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“Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta 

Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta 

No fundo d'água as Iaras, caboclo lendas e mágoas 

E os rios puxando as águas 

 

Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores 

Os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores 

Sorria o jurupari, uirapuru, seu porvir 

Era: Fauna, flora, frutos e flores 

 

Toda mata tem caipora para a mata vigiar 

Veio caipora de fora para a mata definhar 

E trouxe dragão-de-ferro, prá comer muita madeira 

E trouxe em estilo gigante, prá acabar com a capoeira 

 

Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar 

Prá o dragão cortar madeira e toda mata derrubar 

Se a floresta meu amigo, tivesse pé prá andar 

Eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá 

 

O que se corta em segundos gasta tempo prá vingar 

E o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar? 

Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar 

Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar 

 

Mas o dragão continua a floresta devorar 

E quem habita essa mata, prá onde vai se mudar? 

Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá 

Tartaruga: Pé ligeiro, corre-corre tribo dos Kamaiura 

 

No lugar que havia mata, hoje há perseguição 

Grileiro mata posseiro só prá lhe roubar seu chão 

Castanheiro, seringueiro já viraram até peão 

Afora os que já morreram como ave-de-arribação 

Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova 

Gente enterrada no chão 

 

Pois mataram índio que matou grileiro que matou posseiro 

Disse um castanheiro para um seringueiro que um estrangeiro 

Roubou seu lugar 

 

Foi então que um violeiro chegando na região 

Ficou tão penalizado que escreveu essa canção 

E talvez, desesperado com tanta devastação 

Pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção 

Com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa 

Dentro do seu coração 

 

Aqui termina essa história para gente de valor 

Prá gente que tem memória, muita crença, muito amor 

Prá defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta 

Era uma vez uma floresta na Linha do Equador” 

Vital Farias  
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RESUMO 

O estado de Rondônia foi construído mediante vários ciclos econômicos que detinham como 

semelhança a exploração de insumos próprios da Amazônia. Em tais ciclos são encontrados 

produtos como a castanha-da-Amazônia, a qual auxilia na economia amazônida desde a época 

colonial, porém, com relevância negligenciada. Empreender institucionalmente na cadeia 

produtiva da castanha em Rondônia requer o conhecimento do atual momento no qual se 

encontra esse ambiente institucional. Por isto, o objetivo geral deste estudo busca analisar o 

estágio do empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no 

estado de Rondônia. Para alicerçar solidamente os fundamentos teóricos a respeito do 

empreendedorismo institucional, foi realizada bibliometria no que concerne à temática, 

relacionando-a com os atributos poder e legitimidade também descritos pela teoria dos 

stakeholders. Os dados foram coletados por intermédio de entrevistas com atores estratégicos, 

por leis e normas identificas na esfera estadual, além de dados provenientes de artigos 

científicos. Trata-se de uma pesquisa aplicada, exploratória, descritiva e qualitativa. Foram 

considerados dezesseis atos estaduais para auxiliar na identificação do estágio de 

empreendedorismo institucional na cadeia. A legitimação para determinados agentes ocorre no 

estágio de iluminismo, enquanto que a concessão de legitimidade e poder a outros atores da 

cadeia se perpetua no estágio de endosso regulatório. Por intermédio do delineamento 

construído neste trabalho pode se afirmar que o estágio do empreendedorismo institucional na 

cadeia produtiva da castanha em Rondônia está no momento de iluminismo com um viés de 

transição para o estágio de endosso regulatório, possibilitando janelas de oportunidades para 

ações institucionalmente empreendedoras, como também para que atores “comuns” adquiram 

atributos e habilidade que os transformem em empreendedores institucionais. Neste sentido este 

trabalho contribui para o avanço do conhecimento da área, independentemente de considerar a 

importância da reaplicação da metodologia utilizada em futuras pesquisas. 

 

Palavras-chaves: Amazônia. Castanha-da-Amazônia. Empreendedorismo Institucional. 

Rondônia. 
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ABSTRACT 

The state of Rondonia was built through several economic cycles that had as a similarity the 

exploitation of Amazonian own inputs. In such cycles are found products such as Amazon 

chestnuts, which aid in Amazonian economy since colonial times, but with neglected relevance. 

It undertakes institutionally in the chestnut productive chain in Rondonia requires the 

knowledge of the current moment in which this institutional environment is found. Therefore, 

the general objective of this study is to analyze the stage of institutional entrepreneurship in the 

chain of production of Amazon chestnuts in the state of Rondonia. In order to solidly support 

the theoretical foundations of institutional entrepreneurship, bibliometrics was carried out in 

relation to the subject, relating it to the attributes of power and legitimacy also described by 

stakeholder theory. Data were collected through interviews with strategic actors, by laws and 

standards identified at the state level, as well as data from scientific articles. It is an applied, 

exploratory, descriptive and qualitative research. Sixteen state acts were considered to help 

identify the institutional entrepreneurship stage in the chain. Legitimacy for certain agents 

occurs in the stage of enlightenment, while the granting of legitimacy and power to other actors 

in the chain is perpetuated at the stage of regulatory endorsement. Through the design of this 

work, it can be affirmed that the stage of institutional entrepreneurship in the chestnut 

productive chain in Rondonia is at the moment of enlightenment with a transition bias to the 

stage of regulatory endorsement, providing windows of opportunities for institutionally 

entrepreneurial actions, such as so that "ordinary" actors acquire attributes and skills that 

transform them into institutional entrepreneurs. Thus, this work contributes to the advance of 

the knowledge about the area, even if it does not consider the importance of reapplication of 

the methodology used in future researches. 

 

Key Words: Amazon. Amazonian chestnut. Institutional Entrepreneurship. Rondonia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As decisões históricas precisam ser consideradas para a compreensão do 

comportamento das instituições existentes, das organizações que resistiram à entropia, dos 

novos modelos organizacionais que surgiram e, inclusive, dos formatos institucionais que ainda 

irão sobrevir para atender a anseios da sociedade, que por meio de atores específicos alteram a 

dinâmica institucional. 

 Indivíduos com condutas e interesses distintos, como componentes das organizações, 

requerem um sistema de normas e orientações que visem delimitar e cercear a amplitude de 

escolha e o próprio empoderamento do agente em prol do objetivo da coletividade. Este objetivo 

societal representa aspectos em comum do ambiente em que se insere a instituição, a razão pela 

qual foi criada a organização e a maneira como acontece o relacionamento desta para com o 

campo organizacional no qual está inserida. 

 Em um aspecto institucional, a Amazônia sofre com a agência de inúmeros atores desde 

a época da colonização da América do Sul até os dias atuais. Seja pela exuberância e imensidão 

como também pelas riquezas naturais, a Floresta Amazônica se relaciona com uma atração de 

variadas instituições e, consequentemente, recebe a influência de ações desenvolvidas por 

organizações bem estruturadas e atores individuais desorganizados, causando benefícios e 

malefícios para a floresta e para aqueles que a utilizam. 

Inúmeras são as ações e políticas para a Amazônia em busca de uma forma 

organizacional que habilite variadas características para problemas econômicos e sociais, como 

também reflita a configuração de privilégios e influências entre os atores e as instituições, 

fazendo com que a assimetria de recursos resulte em processos normativos e coercitivos 

(GREENWOOD E SUDDABY, 2006) que devam preservar e potencializar a utilização dos 

recursos naturais oriundos da floresta, onde as políticas públicas se configuram como 

instrumento para isto. 

Para formular e implementar políticas públicas de desenvolvimento na Amazônia, deve-

se considerar a dimensão internacional no nível regional referente ao compartilhamento desta 

floresta por nove países, quais sejam Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa, como também a dimensão internacional a nível global 

por conta do seu papel perante as mudanças climáticas, sendo comum delimitar a Amazônia 

por critérios hidrográfico, ecológico e político-administrativo para facilitar a compreensão de 

tais dimensões (ARAGÓN, 2018). 

Nesta mesma perspectiva, entidades federativas localizadas no noroeste do Brasil são 

oriundas de planos governamentais para povoar a região amazônica e consequentemente 
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contribuir, mediante a extração de recursos naturais, para a economia do país, “na década de 

1970, uma fronteira mineral e de colonização agropecuária; no século XXI, de produção de 

energia e ainda de exploração mineral” (SOUZA, CÉSAR, 2017) . 

Ricos em diversidade natural de flora e fauna, os estados agraciados pela Amazônia 

desenvolvem o extrativismo de açaí, borracha, castanha, e outros insumos naturais que são 

utilizados como fonte de renda para o caboclo amazônico, para os indígenas e para as diversas 

comunidades e migrantes que, por necessidade, estabeleceram uma rede de relações para 

valorização e comercialização desses produtos que garantem a sobrevivência dos amazônidas 

nativos e naturalizados. 

Dentre os entes federados da Amazônia brasileira, o estado de Rondônia teve sua 

formação e evolução marcada por ciclos econômicos, desde a busca pelo ouro no Guaporé, 

durante o período colonial, o extrativismo da borracha que marcou o cenário econômico da 

Amazônia no primeiro ciclo de exploração, pela construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré, resultante do Tratado de Petrópolis, pelas linhas telegráficas de Marechal Rondon, 

pela rodovia BR-364, bem como devido à Marcha para o Oeste durante a ditadura militar, e 

recentemente pela construção de hidrelétricas devido ao potencial energético do Rio Madeira. 

Variados foram os ciclos econômicos e na mesma proporção, diversificados foram os 

produtos explorados e extraídos da floresta durante os ciclos na Amazônia, e em Rondônia. 

Durante os ciclos e no interstício de transição, a castanha permaneceu sendo explorada, desde 

a época colonial até este momento contemporâneo (ALMEIDA, 2015), porém, relevância não 

foi concedida à castanha-da-amazônia para que este insumo possuísse um ciclo econômico 

próprio. Na verdade, o ciclo da castanha ainda está em andamento.  

No Estado de Rondônia, como em grande parte da Amazônia, o extrativismo da castanha 

aumentou devido à decadência da produção de borracha (PEDROZO ET AL. 2011; SOUZA 

FILHO ET AL., 2014; ALMEIDA, 2015), tornando-se fonte de trabalho e de geração de renda 

para muitas comunidades amazônidas (JUSTEN E PAES-DE-SOUZA, 2017), requerendo o 

desenvolvimento de um elo contínuo onde diversos atores se interliguem a fim de estimular o 

valor agregado da castanha-da-amazônia. 

E por ser a extração da castanha, muitas vezes, a única fonte de sobrevivência, as 

comunidades se prostram perante os atravessadores em troca de garantias mínimas relacionados 

ao comércio da castanha-da-amazônia. Para tanto, faz-se importante a presença do Estado e as 

ações de políticas públicas para assegurar às comunidades, direitos e garantias inerentes ao 

indivíduo, uma vez que a castanha é “um recurso natural fundamental para a sobrevivência das 

populações tradicionais da Amazônia” (ALMEIDA, 2015) e cuja comercialização está em 
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crescimento por conta do valor alimentar e comercial da castanha-da-amazônia reconhecido 

perante todo o mundo (PEDROZO ET AL., 2011; SOUZA FILHO ET AL., 2014). 

Existe um problema a ser resolvido na cadeia produtiva da castanha, tendo em vista o 

egoísmo, ou o altruísmo, das partes interessadas que influencia diretamente toda a cadeia 

produtiva e assim podem criar impactos que prejudiquem as relações entre os atores. Por isto, 

políticas públicas são necessárias para reger as interações entre os diferentes stakeholders, 

considerando a percepção de que políticas públicas estão voltadas para a solução de problemas 

da sociedade (SOUZA, 2006; GOTTWEIS, 2007). 

Como as políticas públicas são desenvolvidas e formuladas em ambientes institucionais 

e simbólicos, as políticas se relacionam com as organizações, e as organizações se movem pelos 

agentes que a legitimam, os quais são estes atores sociais da instituição que desenvolvem 

estratégias e planos que podem tanto contribuir para o progresso quanto para a retrocedência da 

resolução de um problema presente na Amazônia, e mais precisamente no Estado de Rondônia, 

qual seja a saída da castanha rondoniense para ser beneficiada em outros entes federativos. 

Neste contexto, o empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha no 

Estado de Rondônia se torna fundamental para que a retórica entre o formulador da política 

pública e o beneficiado realmente aconteça, a fim de que o grande desafio de implementar 

política pública na Amazônia seja enfrentado, e consequentemente a formação de ocupação 

econômica vigente seja alterada, promovendo maior justiça social, contenção do 

desflorestamento e utilização racional do meio ambiente (MACIEL, 2007). 

 A cadeia produtiva por si, representa uma série de partes interessadas, que são 

indivíduos ou grupos que se beneficiam ou se prejudicam, tendo seus direitos respeitados ou 

violados pelas ações oriundas dos relacionamentos entre os atores da cadeia (FREEMAN, 

2001). Deste modo, empreender institucionalmente na cadeia produtiva da castanha em 

Rondônia requer o conhecimento do atual momento no qual se encontra esse ambiente de 

mudança institucional. Então, a reflexividade proporciona a seguinte indagação: qual o estágio 

do empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no 

estado de Rondônia? 

Para auxiliar no processo de busca pela resposta da pergunta acima formulada são 

estabelecidos objetivo geral e objetivos específicos, bem como exposta a justifica a qual alicerça 

o motivo e a relevância deste trabalho. 
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1.1 Objetivos 

 Os objetivos estão divididos em um objetivo geral e três objetivos específicos, aquele 

que busca uma estrutura capaz de analisar o estágio de empreendedorismo institucional na 

cadeia produtiva da castanha em Rondônia, e estes três últimos direcionados para dar suporte 

ao objetivo geral. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar o estágio de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha-

da-amazônia no estado de Rondônia. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Identificar as políticas públicas do estado de Rondônia direcionadas à cadeia produtiva 

da castanha-da-amazônia no período de 1980 até 2017; 

• Classificar o estágio de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da 

castanha-da-amazônia no ente federativo pesquisado; e 

• Identificar o estágio de empreendedorismo institucional no qual ocorre a concessão de 

poder e de legitimidade aos atores da cadeia produtiva; 

 

1.2 Justificativa 

 A partir do ponto de vista estritamente acadêmico, a presente dissertação se justifica 

pelo objetivo subliminar de contribuir com a teoria do Empreendedorismo Institucional. Isto 

acontece mediante a consideração das sugestões de pesquisas futuras apresentadas em alguns 

trabalhos utilizados para a composição dos fundamentos teóricos desta dissertação. 

Certas sugestões para pesquisas futuras oriundas de trabalhos seminais a respeito do 

empreendedorismo institucional pontuam o papel e a valorização do poder, o aprofundamento 

da análise e da investigação da mudança institucional, a identificação das habilidades e dos 

empreendedores institucionais, como também as políticas do Estado no processo de iniciar 

mudanças institucionais. 

 As considerações ressaltam o poder como uma relevante área de debate teórico, tratam 

sobre as políticas estatais, e o papel dos indivíduos e das instituições como influentes no 

processo de transformação e mudança institucional. Pautando-se nas sugestões e nas 

considerações para pesquisas futuras a respeito do empreendedorismo institucional, este 

trabalho se justifica pela contribuição que busca conceder ao campo teórico-empírico a partir 
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do estudo realizado a respeito de legitimidade e do poder como atributos do empreendedorismo 

institucional. 

 Em uma perspectiva global, esta pesquisa se justifica por auxiliar indiretamente no 

alcance das seguintes metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2015): 

 

• Meta 2.3: Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos 

produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, 

agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso 

seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, 

serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de 

emprego não agrícola; 

• Meta 2.4: Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 

e implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade 

e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a 

capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições 

meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que 

melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo; 

• Meta 11.a: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 

áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e 

regional de desenvolvimento; 

• Meta 13.b: Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 

planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países 

menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 

comunidades locais e marginalizadas; 

• Meta 15.2: Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de 

todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas 

degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento 

globalmente; 

• Meta 15.5: Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a 

degradação de habitat naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, 

proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas; 

• Meta 15.9: Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da 

biodiversidade ao planejamento nacional e local, nos processos de 

desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e nos sistemas de 

contas; 

• Meta 16.7: Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa 

e representativa em todos os níveis; e 

• Meta 17.17: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e 

com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 

mobilização de recursos dessas parcerias. 

 

O auxílio no alcance das metas dos ODS perpassa pelo fato de que o empreendedorismo 

institucional na cadeia produtiva da castanha pode colaborar para a efetivação de ações que 

dobrem a renda dos pequenos produtores, garantindo sistemas sustentáveis de produção de 

alimentos, apoiando as relações econômicas, sociais e ambientais de comunidades locais, por 

intermédio da gestão florestal sustentável que reduzirá a degradação de habitats naturais, 

integrando os valores da biodiversidade ao planejamento local, e garantindo a tomada de 

decisão responsiva e representativa, como também incentivando as parcerias. 
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 Segundo as Diretrizes Voluntárias para as Políticas Agroambientais na América Latina 

e no Caribe (2017), emitidas pela Organização das Nações Unidades para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), os Estados precisam considerar a orientação estratégica de 

institucionalidade inclusiva para as políticas agroambientais por meio de ajustes na estrutura e 

fortalecimento da capacidade institucional dos executores das políticas, bem como pelo reforço 

dos quadros legislativos para que promovam a participação social no sistema de governança, o 

que torna indispensável a participação de todos os atores no processo de planejamento, 

elaboração, monitoramento e avaliação das decisões que os afetam (FAO, 2017), transformando 

o sistema vigente por meio de práticas institucionalmente empreendedoras. 

 Em âmbito local, a castanha-da-amazônia, de igual maneira a outros recursos naturais, 

é a fonte de subsistência de comunidades amazônidas localizadas nas mais diversas áreas da 

floresta, e da cidade. E por ser, muitas vezes, a única fonte de sobrevivência, as comunidades 

se prostram perante os intermediários e deste elo entre coletores de castanha e os atravessadores, 

infere-se uma relação vertical na qual os intermediários possuem poder perante as comunidades, 

o que implica em um comércio não justo e, até mesmo, em exploração, não somente da 

comunidade, mas da floresta e de seus recursos, desenvolvendo práticas insustentáveis. 

 Deste modo, o presente trabalho também se justifica por almejar fornecer informações 

que subsidiem os próprios envolvidos e componentes da cadeia produtiva da castanha para o 

desenvolvimento de estratégias e implementação de práticas a fim de otimizar as relações, 

visando empoderar os extrativistas e os coletores de castanha-da-amazônia, por se ter como 

premissa que os coletores e extrativistas da castanha são atores totalmente dependentes, de 

modo a contribuir com as ações do Governo de Rondônia e com o crescimento de pesquisas 

relacionadas à região amazônica, à castanha, e ao empreendedorismo institucional. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

O alicerce teórico desta dissertação se constrói mediante o Empreendedorismo 

Institucional, sutilmente nas circunstâncias do campo organizacional, mas principalmente a 

respeito dos atributos e habilidades para que se desenvolvam os estágios e os pilares 

relacionados a mudanças institucionalmente empreendedoras. E de forma auxiliar, possui 

relação com a Teoria dos Stakeholders ao tratar a respeito de legitimidade, partes interessadas 

e poder por intermédio do empoderamento e da legitimação de atores a partir das políticas 

públicas. 

 

2.1 Empreendedorismo Institucional 

A Teoria Institucional tem como marco os estudos de Douglas North, verificando o 

processo histórico de desenvolvimento econômico e o posicionamento adotado para superar os 

custos de transação mediante a criação das instituições (FIANI, 2002; GALA, 2003), as quais 

concedem significado e estabilidade à vida social (SCOTT, 1995; WIJEN E ANSARI, 2007). 

North (1991) destaca que as instituições são agentes imprescindíveis de uma sociedade. 

E como agentes essenciais, as instituições são, então, meios para capturar e internalizar os 

ganhos oriundos da competitividade do mercado por meio das suas características informais e 

regras formais que desenvolvem uma coercitividade em prol da coletividade, envolvendo tanto 

atividades econômicas individuais quanto organizacionais (NORTH, 1991). 

Por ser um conjunto de instituições e atores, os sistemas institucionais são formados por 

aspectos históricos oriundos tanto de cada instituição quanto do resultado das interações 

interinstitucionais, o que faz com os sistemas institucionais influenciem a atividade econômica 

por meio de diferentes configurações que provocam diversidade dentre as economias existentes, 

fornecendo os princípios organizadores para um campo organizacional (STAL, 2011; DIVITO, 

2012). 

A abordagem neo-institucional valoriza os agentes que compõem a instituição, os quais 

são importantes para a análise institucional (DIMAGGIO, 1988; STAL, 2011), elencando-os 

como essenciais para a efetividade da instituição durante o estabelecimento de novas metas e 

perspectivas, novas práticas e valores regenerativos e inovadores (KHAN, MUNIR E 

WILLMONT, 2007; DIVITO, 2012). Em uma nova lógica emergente, chamada de 

empreendedorismo institucional, a dinâmica destes agentes representa um processo de mudança 

inerente às instituições, considerando a capacidade e o papel significativo dos empreendedores 

institucionais em liderar este processo de transformação (WIJEN E ANSARI, 2007; 

ALDRICH, 2012). 
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No que tange à mudança institucional, Dorado (2005) defende que esta exige três 

fatores: agência, mobilização de recursos e oportunidade. O perfil da mudança institucional 

depende da maneira como ocorre a interação entre os fatores, a sobrepujança de um fator 

específico, a legitimação das mudanças e a oportunidade realmente reconhecida pelos atores 

institucionais, que têm relação com a posição que estes assumem dentro das redes sociais 

(QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). Mudança a qual pode ocorrer por meio do 

empreendedorismo, da participação e da convocação, como fluxogramada na Figura seguinte: 

 

Figura 1: Mudança institucional. 

 
Fonte: Dorado (2005). 

 

O processo de mudança institucional explicita que a multiplicidade de atores, 

contingências e normas interage com a institucionalização, impactando o campo 

organizacional, o qual também recebe o impacto da lógica de ação. Como tal, as lógicas 

fornecem os objetivos e os caminhos projetados para se atingir estes objetivos (STAL, 2011), 

no caso, a transformação da ordem institucional. Diante disto, o vínculo entre a lógica de ação 

e o campo organizacional é estabelecido pela oportunidade percebida pelo ator, o qual somente 

enxerga o espaço para agir porque o posicionamento deste perante as redes sociais e a orientação 

temporal permite propor a mudança institucional, tendo em vista que se necessita da cooperação 

de atores dispersos no ambiente (DORADO, 2005; WIJEN E ANSARI, 2007). 

O território comum que favorece o empreendedorismo institucional surge das condições 

macro, oriundas do campo organizacional, extragovernamentais; micro, provenientes da 

percepção do indivíduo, intragovernamentais, interligadas pelos laços sociais (QURESHI, 

KISTRUCK E BHATT, 2016); e a orientação temporal (BUHR, 2012). 

