensivas que 

disseminam tais práticas, porém, 

controlar a eficácia e fiscalizar sua 
aplicação está fora do alcance da 

instituição. 

 

- Não tem qualquer tipo de 

governabilidade nesse quesito. 

Distribuição física 

de equipamentos, 

pessoas e 

- Atualmente existem duas unidades de 

beneficiamento da Castanha sendo uma 

em Brasiléia e outra em Xapuri. 

- Não tem qualquer tipo de 

governabilidade nesse quesito, estamos 

alheios a esse tipo de responsabilidade e 
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Subcategorias de 

Assuntos 

Posicionamentos dos Representantes das Organizações  

SEAPROF CONAB 

atividades. 

 

-A capacidade de armazenamento 

comunitário ainda não é a ideal. 

-A partir de um diagnóstico foi prevista 

a construção de 12 armazéns 

comunitários nos municípios de Sena 

Madureira, Bujari, Acrelândia, Assis 

Brasil e Rio Branco atendendo 710 de 

famílias. 

 

não temos nosso foco de atuação voltado 

para esse fim. 

 

 

Cumprimento das 

legislações 

pertinentes. 

 

- As ações da SEAPROF buscam 

amparo na forma da lei em vigor tendo 

o seu foco de atuação os povos da 
floresta obedecendo aos limites 

amparados pelas leis ambientais, 

indígenas, territoriais. 

 

- Todas as políticas públicas realizadas 

pela CONAB estão prevista em lei e 

seguem o Manual de Operações da 
CONAB. 

 

 

Quais são as 

políticas públicas 

destinadas a 

beneficiar a 

produção da 

Castanha no 

Estado? 

 

- Para o beneficiamento da Castanha, as 

política públicas voltadas para esse fim 

são realizadas junto a COOPERACRE 

por meio de um contrato de concessão 

de uso que cede as estruturas onde as 

usinas da cooperativa são instaladas, a 

SEAPROF não atua com o 

beneficiamento direto da castanha. 

 
 

 

- Não tem qualquer tipo de 

governabilidade nesse quesito, estamos 

alheios a esse tipo de responsabilidade e 

não temos nosso foco de atuação voltado 

para esse fim. 

 

Como seria a 

produção e o 

beneficiamento da 

Castanha caso não 

existissem as 

políticas públicas 

atuais? 

 

- De acordo com o entrevistado, Seria 

retomar os anos 80 e 90 onde toda a 

produção da Castanha era escoada para 

o estado do Pará ainda na casca, sem o 

beneficiamento a castanha tinha pouco 

valor agregado. 

 

- De acordo com o entrevistado, não teria a 

mesma rentabilidade ou a mesma 

estabilidade do preço de mercado, o que a 

CONAB faz é atuar como um agente 

financeiro de crédito, porém, com certa 

autonomia e capacidade jurídica para 

movimentar recursos do Governo Federal. 

 

Os efeitos da ação 

do Governo do 

Estado, por meio 

de suas 

secretarias, são 

perceptíveis aos 

extrativistas e 

beneficiadores da 

Castanha-da-

Amazônia? 

 

-São claramente perceptíveis, e toda a 

classe extrativista reconhece esses 

benefícios. 
-As políticas do Estado foram decisivas 

para a permanência dos povos da 

floreta em seus territórios. 

- O Governo do Estado por meio da 

SEAPROF quanto a CONAB e a 

COOPERACRE tiveram uma 

participação decisiva nessas políticas 

públicas.  

 

-. Nota-se o otimismo que os mesmo tem 

em relação à produção extrativista da 

Castanha, por mais que existam 
posicionamentos políticos divergentes que 

não siga a mesma ideologia política de 

direita. 

 

As políticas 

definidas estão 

sendo executadas 

conforme as 

reivindicações 

pré-estabelecidas?  

 

- Superam as expectativas apesar da 

capacidade operacional reduzida. 

 
- Considerando a dimensão territorial, 

nem sempre o acesso as comunidades é 

possível em todos os períodos do ano. 

- Atendem as expectativas, apesar de não 

termos capacidade operacional suficiente 

para dar fluxo rápido a todo o processo. 
- O tempo de resposta dos ministérios em 

Brasília para análise e liberação de 

recursos vez ou outra demoram. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com estudos realizados sobre a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, 

em Sales (2009), e sobre o extrativismo florestal no Acre, em Maciel (2003), é perceptível o 

cenário de melhoria. Em Sales (2009), o contexto da cadeia produtiva da Castanha-da-

Amazônia é abordado como um arranjo institucional no qual o Estado empreende esforços 

para consolidar a produção interna para dentro do Estado. Neste estudo foi perceptível que a 

cadeia produtiva está melhor alinhada para dentro do próprio Estado e com a perspectiva de 

crescimento. 

Com base na evolução histórica da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, 

corrobora-se a hipótese de que, na perspectiva institucional, o modelo institucional abordado 

em Dye (2008) se consolida a medida que toma para si a responsabilidade de intervir em 

setores específicos da sociedade.Assim, a medida que a cadeia produtiva se desenvolve, 

menos necessário se faz a intervenção dos mecanismos estatais.  Em coerência a perspectiva 

institucional, conforme Sales (2009), o principal motivador das políticas públicas de incentivo 

a Castanha-da-Amazônia foi o Estado do Acre a partir da perspectiva do desenvolvimento 

sustentável na criação dos primeiros planos e programas voltados a atender a cadeia produtiva 

da Castanha-da-Amazônia.Esse contexto favorece a análise desse tipo de atuação do Estado 

nos moldes do modelo de processo abordado em Dye (2008), sendo assim, o Estado 

diagnostica as problemáticas que são inclusas em um processo de estudo, sistematização, 

legalização até que seja posto a ação e posterior avaliação dos resultados. 

Tanto a SEAPROF quanto a CONAB fazem parte da análise de políticas públicas, 

uma vez que estas valorizam a formação dos grupos de interesse organizados para melhor 

gerenciar e aplicas suas ações, nesta perspectiva é possível observar a importância que existe 

para a eficiência das políticas públicas que as representatividades dos grupos sejam 

organizadas e o modelo de grupo deDye (2008),que aborda esta temática em uma perspectiva 

teórica na qual os desequilíbrios entre os grupos é o principal motivo pelo qual o Estado 

intervém com suas políticas públicas. Observou-se que além dos grupos se formarem 

representando as classes, sãos os próprios grupos que apoiam as ações do Estado para com a 

própria classe, corroborando assim a perspectiva do modelo sistêmico, segundo Dye (2008) o 

que configura o apoio. 

No Quadro 7, pode-se observar  que os efeitos das políticas públicas da SEAPROF e 

da CONAB são claramente perceptíveis pela ótica do modelo sistêmico abordado porDye 

(2008),  essa percepção das ações é fruto do alinhamento dos grupos de interesse com o 

Estado representado assim o Feedback do Modelo Sistêmico, a partir desta análise, pela 
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perspectiva dos gestores da SEAPROF e da CONAB, as reivindicações de demandas 

consistem em apoio dado pelos grupos de interesse. 