Porém, o que faz com que o ator realmente enxergue a oportunidade de empreender na 

mudança institucional é disposição do grupo social que interliga as condições macro com as 

condições micro (DORADO, 2013; QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016), afastando a 
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variável temporal como determinante (DORADO, 2013). Neste contexto, as redes sociais 

possuem um papel importante de inibir ou exercer pressões institucionais sobre os indivíduos 

(QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016), tornando o ator indispensável para este processo 

de transformação. 

Contudo, quando existem forças empreendedores contraditórias, estas reforçam as 

variáveis tempo e contexto à medida que os empreendedores institucionais se esforçam de 

maneira proposital para alterar as instituições existentes consoante os interesses que valorizam, 

o que revela a interação entre o contexto histórico e o esforço institucional de criar, interromper 

e manter as instituições (MCGAUGHEY, 2013). Neste cenário, os empreendedores 

institucionais, de modo coletivo, conscientes do horizonte temporal, abrem uma janela de 

oportunidade para o progresso de uma política, interligando suas ações às circunstâncias 

temporais favoráveis (BUHR, 2012), visando diluir o poder de impacto das forças 

contraditórias. 

A oportunidade aproveitada pelo ator levará ao processo de mobilização, mediante a 

acumulação, alavancagem ou convocação de recursos, ocorrendo a libertação, por parte do 

indivíduo, do modelo mental proveniente do poder determinante das instituições, o que revela 

a interligação entre o poder que o ator detém para agir e os recursos simbólicos e materiais 

existentes (KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007). 

Todavia, a oportunidade para agir dependerá de como o campo organizacional se 

encontra, podendo estar opaco, transparente ou nebuloso, fazendo com que o ator desenvolva 

uma lógica de ação baseada nas rotinas existentes, na sensibilização ou de maneira estratégica 

(DORADO, 2005). Apesar da caracterização do campo organizacional, a forma inovadora 

proposta pelo empreendedorismo institucional utilizar-se-á da heterogeneidade institucional 

para adotar caminhos alternativos capazes de promover ações inovadoras buscando fomentar a 

flexibilidade e a mobilidade dos sistemas institucionais (DIVITO, 2012). 

A lógica de ação estratégica não depende da mobilização de recursos materiais para se 

concretizar, uma vez que esta ocorrerá pela alavancagem de aceitação e apoio oriundos dos 

demais atores (DORADO, 2005; HUNG E WHITTINGTON, 2011), convergindo os interesses 

de diferentes stakeholders ao objetivo de efetivar a mudança institucional por meio de um 

território comum (WIJEN E ANSARI, 2007; BUHR, 2012), e enfatizando como as 

oportunidades são reconhecidas por cada indivíduo participante do processo de mudança 

(MCGAUGHEY, 2013). 

Considerando os fatores de agência, mobilização de recursos e oportunidade, a mudança 

por intermédio do empreendedorismo institucional ocorre quando a lógica de ação dos atores é 
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estratégica, ocasionando naturalmente a alavancagem de recursos, independentemente do 

campo organizacional, para possibilitar a ação coletiva mediante a identificação astuta de 

oportunidades (DORADO, 2005; KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007; ALDRICH, 2012). 

Em se tratando de uma lógica política, o conflito pode ser evitado quando esta lógica emergente 

não afetar outros objetivos ambientais (STAL, 2011). 

No que se refere aos recursos, estes são, principalmente, a aceitação e o apoio para o 

estabelecimento de novos arranjos institucionais os quais subsidiarão a um interesse altamente 

valoroso para todos os atores envolvidos no processo de mudança (DORADO, 2013), 

contribuindo para a construção de pilares institucionais cognitivos, normativos e regulativos 

(CHILD, LU E TSAI, 2007). No âmbito das organizações, a capacidade de reconfigurar 

recursos reafirma a flexibilidade institucional que a organização possui para se adaptar ao 

contexto que enfrenta (DIVITO, 2012). 

Ainda em relação à mobilização de recursos, estes podem ser recursos mobilizáveis ou 

mobilizadores. Os primeiros englobam os recursos tangíveis, são aqueles recursos que 

requerem uma ação ou operação para que o efeito seja produzido, por serem geralmente finitos 

e estáticos, ou seja, os recursos mobilizáveis precisam dos recursos mobilizadores. (VARGO E 

LUSCH, 2004; LUSCH E VARGO, 2006; SATO, 2013; VIEIRA, 2015). E os segundos são, 

em muitos casos, intangíveis e invisíveis, representando as competências, habilidades e 

conhecimento, tendem a ser infinitos, dinâmicos e agregam valor ao processo, além de criarem 

outros recursos mobilizadores, podendo as pessoas conterem tanto recursos mobilizadores 

físicos quanto mentais (VARGO E LUSCH, 2004; LUSCH E VARGO, 2006; SATO, 2013; 

VIEIRA, 2015). 

Sendo percebido como um agente que detém maior habilidade para desenvolver ações 

sem considerar o campo organizacional em que está inserido, o empreendedor institucional se 

destaca como um fator importante no arcabouço teórico da Teoria Institucional (DIMAGGIO, 

1988) por desenvolver suas habilidades no campo social e político da instituição conforme os 

diferentes tipos de projetos desenvolvidos (FLIGSTEIN, 1997; GARUD, JAIN E 

KUMARASWAMY, 2002; PERKMANN E SPICER, 2007). 

 O empreendedor institucional representa a interligação da agência e os atores sociais 

(WIJEN E ANSARI, 2007; QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016), descaracterizando o 

campo organizacional como fator imprescindível para a ação social, por mais que o campo seja 

resultado da interação organizacional e interorganizacional. Apesar de independer 

exclusivamente do campo para iniciar, o empreendedorismo institucional dita as trajetórias do 
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ambiente porque as instituições que compõem o campo organizacional estão em constante 

interação (CHILD, LU E TSAI, 2007). 

 Dentro de uma seara de engajamento social, infere-se que o empreendedorismo 

institucional está nas mãos de atores sociais que habitam grupos que inspiram, motivam e 

possibilitam o engajamento institucionalmente empreendedor, não se resumindo a ações 

individuais de atores isolados (DORADO, 2013). Contudo, os macros fatores explicitam que 

os indivíduos podem se tornar empreendedores institucionais, mas não garantem que estes o 

farão, requerendo uma averiguação do grupo social a fim de se obter as histórias compartilhadas 

(MCGAUGHEY, 2013) e de se conhecer as dinâmicas sociais existentes (DORADO, 2013). 

 A dinâmica social motiva o indivíduo e as referências compartilhadas, por ser 

componente de um grupo, suscitam o engajamento para avançar no esforço institucional, o que 

concede vantagem adicional a um grupo pequeno por ser mais fácil de observar as relações 

interpessoais e os processos individuais e coletivos de tomada de decisão no momento em que 

os valores da coletividade precisam ser mantidos em detrimentos dos valores de agentes 

isolados (DORADO, 2013). 

Os empreendedores institucionais criam, então, todo um novo sistema de significados e 

uma nova maneira de refletir sobre os modelos que une o funcionamento de conjuntos díspares 

dentro do ambiente institucional (DIMAGGIO, 1988; STAL, 2011), tendendo a celebrar e 

representar ideais de progresso e inovação (KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007; 

PERKMANN E SPICER, 2007). Deste modo, as instituições são vistas como um 

comportamento padronizado proveniente dos sistemas normativos e perpetuado pelas trocas 

sociais potencializadas por entendimentos cognitivos compartilhados (ALDRICH, 2012). 

 

2.1.1 Empreendedorismo Institucional em Campos Organizacionais 

Por mais que, mesmo de maneira introdutória, seja possível notar o afastamento dos 

fatores exógenos como essenciais para o empreendedorismo institucional, depreende-se que a 

institucionalização do campo orienta estratégias distintas a serem adotadas pelo empreendedor 

institucional. Assim, Maguire, Hardy e Lawrence (2004) afirmam que três atividades críticas 

precisam acontecer para que o empreendedor institucional possa exercer influência quando este 

se encontrar em campos emergentes: (1) a ocupação de “posições de sujeito” que possuem 

ampla legitimidade e conectam diversos stakeholders; (2) a teorização de novas práticas por 

meio de discursos políticos; e (3) a institucionalização das novas práticas, relacionando-as às 

rotinas e aos valores dos stakeholders. 
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 As posições em que os empreendedores institucionais se encontram reforçam a 

legitimidade das ações desenvolvidas por estes atores perante os demais stakeholders da 

instituição ou do arranjo institucional (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004; 

QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). Sendo que esta legitimidade também pode ser 

moralmente invocada por fatores éticos, como altruísmo, equidade e senso de justiça (WIJEN 

E ANSARI, 2007). Além disso, a ocupação de “posições de sujeito” concede poder aos 

empreendedores institucionais, permitindo que estes busquem alinhar os valores de diversos 

stakeholders aos valores da ação empreendedora por intermédio da responsividade, liderança e 

cooperação (KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007). 

 A dinâmica de concessão de poder e legitimidade aos empreendedores institucionais é 

mais favorável quando estes atores se encontram em campos emergentes, porque os campos 

emergentes ainda não possuem normas fixas e estáveis, o que gera oportunidade aos atores que 

desejam empreender institucionalmente (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004). Apesar 

desta condição oportuna, os indivíduos precisam considerar a variedade de estruturas, formas e 

processos de poder e capital que estão à disposição, para que sejam direcionados à colaboração 

entre os atores envolvidos (WIJEN E ANSARI, 2007). 

 Depreende-se que os empreendedores institucionais não podem ser dissuadidos pelas 

diversas formas de capital e poder, uma vez que estes detêm a possibilidade de adquirir poder 

para alavancar suas formas individuais de capital e consequentemente moldar o campo 

institucional por meio de uma oportunidade ilegítima perante o grupo social. Para evitar esta 

dissuasão, exige-se posicionamento dos agentes, legitimidade para conectar os stakeholders e 

criar coligações estáveis, como também uma compreensão das rotinas e normas culturais que 

envolvem as diversificadas partes interessadas (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004), 

tornando a persuasão e a colaboração elementos imprescindíveis ao empreendedorismo 

institucional (HUNG E WHITTINGTON, 2011). 

 Sendo assim, a oportunidade de transformação institucional em campos emergentes para 

os atores surge quando estes combinam a posição, a legitimidade e a compreensão das normas 

culturais (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004). Entretanto, em um campo 

organizacional maduro, o processo de empreendedorismo institucional ocorre da seguinte 

maneira, como explicitam Greenwood e Suddaby (2006): 

 

 

 

 



23 

 

 

Figura 2: Modelo do processo de empreendedorismo institucional em campos maduros. 

 
Fonte: Greenwood e Suddaby (2006). 

 

 Para que o processo citado ocorra, três fatores são imprescindíveis: (1) a localização da 

rede definindo as contradições institucionais para as quais os atores específicos serão expostos; 

(2) as contradições que afetam a extensão da imersão de um ator no campo, ou seja, até que 

ponto o comportamento é institucionalmente determinando; e (3) o quanto a inserção dos atores 

pode, com o tempo, diminuir ou aumentar (GREENWOOD E SUDDABY, 2006). 

Infere-se, até mesmo pelo fluxo do processo de empreendedorismo institucional em 

campos maduros, que o impacto do poder concedido aos atores ou obtido pelos agentes, faz 

com que os empreendedores institucionais sejam capazes de realizar uma transformação 

institucional (GREENWOOD E SUDDABY, 2006), cabendo ressaltar que a criação de 

incentivos eficazes pode ser um impulsionador para estes indivíduos durante a imersão no 

processo de mudança institucional (WIJEN E ANSARI, 2007). E por se tratar de um campo 

maduro, a história retórica contribui diretamente para persuasão e construção de significado 

dentre os stakeholders (MCGAUGHEY, 2013). 

Ao contrário de um campo emergente, um campo maduro se caracteriza por um 

compêndio estável de esquemas cognitivos, normas e regras que definem maneiras específicas 

para agir devido a lógicas institucionais predominantes (STAL, 2011). Lógicas as quais são 

aceitas pelos atores e instituições componentes desse campo altamente institucionalizado, 

limitando o empreendedorismo institucional por afastar práticas e rotinas divergentes 

(MCGAUGHEY, 2013). Entretanto, independente do campo, os empreendedores institucionais 

buscam oportunidades para implementar seus interesses (PERKMANN E SPICER, 2007). 
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Infere-se que as próprias ações dos empreendedores institucionais fazem com que os 

campos organizacionais se estabilizem, independentemente das variadas intervenções que os 

outros atores institucionais possam realizar. Observa-se então que a instituição deve possuir 

características que potencialize a ação do empreendedor institucional, favorecendo um campo 

organizacional dinâmico, mas com práticas consolidadas e direcionadas ao interesse da 

organização. 

Sendo assim, Maguire, Hardy e Lawrence (2004) e Greenwood e Suddaby (2006) 

expuseram a maneira pela qual os campos organizacionais delineiam e permitem a ação dos 

empreendedores institucionais, porém, não enfatizaram a manipulação exercida pelos 

empreendedores institucionais no que tange ao contexto e às posições, como também sendo 

objeto das atividades desses agentes (PERKMANN E SPICER, 2007). Neste sentido, descrever 

a mudança institucional com base somente nas lógicas existentes e no contexto estrutural se 

torna difícil porque os papéis que os atores exercem são importantes para projeção de novos 

objetivos institucionais (STAL, 2011). 

 

2.1.2 Atributos, Estágios, Habilidades e Pilares do Empreendedorismo Institucional 

Autônoma à consolidação do campo organizacional, a oportunidade para o 

empreendedorismo institucional pode florescer em crises, mudanças abruptas ou novos 

problemas que afetam negativamente a legitimidade existente e as práticas institucionalizadas, 

causando uma desinstitucionalização (CHILD, LU E TSAI, 2007), representando a dualidade 

do empreendedorismo institucional em manter e alterar a ordem institucional (ZILBER, 2007), 

e que tende a alcançar os micro estágios do surgimento da instituição (PERKMANN E SPICER, 

2007; STAL, 2011). 

Percebe-se que a manutenção da ordem institucional se refere à necessidade de que 

exista um mínimo de estabilidade no processo de mudança para que o empreendedorismo 

institucional não se transforme em uma reengenharia, por mais que algumas competências 

sejam destruídas durante o processo de transformação institucional (DIVITO, 2012). Diante 

disto, os empreendedores constroem novas estruturas cognitivas, lógicas, práticas, regras e 

valores para que posteriormente a nova ordem seja devidamente institucionalizada (CHILD, 

LU E TSAI, 2007). 

A institucionalização, segundo Scott (1995), atravessa um processo de elementos 

simbólicos composto por regras representacionais, constitutivas e normativas. Estas regras se 

referem aos significados que o ator atribui para um determinado símbolo, ao modo como a 

lógica cognitiva compartilhada potencializa a ação do agente e à maneira pela qual as rotinas e 
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práticas orientam a conduta do indivíduo, extrapolando a relação interindividual e 

interinstitucional, respectivamente. 

Afastando parcialmente a interferência do campo, três estratégias podem ser utilizadas 

para o empreendedorismo institucional: (1) enquadramento; (2) agregação; e (3) formação de 

redes (HUNG E WHITTINGTON, 2011). Estratégias as quais se diferenciam pelo foco de ação, 

recursos básicos necessários, habilidades sociais requeridas e os problemas característicos 

oriundos de cada uma (HUNG E WHITTINGTON, 2011). 

Infere-se que as três estratégias necessitam de confiança dos demais atores envolvidos 

no processo de mudança institucional, alternando o modo pelo qual a confiança é estabelecida, 

seja mediante a persuasão, por meio da criação de vantagem colaborativa, seja pelo alcance de 

ideais e recursos que estão além da ordem institucional, requerendo, independentemente da 

estratégia, a sensibilidade, por parte do empreendedor institucional, de encontrar o equilíbrio 

no momento de inserção em diferentes sistemas (HUNG E WHITTINGTON, 2011). 

Considerando a influência e abrangência do impacto causado pelas normas e pelas 

mudanças regulatórias, Garud, Jain e Kumaraswamy (2002) salientam duas propriedades 

paradoxais inerentes aos padrões institucionais que são necessários para normatizar as ações do 

empreendedorismo institucional. Primeiramente, os padrões, ao mesmo tempo que permitem, 

também restringem a mobilização de recursos necessários para a agência (HUNG E 

WHITTINGTON, 2011), o que manifesta uma propriedade estrutural das normas a qual pode 

dificultar a conexão entre os valores de diversos stakeholders e inviabilizar o 

empreendedorismo institucional (GARUD, JAIN E KUMARASWAMY, 2002). 

Entretanto, a segunda propriedade dos padrões normativos exige uma cooperação entre 

atores concorrentes, leia-se concorrentes devido ao fato de cada um defender um interesse 

próprio, o qual disputa para ser priorizado, fazendo com que ocorra uma coopetição, a qual 

tende a ser inicialmente colaborativa, mas que obstaculiza um consenso entre os atores porque 

os interesses individuais sustentam a falta de cooperação (GARUD, JAIN E 

KUMARASWAMY, 2002; WIJEN E ANSARI, 2007; STAL, 2011). 

Mesmo que se efetive o fenômeno da coopetição, alguns atores possuirão maior 

legitimidade para propor mudanças institucionais devido ao conhecimento especializado ou 

devido à legislação que rege o cerne de um determinado assunto (CHILD, LU E TSAI, 2007), 

concedendo maior oportunidade aos empreendedores institucionais com habilidade técnicas 

relacionadas a um assunto específico (PERKMANN E SPICER, 2007). Esta legitimidade pode 

ser reforçada pelas estratégias de agregação, enquadramento e formação de redes (HUNG E 

WHITTINGTON, 2011). 
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Não obstante, depreende-se que os sistemas educacionais, de financiamento, jurídicos, 

as instituições de pesquisa, e as redes de clientes e fornecedores se entrelaçam para reafirmar 

padrões de organização, competição e inovação, onde as organizações que estão em 

conformidade com tais formas padronizadas adquirem legitimidade e eficiência nas interações 

locais devido às lógicas institucionais predominantes (HUNG E WHITTINGTON, 2011; 

STAL, 2011). E destes padrões espera-se em torno de quatro benefícios: (1) facilitação da 

compatibilidade; (2) exigência de um nível de qualidade ou segurança; (3) redução da 

variabilidade dentre um leque de produtos; e (4) fornecimento de informações 

(MCGAUGHEY, 2013). 

Por isso, o estabelecimento de padrões que orientem o empreendedorismo institucional 

necessita de um fomentador, impulsionador ou patrocinador, que explore a melhor combinação 

possível de ferramentas sociais com instrumentos para atores divergentes em momentos 

distintos (WIJEN E ANSARI, 2007; HUNG E WHITTINGTON, 2011), sem desconsiderar a 

heterogeneidade institucional como facilitadora do processo de transformação institucional 

(DIVITO, 2012; QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). Impulsos ou patrocínios que 

podem advir de um ator, uma instituição ou de normas que fomentem as relações entre a 

estruturação e a coopetição, como demonstrado na Figura: 
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Figura 3: Padrões em formação, os desafios de patrocínio. 

 
Fonte: Garud, Jain e Kumaraswamy (2002). 

  

 Tendo em vista a relação entre a estruturação e a coopetição, os desafios de patrocínio 

ou de impulsionar a mudança serão desafios de mobilização de recursos para que os atores se 

tornem empreendedores institucionais, desafios de manutenção das ações que estimulam o 

consenso de valores entre diferentes stakeholders e os desafios de enfrentamento das pressões 

contraditórias oriundas dos próprios padrões normativos institucionais, que visam regular as 

relações de atores e organizações em prol do consenso (GARUD, JAIN E KUMARASWAMY, 

2002). O consenso envolve um processo social de compromisso e negociação, quiçá 

unanimidade (MCGAUGHEY, 2013). Por isso, o patrocinador, impulsionador, padrinho, como 

ator e empreendedor institucional, deve empregar habilidades sociais e políticas (FLIGSTEIN, 

1997; PERKMANN E SPICER, 2007) para enfrentar tais desafios. 

As habilidades sociais dizem respeito à capacidade de motivar outros atores, 

alavancando valores e significados comuns, promovendo uma estratégia colaborativa de 

engajamento e a consciência de interdependência entre os agentes (FLIGSTEIN, 1997; WIJEN 

E ANSARI, 2007). E as habilidades políticas se referem à capacidade de manter a cooperação 

quando os diferentes interesses dos stakeholders divergirem dos significados e valores comuns 

que foram compartilhados (GARUD, JAIN E KUMARASWAMY, 2002), mobilizando 

recursos e extrapolando a mera prescrição das rotinas administrativas (PERKMANN E 

SPICER, 2007). 

Habilidades analíticas ou técnicas, e culturais também são utilizadas pelos 

empreendedores institucionais de acordo com o campo organizacional, uma vez que os 

empreendedores institucionais se envolvem em distintos projetos de mudança institucional 
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(PERKMANN E SPICER, 2007). Para potencializar a influência, a história pode ser 

implementada como um recurso técnico que viabiliza a legitimidade por intermédio de 

evidências empíricas e conhecimento científico ao longo do tempo, transmitindo uma sensação 

de continuidade (MCGAUGHEY, 2013). 

Observa-se que o empreendedor institucional pode fazer usos de habilidades analíticas, 

culturais, sociais e políticas (FLIGSTEIN, 1997; PERKMANN E SPICER, 2007) a depender 

da pretensão que se busca mediante a transformação institucional e do horizonte temporal que 

ele dispõe para progredir com a política de alteração da ordem institucional, o que denota um 

processo gradual no qual as habilidades são exercidas (BUHR, 2012) para adquirir apoio dos 

demais envolvidos no processo de mudança. 

 Como um ator, infere-se que o patrocinador ou impulsionador pode ser um 

empreendedor institucional que favorece o fenômeno do empreendedorismo institucional, 

conferindo legitimidade a um grau não evidente nos processos anteriores de mudança 

(MCGAUGHEY, 2013). Como política, depreende-se que esta fornece os meios e as estruturas 

para que os atores adquiram ou desenvolvam poder e consequentemente legitimidade para 

realizar o empreendedorismo institucional, caracterizando-se como uma ação estratégica e um 

repertório de táticas que buscam criar e manter a cooperação entre os atores (ZILBER, 2007; 

WIJEN E ANSARI, 2007). 