Pelo viés do Modelo Institucionalista abordado em Dye (2008), é possível ainda ter 

uma análise de como o Estado pode alinhar seus planos e estratégias para que os objetivos 

institucionais possam também contemplar os objetivos dos grupos. Essa coerência permite 

que os processosde criação de políticas públicas segundo Dye (2008), sejam desenhados de 

forma sistêmica de forma que as variáveis do meio ambiente possam ter efeitos menos 

impactantes sobre as demandas existentes na cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia. 

 

4.3 A avaliação das políticas públicas pelos presidentes das associações cooperadas 

 

Foram levantados dados da produção e da receita de todas as associações e 

cooperativas filiadas a COOPERACRE, sendo assim, foi detectado que das 34 associações e 

cooperativas ligadas a COOPERACRE, 20 trabalham com a extração da Castanha-da-

Amazônia. Dessas vinte, 3 (três) são cooperativas e 17 são associações. 

Na Tabela 2, encontram-se as associações e cooperativas que são cooperadas junto à 

COOPERARE, segundo nível de produção anual em latas, sendo esta a unidade de medida 

padrão para contabilizar a produtividade, a produção em latas convertida para toneladas, e o 

respectivo preço pago pela lata na última safra possibilitando assim estimar a receita total para 

as cooperadas. Por meio do número de associados a cada uma dessas associações e 

cooperativas é possível estimar a receita média por cada um dos associados na última safra. 
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Tabela 2 – Associações Filiadas a COOPERACRE que coletam Castanha-da-Amazônia 

de acordo com a produção e a receita anual-Safra 2013 

Nº RAZÃO SOCIAL 

P
ro

d
u

çã
o

 A
n
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a

l/
la

ta
-

1
1

k
g
 

P
ro

d
u
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d

a
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 d
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$
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o
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A
ss

o
ci
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d
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ec
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ta

 M
éd
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 p

o
r 

a
ss

o
ci

a
d

o
 

1 A VITÓRIA VEM DE DEUS 1.963 21,59 
30,00 58.890,00 21 2.804,29 

2 
ASSOC. SÃO JOSE DO 

ESPALHA 
435 4,79 

30,00 13.050,00 18 725,00 

3 ASSOCIAÇÃOASPAFA 12.066 132,73 
30,00 361.980,00 81 4.468,89 

4 ASSOCIAÇÃOLIBERTADORA 687 7,56 
30,00 20.610,00 43 479,30 

5 
ASSOCIAÇÃONOVA VIDA 

CAPIXABA 
117 1,29 

30,00 3.510,00 35 100,29 

6 ASSOCIAÇÃO AMPPAE-CM 8.188 90,07 
30,00 245.640,00 16 15.352,50 

7 ASSOCIAÇÃO APAEX 6.659 73,25 
30,00 199.770,00 18 11.098,33 

8 ASSOCIAÇÃO ASPAAESE 8.106 89,17 
30,00 243.180,00 38 6.399,47 

9 ASSOCIAÇÃO BOM SUCESSO 4.159 45,75 
30,00 124.770,00 20 6.238,50 

10 ASSOCIAÇÃO FÉ EM DEUS 14.968 164,65 
30,00 449.040,00 45 9.978,67 

11 ASSOCIAÇÃO PORONGABA 16.444 180,88 
30,00 493.320,00 28 17.618,57 

12 ASSOCIAÇÃO PORTO DIAS 9.572 105,29 
30,00 287.160,00 25 11.486,40 

13 ASSOCIAÇÃO RIO ABUNÃ 24.873 273,60 
30,00 746.190,00 87 8.576,90 

14 
ASSOCIAÇÃO RIOZINHO 

GRANADA 
3.822 42,04 

30,00 114.660,00 30 3.822,00 

15 ASSOCIAÇÃO SANTA RITA 4.990 54,89 
30,00 149.700,00 89 1.682,02 

16 ASSOCIAÇÃO SORRISO 59.912 659,03 
30,00 1.797.360,00 110 16.339,64 

17 ASSOCIAÇÃO VAI SE VER 3.001 33,01 
30,00 90.030,00 35 2.572,29 

18 COOP. COAEPA 3.550 39,05 
30,00 106.500,00 25 4.260,00 

19 COOP. COOPERIACO 32.964 362,60 
30,00 988.920,00 579 1.707,98 

20 COOP. COPASFE 45.069 495,75 
30,00 1.352.055,00 121 11.174,01 

Fonte: SEAPROF com adaptações do autor 

 

Analisando a Tabela 2, é possível observar a disparidade que existe entre 

produtividade anual, número de associados e receita média por associado. Por exemplo, a 

Associação Porongaba apresenta o maior rendimento médio por associado sendo de R$ 
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17.618,57 com 28 associados, já outras associações como a Associação Nova Vida Capixaba, 

que apresentou um rendimento médio por associado de R$ 100,29, com 35 associados. 

A desigualdade entre número de associados e rendimento médio por associado está 

diretamente ligadaà incidência da Castanheira em áreas específicas. As áreas preservadas 

tendem a uma melhor produtividade, sendo assim, algumas associações não produzem apenas 

castanhas, mas complementam a renda com outras atividades como extração de óleos 

vegetais, fibras, látex, açaí e outros produtos não-madeireiros, bem como através da 

agricultura familiar com o cultivo de frutas, arroz, feijão, milho, mandioca e pequenos 

animais. 

Em resumo, conforme a Tabela 3, a produção total de todas as associações que 

trabalham com Castanha e que são filiadas a COOPERACRE é de 261.545 latas o que 

equivale a 2.877 toneladas, o que proporciona um montante de R$ 7,8 milhões pagos e 

distribuídos entre 1.464 produtores. 

Tabela 3 – Resumo da Produção, Receita e Associados na Cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia no Acre- Ano: 2013 

Produção Total (latas) 261.545 

Produção Total (toneladas) 2.877 

Receita Total para os filiados R$ 7.846.335,00 

Associados que coletam Castanha 1.464 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em média, toda a produção da Castanha proporciona para cada associado R$ 5.539,52. 

Ressalta-se, ainda, que em uma mesma família pode ter mais de um componente que coleta a 

castanha e que esteja associado a uma mesma associação, cada um dos associados tem uma 

DAP-Declaração de Aptidão ao PRONAF, que possibilita ser beneficiário direto dos 

programas operacionalizados pela CONAB junto à COOPERACRE. 

 

Tabela 4-Produção de Castanha-da-Amazônia na Região Norte de 2007 a 2012 por 

Toneladas 

ESTADO 
ANO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ACRE 10.378 11.521 10.313 12.362 14.035 14.088 
AMAZONAS 8.871 9.111 16.012 16.039 14.661 10.478 

RONDÔNIA 2.105 1.927 2.107 1.797 3.523 1.714 

RORAIMA 90 102 104 106 105 112 

PARÁ 7.639 6.203 7.015 8.128 7.192 10.449 

AMAPÁ 847 519 390 447 401 426 

TOCANTINS - - - - - - 

Fonte: IBGE (2014), com adaptações do autor 
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A Tabela 4 apresenta a produção da Castanha-da-Amazônia nos Estados do Acre, 

Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins e seus respectivos quantitativos 

expressos em toneladas. Segundo o IBGE, o Estado do Acre desponta como o Estado que 

mais produz Castanha-da-Amazônia, seguido do Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, 

Roraima e Tocantins. 