 Para uma política fomentar o empreendedorismo institucional, esta deve (1) construir 

um pilar regulativo por meio da concessão de apoio à formulação de regulamentos, padrões e 

leis a fim de estabelecer regras de comportamento, monitorar o seu cumprimento e introduzir 

recompensas e sanções; (2) construir um pilar normativo mediante a difusão de compromissos, 

crenças e valores, mobilização de recursos, eventos que promovem o compartilhamento de 

conhecimento, bem como por meio do envolvimento colaborativo interinstitucional visando 

definir papéis sociais; e (3) construir um pilar cognitivo que conscientize todos os atores 

envolvidos a respeito das atividades e ações aceitas e passíveis de execução (SCOTT, 1995; 

CHILD, LU E TSAI, 2007). Corroborando com a relevância destes pilares, Stal (2011) salienta 

que os diversos mecanismos regulatórios e normativos possibilitam que as lógicas emergentes 

do processo de políticas contribuam para a mudança alcançar o nível do campo, de tão 

fundamentais que são. 

 A construção destes pilares que potencializam uma ordem política como o 

empreendedorismo institucional perpassa por quatro estágio, em conformidade com Child, Lu 

e Tsai (2007): (1) Iluminismo; (2) Endosso Regulatório; (3) Profissionalização; e (4) 

Responsabilidade Social. O primeiro estágio se inicia com alguma contingência ou 
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oportunidade que desestabiliza o status quo institucional. No endosso regulatório, são criadas 

as instituições, leis e normas que irão regular o processo de empreendedorismo institucional. 

Durante a profissionalização surge o compartilhamento de compromissos, conhecimentos, 

crenças e valores de modo interinstitucional. E por derradeiro, no último estágio, os atores 

obedecem e exigem obediência às novas ordens institucionais. 

 Em uma concepção teórica, o estágio de iluminismo (CHILD, LU E TSAI, 2007) pode 

englobar as transcrições de Buhr (2012), quando este afirma que a janela de oportunidade é 

aberta por contingências que mudaram o processo institucional, seja pelo surgimento de um 

problema ou uma preocupação emergente, seja por alterações dentro ou fora do governo. 

Considerando o poder de agência dos atores, as contingências ambientais são somadas ao 

esforço coletivo organizado de empreendedores institucionais para que o progresso de uma 

política aconteça enquanto a janela de oportunidade estiver aberta, somatória esta que ressalta 

a importância de elementos exógenos e endógenos para subsidiar o conteúdo da lógica 

emergente (STAL, 2011; BUHR, 2012). 

 Neste sentido, observa-se que o empreendedorismo institucional amplia o repertório de 

políticas para as instituições em uma perspectiva interinstitucional, uma vez que a política não 

engloba somente as perspectivas econômica e tecnológica, mas também as perspectivas 

cognitiva e social, expondo o dever dos formuladores de políticas de aproveitar o potencial de 

transformações endógenas para além dos locais de onde as mudanças se originam (HUNG E 

WHITTINGTON, 2011). 

 Habilidades analíticas ou técnicas específicas e inerentes ao objeto que está sendo 

transformado pelo empreendedorismo institucional são fundamentais durante o 

compartilhamento de compromissos e valores interinstitucionais, enquanto que as habilidades 

culturais são mais requisitadas na construção do pilar cognitivo que internaliza e aceita a nova 

ordem implementada pelos empreendedores institucionais (PERKMANN E SPICER, 2007). 

 Observa-se que, por mais que o campo não seja requisito para a ação institucionalmente 

empreendedora, este tende a potencializar o empreendedorismo institucional. Cabendo ressaltar 

que um campo organizacional de políticas deve se constituir por um conjunto de instituições 

públicas e privadas organizadas, como também por um rol de destinatários de políticas públicas 

e um grupo de decisores políticos dominantes (PERKMANN E SPICER, 2007), tornando 

fundamental a combinação dos interesses dos destinatários das políticas com os interesses dos 

decisores políticos (STAL, 2011). 

Em uma perspectiva de cima para baixo, o empreendedorismo institucional oriundo da 

intervenção estatal pode introduzir um problema de implementação efetiva de políticas em nível 
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local (CHILD, LU E TSAI, 2007). De baixo para cima, o ajuste local pode se tornar uma 

restrição competitiva por conta da dinamicidade das relações quando ocasionar o rompimento 

com os próprios sistemas nacionais de inovação (HUNG E WHITTINGTON, 2011). Porém, 

caso a experiência local, em nível micro, seja exitosa, o empreendedor institucional construiu 

um modelo organizacional que pode ser viável de implementação em outros locais para resolver 

problemas semelhantes (PERKMANN E SPICER, 2007). 

As estratégias utilizadas para o empreendedorismo institucional em nível local devem 

ser estratégias cognitivas, econômicas, sociais e tecnológicas, as quais terão como produto a 

criação de novas visões, a agregação de apoiadores locais e o estabelecimento de redes com 

organizações interinstitucionais (HUNG E WHITTINGTON, 2011), pelo fato de os laços 

interpessoais exercerem um papel de envolvimento dos atores no empreendedorismo 

institucional (DORADO, 2013). 

 Neste contexto, os empreendedores institucionais são atores organizados com recursos 

suficientes que aproveitam as oportunidades para implementar os seus interesses mais valorosos 

(DIMAGGIO, 1988). Todavia, como as habilidades e os conhecimentos também são refletidos 

coletivamente nas organizações, uma organização inovadora pode ser considerada como um 

empreendedor institucional por buscar atender, mediante uma inovação incremental, a 

interesses que não são supridos pela ordem institucional existentes (PERKMANN E SPICER, 

2007; DIVITO, 2012). 

  Além disso, os empreendedores institucionais buscam inspirar incessantemente os 

demais atores a fim de que hajam de maneira cooperativa, compartilhando os mesmos 

significados e construindo uma identidade comum (FLIGSTEIN, 1997; ZILBER, 2007). Logo, 

esta identidade comum provém de um estado cognitivo que os atores experimentam quando 

verificam que as contingências estão violando as suas expectativas de como o atendimento a 

seus interesses deveria acontecer (DORADO, 2013). 

 Este cenário de compartilhamento inicia quando as histórias e os discursos emitidos 

pelos atores retratam a cooperação e a competição ocorrida para manter ou alterar a dinâmica 

institucional por meio de laços homofílicos ou heterofílicos, sendo que aqueles exercem uma 

força constrangedora perante o indivíduo e estes exercem uma força capacitadora perante o 

agente (QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). Os esforços mútuos dos agentes são 

relatados, os laços reforçados, e o empreendedor institucional se expõe como uma coletividade, 

em que as dimensões de poder recebem destaque devido à abordagem discursiva que busca 

apreciar o empreendedorismo institucional como empreendimento coletivo proveniente dos 

agentes (ZILBER, 2007). 
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 Na abordagem discursiva, a história retórica pode ser aplicada como um recurso 

competitivo que integra as esferas simbólica e técnica dando ênfase ao valor potencial da 

história como um instrumento interpretativo a fim de compreender a origem da atual ordem 

institucional (MCGAUGHEY, 2013). Entretanto, a utilização demasiada do contexto histórico 

pode reforçar os laços homofílicos causando resistência ao empreendedorismo institucional 

devido à interligação destes laços com a manutenção da reputação e da lógica institucional 

existente (QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). 

 Dessa maneira, para que os indivíduos se engajem na transformação institucional, 

Dorado (2013) explica que três circunstâncias são essenciais: (1) a identificação de uma 

oportunidade de envolvimento; (2) a percepção dos riscos e dos custos envolvidos para avaliar 

o custo-benefício; e (3) o acesso aos recursos e a obtenção de suporte necessário para que 

aconteça o empreendedorismo institucional. 

 Levando em consideração toda a coletividade, os empreendedores institucionais 

assumem a liderança na formação de novos significados quando legitimam as preocupações das 

instituições para com a sociedade (DIMAGGIO, 1998), momento no qual os discursos 

deixaram de ser individuais e se transformaram em discursos coletivos representando as 

histórias de interações entre os atores e as instituições (ZILBER, 2007; DORADO, 2013). 

Assim, quanto mais empreendedores institucionais participam do processo de mudança 

institucional, mais rápido os pilares normativos e cognitivos serão provavelmente 

desenvolvidos (CHILD, LU E TSAI, 2007). 

 Por conta de tantas interações, “segundo alguns autores, os empreendedores 

institucionais se especializaram em projetos interacionais”, requerendo táticas políticas a fim 

de reunir atores que não estavam interligados, a exemplo de novas redes de associação e 

cooperação para que uma nova forma institucional fosse legitimada por empreendedores 

institucionais (PERKMANN E SPICER, 2007). A formação de redes beneficia a construção de 

legitimidade, a mobilização de recursos e o transbordamento das ações institucionalmente 

empreendedoras para além dos seus contextos imediatos (HUNG E WHITTINGTON, 2011). 

Neste cenário performativo, os projetos interacionais desafiam as rotinas 

institucionalizadas e posteriormente objetivarão influenciar agências dominantes no campo 

mediante o fornecimento ou por meio do desenvolvimento de habilidades culturais, fazendo 

com que o empreendedorismo institucional se caracterize como uma atividade 

multidimensional, exigindo múltiplas habilidades dos empreendedores institucionais durante o 

transcorrer do horizonte temporal (PERKMANN E SPICER, 2007). Quando revestido dos 

atributos necessários, o empreendedorismo institucional pode influenciar novas formas 
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organizacionais, práticas, arranjos regulatórios formais, a exemplo de convenções regulatórias, 

ou políticas globais (BUHR, 2012).  

Contudo, mesmo que múltiplas habilidades sejam utilizadas pelos agentes, o processo 

de empreendedorismo institucional pode falhar e contrariar o objetivo dos empreendedores 

institucionais, fortalecendo e reproduzindo as instituições existentes e suas respectivas lógicas 

subjacentes, mesmo que tais consequências sejam não intencionais (MCGAUGHEY, 2013). 

Para evitar que o empreendedorismo institucional fracasse, os empreendedores precisam estar 

atentos para o alinhamento entre os fluxos políticos, o problema e a política, momento no qual 

os empreendedores institucionais possuirão uma janela de oportunidade para agir (BUHR, 

2012). 

Dentro de um horizonte temporal, a janela de oportunidade (BUHR, 2012) tem maior 

probabilidade de se encontrar aberta dentro do estágio de iluminismo (CHILD, LU E TSAI, 

2007), sendo fundamental que o empreendedor enxergue a oportunidade de desenvolvimento 

(DORADO, 2005 e 2013) para começar a construir os pilares regulativo, normativo e cognitivo 

(CHILD, LU E TSAI, 2007). Pelo fato de a janela não ficar aberta por muito tempo (BUHR, 

2012), deve-se prestigiar a conexão dos valores e das crenças compartilhadas pelos envolvidos 

no processo de empreendedorismo institucional com as estruturas e as práticas que foram 

infundidas com a premissa de que a mudança institucional representa maior significação e 

melhoria para os atores (ZILBER, 2007). 

 Ocorre que, em conformidade com Khan, Munir e Willmont (2007), existe um aspecto 

do empreendedorismo institucional que é pouco estudado, sendo relevante as ideias sobre poder 

e, singularmente, a relação do poder com o conhecimento, em uma abordagem foucaultiana. 

Acredita-se que os efeitos do poder relacionados ao conhecimento são parte integrante do 

empreendedorismo institucional (KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007), uma vez que o poder 

reduz a diversidade de opiniões e, por conseguinte, estimula o empreendedorismo institucional 

(WIJEN E ANSARI, 2007). 

Em seus estudos, Khan, Munir e Willmont (2007) alegam que “é uma abordagem que 

concebe as relações de poder operando para normalizar a inadmissibilidade (evidente) do 

trabalho infantil e para ocultar o conhecimento das consequências de sua eliminação.” Ou seja, 

o poder pode legitimar tanto condutas inadequadas e reconhecidas quanto condutas corretas e 

não aceitas devido à criação de sentido e significado para os envolvidos (ZILBER, 2007), a 

depender também dos limites políticos estabelecidos pelas instituições perante os interesses de 

diversos atores. 
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Por meio do entrelaçamento dos limites políticos e dos significados atribuídos por parte 

do indivíduo, infere-se que a legitimidade decorrente do poder pode ser (1) social, proveniente 

das normas, padrões e regras estabelecidos; (2) pragmática, oriunda da percepção dos atores de 

que a objetivação do empreendedorismo institucional está atendendo aos seus interesses; ou (3) 

cognitiva, inerente à aceitação dos valores provenientes da mudança institucional (CHILD, LU 

E TSAI, 2007). Em relação à legitimidade cognitiva, esta pode ser reforçada pela identificação 

mútua dentre aspectos da história retórica (MCGAUGHEY, 2013). 

Nesta relação de empreendedorismo institucional e poder, a instituição resulta da 

competição dos interesses de variados indivíduos (DIMAGGIO, 1988), fazendo com que as 

organizações também disputem por legitimação institucional e poder político (DIMAGGIO E 

POWELL, 2005), uma vez que a interação de cognição, interesses e poder de diferentes grupos 

em nível micro se metamorfoseia em empreendedorismo institucional de modo coletivo 

(WIJEN E ANSARI, 2007; DORADO, 2013). Assim, as instituições se desenvolvem e operam 

mediante a intervenção de grupos interessados que possuem diferentes graus de poder 

(GOULDNER, 1954 APUD KHAN, MUNIR E WILLMONT, 2007). 

Portanto, o empreendedorismo institucional alinha o interesse de diversos stakeholders, 

influenciando a conduta dos atores e das instituições para que a ordem institucional seja alterada 

por meio de dois atributos realçados pela teoria, o poder e a legitimidade concedidos ou 

adquiridos pelos empreendedores institucionais perante as demais partes interessadas, 

elementos os quais são essenciais para o aproveitamento ou a criação de contingências que 

oportunizarão a mudança institucional. 

 
 

2.2 Teoria dos Stakeholders 

O mercado passou a ser cada vez mais imperfeito, o oportunismo aflorou nas transações 

comerciais e a racionalidade limitada dos acionistas e das próprias corporações não mais 

previam os cenários que estavam a ocorrer, quiçá os cenários que ainda se concretizariam. 

Diante disto, a visão organizacional buscou tratar a miopia imposta pela ganância e percebeu 

que para continuar crescendo, aqueles que eram afetados por suas ações também deveriam se 

desenvolver. 

Preocuparam-se então com os empregados, com os clientes, com os fornecedores, com 

os concorrentes e, logicamente, com os acionistas. O cenário evidenciava características que 

não possibilitavam saber se a inquietude transformaria a função-objetivo da instituição em favor 
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dos stakeholders, ou se estes continuariam sendo meio para a obtenção e a maximização dos 

interesses de poucos em detrimento dos esforços de muitos. 

Esteban (2007) acredita então que “mediante a Teoria dos Stakeholders é fácil 

vislumbrar a existência de uma responsabilidade social, entendida em sentido estrito, da 

organização empresarial”. No entanto, imprescindível também se torna a identificação de quem 

são os stakeholders a serem considerados pela instituição. Sob a ótica dos interesses dos 

diversos grupos e indivíduos que fazem parte desse contexto organizacional, surge uma 

indagação: quais são as responsabilidades sociais de uma instituição? E para que a resposta seja 

encontrada, deve-se considerar os stakeholders do referido contexto institucional (CLIFTON E 

AMRAN, 2011). 

Responsabilidade Social e Teoria dos Stakeholders são perspectivas que não se 

confundem, porém, detêm uma correspondência imediata, uma vez que não se pode separar a 

ideia de uma comunidade moral ou de um discurso moral das ideias que criam valor para os 

negócios (FREEMAN, 1994), e são justamente os stakeholders que agregam valor à instituição. 

Neste sentido, Lyra et al. (2009) argumentam que a responsabilidade social tem como 

característica abranger várias dimensões das relações éticas que uma organização deve ter com 

os diversos grupos de interesses presentes na sociedade. E para saber quais são as 

responsabilidades sociais de uma organização, indica-se a utilização de uma abordagem voltada 

para os stakeholders da instituição (GAGO E ANTOLÍN, 2004; CLIFTON E AMRAN, 2011). 

Neste mesmo sentindo, Lourenço (2003) afirmara que “demonstrar comprometimento 

social deixou de ter uma conotação puramente filantrópica e ganhou dimensão estratégica para 

as empresas, uma espécie de garantia de sucesso econômico no longo prazo”. Deste modo, a 

gestão da responsabilidade social da instituição perpassa pelo diálogo entre todos os 

stakeholders do contexto institucional, a fim de ponderar os valores e interesses comuns, ditos 

universais, com o objetivo de conquistar a ética nos negócios (ESTEBAN, 2007). Logo, é 

imprescindível que a organização assuma suas responsabilidades perante aqueles que estão ao 

seu redor, ou seja, seus stakeholders. 

A Teoria dos Stakeholders está alicerçada na sociologia, com fundamentos também nos 

estudos voltados para a administração de conflitos, para a análise de políticas destinadas a 

atender aos anseios de grupos específicos e consequentemente para as relações destes agentes 

para com o comportamento organizacional (AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 1999; 

SILVEIRA, YOSHINAGA, BORBA, 2005; BOAVENTURA ET AL). Ademais, a Teoria dos 

Stakeholders sugere a construção de instrumentos reais e efetivos para a agregação de valor aos 
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empreendedores e aos gerentes, como também a todos os componentes de estruturas 

institucionais (FASSIN, COLLE E FREEMAN, 2016). 

 

2.2.1 Identificação dos Stakeholders 

Compreender a Teoria dos Stakeholders tende a ampliar a visão que se tem sobre quem 

se beneficia ou não de um comportamento, uma decisão, e no contexto deste estudo, das ações 

provenientes do empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha. Inicialmente, 

a Teoria dos Stakeholders se embasava no pensamento de que os investidores, empregados e 

fornecedores eram inputs da firma, a qual transformava esses insumos em produtos finais para 

os clientes, como verificado na Figura 4 (DONALDSON E PRESTON, 1995), o que impedia 

um enfoque voltado para a natureza multifacetada das demandas trabalhadas pela organização 

(ACKERMANN E EDEN, 2011). 

 

Figura 4: Contrastando modelos de firma, modelo de entradas e saídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Donaldson e Preston (1995). 

 

Depreende-se que as setas levam os “insumos” para transformação, sem considerar a 

reposição da matéria utilizada. Recursos humanos, culturais e tecnológicos, eram todos 

considerados como recursos materiais (DONALDSON E PRESON, 1995). Ou seja, o sistema 

descrito na Figura 4 exige que os empregados, os investidores e os fornecedores possuam uma 

fonte inesgotável de recurso e energia para que permaneçam concedendo à firma matérias para 

processamento e posterior entrega aos clientes. 

O primeiro modelo de produção considerava somente as entradas inicias e as saídas, 

ocorridas após o processo de transformação. A relevância do fenômeno estava completamente 

voltada para o produto e o termo recurso costumava fazer referência somente à matéria-prima 
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bruta que sofria alteração e resultava em um produto acabado (DONALDSON E PRESTON, 

1995). 

Pelo fato de os recursos serem finitos e a retroalimentação aos investidores, 

fornecedores e empregados estar comprometida devida ao arquétipo utilizado inicialmente 

pelas organizações, depreendeu-se que um novo sistema de relacionamento seria necessário 

para a continuidade da produção e das relações existentes, para evitar o processo entrópico de 

tais transações e buscando à sobrevivência das próprias dinâmicas institucionais 

(DONALDSON E PRESTON, 1995).  

Infere-se, a partir da Figura 5, que as relações se tornaram mútuas, não havendo, 

aparentemente, prioridade dentre os interesses dos stakeholders (DONALSON E PRESTO, 

1995), o que fica demonstrado pelas setas representativas das trocas entre a firma e as partes 

interessadas, significando retroalimentação e compatibilidade em relação ao grau de impacto 

dos interesses que permeiam todo o ambiente em que se encontram os stakeholders e o contexto 

institucional. 

 

Figura 5: Contrastando modelos de firma, modelo de stakeholders. 

 
Fonte: Donaldson e Preston (1995). 

 

Com o passar do tempo e com a ampliação do horizonte produtivo, depreendeu-se que 

os recursos individuais da firma comportam os equipamentos de capital, habilidades individuais 

dos funcionários, as patentes, as marcas, as finanças, e por isso se faz imprescindível distinguir 

os recursos das capacidades (GRANT, 1991). Apesar de se ampliar o horizonte de recursos, 

ainda é possível inferir uma lógica voltada para o modelo tradicional de produção. Em uma 

concepção complementar, Vargo e Lusch (2004) salientam uma tendência direcionada para uma 
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lógica voltada para serviços, vista como emergente, diferente da lógica dominante a qual é 

centrada no produto (SATO, 2013). 

Observa-se que, em um primeiro momento, as organizações estavam completamente 

voltadas para os interesses dos acionistas, dos shareholders, e eram assim utilizadas para 

atender às expectativas e anseios de um grupo pequeno, apesar de impactar as necessidades de 

diversas outras pessoas que estavam ao redor dos objetivos organizacionais. Campos (2006) 

salienta que “a Teoria dos Stakeholders e a dos Shareholders compartilham a visão econômica 

de que as organizações são nexos de contratos”, um pacto para atendimento aos anseios da 

contratante e às necessidades da contratada. 

Em outra perspectiva, acredita-se que a discussão não deve estar pautada na disputa 

entre a Teoria dos Acionistas e a Teoria dos Stakeholders, mas sim deve ser resultado da busca 

por convergência entre os múltiplos objetivos mediante a construção de um único objetivo 

institucional (SILVEIRA, YOSHINAGA E BORBA, 2005). 

A Teoria dos Stakeholders possibilita compreender a existência de uma série de relações 

entre as diversas partes interessadas que compõe o contexto institucional, as quais são 

estabelecidas não somente mediante os contratos jurídicos e sociais, mas também regradas por 

um contrato ético. Deste modo, percebe-se nitidamente que outros interesses se evidenciam, 

além do econômico, a exemplo de expectativas comportamentais recíprocas (ESTEBAN, 

2007). 

Infere-se que desde o surgimento da vontade dos indivíduos, a organização em grupo 

tem um objetivo compartilhado por aqueles que compõem esse agrupamento, o que antes, 

presumivelmente, acontecia de maneira instintiva, começou a ser orientado pelo atendimento 

de interesses coletivos e individuais (BENGTSSON, 2001; BIRCHALL E SIMMONS, 2004; 

BORDENAVE, 1983). 

Afastando a vontade individual isolada para considerar os interesses de grupos ou 

indivíduos interacionais, “a Teoria dos Stakeholders obrigatoriamente redefine o propósito da 

firma”, segundo Freeman (2001). Assim, a atividade finalística da instituição se converteu para 

a sociedade e para os anseios referentes aos interessados que a cercam e a compõem. Cabe 

ressaltar que, na Teoria dos Stakeholders, inicialmente eram estudados de forma ilustrada os 

grupos de clientes, fornecedores, funcionários, o governo e a comunidade (DONALDSON E 

PRESTON, 1995; FREEMAN, 1984). 