 

4.3.1 Avaliação das políticas públicas pelos presidentes das associações filiadas à 

COOPERACRE 

 

Nesta pesquisa foi aplicado o questionário para os presidentes de 4 (quatro) das 16 

(dezesseis) associações que são filiadas a COOPERACRE, na ocasião os presidentes de 

associações manifestaram sua opinião quanto às políticas públicas empreendidas pelo 

Governo do Estado do Acre através da SEAPROF e pelo Governo Federal por meio da 

CONAB, bem como sua opinião sobre o modo de gestão cooperativo em rede da 

COOPERACRE e o desenvolvimento da cadeia produtiva no decorrer dos últimos 5 (cinco) 

anos em termos de: 

 Agregação de valor a produção; 

 Acesso a mercados mais valorizados; 

 Promoção de eventos culturais; 

 Oferta de cursos e capacitação; 

 Representatividade política de interesses coletivos; 

 Ações de cunho social; 

 Meios de proteção para o meio ambiente; 

 Melhoria nos sistemas de transporte da produção; 

 Acesso a canais de distribuição; 

 Apoio para atender as legislações pertinentes; 

 Apoio nas necessidades de licenciamento; 

 Facilidade ao acesso a políticas públicas. 

A seguir na Tabela 5, constam informações das associações entrevistadas, sendo: 

Associação de Seringueiros a Vitória Vem de Deus, Associação Fé em Deus, Associação 

Porongaba e Associação Vai se Ver, que também estão contempladas na Tabela 3 anterior, e 

seus respectivos presidentes: Antônio Pereira, Reinaldo Ferreira, Francisco Soares e 

Jorgenilson Nogueira. 
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Tabela 5-Associações Entrevistadas Segundo o Presidente, Cidade, Tempo de Filiação 

a Cooperacre, Número de Sócios envolvidos na extração da Castanha e Respectivas 

Atividades Produtivas 

Nome da Associação Presidente Cidade 

T
em

p
o

 d
e 

fi
li

a
çã

o
 

S
ó

ci
o

s 

A
ss

o
ci

a
d

o
s 

(C
a

st
a

n
h

a
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Atividades 

Produtivas 

Associação de 

Seringueiros A Vitória 

Vem de Deus 

Antônio 

Pereira dos 

Santos 

Rio 

Branco 

6 

anos 
35 21 

Castanha, 

Borracha, açaí, 

mandioca, Arroz, 

Feijão e Frutas 

Associação Fé em 

Deus 

Reinaldo 

Ferreira da 

Silva 

Epitaciolâ

ndia 

6 

anos 
45 38 

Castanha, 

Borracha e Açaí 

Associação Porongaba 

Francisco 

Soares de 

Melo 

Epitaciolâ

ndia 

7ano

s 
28 20 

Castanha, Açaí, 

Feijão, Milho e 

Arroz 

Associação Vai se Ver 

Jorgenilson 

Nogueira 

da Costa 

Rio 

Branco 

7 

anos 
35 24 Castanha e Açaí 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com a Tabela4, as associações pesquisadas são filiadas à COOPERACRE 

e trabalham não apenas com a extração da Castanha-da-Amazônia, mas também com a 

extração de outros recursos florestais e agrícolas como: açaí, borracha, feijão, milho, arroz e 

frutas. 

Na perspectiva da análise de políticas públicas, observa-se que os dados apresentados 

natabela 2 e natabela 3, os dados referentes ao total de associações envolvidas na cadeia 

produtiva e seus respectivos dados de produtividade anual em termos de quantidade de 

castanha extraída e receita anual por associação. 

Compreende-se que o resultado alcançado é fruto da execução de políticas públicas 

junto COOPERACRE e seu filiados, logo, os resultados apresentados podem ser analisados a 

luz do modelo sistêmico proposto por Dye (2008). Por este modelo, as entradas constituem as 

demandas e o apoio, que no contexto da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia são as 

reivindicações por melhor renda, transporte da produção, crédito antecipado para a compra da 

produção. O apoio pode ser representado pelo acatar destas políticas e pela credibilidade que 

cada um dos associados oferece às políticas ofertadas que se confirmam nas entrevistas 

realizadas nesta pesquisa, desta forma as políticas são formuladas como respostas de um sistema 

político às forças que o afetam a partir do meio ambiente. 
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Analisado os resultados das entrevistas, foram constatadas fortes simetrias no 

discurso dos presidentes das associações entrevistadas, bem como na escolha das alternativas 

das respostas. 

 

4.3.1.1 Associação dos seringueiros - A Vitória Vem de Deus 

 

A Associação dos Seringueiros – A Vitória Vem de Deus é filiada a COOPERACRE 

desde o ano de 2006 contabilizando oito anos, formada por 21 (vinte e um) associados, têm 

seu corpo diretivo formado pelo presidente, secretário, tesoureiro e os 3 (três) membros do 

conselho fiscal.O patrimônio desta associação é constituído de uma sede provisória em 

madeira, uma máquina de descascar arroz, um triturador, uma bomba d‟água, roçadeira e um 

barco. 

Na última safra, a associação produziu 1.963 latas de Castanha-da-Amazônia, 

totalizando uma extração de 21,59 toneladas, estima-se dessa forma que, considerando o 

preço médio pago na última safra que foi de R$ 30,00 (trinta reais), totalizou uma receita 

estimada anual de R$ 58.890,00 distribuídas entre os 21 associados que se dedicam a 

atividade possibilitando um rendimento estimado médio de R$ 2.804,29 por cada associado. 

 

4.3.1.2 Associação Fé em Deus 

 

A Associação Fé em Deus é filiada a COOPERACRE desde o ano de 2008, 

contabilizando seis anos, formada por 45 (quarenta e cinco) associados, têm seu corpo 

diretivo formado pelo presidente, secretário, tesoureiro e os 3 (três) membros do conselho 

fiscal.O patrimônio desta associação é constituído de uma sede própria, bem como o terreno, 

o mobiliário e os depósitos. 

Na última safra, a associação produziu 14.968 latas de Castanha-da-Amazônia, 

totalizando uma extração de 164,65 toneladas, estima-se dessa forma que, considerando o 

preço médio pago na última safra que foi de R$ 30,00 (trinta reais), totalizou uma receita 

estimada anual de R$ 449.040,00, distribuída entre os 45 associados que se dedicam 

àatividade possibilitando um rendimento estimado médio de R$ 9.978,61 por cada associado. 
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4.3.1.3 Associação Porongaba 

 

A Associação Porongaba é filiada a COOPERACRE desde o ano de 2007 

contabilizando sete anos, formada por 28 (vinte e oito) associados, têm seu corpo diretivo 

formado pelo presidente, secretário, tesoureiro e os 3 (três) membros do conselho fiscal.O 

patrimônio desta associação é constituído de um terreno que ainda não está totalmente 

legalizado, uma sede provisória em madeira, um triturador e uma trilhadeira. 

Na última safra, a associação produziu 16.444 latas de Castanha-da-Amazônia, 

totalizando uma extração de 180,88 toneladas, estima-se dessa forma que, considerando o 

preço médio pago na última safra que foi de R$ 30,00 (trinta reais), totalizou uma receita 

estimada anual de R$ 493.320,00 distribuída entre os 28 associados que se dedicam a 

atividade possibilitando um rendimento estimado médio de R$ 17.618,57 por cada associado. 

 

4.3.1.4 Associação Vai se Ver 

 

A Associação Vai se Ver é filiada a COOPERACRE desde o ano de 2007, 

contabilizando 7 anos, formada por 35 (trinta e cinco) associados, têm seu corpo diretivo 

formado pelo presidente, secretário, tesoureiro e os 3 (três) membros do conselho fiscal.O 

patrimônio desta associação é constituído pela sede e pelo terreno. 

Na última safra, a associação produziu 3.001 latas de Castanha-da-Amazônia, 

totalizando uma extração de 33,01 toneladas, estima-se dessa forma que, considerando o 

preço médio pago na última safra que foi de R$ 30,00 (trinta reais), totalizou uma receita 

estimada anual de R$ 90.030,00 distribuídas entre os 35 associados que se dedicam a 

atividade possibilitando um rendimento estimado médio de R$ 2.572,29 por cada associado. 

 

4.3.1.5 Avaliação da COOPERACRE pelos seus associados 

Os presidentes das Associações, os Senhores:Antônio Pereira, Reinaldo Ferreira, 

Francisco Soares e Jorgenilson Nogueira,responderam ao questionário desta pesquisa e 

expuseram suas opiniões sobre o contexto da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no 

modo de gestão cooperativo bem como a atuação da COOPERACRE e seus benefícios para 

os associados das associações a elas filiadas. Como parte integrante da pesquisa, o 

Quadro8resume o grau de concordância que os entrevistados apresentaram quanto aos 

benefícios que a COOPERACRE oferece para associações. 
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Quadro 9-Avaliação da Atuação da COOPERACRE pelos presidentes das Associações 

de Extrativistas 

A COOPERACRE proporciona 

as Associações: 

Associação de 

Seringueiros A 

Vitória Vem de 
Deus 

Associação Fé 

em Deus 

Associação 

Porongaba 

Associação Vai 

se Ver 

Presidente: 

Antônio Pereira 

Presidente: 

Reinaldo 

Ferreira 

Presidente: 

Francisco 

Soares 

Presidente: 

Jorgenilson 

Nogueira 

Agregação de valor a sua 

produção 

CT CT CT CT 

Possibilita vender a produção em 

mercados mais valorizados 

CT CT CT CT 

Promoção de eventos sociais e 

culturais 

DP I DP I 

Oferta de ações de capacitação 

(cursos, palestras, oficinas) 

CP CT I CT 

Representatividade políticas dos 

interesses coletivos 

CT CT CT CT 

Ações de cunho social (acessos à 

educação, saúde e assistência 

social) 

DT DT DT DT 

Meios de proteção para o meio 

ambiente 

CT CT CP CT 

Melhoria nos sistemas de 

transporte da produção 

CT CT DT CT 

Acesso a canais de distribuição CT CP DT CT 

Apoio para atender as legislações 
pertinentes 

CT CT DP CT 

Apoio nas necessidades de 

licenciamento 

DP DT DT I 

Facilidade ao acesso a políticas 

públicas 

CP CT CT CT 

Fonte: Dados da pesquisa 

*CT-Concordo Totalmente, CP-Concordo Parcialmente, I-Indiferente, DP-Discordo parcialmente, DT-Discordo 

Totalmente. 

 

 

O Quadro 8 apresenta as respostas que cada um dos presidentes das associações deram 

a partir das categorias de assuntos apresentadas. É possível perceber que as respostas não se 

diferenciam demasiadamente entre si, e quando diferem,não tendenciam para opiniões 

contrárias. Por este quadro é possível fazer uma análise do feedback dos grupos que 

demandam as políticas e dão apoio ao sistema político conforme abordado em Dye (2008) no 

modelo sistêmico.  

Encontra-se demonstrado no Quadro 9, que os presidentes das associações expressam 

seu parecer sobre a categoria de assuntos apresentados sendo eles: Agregação de valor a sua 

produção, Possibilidade de vender a produção em mercados mais valorizados, Promoção de 

eventos sociais e culturais, Oferta de ações de capacitação (cursos, palestras, oficinas), 

Representatividade políticas dos interesses coletivos, Ações de cunho social (acessos à 
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educação, saúde e assistência social), Meios de proteção para o meio ambiente, Melhoria nos 

sistemas de transporte da produção, Acesso a canais de distribuição, Apoio para atender as 

legislações pertinentes, Apoio nas necessidades de licenciamento e Facilidade ao acesso a 

políticas públicas. 

Quadro 10-Posicionamento dos presidentes das Associações de Extrativistas sobre a 

COOPERACRE 

Categorias de 

Assuntos 

Posicionamentos dos Presidentes das Associações 

Agregação de valor a 

sua produção 

De acordo com os presidentes das associações, a COOPERACRE 
possibilitou um ganho significativo a partir do momento em que as etapas de 

comercialização, beneficiamento e relacionamento com os mercados começaram a 

ser internalizadas para dentro do Estado, e a COOPERATIVA junto com o Governo 

do Estado do Acre é quem possibilitaram essa realidade. 

 

Possibilita vender a 

produção em 

mercados mais 

valorizados 

 

Conforme os Presidentes entrevistados, com controle de qualidade, 

automatização do processo de beneficiamento, agilidade na logística de transporte e 

distribuição, bem como incentivo dado pela compra antecipada da Castanha-da-

Amazônia foi possível produzir em escala suficiente com capacidade para fornecer 

para as indústrias alimentícias.  

 

Promoção de eventos 

sociais e culturais 

 

Apesar de não consistir no principal objetivo da Cooperativa, ainda não há uma 

agenda de eventos anual programada, os eventos sociais e culturais são realizados de 

forma esporádica. 

Oferta de ações de 

capacitação (cursos, 

palestras, oficinas) 

 

São ofertados na ocasião em que os presidentes de associações e a 
respectiva diretoria se reúnem mensalmente para prestar contas. Os treinamentos 

ofertados são destinados a organização das associações em seus controles 

administrativos e financeiros bem como capacitações destinadas a manter a 

qualidade na coleta e no armazenamento da Castanha-da-Amazônia. Os membros da 

direção e os associados que fazem as capacitações e cursos são responsáveis por 

multiplicar o aprendizado aos associados que não pôde comparecer na mesma 

ocasião. 