Entretanto, Freeman (2001), em uma revisão posterior à versão do seu modelo original, 

transborda a ênfase para cinco partes interessadas internas, constituídas por financiadores, 

clientes, fornecedores, colaboradores e comunidades, representando stakeholders de um 
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sistema em particular. Ademais, Freeman (2001) ponderou ao menos seis novos interessados 

que estão posicionados no ambiente externo, quais sejam: o governo, os ambientalistas, as 

organizações não-governamentais, alguns críticos, a mídia e alguns outros que se conectam ao 

núcleo interno, considerando que inúmeras alianças podem ser formadas mediante esses grupos 

ou indivíduos específicos (FASSIN, COLLE E FREEMAN, 2016). 

Portanto, tendo em vista o conceito originalmente proposto por Freeman (1984) 

(MITCHELL, AGLE E WOOD, 1997; ESTEBAN, 2007; BOAVENTURA ET AL), adota-se 

que um stakeholder é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelo alcance 

dos objetivos institucionais. 

 

2.2.2 Classificação dos Stakeholders 

Ao adotar a conceituação de Freeman (1984), o significado de stakeholder pode ser 

interpretada sob um ângulo mais abrangente ou sob uma perspectiva mais restrita. O ângulo 

mais abrangente envolve qualquer indivíduo ou grupo que pode ser afetado ou afetar a 

instituição, enquanto que a perspectiva mais restrita inclui aqueles que são vitais para o sucesso 

e sobrevivência da organização (FREEMAN, 2001). 

Mitchell, Agle e Wood (1997) classificam os stakeholders segundo três atributos: o 

poder do stakeholder de influenciar o contexto em que está posicionado; a legitimidade da 

relação do stakeholder com a instituição; e a urgência da reivindicação do stakeholder perante 

o interesse dos demais atores envolvidos. Desta maneira, o poder, a legitimidade e a urgência, 

atributos constantes na Figura 6, desencadeiam sete tipos possíveis de stakeholders, agrupados 

em três áreas, expostos na Figura 7. 
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Figura 6: Classes qualitativas de stakeholders. 

 
Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997). 

 

Considera-se legitimidade como a relação pautada em um contrato, implícito ou formal, 

sendo a presunção de que a vontade de um stakeholder legítimo está coerente com um sistema 

de crenças, valores, normas e definições construídas de maneira coletiva, e o poder como a 

capacidade de influenciar mesmo não possuindo uma reinvindicação legítima (GAGO E 

ANTOLÍN, 2004; AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 1999). No que tange à legitimidade, 

atributos individuais, identidades, experiências colaborativas e origens culturais são 

importantes para o reconhecimento dessa relação de vontade entre as partes interessadas 

(WIJEN E ANSARI, 2007). 

O poder dos stakeholders acontece quando um ator A influencia um outro ator B para 

realizar algo que não teria sido materializado caso o ator A não influenciasse o B (GAGO E 

ANTOLÍN, 2004; AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 1999). O entendimento do poder 

das diversas partes interessadas perpassa pela apreciação crítica dos efeitos de cada concepção 

de poder que os indivíduos possuem, articulando tais concepções com diferentes projetos, e no 

caso do empreendedorismo institucional, utilizado episodicamente pelos agentes a fim de 

garantir seus interesses, em detrimentos dos demais stakeholders (KHAN, MUNIR E 

WILLMONT, 2007). 

No que se refere à urgência, este atributo está caracterizado pelo grau em que uma 

determinada parte interessada exige atenção imediata, fazendo com que o processo se torne 

dinâmico à medida em que a urgência de um determinado stakeholder se sobressaia, uma vez 

que “a urgência dos interessados é uma noção multidimensional que inclui tanto a criticidade 
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como a temporalidade” (AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 1999), representando uma 

demanda irrefutável que precisa ser atendida, o que não significa dizer que irá causar prejuízo 

direto ao macrossistema, tendo em vista que pode ser uma necessidade exclusiva de um 

stakeholder isolado. 

Mitchell, Agle e Wood (1997) argumentam que, de acordo com a predominância dos 

atributos, ou pela quantidade de atributos que o stakeholder detém, este pode ser classificado 

como sendo dormente, discricionário, demandante, dominante, perigoso, dependente ou 

definitivo. Observa-se na Figura 7 a existência de um oitavo conjunto que não pertence aos 

grupos e indivíduos que diretamente influenciam a consecução dos objetivos institucionais, ou 

seja, não possuem poder, nem legitimidade, muitos menos urgência. Por outro lado, para os 

stakeholders, três agrupamentos podem ser identificados. 

 

Figura 7: Tipologia de stakeholder com um, dois ou três atributos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mitchell, Agle e Wood (1997). 

 

Os stakeholders dormentes, discricionários e demandantes são considerados como 

classes com baixa saliência, são latentes, por possuírem somente um atributo. Moderadamente 

salientes são os stakeholder dominantes, perigosos e dependentes, os quais possuem dois 

atributos e realmente têm uma expectativa a ser atendida, são expectantes. E por derradeiro, a 
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combinação dos três atributos resulta em um stakeholder definitivo, com alto nível de saliência 

(MITCHELL, AGLES E WOOD, 1997). 

Os stakeholders podem mudar de categoria conforme seus atributos forem sendo 

ressaltados e transformados. Neste diapasão, não somente os atributos, mas também os 

interesses podem ser alterados, devido a pressões particulares, grupais e universais ou gerais 

(ESTEBAN, 2007), fazendo com que um ator que não possua interesse no objeto de influência 

se transforme em um stakeholder. 

Deste modo, as organizações devem estar atentas e com procedimentos flexíveis bem 

definidos para que a estratégia desenvolvida seja revista caso um stakeholder oscile em sua 

categorização. Para corroborar, Lyra et al. (2009) salientam a necessidade de estabelecer metas 

e objetivos compartilhados para que a relação com os stakeholders faça parte de um processo 

estratégico contínuo, resultando em uma concreta experiência de participação, induzindo os 

mecanismos de colegialidade (BORDENAVE, 1983). 

Percebe-se que a própria evolução dos conceitos expostos por Freeman (1984, 1994, 

2001) permite identificar os principais interessados como sendo aqueles que realmente causam 

impacto na organização. Sendo assim, Mitchell, Agle e Wood (1997) demonstram que um 

stakeholder tem que possuir no mínimo um dos seguintes atributos: poder, legitimidade ou 

urgência. E a partir da preponderância de uma dessas qualidades, os stakeholders podem ser 

classificados como latentes, expectantes ou potenciais, e definitivos, sendo estes últimos os que 

estão ao redor de uma entidade central. 

Infere-se, então, que uma parte interessada pode ser enxergada com base nos mais 

diversos aspectos e características, e por consequência, os próprios stakeholders são 

identificados mediante atributos simples, mas fundamentais e inerentes. Neste aspecto, os 

atributos poder e legitimidade são a interseção entre o Empreendedorismo Institucional e a 

Teoria dos Stakeholders, atributos estes que precisam ser considerados no momento de 

empreender institucionalmente na cadeia produtiva da castanha por intermédio de políticas 

públicas. 

 

2.3 Políticas Públicas 

 O processo político, baseando-se na abordagem teórica sobre empreendedorismo 

institucional, pode ser considerando como um espaço que potencializa o empreendedorismo 

institucional por elaborar estratégias e buscar implantar novos objetivos (STAL, 2011). 

Segundo Buhr (2012), “o desenvolvimento de políticas é um processo institucional”, o qual 
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pode denotar elementos desenvolvidos em ritmos distintos, e por ser um processo, não vincula 

estritamente a política a um problema específico. 

Em âmbito federativo, a República Federativa do Brasil, o Brasil, pode ser visto como 

Estado e como Governo. Um Estado o qual é composto por um agrupado de instituições 

permanentes, a exemplo dos órgãos que compõem os três poderes, que possibilitam a ação do 

governo. E como Governo, representando um conjunto de projetos e programas que podem ser 

oriundos da sociedade e que são para a sociedade (HÖFLING, 2001). 

 Infere-se que as políticas públicas estão relacionadas à função do Estado como Governo, 

uma vez que estas detêm o papel de solucionar problemas e lacunas específicas da sociedade 

(HÖGLING, 2006; SOUZA, 2006; GOTTWEIS, 2007). E com isso, “as políticas e ações 

governamentais conferem identidade aos envolvidos, alteram o cotidiano da cidade e interferem 

na compreensão política de sua cidadania” (PAES DE PAULA, 2005). 

 Existem algumas abordagens para a formulação de políticas públicas (FREY, 2000; 

HÖFLING, 2001; SOUZA, 2006), porém, utilizar-se-á da perspectiva de Ciclo de Políticas 

Públicas, por organizar as ações em etapas interdependentes e sequenciais que permitem 

entender o caráter dinâmico das políticas públicos além de focar tanto nas partes interessadas 

do processo decisório quanto na formulação da política em si (FREY, 2000; SOUZA, 2006; 

SECCHI, 2010). 

 Consoante Frey (2000) e Souza (2006), o ciclo de políticas públicas é formado por seis 

fases, enquanto Secchi (2010) apresenta uma sétima etapa para concluir o ciclo. Assim, por se 

tratarem de etapas semelhantes e pelo fato de a sétima fase envolver o processo de 

encerramento, serão considerados os seguintes estágios: identificação do problema, definição 

da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação de políticas, 

avaliação e extinção. 

 Secchi (2010) se diferencia de Frey (2000) e Souza (2006) ao ressaltar a fase de extinção 

do ciclo de políticas públicas, argumentando que posterior ao fato de a política pública resolver 

o problema que tinha como finalidade solucionar, esta política se esvai, quando não, “as 

políticas públicas, após um período de maturação, institucionalizam-se e criam vida própria” 

(SECCHI, 2010), o que não deveria acontecer. 

Política diz respeito a eventos que estão tanto dentro quanto fora do governo, fatores 

intragovernamentais influenciam as políticas devido à ideologia subjacente e eventos 

extragovernamentais defendem interesses da sociedade mais abrangente (BUHR, 2012). E com 

o decorrer do tempo, uma pequena lista de proposições surge devido ao estreitamento do fluxo 

de políticas, mesmo que não se tenha uma solução para o problema em questão. 
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 Por derradeiro, depreende-se uma vertente direcionada para a Administração Pública 

Social com dimensões sociopolíticas e inclusão de questões participativas e culturais (PAES 

DE PAULA, 2005). Diante deste contexto, as políticas públicas surgem de uma lacuna ou o 

problema reportado pela sociedade e reconhecidos pelos formuladores de políticas a fim de que 

a retórica entre estes dois atores possibilite transformação do ambiente institucional, e no caso 

em questão, que contribua para o empoderamento das comunidades tradicionais e extrativistas. 

 

2.4 Cadeia Produtiva da Castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia 

O extrativismo na Amazônia, por mais que a população tenha se deslocado para as 

cidades, ainda representa uma fonte de renda representativa das comunidades tradicionais. Mais 

especificamente a exploração da castanha-da-amazônia, representa a cultura e aculturação do 

caboclo amazônico, o qual, após a decadência da exploração de borracha nos seringais, que 

também era um insumo bastante comercializado (PEDROZO ET AL. 2011; SOUZA FILHO 

ET AL., 2014; ALMEIDA, 2015), partiu para outras diversas atividades para obter renda e 

garantir a sobrevivência perante as relações econômicas que começaram a adentrar cada vez 

mais no cenário da floresta. 

De igual modo aos demais insumos fornecidos pela floresta Amazônica, a origem da 

castanha permeia a época em que a outras civilizações chegaram na região. Consoante Almeida 

(2015), “a primeira informação sobre as castanhas da região amazônica, surgiu a partir das 

expedições realizadas entre 1567 e 1569”. Infere-se que a castanha começou a ser explorada 

desde a colonização da América pelos europeus, e assim tornou-se fonte de trabalho e de 

geração de renda para muitas comunidades amazônidas (JUSTEN E PAES-DE-SOUZA, 2007). 

 Em consonância com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

(2017), a produção brasileira de castanha, na década de 1990, alcançou em torno de 50 mil 

toneladas, o ápice. Entretanto, os picos de aumento e decréscimo da produção, traziam oscilação 

nos preços de comercialização e no próprio interesse dos extrativistas em coletar a castanha, 

devido ao grande esforço exigido e a localização de algumas castanheiras. 

Segundo Pedrozo et al. (2011) a cadeia produtiva da castanha-da-amazônia está 

organizada em três etapas, conforme Figura 8, quais sejam: processos, produtos e mercados. 

Uma cadeia produtiva é um sistema constituído por agentes envolvidos em um processo 

interdependente, por meio de um fluxo de produtos e serviços em uma direção compondo um 

conjunto de etapas sequenciais pelas quais transitam, são transformados e transferidos diversos 

insumos (PADILHA E BOMTEMPO, 1999). 
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Este sistema engloba os participantes envolvidos na produção, transformação e na 

comercialização de um produto, sendo composta por um conjunto de componentes interativos 

e etapas consecutivas, que vão desde os fornecedores de serviços e insumos até os consumidores 

finais de produtos e subprodutos, passando pelos sistemas produtivos agropecuários e 

agroflorestais, mediante o processamento, a transformação, a distribuição, até alcançar a 

comercialização (FIGUEIREDO E PRESCOTT, 2004; PROCHNIK E HAGUENAUER, 

2001). 

 

Figura 8: Cadeia produtiva da castanha-da-amazônia. 

 
Fonte: Pedrozo et al. (2011). 

 

Os processos envolvem a coleta do ouriço na floresta pelos extrativistas, o qual é cortado 

para a retirada da castanha com casca e enviado para o beneficiamento para extração das 

amêndoas, quando então se realiza o processo de secagem que dá origem ao produto pronto 

para consumo (PEDROZO ET AL., 2011). A fase de produtos consiste na concepção do produto 

in natura resultante do trabalho dos próprios coletores como também de associações e 

cooperativas, que diz respeito ao produto pronto para o consumo ou como insumo para outros 

produtos (PEDROZO ET AL., 2011). Complementarmente, a terceira etapa, consiste no 

mercado propriamente dito, o consumo, momento no qual os comerciantes transformam os 

ouriços em artesanatos, a amêndoa in natura em óleos, e vários outros objetos (PEDROZO ET. 

AL., 2011). 
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Por meio da cadeia produtiva, existe a possibilidade de que cada produto possua e 

promova interrelações entre os interessados que a compõem e, de alguma forma, dela 

participam, interdependente do posicionamento, não se restringindo a determinadas regiões ou 

localidades. No caso cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no Estado de Rondônia, esta 

cadeia se encontra exposta na Figura 9: 

 

Figura 9: Cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no estado de Rondônia. 

 
Fonte: Melo (2015). 

 

 A cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no âmbito do Estado de Rondônia conta 

com cinco momentos definidos: (1) Castanhais; (2) Castanheiros; (3) Comprador; (4) Indústria; 

e (5) Comércio. Sendo que os castanhais são encontrados nos municípios de Alvorada d’Oeste, 

Ariquemes, Buritis, Cacoal, Costa Marques, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, 

Nova Mamoré, Presidente Médici, Porto Velho, São Francisco do Guaporé, São Miguel do 

Guaporé e Seringueiras (MELO, 2015). 

 Nas etapas Castanhais e Castanheiro, são observados agroextrativistas, proprietários de 

terras, coletores nômades, nômades ilegais e indígenas que coletam o ouriço da castanha e os 

amontoam em pontos da floresta. Relacionadas aos demais momentos e aos escopos de Políticas 

Públicas, Serviço Sanitário, Agente Financiador e Estudos & Pesquisas, estão os seguintes 

atores: vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

Bancos, EMATER e o Governo Federal (MELO, 2015). 
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 Observa-se, então, diversos stakeholders que circundam e compõem a cadeia produtiva 

da Castanha-da-Amazônia no estado de Rondônia, os quais possuem níveis de poder e de 

legitimidade variados, influenciando, e sendo influenciados, pelas ações e significados que 

caracterizam essa cadeia produtiva, onde a Administração Pública ainda abarca uma boa parte 

dos atores envolvidos na cadeia da castanha-da-amazônia. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com fundamento na teoria, definiram-se as variáveis, e por meio da operacionalização, 

demonstra-se como as variáveis serão trabalhadas. A base teórica se entrelaça com o problema 

de pesquisa, e este almeja descobrir qual o estágio do Empreendedorismo Institucional na 

cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no estado de Rondônia. Assim, por ser primordial 

a ligação entre teoria e prática (BRUYNE, HERMAN E SHOUTHEETE, 1997), os 

fundamentos teóricos foram delineando o que deveria conter na metodologia da pesquisa para 

que a prática possa ser compreendida. 

 Saccol (2009, pp. 251-254) relata que um paradigma de pesquisa está relacionado a 

determinadas crenças e pressupostos que se tem sobre a realidade e sobre a forma como se 

acredita que o conhecimento humano se constrói, o modo epistemológico, não se referindo 

exatamente a métodos de pesquisa, mas sim a visões de mundo. Cabe ainda pontuar a afirmação 

de Morgan (2005), o qual salienta que “a ortodoxia na teoria das organizações se desenvolveu 

com base em metáforas que refletem os pressupostos do paradigma funcionalista”, alegação a 

qual, aparentemente, destinaria um estudo pautado em empreendedorismo institucional para um 

paradigma funcionalista. 

Entretanto, por mais que a teoria das organizações possua forte relação com o paradigma 

funcionalista (MORGAN, 2005), quanto aos pressupostos epistemológicos, trata-se uma 

pesquisa pós-positivista, onde o investigador trabalha de “cima para baixo”, a partir de uma 

teoria para hipóteses (CRESWELL, 2013). No entanto, possui uma sutil visão de mundo 

construtivista, considerando que, no momento de coleta de dados, estes foram coletados por 

meio de pesquisador que visitou os participantes em seus locais naturais para colher os dados, 

gotejando a interação entre crenças e significados decorrente da experiência e do contato, na 

organização dos dados.  

No que tange à metodologia e à retórica, observa-se que permanece se tratando de um 

trabalho pautado no pós-positivismo, por possuir uma lógica dedutiva em que os fundamentos 

teóricos são o ponto de partida, de igual modo por possuir um estilo formal, embasado nas 

definições provenientes dos fundamentos conceituais, respectivamente. E por conta desse 

paradigma pós-positivista, busca-se descrever adequadamente este exame científico social para 

que, qualquer outro cientista social, independente das convicções pessoais, possa replicar o 

exame com resultados semelhantes (BABBIE, 1999). 

Quanto à generalização, pontua-se que a verdade de um enunciado universal pode, de 

um modo ou de outro, ser reduzido a verdades de enunciados singulares que, por meio da 

experiência, serão tidos como verdadeiros (POPPER, 1974). Esta visão ressalta a importância 
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de fenômenos individuais para corroborar com a veracidade e cientificidade de enunciados 

universais, neste contexto, o locus deste trabalho possui singularidade que busca contribuir para 

generalizações futuras por meio da consecução do objetivo geral desta pesquisa, de modo que 

ocorra a aplicação do mesmo esboço de lei ou lei científica a situações semelhantes (KUHN, 

2006), o que será observado somente em pesquisas posteriores. 

Neste ínterim, ousar expor os pressupostos epistemológicos e os paradigmas deste 

trabalho visa auxiliar os leitores a compreenderem a visão de mundo deste estudo, sendo 

necessário, de modo complementar, descrever os métodos que consubstanciaram a construção 

dos fundamentos teóricos, a coleta e a análise de dados, e as classificações desta pesquisa em 

relação a aspectos determinados no campo da metodologia. 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa 

 Para auxiliar na identificação da metodologia deste estudo, ressalta-se que a pesquisa 

pode ser classificada a partir de diversas perspectivas, quanto aos procedimentos, aos objetivos, 

à abordagem, e quanto a outros aspectos inerentes aos estudos científicos. Para classificar este 

estudo, foi considerado que a pesquisa científica pode ser classificada em consonância com as 

tipologias descritas no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Tipologias da pesquisa. 

Aspectos Tipologias da Pesquisa 

Quanto à Natureza 
Básica 

Aplicada 

Quantos aos Objetivos 

Exploratória 

Descritiva 

Explicativa 

Quanto à Abordagem 
Qualitativa 

Quantitativa 

Quantos aos Procedimentos 

Documental 

Bibliográfica 

Survey 

Dentre outros 

Fonte: A partir de Vianna (2016). 

 

 Certos aspectos possuem maior afinidade com outros, ou seja, uma pesquisa de um 

determinado tipo no que diz respeito à natureza, possui maior possibilidade de ser de um tipo 

específico no que tange à abordagem. Neste contexto, pesquisas classificadas como exploratória 

tende a ser pesquisa de natureza básica, e estudos com procedimentos bibliográficos detém boas 

chances de se encontrarem em uma abordagem qualitativa, entretanto, tais vinculações não são 

fixas (GIL, 2002; MARCONI E LAKATOS, 2003). 
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3.1.1 Quanto à Natureza 

 Existem a investigação básica, pura, fundamental, e a investigação aplicada, construtiva, 

utilitária, sendo que a primeira busca o progresso científico, acrescenta conhecimentos teóricos, 

sem se interessar diretamente em possíveis aplicações práticas, buscando a generalização, 

enquanto a segunda, a qual guarda íntima relação com a básica, preocupa-se com a aplicação 

imediata sobre uma realidade circunstancial, para atuar, modificar, construir, geralmente 

efetivada por meio do assistente social ordinário (ANDER-EGG, 1978, pp. 33-34). 

 Por mais que esta pesquisa contribua diretamente para a evolução teórica a respeito do 

Empreendedorismo Institucional, da Teoria dos Stakeholders e para a própria literatura sobre a 

cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, a análise do estágio de empreendedorismo 

institucional como objetivo geral almeja beneficiar, na prática, o desenvolvimento do 

empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha. Análise a qual será construída 

a partir da realidade contingencial do Estado de Rondônia, porém, que tende a ser uma base 

para que se expanda em outras realidades. 

 Considerando que a preocupação desta pesquisa vai além dos descobrimentos e avanços 

da investigação básica (ANDER-EGG, 1978, pp. 34), classifica-se, então, este estudo como de 

natureza aplicada, e demonstra-se a preocupação com a validade deste trabalho pelo conjunto 

de operações metodológicas descritas (BRUYNE, HERMAN E SHOUTHEETE, 1997). 

 

3.1.2 Quantos aos Objetivos 

 No que tange aos objetivos, este estudo se classifica como uma pesquisa exploratória 

por avaliar uma situação concreta (MARCONI E LAKATOS, 2003) que, apesar de 

parcialmente conhecida, devido ao fato de o locus do trabalho, a cadeia produtiva da castanha 

no estado de Rondônia, ser conhecido, busca o aprimoramento de ideias e a descoberta de 

intuições (GIL, 2002). 

 Objetivando ainda relacionar os atributos poder e legitimidade com o 

Empreendedorismo Institucional, entrelaçando-os com a Teoria dos Stakeholders, esta pesquisa 

tem cunho de estudo descritivo, por considerar a descrição das características do fenômeno e o 

estabelecimento das relações visando associar as variáveis (GIL, 2002) entre os estágios e os 

atributos do empreendedor institucional na realidade do local pesquisado. 

 Ressalta que “algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. Nesse 

caso, tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima da explicativa” (GIL, 2002). E em outro 
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ponto, Gil (2002) explicita a existência de “pesquisa que, embora definidas como descritivas 

com base em seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do 

problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias”. 

 Diante deste cenário, infere-se que se trata de uma pesquisa exploratória e descritiva, 

por explorar um fenômeno por meio de uma lente teórica ainda não utilizada e descrever as 

interações entre os atributos de uma teoria e os estágio conceituais de outra a fim de efetivar 

implementações práticas. Apesar de abrangente, não se classifica como explicativa porque não 

se almeja, neste trabalho, explicar os motivos que sustentam as possíveis interações. 

 

3.1.3 Quanto à Abordagem 

A lente utilizada para enxergar a cadeia produtiva da castanha-da-amazônia no estado 

de Rondônia é o Empreendedorismo Institucional, pautando-se na orientação de que o 

pesquisador qualitativo utiliza, com frequência, lentes teóricas e conceituais para enxergar seus 

estudos porque um problema precisa ser explorado ou vozes silenciadas precisam ser escutadas 

(CRESWELL, 2010, pp. 209; CRESWELL, 2014, pp. 52). Embora qualitativa, esta pesquisa 

considera o descrito por Creswell (2013), de que “a complexidade dos nossos problemas de 

pesquisa requer respostas que estão além de simples números em um sentido quantitativo ou de 

palavras em um sentindo qualitativo”. 

Creswell (2010, pp. 208) aborda as seguintes características da pesquisa qualitativa: 

ambiente natural; o pesquisador como instrumento fundamental; múltiplas fontes de dados; 

análise de dados indutiva; significados dos participantes; projeto emergente; lente teórica; 

interpretativo; e relato holístico. Porém, pontua que tais características não possuem uma ordem 

determinada de importância. Ademais, mesmo que se trate de uma análise de dados dedutiva a 

partir das concepções teóricas estabelecidas, esta perspectiva não proporciona a 

descaracterização de uma pesquisa qualitativa. 

Sob um enfoque mais orientativo, Creswell (2014) argumenta que o processo de 

pesquisa qualitativa possui cinco fases, sendo que na fase 1: o pesquisador é tido como um 

sujeito multicultural; na fase 2: desenvolvem-se os paradigmas e as perspectivas teóricas; na 

fase 3: delineiam-se as estratégias de pesquisa; na fase 4: estruturam-se os métodos de coleta e 

análise; e na fase 5: a arte, a prática e a política da interpretação e avaliação acontecem. Para 

tanto, a Figura 10 expõe as fases realizadas neste estudo: 
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Figura 10: Fases da pesquisa. 

 
Fonte: Elaborado a partir de Creswell (2014). 

  

O estabelecimento de fases auxilia ainda na compreensão de quais técnicas e 

procedimentos foram utilizados para analisar os dados e a escolha da abordagem metodológica 

que foi delineada paralelamente aos fundamentos teóricos. Como preceitua Saunders, Lewis e 

Thornhill (2011), os estágios apoiam a estratégia da pesquisa e os métodos escolhidos como 

parte dessa estratégia para que as peças originadas de cada fase possam se encaixar formado 

um objeto ausente de arestas metodológicas. 

Entretanto, idas e vindas entre os estágios, como também entre o alinhamento da análise 

dos dados com compreensões da teoria sob o prisma da análise pretendida, foram necessárias 

para que o escopo deste trabalho permanecesse ajustado, devido ao fato de que o plano inicial 

de um estudo qualitativo não pode ser rigidamente prescrito, tendo em vista que as fases do 

processo podem mudar ou se deslocar por conta da própria essência dos estudos qualitativos 

(CRESWELL, 2010, 209). 

 

3.1.4 Quantos aos Procedimentos 

 Como sendo uma pesquisa aplicada, exploratória, descritiva e qualitativa, a utilização 

de um único método pelos pesquisadores sociais tende a limitar gravemente a capacidade de 

compreender o fenômeno (BABBIE, 1999). Para ampliar a visualização do mundo pesquisado, 

este estudo trabalha com dois tipos basilares de procedimentos, os quais classificam esta 

pesquisa como sendo documental e bibliográfica. 

 Grande similaridade possuem entre a pesquisa documental e a bibliográfica, 

encontrando-se a principal diferença nos materiais que consubstanciam o estudo, sendo que 

para a primeira, os materiais ainda não sofreram um tratamento analítico, foram publicados em 

fontes primárias que, geralmente, preocuparam-se somente com a exposição (GIL, 2002; 

Fase 1: 
Consideração 

das crenças e 

opiniões do 

pesquisador a 

partir das 

histórias 

pessoais deste 

autor. 

Fase 2: 
Verificação 

quanto à 

utilização dos 

atributos 

poder e 

legitimidade 

no aspecto da 

mudança 

institucional. 

Fase 3: 
Adoção de 

procedimentos 

metodológicos 

como  coleta 

de normas e 

elaboração do 

roteiro da 

entrevista. 

Fase 4: 
Análise dos 

dados sob a 

lente teórica 

delimitada nos 

fundamentos 

teóricos. 

Fase 5: 
Interpretação 

dos dados e 

apresentação 

dos resultados 

da pesquisa. 
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MARCONI E LAKATOS, 2003), enquanto que para a segunda, os materiais foram elaborados, 

formatados e analisados (GIL, 2002). 

 Os dados da pesquisa documental podem ser escritos ou não escritos, contemporâneos, 

retrospectivos, primários ou secundários, oriundos de arquivos públicos ou particulares, o que 

concede vantagens aos trabalhos documentais pelos documentos serem uma fonte rica e estável 

de dados bem como pelo custo reduzido para a realização do estudo, porém, possui a fragilidade 

devido à subjetividade dos documentos (GIL, 2002; MARCONI E LAKATOS, 2003). 

Fragilidade esta que buscou ser superada por meio de entrevistas com atores-chaves e apoio 

dos procedimentos dos estudos bibliográficos. 

 No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, possui base 

principalmente em artigos científicos e livros, porém, sofre críticas por, muitas vezes, as fontes 

secundárias apresentarem dados processados ou coletados de maneira equivocada (GIL, 2002; 

MARCONI E LAKATOS, 2003). Diante de tal crítica, este trabalho objetivou triangular os 

dados provenientes das perspectivas bibliográfica e documental com as falas dos entrevistados, 

a fim de localizar pontos comuns e interações. 

 Ainda no âmbito da pesquisa bibliográfica, tem-se a chamada “bibliografia estatística”, 

ou bibliometria, que se caracteriza como uma técnica quantitativa e estatística de medição dos 

índices de produção e disseminação do conhecimento científico, utilizando métodos 

quantitativos para avaliar a produção, disseminação e uso da informação registrada (VANTI, 

2002; ARAÚJO, 2006), diferenciando-se da revisão bibliográfica tradicional, narrativa 

(BOTELHO, 2011). 

A bibliometria, tendo em vista que este método busca o mapeamento das origens dos 

conceitos pesquisados, aponta as lentes teóricas principais e as motivações da pesquisa 

(CHUEKE E AMATUCCI, 2015; GUEDES E BORSCHIVER, 2005). A bibliometria também 

considera os estudos mediante uma perspectiva quantitativa da produção, disseminação e 

utilização da informação, desenvolvendo padrões matemáticos para mensurar esse processo 

(GUEDES E BORSCHIVER, 2005; VANTI, 2002). Em conformidade com Chueke e 

Amatucci (2015), “no campo das ciências sociais aplicadas, os estudos bibliométricos se 

concentram em examinar a produção de artigos em um determinado campo de saber”. 

Araújo (2006) ressalta que “a bibliometria originalmente conhecida como ‘bibliografia 

estatística’ [...] utiliza mais métodos quantitativos do que discursivos. Assim, a utilização de 

métodos quantitativos na busca por avaliação objetiva da produção científica é o ponto central 

da análise bibliométrica”. Para complementar a assimilação sobre este procedimento, cabe 

expor três leis da bibliometria: 
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Quadro 2: Leis da bibliometria. 

Lei de Lotka Lei de Dispersão Lei de Zipf 

Significar dizer que uma grande 

proporção da produção científica 

está sendo desenvolvida por um 

pequeno número de autores, e 

uma larga quantidade de 

pequenos autores se iguala, em 

produção, ao pequeno número 

de grandes autores. 

Constata que mais da metade da 

totalidade de artigos úteis, core, 

para o campo científico não 

estavam sendo considerados 

pelos serviços de indexação e 

resumos, encontrando-se uma 

dispersão de um determinando 

assunto em um mesmo grupo de 

periódicos. 

Demonstra a correlação 

existente entre palavras num 

determinado local, explicitando 

que a frequência do 

aparecimento das palavras em 

vários textos, ocasiona uma lista 

organizada de termos de uma 

determinada disciplina ou 

assunto. 

Fonte: Araújo (2006); Chueke e Amatucci (2015); Guedes e Borschiver (2005); Vanti (2002). 

 

 Pautando-se na Lei de Lotka, que aponta para a produtividade dos autores (VANTI, 

2002), formulou-se a lei do elitismo, a qual afirma que o “número de membros da elite 

corresponde à raiz quadrada do número total de autores, e a metade do total da produção é 

considerado o critério para se saber se a elite é produtiva ou não” (ARAÚJO, 2006). No que 

tange à Lei de Dispersão, cabe ressaltar o conceito de produtividade relativa, o qual argumenta 

que um determinado grupo de periódicos de uma área específica não está composto dos 

periódicos mais voltados para a temática própria. 

 Em relação à Lei de Zipf, infere-se a existência de uma economia no uso de palavras, e 

se houver a tendência de utilizar um mínimo de palavras, significa dizer que as palavras não se 

dispersarão, muito pelo contrário, as palavras tendem a ser repetidas, indicando assim que se 

trata de uma temática que pode ser caracterizada por uma lista organizada de termos relativos 

a um determinando assunto ou disciplina (ARAÚJO, 2006; VANTI, 2002). 

Guedes e Borschiver (2005) evidenciam que o padrão de distribuição das leis e dos 

princípios bibliométricos segue a máxima: “poucos com muito e muito com poucos”. Ademais, 

estes autores afirmam que a quantidade de citações pode ser um critério utilizado na 

bibliometria, como um critério direcionador para avaliações dos trabalhos. 

No que se refere à delimitação dos critérios que orientarão tanto a bibliometria quantos 

os demais procedimentos, a adoção de critérios para incluir ou excluir os trabalhos precisam 

estar explícitos na pesquisa, além do fato de que devem ser objetivos e claros (BOTELHO, 

CUNHA E MACEDO, 2011), o que não impede a reorganização no processo de busca dos 

estudos. 

Para complementar os critérios, Vanti (2002) realça que “os índices bibliométricos 

também são utilizados para avaliar a produtividade e a qualidade da pesquisa dos cientistas, por 

meio da medição com base nos números de publicações”. Além disso, Araújo (2006), Botelho, 

Cunha e Macedo (2011), como o próprio Vanti (2002), evidenciam a possibilidade de incluir o 
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critério ‘fator de impacto’ para filtrar os estudos. De modo semelhante, neste estudo utilizou-se 

a classificação de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

Tida como uma revisão bibliográfica sistemática (BOTELHO, 2011), foi utilizada, neste 

trabalho, a bibliometria como método para encontrar os principais referenciais teóricos a 

respeito do Empreendedorismo Institucional, temática esta que foi escolhida devido a fatores 

internos e externos, como aptidões, tendências e background do pesquisador e 

contemporaneidade, estudo global do tema e lacunas teóricas a serem supridas (MARCONI E 

LAKATOS, 2003). 

 

3.2 Construção dos Fundamentos Teóricos 

 A teoria orienta a investigação, oferece um sistema conceitual e classificatório, 

sistematiza os atos, indica áreas não exploradas do conhecimento, o que alicerça a ciência em 

um intrincado e inseparável mutualismo entre a teoria e a realidade, sendo passível de avanço 

mediante o feedback entre teoria e investigação, ou seja, a teoria e a investigação empírica não 

são elementos contrapostos (ANDER-EGG, 1978, pp. 30-33). 

 

3.2.1 Empreendedorismo Institucional 

Utilizou-se da ferramenta Publish or Perish, a qual busca artigos de acordo com os 

critérios informados pelo usuário. Assim, no campo All of the Words, pesquisou-se a temática 

mediante a língua inglesa, Institutional Entrepreneurship, sendo posteriormente exportado para 

o software Excel. Ainda assim, no espaço Any of the Words, novamente fez uma pesquisa 

utilizando o termo Institutional Entrepreneurship, a fim de também extrair tais dados para o 

software Excel e assim estabelecer critérios de delimitação para a bibliometria. 

Para esta busca por meio da ferramenta Publish or Perish, foi utilizada a base de dados 

do Google Acadêmico, por possuir maior abrangência para a busca de artigos científicos 

(PUCCINI ET AL., 2015), “considerando que indexa documentos não contemplados por outras 

bases de dados” (MUGNAINI E STREHL, 2008). 

 Realizou-se a consolidação dos dados encontrados nos dois campos para então excluir 

os trabalhos que estavam em formato DOC, os livros e os estudos que apareceram somente 

como sendo citações. Logo, permaneceram as pesquisas em formato PDF e HTML, além dos 

estudos que não possuíam classificação específica. Após os critérios, para a pesquisa em All of 

the Words foram encontrados 981 trabalhos, e em Any of the Words se apresentaram 984 

estudos. Somaram-se os dados, excluíram-se as pesquisas duplicadas e restaram 1382 trabalhos. 
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 Observa-se nos 1382 estudos que o número de citações variou de 10.579 citações para 

o artigo mais citado, e somente uma citação para a pesquisa menos citada, encontrando-se 

trabalhos desde 1931 até 2016, representando um vasto horizonte temporal. Logo, para 

delimitar os estudos, procurou-se somente pesquisas que continham no título a expressão 

Institutional Entrepreneurship, quando então foram listados 105 trabalhos que atendiam ao 

critério exposto. 

 Os 105 estudos foram buscados na rede mundial de computadores com o objetivo de 

que a partir do referido momento, fosse realizada a leitura dos títulos e resumos. Entretanto, 

foram encontrados somente 90 arquivos, em formato PDF, para realização da leitura dos títulos 

e resumos de cada pesquisa, depreendendo-se que a quantidade de vezes a qual os trabalhos 

foram citados reduziu para 1550 referente ao trabalho mais citado cujo título contém a 

terminologia Institutional Entrepreneurship, e duas citações para o estudo menos citado. Os 90 

estudos foram relacionados em conformidade com a classificação de periódicos da CAPES, e 

almejando à uma base consistente, optou-se por trabalhar somente com as pesquisas publicadas 

em periódicos A1 e A2. 

 O critério de analisar especificamente os artigos publicados em periódicos A1 e A2, 

apresentou 20 estudos, dentre os 90 encontrados na internet. Cabe pontuar que foram 

considerados os disponíveis na internet em virtude da possibilidade de acesso e leitura. Visando 

ao aprofundamento nos 20 trabalhos remanescentes e o conhecimento do histórico destes 20 

estudos, foi realizada a busca dos referidos trabalhos na base Scopus, porém, 3 trabalhos não 

foram encontrados na referida plataforma. Deste modo, procedeu-se a leitura de 17 pesquisas a 

respeito de Empreendedorismo Institucional. 

Torna-se importante salientar que foram realizados procedimentos metodológicos a fim 

de encontrar pesquisas desenvolvidas na língua portuguesa, ou seja, ao invés de buscar por 

Institutional Entrepreneurship, procurou-se por Empreendedorismo Institucional, entretanto, 

após verificar os trabalhos que continham no título o termo Empreendedorismo Institucional, 

somente 22 estudos permaneceram na listagem, sendo que o trabalho que mais foi citado 

possuía cinco citações desde 2011. 

 Considerando a disparidade dos dados obtidos mediante as expressões Institutional 

Entrepreneurship e Empreendedorismo Institucional, optou-se por desenvolver este trabalho 

com as pesquisas oriundas da língua inglesa pela vasta utilização no meio científico. 

 Depreende-se que o método bibliométrico possibilitou verificar como o conhecimento 

relativo ao Empreendedorismo Institucional tem sido produzido. Ademais, mediante a leitura 

dos artigos produzidos em anos mais recentes foi possível observar que dos dezessete artigos, 
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alguns publicados em 2002, 2004, 2005 e 2006 foram referências para as pesquisas realizadas 

nos anos posteriores, os quais aparecem como citações nos artigos mais recentes. 

 

3.2.2 Teoria dos Stakeholders 

Em relação à Teoria dos Stakeholders, também se realizou uma busca por intermédio da 

ferramenta Publish or Perish e no banco de dados do Google Acadêmico, sendo pesquisada no 

campo All of the Words, a expressão ‘Teoria dos Stakeholders’, a qual resultou em mais de 990 

trabalhos. Após, extraiu-se os dados para uma planilha eletrônica, selecionando somente o type 

PDF e HTML. Tanto para o Empreendedorismo Institucional quanto para a Teoria dos 

Stakeholders foram selecionados estes tipos devido à disponibilidade de acesso que possuem. 

Visando aumentar o horizonte do referencial teórico, buscou-se também na rede 

mundial de computadores, por meio da plataforma Google, o título Stakeholder Theory, quando 

também foi encontrada uma série de pesquisas. Assim, posterior à seleção dos arquivos em 

formato PDF e HTML, como também aos encontrados na internet, os trabalhos foram 

classificados dos mais citados para os menos citados, buscando então somente os estudos que 

continham em seu título a palavra Stakeholder, a fim de delimitar o campo de busca no que 

concerne à lente teórica adotada. 

Em seguida aos procedimentos descritos acima, foram averiguados os cinco primeiros 

trabalhos mais citados encontrados pelo software Publish or Perish, e com base em periódicos 

classificados pela plataforma da CAPES, como A1, A2 e B1, extraiu-se as referências mais 

utilizadas a fim de trabalhar com as pesquisas essenciais para o desenvolvimento da Teoria dos 

Stakeholders. 

Depreendeu-se que Freeman (1984) foi um dos percursores desta teoria e que o modelo 

apresentado por Donaldson e Preston (1995) se mostrou na vanguarda ao considerar uma troca 

mútua entre as partes interessadas e um ator central, o que também foi considerado por Freeman 

(2001). Entretanto, observa-se que Mitchell, Agle e Wood (1997) especificaram atributos que 

permitem tanto a identificação dos stakeholders, como classificação e agrupamento das partes 

interessadas em tipologias distintas às anteriores. 

A partir da percepção de que o poder, a legitimidade e a urgência são características dos 

stakeholders, foram pesquisados outros trabalhos - também mediante a utilização da ferramenta 

Publish or Perish - que se utilizavam destes três atributos para caracterização dos stakeholders, 

como Agle, Mitchell e Sonnenfeld (1999) e Gago e Antolín (2004), a fim de consolidar medidas 

corretas e já utilizadas, com níveis satisfatórios de confiabilidade e validade, para orientar este 

estudo. 
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3.3 Coleta de Dados 

 Embasando-se no princípio constitucional da legalidade, exposto no artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, adotou-se como premissa o fato de que as políticas públicas 

estariam formalizadas por meio de leis, uma vez que o princípio da legalidade administrativa 

determina que o administrador público somente poderá adotar, ou não, ações e decisões 

previstas em lei. Assim, para pesquisar as políticas públicas do Estado de Rondônia 

direcionadas à cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia, foi acessado o sítio eletrônico da 

Assembleia Legislativa Estadual a fim de encontrar um banco de leis disponibilizados para 

pesquisa, como também buscadas normas no âmbito da Casa Civil do Estado de Rondônia. 

No site da Assemble Legislativo do Estado de Rondônia (ALE/RO) foi encontrado um 

Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) relativo à legislação estadual. No campo 

‘Busca por palavra-chave’ foi inserido o substantivo ‘castanha’, encontrando quatro 

documentos nomeados como indicações, sendo que um extrapolou o horizonte temporal 

delimitado, e um projeto de lei que foi convertido na Lei n. 2.856, de 1º de outubro de 2012, 

totalizando três indicações e uma lei ordinária. 

As três indicações continham na ementa a frase ‘mini-fábrica de beneficiamento de 

Castanha’ referentes aos municípios de Costa Marques, Guajará-Mirim e Seringueiras. Diante 

disto e da relação da palavra ‘cooperativa’ com o objeto estudado, pesquisou-se no SAPL o 

substantivo ‘cooperativa’, apresentando três resultados, porém, dois não continham referência 

aos três municípios descritos, eram indicações parlamentares para outro objeto, nem possuíam 

no texto da ementa palavras ou termos relacionados a ‘extrativo’ ou ‘extrativismo’ e ‘florestal’ 

ou ‘vegetal’, e o terceiro dizia respeito à um projeto de lei que não se transformou em norma, 

desatendendo aos critérios da pesquisa. 

Haja vista a relação do termo ‘beneficiamento’ com o propósito do objetivo específico, 

foi realizada pesquisa no SAPL informando no campo ‘Busca por palavra-chave’ a expressão 

‘beneficiamento’, resultando em nove matérias encontradas, porém, somente três tinham 

relação com castanha, as quais foram anteriormente consideradas para os fins desta pesquisa, 

quais sejam as Indicações n. 3.185/2016, n. 3.612/2017 e n. 3.703/2017. Os demais resultados 

faziam menção a leite e outros produtos de origem animal. 

Continuando a busca atinente a unidade federativa estudada, foi encontrado o Sistema 

de Consulta à Legislação (CONSULEGIS) da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, 

que possui uma base de dados composta de Decretos-Lei, Leis Complementares, Leis 

Ordinárias e Decretos. Pesquisou-se na aba ‘Busca Geral’, no campo ‘conteúdo’, informações 
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referentes ao substantivo ‘castanha’, resultado em duas leis encontradas, sendo a Lei n. 

2.856/2012, mencionada anteriormente, e a Lei n. 29, de 10 de setembro de 1984. 

Ainda no CONSULEGIS, buscou-se no campo ‘conteúdo’ a palavra ‘cooperativa’, 

encontrando cerca de 256 resultados. Foram verificadas as ementas dos 256 resultados, dentre 

decretos e leis, e analisado o inteiro teor de vinte legislações, por conterem em suas ementas 

expressões relativas a ‘extrativo’ ou ‘extrativismo’, ‘florestal’ ou ‘vegetal’ e demonstrarem 

possíveis interações com o campo deste estudo, qual seja a cadeia produtiva da castanha. 