 

Representatividade 

políticas dos interesses 

coletivos 

 

Nesse quesito, todos os presidentes são unânimes e reconhecem que um dos 

maiores benefícios que os cooperados têm é a representatividade que os povos da 

floresta tem ao se organizarem no modo de gestão cooperativo, e a cooperativa 

sempre que necessário reivindica junto ao Estado e ao município os interesses da 
classe.  

 

Ações de cunho social 

(acessos à educação, 

saúde e assistência 

social) 

 

Nesse quesito, os presidentes das associações não recebem nenhum auxílio 

direto da cooperativa. 

 

Meios de proteção 

para o meio ambiente 

 

Os meios de proteção ao meio ambiente se resumem nas orientações dadas 

quanto a preservação das florestas em pé, nas boas práticas de coleta e na produção 

de mudas para plantio da Castanha. 

 

Melhoria nos sistemas 

de transporte da 

produção 

 

A COOPERACRE disponibiliza o transporte em caminhões próprios do 

Armazém Comunitário até a usina sem nenhum custo adicional ao extrativista 

possibilitando o extrativista a se dedicar mais tempo a suas atividades na floresta. 
 

Acesso a canais de 

distribuição 

 

Com o beneficiamento e a comercialização sendo de responsabilidade da 

cooperativa, é possível ter gerenciamento completo dos canais de distribuição 

oriundos da comercialização da COOPERACRE com as indústrias alimentícias que 

compram a Castanha. 
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Categorias de 

Assuntos 

Posicionamentos dos Presidentes das Associações 

Apoio para atender as 

legislações pertinentes 

 

Quanto a criação das associações, as recomendações legais para sua 

constituição, os procedimentos burocráticos para sua constituição, a 
COOPERACRE oferece apoio na forma de treinamento e orientação para novas 

associações que queiram filiar-se. 

 

 

Apoio nas necessidades 

de licenciamento 

 

Não constitui uma prática comum da COOPERACRE intervir no processo 

de licenciamento de territórios, salvo quando se trata de licenciamento para extração 

de recursos madeireiros que não é o caso da Castanha-da-Amazônia. 

 

Facilidade ao acesso a 

políticas públicas 

 

De acordo com os presidentes das associações, no modo de gestão 

cooperativo é possível ter acesso as políticas de incentivo ao produtor e extrativista 

que o Governo Federal disponibiliza. Sem a representação da COOPERACRE junto 

a CONAB e a SEAPROF não seria possível obter acesso igualitário as políticas 

públicas disponíveis como a compra antecipada. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A incidência de opiniões que aprovam o que a COOPERACRE faz é um indicativo de 

que a atuação da mesma é coerente com as demandas pretendidas. O Quadro 10 qualifica 

melhor o Quadro 9 apresentando uma descrição do posicionamento dos presidentes das 

Associações pesquisadas. 

Os grupos formados pelas associações de extrativistas que compõem a cadeia 

produtiva da Castanha-da-Amazônia consistem em um mecanismo que garante 

representatividade política, porém, de acordo com Dye (2008), os grupos se fortalecem a 

medida que se tornam mais coesos entre si.Logo, a COOPERACRE, ao reunir as associações 

fortalece a coesão abordada em Dye (2008) possibilitando melhorias conforme apresentado no 

Quadro 9, quais sejam: automatização do processo de beneficiamento, agilidade na logística 

de transporte e distribuição, compra antecipada da Castanha-da-Amazônia. 

Outras melhorias são citadas pelos presidentes das associações conforme estabelece o 

quadro 9, são elas: transporte da produção garantido pela COOPERACRE, representatividade 

legal para acessar as políticas públicas junto a CONAB e gerenciamento dos canais de 

distribuição e comercialização. 

A opinião dos presidentes das associações indicam o resultado finalístico das políticas 

criadas pelo Estado em parceria com a COOPERACRE, formando assim uma aliança 

interinstitucional, por este aspecto pode-se analisar à luz do modelo institucional de políticas 

públicas abordado em Dye (2008) que o Estado é capacitado legalmente para intervir na 

ordem econômica e social para promover maior ganho social, porém, apenas institucionalizar 

não consiste de fato na execução de uma política pública e sim em afirmar que o Estado 

reconhece as demandas e toma pra si tais responsabilidadesdas demandas. O fazer política 
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pública pode ser claramente observado no discurso dos presidentes das associações quando 

afirmam que com a criação da COOPERACRE foi possível agregar maior valor a Castanha-

da-Amazônia. No caso em tela, que consiste na aliança do Estado com a COOPERACRE, se 

vê ora a cooperativa como parceira, ora como executora de uma política pública. Não é 

executora, por que está constituída de fato e de direito como beneficiária, porém opera no 

mercado da Castanha-da-Amazônia de forma a cumprir com sua função social de gerar lucros.  

O resultado social fica engendrado na forma pela qual a COOPERACRE se constitui 

que é o cooperativismo abordado em Freitas (2002), onde afirma que a cooperação parte do 

pressuposto de que uma sociedade desenvolve atividade de qualquer natureza em prol do bem 

coletivo.Sendo assim, uma das principais características visíveis em uma organização na 

forma de cooperativa é a existência de cooperação entre os cooperados que consiste no 

desenvolvimento comunitário em contraponto ao modo de produção empresarial particular. 

 

4.3.1.6 Simetria das respostas dos presidentes das associações 

 

Considerando a simetria nas respostas dos presidentes das associações, é possível 

visualizar no Gráfico 2, a dispersão do grau de concordância de acordo com a Escala Likert 

variando de 1 a 5, onde 5-Concordo Totalmente, 4-Concordo Parcialmente, 3-Indiferente, 2-

Discordo Parcialmente e 1-Discordo Totalmente. As quatro associações são apresentadas 

graficamente seguindo o Quadro 9, que contempla as respostas dos quatro presidentes das 

associações pesquisadas. 
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Gráfico 2– Análise das respostas dos Presidentes das Associações 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Analisando o Gráfico 2, que representa cada associação, percebe-se que o grau de 

discordância de cada uma das afirmativas apresentadas não é elevado, evidenciando assim que 

há um nível de consenso entre os respondentes da pesquisa. 

 

4.3.2 Avaliação dos planos e estratégias da COOPERACRE pelas associações 

 

Nesteitem os presidentes das associações avaliaram os planos e as estratégias da 

COOPERACRE e seus respectivos benefícios para as associações a elas cooperadas. Na 

ocasião, os presidentes das associações puderam avaliar a contribuição que a COOPERACRE 

oferece para a formação das receitas das associações, qualidade de vida, ações para proteger o 

meio ambiente, logística, legalidade e representatividade política. 

De acordo com o Quadro 9, os presidentes das associações opinaram seu grau de 

concordância acerca das afirmativas apresentadas. O grau de coerência das opiniões dos 

respondentes mostrou que a percepção dos benefícios da COOPERACRE pelos presidentes 

das associações contempla os resultados pretendidos pela cooperativa. 