Realizada a análise das vinte legislações, foram contempladas as Leis Complementares 

n. 61/1992, n. 406/2007, n. 714/2013 e n. 886/2016, as Leis n. 1.143/2002 e n. 3.888/2016 e os 

Decretos n. 5.884/1993 e 12.447/2006, totalizando oito legislações encontradas nesta última 

estratégia de busca no CONSULEGIS. Cabe evidenciar que, para este estudo, quando for 

abordado somente ‘lei’, trata-se de lei ordinária, e quando se tratar de lei complementar, 

propriamente dita, será adotada a nomenclatura conjunta. 

Sabendo que determinadas políticas públicas são de competência do governo federal, 

pesquisou-se no Portal da Legislação da União, por meio do instrumento Pesquisa de 

Legislação, considerando todos os tipos de atos que continham a palavra ‘castanha’, ou termos 

semelhantes, por meio da pesquisa avançada, de 1 de janeiro de 1980 a 31 de dezembro de 

2017, resultando em 77 atos encontrados, os quais tiveram suas ementas analisadas. 

Primeiramente, foram desconsiderados os atos revogados, restando 72 atos aptos. Após 

este primeiro passo, a análise das ementas dos atos remanescentes considerou o aspecto 

geográfico, excluindo as normas em que as ementas diziam respeito diretamente a outros 

Estados que não fossem Rondônia. Decorrente do critério geográfico, remanesceram somente 

oito atos, os quais tiveram seu conteúdo todo analisado, encontrando referência à castanha, ou 

termos semelhantes, a exemplo de ‘castanheira’ e ‘castanhal’, e que também dizem respeito ao 

estado de Rondônia. 

Visando encontrar o máximo de informações, novas pesquisas foram realizadas no 

Portal da Legislação do governo federal. A segunda pesquisa buscou termos exatos à palavra 

‘castanha’, no horizonte de tempo determinado neste estudo, resultando em dez atos 

encontrados que continham o termo ‘castanha’. E a terceira busca foi uma pesquisa simples, 

independente do lapso temporal, pesquisando termos exatos ao substantivo ‘castanha’, a qual 

resultou em vinte resultados. Somados aos oito atos remanescentes, foram encontrados 38 atos, 

porém, foram excluídos trinta dados duplicados como também desconsiderados os revogados e 

os que foram publicados fora do limite temporal fixado nesta pesquisa, permanecendo os oito 

atos encontrados a princípio. 
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Pesquisou-se também no site do Congresso Nacional, na área de Pesquisa de Matérias, 

mais precisamente na aba Pesquisa Textual, onde foi inserida a palavra ‘castanha’ no campo 

‘Digite o que está procurando’, revelando aproximadamente 582 resultados, sendo realizado 

um filtro para o lapso de tempo desejado, remanescendo 555 resultados. Filtrando tais 

resultados pela Unidade Federativa correspondente, foi encontrado um resultado referente ao 

ente federado pesquisado. O resultado encontrado no sítio do Congresso Nacional que diz 

respeito ao Estado de Rondônia foi desconsiderado por não fazer referência à castanha-da-

amazônia, sendo que a pesquisa somente apontou pelo fato de a palavra ‘castanha’ fazer parte 

do sobrenome de um indivíduo.  

 Para além da pesquisa documental realizada nos bancos de dados e leis disponíveis, 

buscou-se entrevistar órgãos governamentais, por meio de seus agentes, a fim de consubstanciar 

os resultados encontrados e obter maiores informações referentes às políticas públicas 

direcionadas à Castanha-da-Amazônia. Sendo que tais entrevistas foram efetivadas no Estado 

de Rondônia por também ser o campo geográfico de estudo, mais precisamente na capital Porto 

Velho, onde estão situadas as sedes dos Poderes de Rondônia. Optou-se pelas entrevistas 

semiestruturadas porque estas concedem maior probabilidade aos entrevistados para que os 

pontos de vistas sejam expressos do que em uma entrevista padronizada (FLICK, 2009). 

 Realizou-se entrevista elementar semiestruturada, na Casa Civil, com a servidora 

responsável pelo Sistema de Consulta à Legislação da Casa Civil do Governo do Estado de 

Rondônia, o objetivo foi verificar se às informações encontradas no CONSULEGIS estariam 

congruentes com os dados existentes. A servidora verificou os dados e afirmou que “os decretos 

e leis, apesar da dificuldade de inserção manual no sistema, estão disponíveis no sistema”. No 

entanto, ressaltou que “algumas políticas públicas, mais específicas, como esta da castanha, 

podem ser desenvolvidas por atos inferiores” às normas dispostas no CONSULEGIS, assim, a 

servidora da Casa Civil recomendou que fossem procuradas maiores informações “na 

EMATER e na SEAGRI, que são quem, geralmente, trabalham com isso”. 

 Entrevista semiestruturada com o objetivo de verificar a confiabilidade dos dados 

apresentados no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Assembleia Legislativo do 

Estado de Rondônia também foi realizada. A entrevista foi realizada na ALE/RO, com um 

servidor do Departamento Legislativo, que verificou as informações do SAPL e ressaltou que 

“essas políticas, pelo o que eu entendi, têm mais relação com o Executivo. Aqui a gente vai ter 

pouca coisa mesmo”. Reiterou o conhecimento das três indicações feitas por dois deputados da 

ALE/RO e recomentou ir à SEAGRI “porque acho que são eles quem trabalham com essas 

questões”. 
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 Tendo em vista as indicações dos servidores e o fato de que a presente etapa diz respeito 

às entrevistas com os propositores das indicações e os órgãos responsáveis pelas políticas, 

elaborou-se um roteiro de uma entrevista semiestruturada com duas perguntas basilares: (1) 

Quais as políticas públicas direcionadas à castanha-da-Amazônia? e (2) Quais as razões e os 

motivos que motivaram a elaboração de políticas voltadas à castanha-da-Amazônia? Este guia 

das entrevistas busca evitar que a entrevista se perca em tópicos irrelevantes e demonstrar a 

familiaridade do entrevistador para com o assunto (FLICK, 2009) como também auxiliar na 

identificação dos dados que o pesquisador irá registrar (CRESWELL, 2010, pp. 214). 

Indagações estas que alicerçam o roteiro explicitado na Figura seguinte: 
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Figura 11: Roteiro da entrevista semiestruturada. 

 
Fonte: Autor. 

 

 A indagação inicial diz respeito ao primeiro objetivo específico deste estudo, a fim de 

se triangular os dados obtidos na pesquisa e os dados coletados nos sítios eletrônicos com os 

dados oriundos dos entrevistados, considerando que a triangulação busca a convergência, a 

corroboração e a correspondência dos dados coletados por múltiplas fontes, para conceder 

validade aos dados obtidos (CRESWELL, 2010, pp. 234; CRESWELL, 2013, pp. 67), até 

mesmo porque a investigação qualitativa emprega variados métodos de coleta de dados 

(CRESWELL, 2010, pp. 206). 

E a segunda questão foi formulada em conformidade com Child, Lu e Tsai (2007) e 

Buhr (2012) para se obter características e contingências que possibilitem a classificar o estágio 

do empreendedorismo institucional existente na cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia. 

Depreende que a entrevista semiestruturada está consoante ao defendido por Flick (2009) de 

que as perguntas são controladas pela teoria, voltadas para a literatura científica do assunto, ou 

baseadas nas pressuposições teóricas e conceituais do pesquisador. As questões foram 

intencionalmente formuladas a partir do referencial teórico e conceitual deste estudo. 
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Por se tratar de uma entrevista semiestruturada que orienta a coleta de dados sem 

engessar a prospecção de outras informações provenientes do entrevistado que vão surgindo no 

decorrer da entrevista, indagações subsidiárias também compõem o roteiro dessa interação 

entre pesquisador e entrevistados, tais como: (1) As pessoas que trabalham com castanha foram 

empoderadas em virtude das políticas, ou ações, desenvolvidas?; (2) Os atores reconheceram 

que as políticas, ou ações, implementadas trouxeram melhorias para as atividades relacionadas 

à castanha?; (3) Após implementação da política, ou desenvolvida a ação, houve aumento do 

poder de barganha dos grupos menos favorecidos?; (4) As ações, ou políticas, trouxeram 

legitimidade para os atores e para as organizações que trabalham com a castanha?; (5) As 

políticas, ou ações, são vistas como uma oportunidade?; (6) Qual a urgência que se tinha de 

desenvolver essa ação, ou política? Daria para ficar mais tempo tomar uma providência? e (7) 

Quais as perspectivas futuras para a castanha-da-Amazônia neste Estado? 

Neste sentido, foram realizadas entrevistas com um técnico da Empresa Estadual de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (EMATER), com o deputado 

estadual que realizou duas indicações relativas às mini fábricas de beneficiamento de castanha 

para os municípios de Costa Marques e Seringueiras, e com o técnico responsável pelas 

agroindústrias no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Regularização 

Fundiária do Estado de Rondônia (SEAGRI). Cabe pontuar que se entrou em contato com o 

parlamentar que fez uma indicação de mini fábrica de beneficiamento de castanha para os 

municípios de Costa Marques e Guajará-Mirim, porém, a entrevista não foi realizada. 

Quanto à seleção dos entrevistados, a escolha está congruente com o fato de que a ideia 

presente no trabalho qualitativo é selecionar os participantes que mais bem ajudarão o 

pesquisador a compreender o problema e a questão de pesquisa (CRESWELL, 2010, pp. 212), 

tratando-se de uma amostragem não probabilística e uma seleção não aleatória. Sendo que esta 

seleção dos entrevistados considerou quatro aspectos: o local, os atores, os eventos e o processo. 

A própria teoria do Empreendedorismo Institucional reforça a importância das 

entrevistas e de demais fontes para obtenção de dados que contribuam para o real entendimento 

de fenômenos enxergados por esta lente teórica, sendo relevante demonstrar, no Quadro a 

seguir, autores que defendem esta estratégia de coleta de dados: 
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Quadro 3: Autores que defendem a estratégia de coleta de dados. 

Autores Posicionamentos 

Buhr (2012) 

Ressalta que “as entrevistas foram fundamentais para obter uma compreensão abrangente dos 

motivos que guiaram atores-chave que influenciaram o desenvolvimento de políticas e suas 

instituições mais amplas [...] Os elementos institucionais do processo e os empreendedores 

foram revelados através de descrições e argumentos em entrevistas e documentos”. 

Stal (2011) 

Salienta que “as fontes de dados para examinar o projeto do plano de ação consistiram em 

entrevistas qualitativas, bem como material escrito produzido no projeto”, como também 

relata a análise temática conduzida pela teoria. 

Child, Lu e 

Tsai (2007) 

Abordam que “entrevistas aprofundadas com atores-chave poderiam fornecer informações 

adicionais sobre o processo de empreendedorismo institucional, o que iria além do que pode 

ser extraído dos dados documentais nos quais contamos principalmente”. 

Fonte: Elaborado a partir de Buhr (2012), Child, Lu e Tsai (2007) e Stal (2011). 

 

Salienta-se que outras duas leis também adentraram na análise desta pesquisa devido à 

indicação do técnico da SEAGRI, que são as Leis n. 2.412, de 18 de fevereiro de 2011, e n. 

2.717, de 16 de abril de 2012, ambas tratam sobre o Programa de Verticalização da Pequena 

Produção Agropecuária do Estado de Rondônia. Além destas, foi analisada também a Lei 

Complementar n. 233/2000, por ter sido citado em normas consideradas anteriormente. Deste 

modo, compuseram o arcabouço de análise deste estudo, os dados originários de pesquisas, 

vinte e quatro normas relacionadas à castanha-da-Amazônia, explicitadas na Figura 12, e três 

entrevistas com atores envolvidos com as políticas públicas direcionadas à cadeia produtiva da 

castanha. 

 

Figura 12: Normas encontradas direcionadas à castanha-da-Amazônia no estado de Rondônia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Depreende-se que são dezesseis atos provenientes do Estado de Rondônia e oitos atos 

na esfera federal, os quais estão na esfera da União e dizem respeito à castanha-da-amazônia de 

modo mais abrangente. Assim, serão analisadas dezesseis normas relativas ao Estado de 

Rondônia bem como oito decretos que abarcam a castanha de maneira mais generalizada. 
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Para Creswell (2010, pp. 234) “a coleta e análise dos dados devem ser um processo 

simultâneo na pesquisa qualitativa” e neste ínterim que se encontra o estudo, haja vista que uma 

parte dos dados que analisados são oriundos de artigos acadêmicos, o que se torna um ponto 

forte deste trabalho para contrapor a natureza carregada de valores das informações colhidas no 

campo (CRESWELL, 2014, pp. 33-34), tendo em vista a possibilidade de utilizar dados já 

coletados para fins de pesquisa científica (BABBIE, 1999). 

O fato de que os dados foram coletados por um grupo de pesquisadores e agora estão 

sendo analisados por um outro pesquisador, sob uma ótica teórica diferente da inicial, tratando-

se assim de dados secundários no que se refere à coleta, porém, primários no que tange à análise, 

afasta a possível opinião enviesada daqueles que coletaram os dados em campo, os quais 

tenderiam a fazer uma interpretação moldadas pelas suas experiências empíricas. 

Neste aspecto, os dados provenientes das pesquisas científicas e as normas expostas na 

Figura 12 são dados que ainda não sofreram tratamento analítico relacionado ao 

empreendedorismo institucional, de igual modo às entrevistas realizadas com atores-chaves. 

Almejando visualizar um processo e conceder confiabilidade, as principais observações serão 

colocadas em ordem temporal com uma periodização simples (PERKMANN E SPICER, 2007; 

BUHR, 2012; DIVITO, 2012), o que motivou, inclusive, a determinação do período de 1980 a 

2017 para identificar as políticas públicas direcionadas à cadeia produtiva da castanha, uma vez 

que o estado de Rondônia foi criado em 1981. 

 

3.4 Estrutura de Análise baseada nos Fundamentos Teóricos 

“A análise dos dados qualitativos é conduzida concomitantemente com a coleta dos 

dados, a realização de interpretações e a redação de relatórios”, envolvendo categorias de 

informações que serão posicionadas dentro de um modelo teórico e possivelmente explicadas 

a partir da interconexão entre as categorias (CRESWELL, 2010, pp. 217), compreendendo os 

seis passos expostos na Figura 13:  
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Figura 13: Passos da análise de dados qualitativos. 

 
Fonte: A partir de Creswell (2010, pp. 219-224). 

 

 Depreendeu-se que a política pública pode fomentar o empreendedorismo institucional 

por meio de ações estratégicas e repertórios de táticas que farão parte dos pilares regulativo, 

normativo e cognitivo, os quais serão construídos em quatro estágios para que ocorra a 

concessão de poder e de legitimidade aos atores para quem se destinam as políticas (CHILD, 

LU E TSAI, 2007; WIJEN E ANSARI, 2007; ZILBER, 2007). Encontrando-se tais estágios e 

pilares expostos na Figura a seguir: 

 

Figura 14: Estágios e pilares do empreendedorismo institucional. 

 
Fonte: Autor. 

 

 Os pilares são construídos durante os quatro estágios para que sejam os alicerces da 

institucionalização da transformação oriunda do empreendedorismo institucional (CHILD, LU 

E TSAI, 2007), tornando evidente que a política pública precisa considerar aspectos cognitivos, 
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econômicos, sociais e tecnológicos tanto dos interesses dos destinatários das políticas como dos 

decisores políticos (HUNG E WHITTINGTON, 2011; STAL, 2011). 

 A partir da estrutura apresentado na Figura 14, percebe-se a viabilidade teórica de 

responder à pergunta ‘qual o estágio do Empreendedorismo Institucional na cadeia produtiva 

da Castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia’, mediante a consideração de qual estágio se 

encontra a mudança do arranjo institucional e como está a construção dos pilares para alicerçar 

o empreendedorismo institucional. 

Nesta dinâmica de cima para baixo, percebeu-se uma lacuna nos estudos relativos ao 

Empreendedorismo Institucional quanto ao atributo poder (KHAN, MUNIR E WILLMONT, 

2007) e a interação do poder com a legitimidade (DIMAGGIO E POWELL, 2005). Sendo o 

poder e a legitimidade atributos que classificam as partes interessadas sob a ótica da Teoria dos 

Stakeholders (MICHELL, AGLE E WOOD, 1997; AGLE, MITCHELL E SONNENFELD, 

1999). 

 Observou-se então uma intersecção entre a Teoria dos Stakeholders, mais precisamente 

quanto aos atributos que os classificam, e o Empreendedorismo Institucional, por meio da 

importância concedida ao poder e à legitimidade. Ademais, tanto o Empreendedorismo 

Institucional quanto a Teoria dos Stakeholders tratam de atores, organizações ou arranjos 

institucionais que possuem determinados interesses e que são impactados, como também 

impactam, outros atores, organizações e arranjos institucionais. 

 Em relação ao poder, determinadas pesquisas defendem que as posições em que o ator 

se encontra concede poder para agir e este poder possibilita o manuseio  de recursos (KHAN, 

MUNIR E WILLMONT, 2007), tornando os atores capazes de realizar uma mudança 

institucional mesmo que não possuam uma reinvindicação legítima (AGLE, MITCHELL E 

SONNENFELD, 1999; GAGO E ANTOLÍN, 2004; GREENWOOD E SUDDABY, 2006) e 

ainda assim legitimando as condutas adotadas pelos agentes (ZILBER, 2007). 

 Quanto à legitimidade, os pesquisadores afirmaram que as posições ocupadas pelo 

sujeito reforçam a legitimidade (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004; QURESHI, 

KISTRUCK E BHATT, 2016), sendo possível que este atributo seja utilizado para conectar os 

stakeholders (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004). E para o alcance de legitimidade, 

esta pode ser invocada por fatores morais e éticos (WIJEN E ANSARI, 2007), requisitada para 

atender a padrões específicos (HUNG E WHITTINGTON, 2011; STAL, 2011) ou adquirida 

por meio da história retórica (MCGAUGHEY, 2013), podendo provocar a 

desinstitucionalização (CHILD, LU E TSAI, 2007). 
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 A orientação deste estudo está pautada na conjectura de que os empreendedores 

institucionais, sejam os atores ou a própria cadeia produtiva, possuem poder e legitimidade, 

inferindo-se a possibilidade de utilizar a categorização de Mitchell, Agle e Wood (1997) para 

identificar quais atores foram empoderados e legitimados pelas políticas públicas direcionadas 

à cadeia produtiva da castanha-da-amazônia em Rondônia. Cabe salientar somente que o 

atributo urgência não está explicitamente trabalhado pela abordagem do Empreendedorismo 

Institucional. 

 No aspecto da urgência, atributo trabalhado pela Teoria dos Stakeholders, depreendeu-

se que este atributo pode se referir à janela de oportunidade, território comum ou oportunidade 

apontada no campo teórico do Empreendedorismo Institucional. Considerando que a 

oportunidade interliga a lógica de ação do ator com o campo (DORADO, 2005), caracterizando 

um território comum de atuação (WIJEN E ANSARI, 2007; BUHR, 2012) e que pode ser 

oriunda de atividades críticas (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004) ou de crises, 

mudanças abruptas e problemas (CHILD, LU E TSAI, 2007), uma vez que a urgência considera 

de modo multidimensional a criticidade e a temporalidade (AGLE, MITCHELL E 

SONNENFELD, 1999). 

 Almejando consolidar o Empreendedorismo Institucional oriundo das políticas públicas 

como precursora da transformação institucional e a classificação proveniente da Teoria dos 

Stakeholders por meio dos atributos poder, legitimidade e urgência, explicita-se, na Figura 

seguinte, o esquema que representa a intersecção das duas teorias: 

 

Figura 15: Concessões de atributos aos atores. 

 
Fonte: Autor. 
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 O panorama representado pela Figura é de que as políticas públicas concedem os 

atributos poder, legitimidade e urgência ao ator ou à cadeia produtiva, impulsionando a 

transformação por meio do empreendedorismo institucional, o que possibilita que este ator seja 

um empreendedor institucional e um stakeholder definitivo, fluxo exposto pelas setas mais 

largas. 

 Entretanto, a concessão de tais atributos pode não ocorrer de maneira uniforme, e a 

urgência pode ser percebida ou oriunda de uma outra circunstância que não seja a política 

pública, por isso, as setas lineares com preenchimento integral figuram como se o poder e 

legitimidade fossem concedidos pelas políticas públicas, enquanto que a seta com traços longos 

simboliza a possibilidade de a urgência, ou oportunidade para empreender institucionalmente, 

se origine de uma contingência alheia à política. 

 Tornando-se, assim, um empreendedor institucional dentro da cadeia produtiva, ou a 

cadeia produtiva dentro de um campo organizacional, este empreendedor institucional também 

se classifica como um stakeholder definitivo, possuindo alto grau de influência perante o 

arranjo institucional. Por este motivo, a seta composta de traços e pontos evidencia o impacto 

deste empreendedor definitivo no âmbito das políticas públicas como se fosse uma 

retroalimentação. 

 Diante do exposto, serão analisados os atributos poder e legitimidade por serem a 

interseção entre os atributos comentados pelo Empreendedorismo Institucional e fixados pela 

Teoria dos Stakeholders no momento de classificação das partes interessadas. Para tanto, serão 

procurados, pela lente dos fundamentos teóricos, dados provenientes das entrevistas, dos artigos 

e das políticas públicas que concedem poder e legitimidade aos atores componentes da cadeia 

produtiva da castanha-da-amazônia no Estado de Rondônia. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são apresentados os resultados alicerçados no Empreendedorismo 

Institucional, com o intuito de analisar o estágio de empreendedorismo institucional na cadeia 

produtiva da castanha-da-amazônia no estado de Rondônia, o qual foi construído por intermédio 

dos três objetivos delineados inicialmente, sendo os títulos dos resultados seguintes, a 

transformação do alcance dos objetivos específicos em produtos oriundos do trabalho de 

pesquisa realizado nesta dissertação.  

 

4.1 Políticas públicas do estado de Rondônia direcionadas à cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia 

 O primeiro objetivo deste estudo é identificar as políticas públicas do Estado de 

Rondônia direcionadas à cadeia produtiva da Castanha no período de 1980 até 2017. Como 

descrito, os métodos para identificar tais políticas foram principalmente as buscas nos sítios 

eletrônicos da Assembleia Legislativa e da Casal Civil, sendo encontradas 16 normas estaduais 

e 8 provenientes da esfera federal, consolidadas no Quadro seguinte, em ordem cronológica: 

 

Quadro 4: Normas encontradas e relacionados à cadeia da castanha nas esferas estadual e federal. 