Conforme o quadro abaixo, cada uma das associações pesquisadas expuseram o seu 

grau de concordância de acordo com a Escala Likert, sendo esses: CT-Concordo Totalmente, 

CP-Concordo Parcialmente, I- Indiferente, DP-Discordo Parcialmente e DT-Discordo 

Totalmente. 
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Quadro 11-Avaliação dos Planos Estratégicos da COOPERACRE pelas Associações 

Os planos e estratégias da 

COOPERACRE beneficiam as 

Associações 

Associação de 

Seringueiros A 

Vitória Vem de 

Deus 

Associação Fé 
em Deus 

Associação 
Porongaba 

Associação Vai 
se Ver 

Presidente: 

Antônio Pereira 

Presidente: 

Reinaldo 

Ferreira 

Presidente: 

Francisco 

Soares 

Presidente: 

Jorgenilson 

Nogueira 

Nareceita geral, mensal ou 

anual, provenientes da 

aquisição deprodutos da 

Associação que compõem a 

renda dos associados 

CT CT CT CT 

Refletindo na melhoria da 

qualidade de vida e na 

redução das desigualdades 

sociais 

CT CT CT CT 

Com ações para proteger o 

meio ambiente 
CP CP I CP 

Com a organização de 

cadastro para localização das 

pessoas, propriedades, 

equipamentos e atividades 

(logística) 

CT CT CT CT 

No atendimento das 

legislações pertinentes, bem 

como as pressões sociais, 

políticas e culturais 

CT CT CT CT 

Fonte: Dados da pesquisa 

*CT-Concordo Totalmente, CP-Concordo Parcialmente, I-Indiferente, DP-Discordo parcialmente, DT-Discordo 

Totalmente 

 

Considerando o quadro acima, os presidentes das associações avaliam de forma 

coerente e positiva que a atuação do Modo de Gestão Cooperativo da COOPERACRE 

contempla benefícios diretos na receita das associações, refletindo uma melhoria direta sobre 

a qualidade de vida e redução das desigualdades. Outro destaque é para as ações que a 

COOPERACRE realiza para proteção ao meio ambiente, neste quesito, os presidentes 

comentam que apesar de não ser o objetivo finalístico da COOPERACRE, é perceptível a 

preocupação que a cooperativa tem em disseminar as práticas sustentáveis de preservação da 

floresta em pé nos treinamentos que recebem. 

Em termos de organização logística, a COOPERACRE proporciona um cadastro de 

todas as associações filiadas e suas respectivas associações, bem como proporciona o 

transporte dos armazéns comunitários até as usinas. 
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Além de beneficiar as associações nas receitas, na qualidade de vida dos associados, 

na disseminação das práticas sustentáveis de proteção ao meio ambiente, e no assessoramento 

da logística de transporte, a COOPERACRE representa para as associações a união dos 

interesses dos povos da floresta o que possibilita a todos os associados, voz ativa na 

reivindicação dos interesses de classe junto às esferas políticas existentes. 

 

4.3.3 Avaliação das políticas públicas disponibilizadas pelo Estado 

 

A pesquisa também contemplou mostrar qual a perspectiva que os presidentes das 

associações têm em relação às políticas públicas de Estado em âmbito federal e estadual.  

De acordo com as respostas coletadas, as associações sentem diretamente os efeitos 

das políticas públicas de Estado de âmbito federal e estadual. Argumentaram que a principal 

política pública que mais contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva da Castanha-da-

Amazônia é a parceria existente entre o Governo do Estado do Acre e a COOPERACRE 

através da concessão de uso das estruturas para que a COOPERACRE possa atuar no modo 

de Gestão Cooperativo em Rede. 

De acordo com o Quadro 10 abaixo, os presidentes das associações apresentaram seu 

grau de concordância em relação às políticas públicas e sua respectiva contribuição para o 

fortalecimento do Extrativismo no Estado.  

 

Quadro 12- Contribuição das Políticas Públicas para o Fortalecimento do Extrativismo 

da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre 

As políticas públicas 

disponíveis contribuem para o 

fortalecimento do 

Extrativismo no Estado. 

 

Associação de 
Seringueiros A 

Vitória Vem de 

Deus 

Associação Fé 

em Deus 

Associação 

Porongaba 

Associação Vai se 

Ver 

Presidente: 

Antônio Pereira 

Presidente: 

Reinaldo 

Ferreira 

Presidente: 

Francisco 

Soares 

Presidente: 

JorgenilsonNogueira 

CT CT CT CT 

Fonte: Dados da Pesquisa 

*CT-Concordo Totalmente, CP-Concordo Parcialmente, I-Indiferente, DP-Discordo parcialmente, DT-Discordo 
Totalmente 

 

De acordo com os presidentes das Associações pesquisadas, as políticas públicas 

disponibilizadas pelo Governo do Estado do Acre contemplaram a valorização dos povos da 

floresta a partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Dentre as políticas públicas 

citadas citam: 
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 A compra antecipada da produção junto a COOPERATIVA e a CONAB; 

 O apoio dado pelo Governo do Estado do Acre em pareceria com a 

COOPERACRE; 

 A inserção das boas práticas de Extração da castanha com o apoio direto da 

SEAPROF; 

 O apoio técnico dado pela SEAPROF através das ações extensão 

(treinamentos, oficinas, palestras); 

 

Nos últimos cinco anos, de acordo com os presidentes das associações, houve 

melhorias significativas no processo de coleta da castanha que foi decisivo para que o valor da 

castanha pudesse alcançar o preço e qualidade de comercialização que se tem hoje, nessa 

melhoria de processo de coleta incluem-se as boas práticas da coleta em sincronismo com o 

armazenamento e transporte adequado para garantir a qualidade da castanha.  

Outras facilidades encontradas dizem respeito à compra antecipada da produção que 

só se consolidou à medida que as associações passaram a se organizar no modo de gestão 

cooperativo garantindo melhor representatividade organizada para serem contempladas com 

as políticas públicas. 

As principais dificuldades apresentadas pelos presidentes dizem respeito à resistência 

em se associar e se filiar à cooperativa, pois muitos extrativistas não acreditavam que a 

proposta do modo de gestão cooperativo pudesse garantir uma melhora coletiva da cadeia 

produtiva da Castanha.Haviam suspeitas de que não era um bom negócio, haja vista terem 

uma visão negativa devido às experiências mal sucedidas com cooperativas na região em 

tempos passados. No mesmo sentido, havia conflitos de origem ideológica, que influenciavam 

de forma negativa a expansão das associações filiadas à cooperativa, fazendo com que uma 

parte da castanha fosse vendida para a Bolívia.  

Outro fator negativo era o baixo nível de gerenciar a associação e articular os 

associados para participarem de forma coletiva, com os resultados advindos das políticas 

públicas como treinamentos, compra antecipada e com a valorização da Castanha-da-

Amazônia, os extrativistas passaram a dar maior valor a atividade, facilitando gradativamente 

o engajamento e a credibilidade no modelo de gestão cooperativo em rede. Com o passar do 

tempo, percebeu-se que o corpo diretivo da associação deveria ser atuante e que para garantir 
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que as políticas públicas pudessem ser alcançadas pelas associações, era necessário que a 

parte burocrática também fosse revista, o que não era feito anteriormente, porém com os 

treinamento e orientações dadas pela COOPERACRE, puderam ter êxito. 

 

4.4 Análise das políticas públicas implementadasna cadeia produtiva da Castanha-da-

Amazônia 

A análise das políticas públicas para esta pesquisa contempla quatro modelos de 

análise de políticas públicas apresentados conforme o Quadro 12, possibilitando assim uma 

visão multidimensional, sendo assim o esquema de análise utilizado para esta pesquisa 

consiste na interação entre esses modelos formando assim o esquema de análise descrito na 

Figura 10. Por este esquema, seguindo as definições de cada um dos modelos apresentados no 

Quadro 12, é possível fazer uma análise multidimensional das políticas públicas apresentadas 

nesta pesquisa. 

Quadro 13-Modelos de Análise de Políticas Públicas Utilizados para Análise dos 

Resultados 
Modelo Definições 

Grupo Consiste na proposição de que a interação entre os grupos é o fato mais importante da política, 

sendo assim, os indivíduos comuns se integram formal ou informalmente com o objetivo de 

apresentar suas demandas ao governo 

Processo O objetivo desta abordagem é identificar comportamentos e processos idênticos visando 

compreender o processo pelo qual as políticas públicas são desenvolvidas. 

Sistêmico Conforme este modelo, as políticas são formuladas como respostas de um sistema político às 

forças que o afetam a partir do meio ambiente por meio de demandas e apoio. 

Institucional Há uma relação estreita entre políticas públicas e as instituições governamentais, pois uma 

política pública não tem a possibilidade de ser criada sem levar em consideração que o Estado 

é quem deve fazer cumprir o que a mesma preceitua 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Dye (2008). 

Depois de realizada a coleta, a análise de dados obedeceua ordem da formação dos 

grupos conforme abordado em Dye (2008) para explicar como se organizam os grupos de 

interesse envolvidos bem como conhecer o modo de atuaçãodos órgãos de Estado ,pela 

perspectiva do modelo institucional, envolvidos na operacionalização e nos resultados das 

políticas públicas desenvolvidas. 

De acordo com o esquema de análise abaixo, os instrumentos utilizados foram 

aplicados e analisados por grupos de interesse envolvidos para configuração das respectivas 

demandas de acordo com a opinião dos entrevistados. Na sequência foi analisado o modo de 

operação do arranjo institucional envolvido no processo de produção de políticas públicas 

para configurar a ação do Estado intervindo na atividade da produção da Castanha-da-
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Amazônia, assim o feedback consiste na percepção dos benefícios percebidos pelos grupos de 

interesse. 

Figura 10-Análise para avaliação e análise de políticas Públicas da Cadeia Produtiva 

da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Conforme apresentado na Figura 10, as demandas constituem no modelo sistêmico 

abordado em Dye (2008) as reivindicações dos grupos ao Estado, os Grupos de Apoio 

consistem nas categorias sociais existentes que podem ser tipificadas por seus interesses em 

comum são apresentados os Extrativistas, as comunidades indígenas, seringueiros e 

ribeirinhos, representando um grupo maior denominadopovos-da-floresta 

Este grupo e suas respectivas demandas constituem um movimento que aciona o 

processo de institucionalização ou Arranjo Institucional no qual, de acordo com cada 

demanda específica, o Estado pode direcionar para uma solução. Na Figura 10, o Processo de 

Institucionalização/Arranjo Institucional é representado pela SEAPROF, CONAB e 

COOPERACRE, essas três entidades estabelecem um arranjo político-institucional que tem 

capacidade de processar as demandas dos Grupos de Apoio com o objetivo de realizar 

estudos, propor soluções de gerenciamento, articular os grupos e operacionalizar a cadeia 

produtiva de modo a atingir o objetivo finalístico das políticas públicas voltadas para os povos 

da floresta que compõem a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, conforme aborda o 

modelo de processo abordado em Dye (2008). Baseando-se no Modelo Sistêmico de Dye 

(2008), é possível estabelecer as Políticas Públicas formuladas pelo Estado sendo elas 

descritas na Figura 10 como Políticas Públicas. 

As políticas públicas constituem o produto final com uma resposta aos grupos de 

apoio estabelecendo assim um feedback junto aos grupos, que consiste na aceitação das 
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políticas pelos grupos demandantes, logo, o ciclo continua à medida em que as políticas não 

são aceitas ou já não contemplam a realidade dos grupos gerando assim novas demandas. 

Observou-se de acordo com os dados coletados que há uma categoria específica que 

reúne um contingente de povos que habitam as florestas acreanas e que têm interesse comum 

em busca da melhoria da qualidade de vida que são os “povos-da-floresta”, esse grande grupo 

se subdivide em seringueiros, agricultores familiares, comunidades indígenas e ribeirinhos 

que têmcomo principal fonte de renda o cultivo da agricultura familiar ou do extrativismo 

florestal.  

O processo de criação e operacionalização de políticas públicas obedece a um 

processo na qual é o próprio Estado que realiza levantamento das demandas existentes, que na 

sua grande maioria são reivindicações pelos povos da floresta.Apartir deste levantamento de 

demandas são realizados estudos que subsidiam a formulação de ações estratégicas na qual 

são legitimadas na forma de programas ou plano de ação, constituindo assim, o fundamento 

legal pelo qual a Secretaria justifica sua proposta de execução junto aos grupos demandantes.  

 

4.5. INDICATIVOS DE AÇÕES QUE REFORÇAM AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Considerando a aceitação das políticas públicas pelos grupos, bem como o 

fortalecimento da cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, a elevação da qualidade de 

vida dos povos da floresta a partir da melhoria da renda, bem como pelo aspecto econômico e 

sustentável que é a produção da Castanha-da-Amazônia no Acre. A partir dos resultados, a 

COOPERACRE e as respectivas políticas públicas de apoio,é possívelconceber que com a 

análise dos dados podem fazer indicativos de ações que possam reforçar as políticas públicas 

estudadas. 

O apoio do Estado por meio da SEAPROF poderia ser melhor canalizado para 

beneficiar a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia se as ações de extensão 

contemplassem um treinamento, oficina ou palestra sobre a inserção de comunidades não 

associadas no modo de gestão associativo. Aimportância do cooperativismo para o 

desenvolvimento sustentável da floresta e dos povos que nela habitam. Este indicativo pode 

prover êxito se for realizado junto a COOPERACRE, que possibilita as comunidades 

conhecerem melhor o que o Estado tem para facilitar a vida dos povos da floresta.Por certo, 

esta ação indica um fortalecimento maior das políticas públicas, uma vez que se percebe que a 

falta de conhecimento de alguns, gera uma crise de confiança institucional que prejudica o 

fortalecimento na cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia. 
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CONCLUSÕES 

 

O extrativismo da Castanha-da-Amazônia no Estado do Acre também contempla a 

dignidade dos povos da floresta, a partir desta pesquisa foi perceptível a importância que a 

Castanha-da-Amazônia tem para a composição de suas rendas, possibilitando dessa forma 

melhorias na qualidade de vida assumindo relevada importância para a manutenção da 

floresta em pé, o que corrobora com os conceitos de atividade econômica sustentável. 