Norma Esfera Data 

Lei n. 29 Estadual 10 de setembro de 1984 

Lei Complementar n.61 Estadual 21 de julho de 1992 

Decreto n. 5.884 Estadual 31 de março de 1993 

Decreto n. 2.808 Federal 21 de outubro de 1998 

Decreto n. 3.204 Federal 08 de outubro de 1999 

Lei Complementar n. 233 Estadual 06 de junho de 2000 

Decreto n. 3.736 Federal 30 de janeiro de 2001 

Decreto n. 4.087 Federal 15 de janeiro de 2002 

Decreto n. 4.147 Federal 27 de fevereiro de 2002 

Lei n. 1.143 Estadual 12 de dezembro de 2002 

Decreto n. 5.559 Federal 05 de outubro de 2005 

Decreto n. 12.447 Estadual 10 de outubro de 2006 

Lei Complementar n. 406 Estadual 28 de dezembro de 2007 

Decreto n. 6.510 Federal 16 de julho de 2008 

Decreto n. 6.557 Federal 08 de setembro de 2008 

Lei n. 2.412 Estadual 18 de fevereiro de 2011 

Lei n. 2.717 Estadual 16 de abril de 2012 

Lei n. 2.856 Estadual 01 de outubro de 2012 

Lei Complementar n. 714 Estadual 17 de maio de 2013 

Lei Complementar n. 886 Estadual 04 de julho de 2016 

Lei n. 3.888 Estadual 23 de agosto de 2016 

Indicação n. 3.185 Estadual 30 de novembro de 2016 

Indicação n. 3.612 Estadual 09 de maio de 2017 

Indicação n. 3.703 Estadual 26 de maio de 2017 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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 Percebe-se que foram utilizados quatro tipos de atos para normatizar alguma política 

pública relacionada à castanha-da-amazônia, quais sejam leis complementares, leis ordinárias, 

decretos e indicações parlamentares, provenientes tanto do Poder Executivo quanto do Poder 

Legislativo, que variaram de 1984 até 2017, incluindo as normas federais e estaduais, em 

conformidade com a Figura a seguir: 

 

Figura 16: Normas da esfera do estado de Rondônia e da União. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 Dos vinte e quatro atos emitidos relacionados à castanha, dez são decretos oriundos do 

Poder Executivo, dos quais oito foram emitidos em esfera federal, que, embora não sejam o 

foco desta pesquisa, uma vez que se busca políticas públicas estaduais, cabe ressaltar os oito 

decretos procedentes da União porque estes tratam a respeito da política de fixação de preços 

mínimos para produtos regionais, dentre os quais a castanha-da-Amazônia está inserida e 

consequentemente é impactada por essa normatização. 

 Como exemplo do impacto de tais decretos federais, observa-se que o Decreto n. 

4.147/2002 fixou o preço mínimo de R$ 25,00 para o hectolitro da castanha com casca e o 

Decreto n. 6.557/2008 fixou em R$ 52,49 para o mesmo produto em igual unidade de medida, 

o que superou a correção inflacionária caso o valor de 2002 fosse somente corrigido pelo Índice 

de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) para o ano de 2018, que daria em torno de R$ 39,25 

em consonância com dispositivo no sítio eletrônico do Banco Central. No entanto, as normas 

federais não são objeto deste trabalho, remanescendo dezesseis normas relacionadas à castanha, 

conforme Figura 17: 
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Figura 17: Normas do estado de Rondônia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 No âmbito do Estado de Rondônia foram identificadas dezesseis normas relativas à 

castanha-da-Amazônia, explicitadas na Figura 18, as quais são cinco leis complementares, seis 

leis ordinárias, dois decretos e três indicações parlamentares, expedidos de 1984 até 2017. 

Entretanto, as temáticas desses atos possuem somente relação com a cadeia produtiva da 

castanha, mais precisamente impactam esta cadeia de algum modo, porém, não estão 

estritamente direcionadas à cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia. 

 

Figura 18: Atos estaduais de Rondônia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 Por mais que os atos estaduais não estejam todos direcionadas à castanha, conhecê-los 

e interpretá-los possibilita compreender o contexto das políticas públicas estaduais que 

circundam a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia, os quais serão 

explicitados em conformidade com suas ementas e objetos que os relacionam com a castanha. 
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Cabe ressaltar que as descrições seguintes estão em consonância com as ementas das normas, 

sendo que somente o tempo verbal foi modificado para auxiliar na coerência, inteligibilidade e 

coesão do texto. 

 A Lei n. 29, de 10 de setembro de 1984, tornou obrigatória a adição de alimentos 

regionais à alimentação escolar servida nos estabelecimentos escolares do Estado, considerando 

a castanha-da-Amazônia como um alimento regional que deveria ser adicionado à alimentação 

escolar. Nesta época, Jorge Teixeira de Oliveira era o governador do estado. 

 A Lei Complementar n. 61, de 21 de julho de 1992, dispôs sobre mecanismos e 

instrumentos relativos à Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado de Rondônia, por 

meio dos Programas de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Mineral do Estado de 

Rondônia (PRODIC) e de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia 

(PROAGRI), sendo assinada pelo governador Oswaldo Piana Filho. Relacionado à esta, o 

Decreto n. 5.884, de 31 de março de 1993, aprovou o regulamento do Fundo de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia (FUNDAGRO), instituído 

mediante a Lei Complementar n. 61, de 21 de julho de 1992. 

 Na gestão do governador José Abreu Bianco foram publicadas a Lei Complementar n. 

233, de 06 de junho de 2000, que dispôs sobre o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do 

Estado de Rondônia (ZSEE), e a Lei n. 1.143, de 12 de dezembro de 2002, a qual regulamentou 

o artigo 8º, incisos XVI e XVII e o artigo 219, incisos I, II, III e V da Constituição Estadual, 

que dispõem sobre o uso sustentável das Florestas Estaduais e Reservas Extrativistas do Estado 

de Rondônia. 

 O Decreto n. 12.447, de 10 de outubro de 2006, instituiu a Gestão Florestal do Estado 

de Rondônia, o qual considerou o Termo de Cooperação Técnica para Gestão Florestal 

Descentralizada firmado com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), como também considerou a necessidade de regulamentação do inciso 

IV do artigo 26 da Lei Complementar n. 233, de 06 de junho de 2000, especialmente no que 

concerne “orientar processos de extrativismo madeireiro” e “industrialização inclusive 

madeireira”. Nesta época, Ivo Narciso Cassol era o governador do estado. 

 Ainda na gestão do governador Ivo Narciso Cassol, foi publicada a Lei Complementar 

n. 406, de 28 de dezembro de 2007, que instituiu no âmbito do Programa de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia (PROAGRI), criado pela Lei Complementar 

n. 61, de 21 de julho de 1992, o Subprograma de Apoio à Verticalização da Produção da 

Agricultura Familiar e deu outras providências. 
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 A Lei n. 2.412, de 18 de fevereiro de 2011, criou o Programa de Verticalização da 

Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia, denominado PROVE. Esta lei foi 

alterada pela Lei n. 2.717, de 16 de abril de 2012. Ambas assinadas pelo governador Confúcio 

Aires Moura. 

 A Lei n. 2.856, de 01 de outubro de 2012, declarou de utilidade pública a Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais e Familiar Extrativista, denominada Flor da Castanha, com 

sede no Município de Candeias do Jamari. Esta lei foi de autoria do deputado estadual Flávio 

Lemos por meio do Projeto de Lei n. 562, de 27 de junho de 2012. 

 A Lei Complementar n. 714, de 17 de maio de 2013, instituiu a Política Estadual de 

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo (POLECOOP) e revogou a Lei n. 1.462, de 2005. 

Também assinada pelo governador Confúcio Aires Moura. 

 A Indicação n. 3.185, de 30 de novembro de 2016, indicou ao Poder Executivo do 

Estado de Rondônia, com cópias ao órgão competente a possibilidade da compra de uma mini 

fábrica de beneficiamento de Castanha para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques. 

Esta indicação foi proposta pelo deputado estadual Dr. Neidson de Barros Soares. 

 Na gestão do governador Confúcio Aires Moura, foram publicadas também a Lei n. 

3.888, de 23 de agosto de 2016, que instituiu a Política Estadual de Fomento à Economia 

Solidária no Estado de Rondônia (PEFESRO), criou o Conselho Estadual de Economia 

Solidária e deu outras providências, bem como a Lei Complementar n. 886, de 04 de julho de 

2016, que alterou e revogou dispositivos da Lei Complementar n. 714 e revogou a Lei n. 1.462, 

de 2005. 

 Emitidas pelo deputado estadual Lebrão, a Indicação n. 3.612, de 09 de maio de 2017, 

indicou ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, junto à Secretaria de Agricultura 

(SEAGRI), que fosse disponibilizada 01 (uma) Mini Fábrica de Beneficiamento de Castanha 

para o Município de Costa Marques/RO, e a Indicação n. 3.703, de 26 de maio de 2017, indicou 

ao Senhor Governador do Estado de Rondônia, junto à Secretaria de Agricultura (SEAGRI), 

que fosse disponibilizada 01 (uma) Mini Fábrica de Beneficiamento de Castanha para o 

Município de Seringueiras/RO. 

 Em relação às políticas públicas direcionadas à cadeia produtiva pesquisada, infere-se 

que não foram identificadas políticas públicas, no âmbito do Estado de Rondônia, direcionadas 

de maneira exclusiva à cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia no período de 1980 até 

2017. Neste mesmo cenário, o técnico da EMATER, no decorrer da entrevista, pontou que não 

possuíam “políticas públicas direcionadas à castanha. O que houve foi umas proposições, que 

não foram pra frente”.  
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Continuando, o técnico da EMATER, salientou que esporadicamente surgiam algumas 

ações isoladas, que se perdiam na mudança de prioridades das gestões. Um ponto significativo 

que foi possível extrair da fala e do posicionamento do entrevistado é que as políticas públicas 

voltadas para o extrativismo não são atinentes às competências da EMATER, tendo em vista, 

inclusive, que a missão da empresa é “prestar serviço de assistência técnica e extensão rural de 

forma participativa junto aos agricultores familiares e suas organizações visando o 

desenvolvimento humano sustentável” (EMATER, 2018). 

Apesar de a Lei n. 29 tornar obrigatória a adição da castanha na alimentação escolar do 

Estado, não foram encontradas ações que implementassem tal política e que a entrelaçasse com 

a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia em Rondônia, como também não foi reconhecida 

pelos entrevistados. De modo semelhante, as outras normas não dizem respeito diretamente à 

cadeia produtiva da castanha, porém, consideram o ambiente no qual a castanha-da-Amazônia 

é encontrada, a floresta, ou, de maneira abrangente, tratam sobre temáticas relativas à castanha, 

como desenvolvimento florestal, populações tradicionais, extrativismo, cooperativismo e 

associativismo, com exceção das ações que estão sendo desenvolvidas por meio do Programa 

de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (PROVE). 

Segundo o técnico da SEAGRI, o PROVE está sob responsabilidade da Secretaria de 

Agricultura do Estado de Rondônia, por meio de uma gerência. O técnico da SEAGRI trabalha 

com as agroindústrias e com o PROVE no âmbito estadual desde 2011, porém, possui 

experiência na implantação de agroindústrias desde 2005, segundo ele, período no qual ele 

estava trabalhando com as agroindústrias no município de Ariquemes, também no Estado de 

Rondônia, e ressaltou que o PROVE busca “qualidade no produto e preço justo, pra combater 

o êxodo rural [...] fortalecendo a cadeia e a comunidade”. 

A qualidade do produto comentada pelo técnico da SEAGRI e a padronização disposta 

na norma se relaciona com os quatro benefícios esperados pela definição de padrões: (1) 

facilitação da compatibilidade; (2) exigência de um nível de qualidade ou segurança; (3) 

redução da variabilidade dentre um leque de produtos; e (4) fornecimento de informações 

(MCGAUGHEY, 2013). 

Neste mesmo ínterim, o deputado estadual pontuou que o principal motivo de ele ter 

feito as indicações de mini fábricas de beneficiamento de castanha ao Poder Executivo foi “para 

poder aproveitar essa matéria-prima abundante na nossa região que era, todos os anos, vendida, 

pra a Bolívia, processada na Bolívia, e depois até voltava para o Brasil e outros países aí. Então, 

o interesse era que se fizesse a agregação dos valores nesses produtos que existem na nossa 

região”. E complementou ao dizer “que sem dúvida nenhuma é muito positivo a 
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comercialização, agregando valores à castanha, pra poder gerar emprego e renda pra região e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem, principalmente naquelas áreas 

ribeirinhas”. 

O técnico da SEAGRI e o deputado estadual, no decorrer das entrevistas, relataram 

alguns problemas, tais como êxodo rural, baixa qualidade no produto comercializado pelos 

extrativistas e produtores rurais, cadeia produtiva enfraquecida, e principalmente, no que diz 

respeito ao objeto deste trabalho, o fato de a castanha-da-Amazônia coletada no Estado de 

Rondônia ser vendida, in natura, para outros locais, considerando que poderia ser beneficiada 

dentro do próprio Estado. O que coaduna com o fundamento teórico de que as políticas públicas 

estão relacionadas à solução de problemas e lacunas específicas da sociedade (HÖGLING, 

2006; SOUZA, 2006; GOTTWEIS, 2007). 

O PROVE, consoante artigo 1º da Lei n. 2.412/2011, destina-se à valorização do 

pequeno produtor rural, tendo como objetivo principal, “inserir o pequeno produtor rural no 

processo produtivo, concedendo-lhe incentivos à produção e ao processamento dos produtos de 

origem animal e vegetal”. Observou-se que pelo próprio histórico de colonização do Estado, o 

programa, inicialmente se destinava às agroindústrias de laticínio e polpas de frutas, porém, em 

meados de 2015, segundo o técnico da SEAGRI, a castanha entrou no foco do PROVE. 

Inferência esta corroborada pela Indicação n. 3.185/2016, para a aquisição de mini fábricas de 

beneficiamento de castanha, as quais foram adquiridas recentemente, em 2017. 

O técnico da SEAGRI explica que diante deste cenário com o problema de êxodo rural 

e enfraquecimento das cadeias produtivas e das comunidades relacionadas à agricultura 

familiar, deu-se origem à uma política pública de fortalecimento da cadeia por meio de 

agroindústrias e técnicas adequadas de produção, como também de incentivo para que os 

extrativistas e produtores permanecessem no campo, de modo mais abrangente, por meio da 

formalização da produção e incentivos à comercialização dos produtos. 

Desta forma, mediante as três indicações parlamentares, a entrevista com o deputado 

estadual e por meio também da entrevista com o técnico responsável pelas agroindústrias no 

âmbito da SEAGRI, identificou-se o Programa de Verticalização da Pequena Produção 

Agropecuárias do Estado de Rondônia (PROVE), criado pela Lei n. 2.412/2011, como a política 

pública que mais se encontra direcionada à cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no 

âmbito do Estado de Rondônia, no período de 1980 até 2017. 

 



76 

 

 

4.2 Classificação do estágio de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia 

 Embora tenha sido identificada somente uma política pública direcionada à cadeia 

produtiva da castanha-da-Amazônia, no período de 1980 até 2017, no âmbito do estado de 

Rondônia, para classificar o estágio do empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da 

Castanha-da-Amazônia no ente federado pesquisado, foram consideradas todas as normas 

explicitadas na Figura 18, as quais estão categorizadas em períodos conforme Figura 19. 

 

Figura 19: Cronologia nas normas estaduais de Rondônia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 Manifesto está que a maioria das normas foram publicadas no período de 2007 a 2017, 

porém, as três políticas emitidas no período de 1984 a 1995 foram a Lei n. 29/1984, a Lei 

Complementar n. 61/1992 e o Decreto n. 5.884/1992. A Lei n. 29/1984 somente citou a castanha 

como sendo um alimento regional que deveria ser incluído na alimentação escolar do Estado, 

sendo que não foram encontradas demais ações relacionadas a este ato. A Lei Complementar 

n. 61/1992 criou o PRODIC e o PROAGRI, bem como instituiu o Fundo de Planejamento e de 

Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia (FIDER) e o Fundo de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia (FUNDAGRO). E o Decreto n. 5.884/1992 

aprovou o regulamento do FUNDAGRO. 

 Observa-se que, apesar de a Lei Complementar e o Decreto supracitado tratarem sobre 

aspectos de desenvolvimento florestal do Estado, referente à cadeia produtiva da castanha-da-

Amazônia, não se percebe ação específica a ser desenvolvida. Alguns objetivos do PROAGRI 

esboçam uma preocupação, conforme artigo 6º, porém, de modo abrangente e genérico: 
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“I - promover o desenvolvimento de um modelo de auto-sustentabilidade produtiva, 

dirigido, prioritariamente, para os setores agropecuário, florestal e pesqueiro; 

II - promover a auto-sustentação institucional do setor primário, de forma a gerar 

recursos que fomentem a realimentação de projetos de desenvolvimento rural; 

III - promover a revitalização do sistema de planejamento e informação agropecuária 

do Estado, de modo a resgatá-lo como processo e institucionalizá-lo como mecanismo 

de ação governamental; 

IV - inibir o avanço sobre a vegetação primária, através da implantação de modelos 

tecnológicos que possibilitem o reaproveitamento e a incorporação ao processo 

produtivo, de áreas abandonas e ociosas; [...] 

VI -  promover e estimular o desenvolvimento das organizações associativistas rurais, 

de modo a otimizar os processos produtivos e de comercialização solidária da 

produção;” 

 

 Infere-se que o foco do PROAGRI está na agropecuária porque o próprio crédito 

agrícola disposto no FUNDAGRO está mais voltado para a aquisição de animais de trabalhos, 

reprodutores e matrizes de pequenos e médios animais, aquisição de equipamentos e insumos 

para a pesca, aquisição ou construção de instalações, máquinas, equipamentos e implementos 

destinados ao aperfeiçoamento do processo produtivo, ao tratamento pós-colheita e à 

racionalização da comercialização, e para o melhoramento genético do rebanho bovino, 

segundo inciso II do artigo 2º do Decreto n. 5.884. 

Em relação ao período de 1996 a 2006, foram publicados a Lei Complementar n. 

233/2000, a Lei n. 1.143/2002 e o Decreto n. 12.447/2006. A Lei Complementar n. 233/2000 

trata sobre o Zoneamento Socioeconômico-Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE). No § 1º 

do artigo 7º, ressalta-se que “as terras da Zona 1, utilizadas para diferentes fins, principalmente 

agropecuário, possuem graus variáveis de ocupação e de vulnerabilidade ambiental, que 

caracterizam diferentes subzonas”. 

 O parágrafo 1º do artigo 7º enfatiza a utilização da área da Zona 1 para fins agropecuário, 

mesmo que o caput do artigo 7º especifique usos agroflorestal e florestal, ipsis litteris: “A Zona 

1, composta de áreas de uso agropecuário, agroflorestal e florestal, abrange 120.310,48 km², 

equivalentes a 50,45% da área total do Estado”. No artigo 8º estabelece que “a Zona 2 é 

composta de áreas de uso especial, abrangendo 34.834, 42 km², equivalentes a 14,60 % da área 

total do Estado, destinada à conservação dos recursos naturais, passíveis de uso sob manejo 

sustentável”. E o artigo 9º dispõe que “a Zona 3 é composta de áreas institucionais, constituídas 

por aquelas protegidas de uso restrito e controlado, previstas em lei e instituídas pela União, 

Estado e Municípios, abrangendo 83.367,90 km², equivalentes a 34,95 % da área total do 

Estado”. 
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 A Lei n. 1.143/2002 estabelece critérios e normas para controle, uso e gestão das 

Florestais Estaduais e Reservas Extrativistas do Estado de Rondônia. No artigo 3º apresenta 

que se entende como Floresta Estadual “a área florestal contínua, com espécies 

predominantemente nativas, de posse e domínio públicos, que tem como objetivo o uso múltiplo 

sustentável e a conservação dos recursos florestais renováveis, a pesquisa científica e 

tecnológica”. Por mais que não seja direcionada estritamente à castanha, a norma se caracteriza 

por sua relevância para entender o entorno no qual está inserida a cadeia produtiva da castanha-

da-Amazônia em Rondônia. 

 Relativo ao Decreto n. 12.447/2006, este instituiu a Gestão Florestal do Estado de 

Rondônia, porém, expõe como uma das principais motivações a necessidade de orientar os 

processos de extrativismo madeireiro e a industrialização madeireira. Nesta tônica, o período 

de 1996 a 2006 retrata políticas que tecem palavras ao extrativismo e aos recursos florestais, 

contudo, o modelo econômico do Estado ainda está preocupado somente com a agropecuário e 

o setor madeireiro, características estas remanescentes dos Projetos Integrados de Colonização 

(PIC), Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) e Projetos de Assentamento Rápido (PAR). 

 No período de 2007 a 2017, depreende-se que foram expedidas dez normas, dentre as 

quais a Lei Complementar n. 406/2007, a Lei n. 2.412/2011, a Lei n. 2.856/2012, a Lei n. 

2.717/2012, a Lei Complementar n. 714/2013, a Indicação n. 3.185/2016, a Lei n. 3.888/2016, 

a Lei Complementar n. 886/2016, a Indicação n. 3.612/2017 e a Indicação n. 3.703/2017. 

Observa-se que há um intervalo entre a publicação da Lei Complementar n. 406/2007 e o 

próximo ato relativo ao objeto deste estudo, que foi a Lei n. 2.412/2011, sendo que após esta 

lei ordinária, percebe-se uma série de normas atinentes ao ambiente que se encontra a cadeia 

produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia. 

 A Lei Complementar n. 406/2007 institui o Subprograma de Apoio à Verticalização da 

Produção da Agricultura Familiar, no âmbito do PROAGRI, que possui como objetivo, 

conforme o artigo 2º da norma, “apoiar o desenvolvimento rural, a partir da verticalização e do 

fortalecimento da produção familiar, como segmento gerador de postos de trabalho e renda, 

estimular o beneficiamento e transformação da matéria-prima regional, bem como inserir o 

produtor rural no processo produtivo formal e em bases sustentáveis”. Além disto, acrescenta a 

Seção III-A, ao Capítulo II, da Lei Complementar n. 61/1992, e assim, explicita no inciso III 

do § 2º do artigo 7-A da Lei Complementar n. 61, que o extrativista também será beneficiário 

do Subprograma. Entretanto, trata somente de produtos florestais madeireiros, a exemplo do § 

1º do artigo 7-B, permitindo a inferência de que ainda não se vislumbrava o desenvolvimento 

de políticas que englobassem a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia. 
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 As Leis n. 2.412/2011 e Lei n. 2.717/2012 dispõem sobre o Programa de Verticalização 

da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia (PROVE), com objetivo 

semelhante ao Subprograma da de Apoio à Verticalização da Agricultura Familiar, como um 

se fosse um benchmarking devido à mudança de Governo, porém, amplia o foco para além dos 

horizontes agropecuário e madeireiro, bem como estabelece um rol de atores envolvidos no 

programa. Em um primeiro momento, como esboçado pelo técnico da SEAGRI, o PROVE 

iniciou suas atividades voltado para os laticínios, a produção de polpas de frutas e de pescado, 

porém, em meados de 2015, o Programa começou a se voltar para a cadeia produtiva da 

castanha. 