Considerando os resultados apresentados nesta pesquisa, foi possível concluir que o 

Estado, na perspectiva institucional, assumeuma parte da responsabilidade de legitimar 

políticas públicas, regulamentae intervém na ordem econômica e social sempre que 

necessário, para promover a qualidade de vida dos povos da floresta. Os registros históricos 

apontam que por muito tempo o Extrativismo foi considerado por várias gestões de governo 

como uma atividade sem valor, sendo a floresta um empecilho para a corrente 

desenvolvimentista. 

O amadurecimento coletivo conquistado com a luta dos povos da floresta, um novo 

olhar sob a ótica do desenvolvimento do Estado do Acre, engendrando pela primeira vez nos 

planos de Governo a perspectiva do desenvolvimento sustentável foi o fator determinante para 

que, a partir de então, fossem formuladas as primeiras políticas de incentivo ao extrativismo. 

A Castanha-da-Amazônia, apesar de não ter representatividade considerada na 

composição do produto interno estadual, se justificana medidaem que famílias localizadas em 

territórios isolados compõem um contingente responsável por preservar as riquezas naturais a 

partir de uma atividade econômica sustentável, sendo assim, em termos de volume de 

produção e renda em relação à produtividade industrial, por mais não seja considerada alta, o 

contexto social, econômico e sustentável justificam a atuação do Estado de modo a buscar 

estratégias em políticas públicas que sejam capazes de influenciar positivamente a cadeia 

produtiva da castanha. 

Observou-se pela pesquisa que, para que o extrativismo seja uma fonte de renda para 

os povos da floresta é necessário que o Estado esteja diretamente ligado ao contexto de forma 

a operacionalizar as políticas públicas formuladas e, uma das estratégias mais importantes 

para o contexto da cadeia produtiva da Castanha no Estado do Acre foi a realização da 

parceria público privada a partir da formalização de termo de concessão de uso das estruturas 

sediadas pela COOPERACRE atualmente. Tal prática justifica-se pelo simples fato de que o 
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Estado não tem total capacidade de Gerência sobre a operacionalização e gerenciamento de 

toda a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, constituindo dessa forma um arranjo 

institucional. 

A COOPERACRE-Cooperativa Central de Comercialização Extrativista é o elo que 

possibilita a representatividade civil junto a CONAB, e ao Governo do Estado para que os 

benefícios oriundos dos programas que fomentam a compra antecipada da produção da 

castanha, assessoramento técnico, ações de extensão e pesquisas, possam ser realizados. 

A COOPERACRE, além de atuar como representante da classe dos povos da floresta, 

também é a organização que possibilita o maior ganho em termos de agregação de valor à 

castanha, a partir do beneficiamento e comercialização, oque possibilita maior valor agregado 

à produção, sendo este, o principal fator que contribui para a qualidade de vida dos povos da 

floresta.  

Outra análise importante foi a coerência nos dados coletados da COOPERACRE, dos 

Presidentes das Associações, da CONAB e da SEAPROF, foi possível concluir que as 

políticas públicas de Estado estão coerentes com as demandas dos povos da floresta.  Como 

também que grupos isolados e não formalizados não constituem força política suficiente para 

que o arranjo institucional possa identificar as demandas e formular as políticas necessárias. 

No contexto estudado, o cooperativismo em rede constitui uma aproximação melhor facilitada 

na medida em que a mesma Cooperativa que atua em parceria com o Estado é a mesma que 

apóia suas ações estratégicas para o fortalecimento da cadeia produtiva da Castanha-da-

Amazônia, constituindo uma relação próxima de parceria e representatividade política que se 

complementam à medida que as secretarias de estados envolvidas nas ações formulam as 

políticas necessárias para sanar as demandas existentes.  

Pode-se concluir que as políticas de Estado não devem descontinuar, e que, as ações 

da COOPERACRE junto ao Governo do Estado, SEAPROF e CONAB proporcionam além 

de uma melhor qualidade de vida, a partir da melhoria da renda, o reconhecimento do valor 

dos povos da floresta para o desenvolvimento econômico sustentável. 

Considerando a aceitação das políticas públicas, esse processo de aceitação ainda está 

em expansão, apesar do crescimento constante de cooperados a COOPERACRE e 

consequentemente dos demandantes das políticas públicas de Estado, ainda há resistência por 

parte de produtores em se filiar e se constituírem na forma civil organizada de Associações de 

Produtores. 

Considerando que a SEAPROF já atua no sentindo de oferecer assessoramento técnico 

no que tange à formação das associações, o que é mais importante para convergir toda a 
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produção da Castanha para dentro do Estado é a atuação na legalização de associações em 

comunidades que produzem Castanha-da-Amazônia,mas ainda não estão organizadas em 

associações. 

Assim como realizam as oficinas de boas práticas da Castanha-da-Amazônia, seria 

coerente reforçar ações de extensão que pudessem abordar as temáticas do associativismo e 

do cooperativismo, como forma de instruir os povos da floresta a compreenderem a 

importância que a produção extrativista da Castanha-da-Amazônia tem para a economia do 

Estado e para o desenvolvimento sustentável. 

Na realização deste estudo o acesso às informações da COOPERACRE não foi 

contemplado a contento, o acesso aos gestores e a dados simples como nome, localização, e 

dados para contato com os presidentes das associações não foram oferecidos, tais informações 

foram fornecidas pela SEAPROF, que possibilitou assim, oêxito nas entrevistas. Na 

COOPERACRE foi possível aplicar um questionário o que possibilitou uma contribuição 

significativa para a pesquisa. 

Por meio deste estudo recomenda-se a construção de um plano estratégico de 

fortalecimento do associativismo para assim, promover o desenvolvimento da cadeia 

produtiva da Castanha-da-Amazônia. Para tanto, é necessário que as instituições ligadas a 

esse arranjo institucional (SEAPROF, COOPERACRE e CONAB) trabalhem em uma 

sincronia que possibilite atuar nas comunidades na qual a Associação entre os produtores está 

fraca ou é inexistente, procurando intervir com ações de extensão que dêem subsídios 

suficientes para que os povos da floresta conheçam os meios existentes para promover uma 

melhor qualidade de vida. 

A COOPERACRE e a SEAPROF podem agregar mais Associações que ainda não 

sejam filiadas e que vendem a produção para as usinas bolivianas, de modo a explicar o modo 

de operação do cooperativismo e a respectiva importância que existe para a economia do 

Estado e para o desenvolvimento local, e que a produção Acreana seja reorientada para dentro 

do Estado 

Destacam-se as limitações de pesquisa, principalmente quanto ao acesso aos dirigentes 

e dispersão geográfica das associações. Recomenda-se, portanto, a efetivação de outros 

estudos com maior abrangência para proceder a relativização de tais análises. 
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