 A Lei n. 2.856/2012, somente declara de utilidade pública uma associação de pequenos 

produtores rurais e familiar extrativista, a qual entrou na base de dados desta pesquisa devido 

ao fato de o nome da associação ser Flor da Castanha, localizada na municipalidade de Candeias 

do Jamari. Entretanto, coube observar a justificativa e o objetivo de tal declaração, qual seja 

fortalecer as atividades da agricultura familiar extrativista, estimular a produção e a geração de 

renda para os associados e para o município, tracejando um cenário de valorização das 

atividades extrativistas e de agricultura familiar, considerando que no ano seguinte foi instituída 

a Política Estadual de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo (POLECOOP), por meio da 

Lei Complementar n. 714/2013, alterada pela Lei Complementar n. 886/2016. 

 Extrai-se relevância da instituição da POLECOOP porque os extrativistas coletores da 

Castanha-da-Amazônia componentes da cadeia produtiva, geralmente, estão organizados em 

formas de cooperativas. Assim, mesmo que não aborde diretamente a cadeia produtiva da 

castanha, a Lei Complementar n. 714/2013 se caracteriza como instrumento institucional que 

confere atribuições ao Poder Executiva para fomentar o cooperativismo e o associativismo por 

meio de instrumentos, mecanismos, incentivos fiscais, financeiros e creditórios, assistência 

técnica e educacional, como também reconhecimento e viabilização na celebração de convênios 

com a Administração Pública. 

 A Lei n. 3.888/2016, instituiu a Política Estadual de Fomento à Economia Solidário do 

Estado de Rondônia (PEFESRO) e criou o Conselho Estadual de Economia Solidária. Em seu 

artigo 2º, explicita que a economia solidária se constitui, dentre outras coisas, “de iniciativas 

que objetivam [...] o desenvolvimento local integrado e sustentável, o respeito ao equilíbrio dos 

ecossistemas, a valorização do ser humano e do trabalho, a valorização do saber local e a 

igualdade de gênero, geração, etnia e credo na criação de produtos e serviços”. 

 No âmbito das indicações parlamentares, o horizonte de tempo entre 2007 a 2017 

contém três indicações. A Indicação n. 3.185/2016, indicando a compra de mini fábricas de 
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beneficiamento de castanha para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques, e as 

Indicações n. 3.612/2017 e n. 3.703/2017, que indicam a disponibilização de uma mini fábrica 

para os municípios de Costa Marques e Seringueiras, respectivamente. 

 Em consonância com Child, Lu e Tsai (2007), o empreendedorismo institucional 

perpassa por quatro estágios: (1) Iluminismo; (2) Endosso Regulatório; (3) Profissionalização; 

e (4) Responsabilidade Social. Tais estágios colaboram para a construção dos pilares regulativo, 

normativo e cognitivo que são os alicerces para a efetivação das novas práticas provenientes do 

processo de empreendedorismo institucional (SCOTT, 1995; CHILD, LU E TSAI 2007; STAL, 

2011). 

 A Figura 19 evidencia que no terceiro recorte do período estudado houve um aumento 

das normas e políticas públicas referentes ao campo no qual a cadeia produtiva da castanha-da-

Amazônia está inserida, porém, não se observa políticas para a cadeia em si, harmonizando com 

o retratado pelo técnico da EMATER de que não existem políticas públicas direcionadas ao 

objeto deste estudo. Consoante os fundamentos teóricos, no estágio de endosso regulatório, são 

criadas as instituições, leis e normas que irão regular o processo de empreendedorismo 

institucional, e durante o estágio de profissionalização, surge o compartilhamento de 

compromissos, conhecimentos, crenças e valores de modo interinstitucional (CHILD, LU E 

TSAI, 2007). 

 Percebe-se na Figura 14 que tanto os estágios quanto os pilares são construídos de 

maneira gradativa, necessitando de uma sequência ordenada para que se efetive a mudança 

institucional. Desta maneira, o empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da 

castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia não possui condições de se encontrar no estágio 

dois, de endosso regulatório, muito menos nos estágios seguintes, devido ao fato de as políticas 

direcionadas à cadeia da castanha ainda serem incipientes.  

 O coordenador das agroindústrias, do PROVE, na esfera da SEAGRI pontuou que a 

cadeia produtiva da castanha entrou no foco do programa em meados de 2015, devido ao 

próprio cronograma de execução do Programa de Verticalização da Pequena Produção 

Agropecuária do Estado de Rondônia. Durante a entrevista, o técnico da SEAGRI explicou que 

o PROVE busca “regularizar as pequenas agroindústrias, geralmente familiar, pra que o 

produtor possa permanecer no campo, com qualidade de vida, [...] porque a produção, 

industrialização e comercialização legal dos produtos fortalece toda a cadeia e gera emprego 

[...] principalmente pros mais jovens”. Contudo, em relação à castanha, o entrevistado salienta 

que “ter matéria-prima suficiente”, em matas nativas, durante todo o ano, é uma dificuldade de 

disseminação da comercialização do produto, uma vez que “em um SAF, o produtor planta 
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vários tipos de fruta e faz polpa o ano todo”. Quando o técnico da SEAGRI disse SAF, ele fez 

menção ao Sistema Agroflorestal (SAF). 

 Por parte do Poder Legislativo, referente às ações direcionadas à cadeia produtiva da 

castanha-da-Amazônia, o parlamentar, que ocupa o cargo de deputado estadual desde 2009, 

retrata as expectativas com a implementação das agroindústrias no município de Costa 

Marques: “certamente vão agregar muito mais valor ao produtos deles do que antes, que eles 

vendiam pra comunidade boliviana, que vinha por água, pelo rio Cautário, comprava lá num 

preço irrisório e transportava. Agora não, esse ano eles já tiveram a oportunidade de vender 

dentro do mercado brasileiro”. 

Quando perguntado ao deputado quais as razões que motivaram as indicações 

parlamentares emitidas por ele, este explicou que o motivo o qual o levou a realizar as 

indicações foi a circunstância de que a castanha começou a ser vendida “pra a Bolívia, 

processada na Bolívia, e depois até voltava para o Brasil e outros países aí”, o que implica em 

receitas não auferidas e não recolhidas pelo governo brasileiro. Segundo o deputado estadual a 

necessidade de que se implemente políticas públicas para a cadeia da castanha no Estado de 

Rondônia existe há anos. Porém, “não basta termos somente a vontade, tem que ter a parceria, 

né?! E felizmente, no governo do Confúcio Moura aconteceu essa parceria através da SEAGRI 

[...] E sem a força do Estado, jamais se conseguiria, não tinha como. [...] E nós esperamos ter 

todas as três indústrias já funcionando a todo vapor, agora pro ano de 2019”. E neste momento 

de expectativas, o deputado comenta: 

 

“[...] E nós temos que atingir São Miguel também. Nós temos uma comunidade, que 

é a comunidade Bom Jesus, ali no quilômetro 78, que tem uma área muito grande de 

castanha que deve ser aproveitada. Pedras Negras, que eu acredito que é o maior 

castanhal que nós temos no Estado de Rondônia, que é no município de São Francisco, 

no próximo ano, através de uma parceria com a prefeitura municipal de São Francisco, 

já deram um barco pra fazer o transporte desse produto pra ser industrializado e num 

ponto mais aproximado deles, onde já está sendo instalado essa indústria, que é na 

linha 75, vai ficar num ponto bem estratégico pra poder receber esse produto e 

industrializar ele, e passar para o mercado nacional e mercado internacional.” 

  

Depreende-se, com base principalmente nos fundamentos teóricos, como também nas 

entrevistas e nas normas analisados, que o estágio de empreendedorismo institucional na cadeia 

produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia está no estágio de iluminismo com 

viés de evolução para o estágio de endosso regulatório, como explicitado na Figura 20. Esta 

mudança institucional está no estágio do iluminismo, mas possui características dos estágios de 

endosso regulatório e, de profissionalização, devido ao fato de que algumas políticas públicas 
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relacionados ao macro campo no qual se encontra a cadeia da castanha concederem tais 

propriedades relacionados aos estágios dois e três. 

 

Figura 20: Estágios e pilares do empreendedorismo institucional na cadeia produtiva 

da Castanha-da-Amazônia em Rondônia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 O estágio do iluminismo, como o primeiro estágio do empreendedorismo institucional, 

inicia-se com alguma oportunidade ou contingência que desestabiliza a ordem institucional, 

podendo ser uma janela de oportunidade aberta por situações que requerem mudança 

institucional, seja por uma preocupação emergente, por alterações governamentais ou por um 

problema que tenha surgido (CHILD, LU E TSAI, 2007; BUHR, 2012). 

 Por mais que a cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia já estivesse no cronograma 

do Programa de Verticalização da Pequena Produção Agropecuária do Estado de Rondônia, 

infere-se que o próprio surgimento do PROVE se deu por alguns problemas, como o êxodo 

rural, a baixa qualidade do produto comercializado pelos produtores e extrativistas familiares, 

de modo geral, e a desassistência ao pequeno produtor, uma vez que o artigo 1º da Lei n. 

2.412/2011, salienta que o PROVE é “destinado à valorização do pequeno produtor rural”.  

 Mais precisamente à cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia, percebe-se que uma 

das motivações do deputado estadual para realizar as indicações das agroindústrias de 

beneficiamento de castanha foi o fato de a castanha coletada por extrativistas rondonienses em 

castanhais rondonienses ser crescentemente beneficiada e comercializada pela comunidade 

boliviana, como também deve acontecer perante outras comunidades, fazendo com que os 

extrativistas rondonianos sejam somente coletores da castanha. 

Pilar 

Regulativo 
Pilar 

Normativo 
Pilar 

Cognitivo 

Estágio 4: Responsabilidade Social 

Estágio 1: Iluminismo 

Estágio 2: Endosso Regulatório 

Estágio 3: Profissionalização 
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 Foram identificadas ações do Poder Executivo e do Poder Legislativo, como o PROVE 

para aquele, e as indicações parlamentares para este, a fim de efetivar a mudança institucional 

na cadeia da castanha-da-Amazônia, ratificando o descrito de que o empreendedorismo 

institucional está nas mãos de atores sociais que habitam grupos que inspiram, motivam e 

possibilitam o engajamento institucionalmente empreendedor, não se resumindo a ações 

individuais de atores isolados (DORADO, 2013), uma vez que as indicações emitidas pelos 

parlamentares foram consideradas pela SEAGRI no momento de execução da política pública 

direcionada à cadeia produtiva em questão. 

 Sendo assim, infere-se que o empreendedorismo institucional da cadeia produtiva da 

castanha está majoritariamente no estágio de iluminismo porque o problema, qual seja o 

beneficiamento da castanha coletada em Rondônia por comunidades estrangeiras, foi 

formalmente identificado e sentido em torno de 2015 a 2016. Preocupação esta que está sendo 

tratada pelo PROVE como consequência de outra adversidade, mais genérica, o êxodo rural 

rondoniense, que está sendo trabalhado pelo programa por meio da inserção do pequeno 

produtor no processo produtivo, fixando a família na zona rural e gerando empregos no campo, 

conforme artigo 3º da Lei n. 2.412/2011. 

 Observa-se um viés de transição para o estágio de endosso regulatório porque o macro 

campo em que se encontra a cadeia produtiva da castanha está normatizado, a exemplo do 

PROAGRI, do FUNDAGRO, da Lei que dispõe sobre o ZSEE, do Decreto que institui a Gestão 

Florestal do Estado de Rondônia, da Lei n. 1.143/2002, da Lei Complementar n. 714/2013 e do 

acompanhamento do parlamento a respeito das ações e políticas públicas que estão sendo 

executadas, ou não, nesta cadeia produtiva. E quando indagado sobre as regulamentações e 

benefícios para a cadeia da castanha, o deputado estadual respondeu que “isso naturalmente já 

está acontecendo, quem está industrializando já tem os benefícios”. 

 Atinente ao pilar regulativo, que se constrói mediante a concessão de apoio à formulação 

de regulamentos, padrões e leis a fim de estabelecer regras de comportamento (CHILD, LU E 

TSAI, 2007), depreende-se que é o pilar que está mais avançado para a efetivação do 

empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha, porque o próprio deputado 

estadual se colocou à disposição do Executivo ao dizer que “aquilo que for pra fomentar, pra 

melhorar, certamente, nós, eu, a Assembleia [...] nós estamos aí, ligado pra poder incentivar 

cada vez mais”. 

 Certo de que essa disposição pode ser oriunda de aspectos políticos, outras 

características que denotam a elevada construção do pilar regulativo é a próprio lei que criou o 
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PROVE, tendo em vista que, para o produtor ou extrativista ser beneficiado, este precisa atender 

a critérios dispostos no artigo 6º da Lei n. 2.412/2011, a exemplo: 

 

“II - tenha como atividade econômica o processamento da produção agropecuária, 

pesqueira, Agroecológico, Orgânica, Extrativista, Artesanato e Turismo Rural, ou 

outras afins; 

III - produza a matéria prima básica a ser processada, no todo ou em parte na 

propriedade-sede da (UFPA), ou em Município que tenha termo de cooperação 

assinado entre si; 

IV - assuma compromisso de obedecer às normas higiênico-sanitárias e ambientais, 

segundo as leis vigentes no município; [...]” 

 

 Na tônica de concessão de apoio à formulação de padrões, o parágrafo 2º do artigo 6º 

da referida lei estabelece que “em ato regulamentar conjunto com outras parcerias, SEAGRI e 

da SEFIN observando as exigências do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia 

(CONDER). Poderão no interesse da administração tributária, restringir ou ampliar as 

condições previstas para enquadramento na categoria de UFPA”. UFPA é a sigla que a Lei n. 

2.412 utiliza para abreviar Unidade Familiar de Processamento Agroindustrial (UFPA), qual 

seja “a estrutura física, composta de construção civil dotada de equipamentos adequados e/ou 

adaptados, devendo ser licenciados pela autoridade sanitárias competente. [...] onde a família 

ou um grupo de famílias, transforma, processa ou agrega de formas diversas, valor à matéria 

prima produzida em sua área familiar ou adquirida de terceiros”. 

 A construção do pilar normativa ocorre por meio da difusão de compromissos, crenças 

e valores, mobilização de recursos, eventos que promovem o compartilhamento de 

conhecimento como também pela colaboração interinstitucional na definição de papéis 

(CHILD, LU E TSAI, 2007). Neste aspecto de compartilhamento interinstitucional, observa-se 

que a própria motivação de alterar a lei do PROVE por meio da Lei n. 2.717/2012 foi descrever 

com clareza e objetividade as competências dos órgãos participantes, bem como citar órgãos de 

relevante importância, alterando os artigos 9º, 11 e 12 da Lei n. 2.412/2011. 

 O inciso III do artigo 11, alterado pela Lei n. 2.717, por exemplo, fixa a Empresa 

Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (EMATER) como uma entidade 

colaboradora do PROVE, com as competências de selecionar e cadastrar os pequenos 

produtores que serão beneficiados pelo mencionado programa, elaborar o projeto de instalação 

da UFPA, quando for solicitado pelo produtor, orientar e capacitar os produtores, por meio da 

metodologia de extensão rural, visando à administração geral da agroindústria, da propriedade 

rural, da produção de matéria-prima e do processamento destas, dentre outras descritas no 

referido inciso. 
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 Quando indagados sobre os parceiros do PROVE, o técnico da SEAGRI ressalta: “[...] 

as regionais da EMATER [...] estão com a gente”. Em um primeiro momento, aparenta ser um 

contraponto pelo fato de o técnico da EMATER afirmar que não se tem políticas públicas, 

porém, quando se analisa as normas e as ações desempenhadas, infere-se que são ações 

desempenhadas pelas regionais da EMATER distribuídas ao longo do Estado de Rondônia, não 

sendo considerada como uma política pública de responsabilidade da EMATER para o 

aprimoramento da cadeia produtiva da castanha. Além disso, as agroindústrias destinadas ao 

beneficiamento da castanha são novidade no âmbito do programa. O técnico da SEAGRI 

explica que 

 

“O Governo adquiriu cinco agroindústrias. Faz três meses que a gente instalou uma 

agroindústria em Seringueiras, vamos instalar uma em Guajará-Mirim, na RESEX Rio 

Preto, que é coordenada pelo ICMBio, uma vai pra Costa Marques, outra pra Alta 

Floresta, pra comunidade indígena, que inclusive tem dois índios estudando na UNIR 

de Rolim de Moura, com assistência do Pacto das Águas. Mas tem que esperar passar 

o período da eleição porque se a gente instalar agora é considerado como compra de 

voto.” 

 

 Observa-se que as agroindústrias ainda estão em fase de instalação, e que somente foi 

instalada a agroindústria no município de Seringueiras. Na fala do coordenador do PROVE, 

RESEX Rio Preto quer dizer Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Ouro Preto, ICMBio é a 

sigla do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e Pacto das Águas “é uma 

entidade sem fins lucrativos [...] que tem como proposta garantir alternativas de geração de 

renda às comunidades da Amazônia apoiando a estruturação das cadeias de produtos da 

sociobiodiversidade já utilizados pelas comunidades”, a qual tem como missão “viabilizar a 

geração de renda para os povos indígenas e comunidades tradicionais mantendo a floresta em 

pé”. 

 Em relação ao pilar cognitivo, este se constrói por meio da conscientização de todos os 

atores envolvidos a respeito das atividades e ações aceitas pelos interessados e passíveis de 

execução (SCOTT, 1995; CHILD, LU E TSAI, 2007). Assim, os empreendedores institucionais 

buscam inspirar incessantemente os demais atores a fim de que hajam de maneira cooperativa, 

compartilhando os mesmos significados e construindo uma identidade comum (FLIGSTEIN, 

1997; ZILBER, 2007). 

Diante desta consideração, percebe-se que o pilar cognitivo é o alicerce que menos está 

construído no empreendedorismo institucional da cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia 

devido à divergência entre Instituições que, por força de lei, deveriam trabalhar estritamente 

alinhadas, a exemplo da EMATER e da SEAGRI, uma vez que uma afirma que não existem 
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políticas públicas para a castanha enquanto outra instala agroindústrias para beneficiar a cadeia 

produtiva no Estado de Rondônia, tipificando a coopetição, a qual inicialmente tender a ser 

colaborativa, mas que obstaculiza um consenso entre os atores porque os interesses individuais 

sustentam a falta de cooperação (GARUD, JAIN E KUMARASWAMY, 2002; WIJEN E 

ANSARI, 2007; STAL, 2011). 

 Um ponto forte para a construção do pilar cognitivo está no acompanhamento, por parte 

da Assembleia Legislativa, das ações desenvolvidas pelo Executivo do Estado, considerando 

que as três indicações parlamentares apontaram localidades a serem atendidas pela política 

pública de verticalização da pequena produção agropecuária, e, segundo o deputado 

entrevistado, “a gente tem que fazer um trabalho e ampliar muito mais isso aí pra levar pras 

comunidades indígenas porque eles são os verdadeiros guardiões de toda a floresta da região 

norte”. Fala esta que se entrelaça com o comentário do técnico da SEAGRI ao tratar sobre a 

disponibilização de agroindústria para comunidades indígenas, possibilitando a inferência de 

que existem aspectos semelhantes de consciência. 

 Os recursos, são, principalmente a aceitação e o apoio para o estabelecimento de novos 

arranjos institucionais os quais subsidiarão a um interesse altamente valoroso para todos os 

atores envolvidos no processo de mudança (DORADO, 2013). E referente à cadeia produtiva 

da castanha-da-Amazônia, depreendeu-se como recursos a concessão de apoio estabelecida em 

norma, as agroindústrias disponibilizadas pelo Estado de Rondônia, e as ações conjuntas 

necessárias para implementação da política pública. Também por isto, extraiu-se a construção, 

gradativa e singular, dos pilares que consubstanciarão o empreendedorismo institucional na 

cadeia estudada. 

 A observação de que o campo tende a potencializar o empreendedorismo institucional 

(PERKMANN E SPICER, 2007) se concretiza no âmbito da cadeia produtiva observada, por 

existir um arcabouço de normas que regulam o macro campo no qual a castanha-da-Amazônia 

está inserida, porém, este compêndio de políticas não foram suficientes para que se implantasse 

uma política pública direcionada à cadeia produtiva da castanha, requerendo o surgimento de 

problemas, a exemplo da desvalorização dos extrativistas e da saída das castanhas rondonienses 

para outras comunidades, para que o poder público estatal começasse a desenvolver ações 

conjuntas, com interesses entrelaçados (STALL, 2011), a fim de fortalecer a cadeia da castanha 

no Estado de Rondônia. 
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4.3 Estágio do empreendedorismo institucional no qual ocorre a concessão de poder e de 

legitimidade aos atores da cadeia produtiva 

 Após identificar as políticas públicas e classificar o estágio do empreendedorismo 

institucional, este trabalho objetiva identificar em qual estágio ocorre a concessão de poder e 

legitimidade aos atores da cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia, 

segundo apresentado na Figura 9, a partir das dezesseis normas estaduais e das três entrevistas 

efetivadas. 

 A Lei n. 29 foi a primeira normatização encontrada que aborda (in)diretamente a 

castanha-da-Amazônia. O artigo 1º concede legitimidade por incluir a castanha como um 

alimento regional obrigatório na alimentação escolar, segundo a alínea b do referido artigo. Em 

seu artigo 2º, busca mensurar os dados de aceitabilidade ou rejeição dos produtos regionais, 

para análise de compatibilização com os hábitos da população usuária, sendo que em seu § 2º 

reitera a concessão de legitimidade ao priorizar os alimentos regionais ao passo em que houver 

maior aceitação. No artigo 3º, corrobora com a legitimação ao considerar que a educação 

alimentar possui como finalidade "mobilizar, integrar e orientar a comunidade quanto aos 

problemas alimentares", inferindo-se que o consumo dos alimentos regionais, a exemplo da 

castanha, é uma alternativa para uma alimentação adequada e acessível. 

 A supracitada norma concede legitimidade e oferece uma pequena abertura na janela 

oportunidade por ser uma preocupação emergente oriunda do governo (BUHR, 2012), naquela 

época. Considera-se como uma pequena abertura por especificar as habilidades técnicas 

relacionadas ao contexto nutricional da castanha-da-Amazônia, e não ao ambiente da cadeia 

produtiva (PERKMANN E SPICER, 2007). Em relação ao atributo da urgência, depreende-se 

um pequeno grau de urgência ao estabelecer que o Executivo Estadual poderá regulamentar a 

lei no prazo de noventa dias, incluindo sutilmente a propriedade da temporalidade, mas 

desconsiderando a criticidade, uma vez que está discricionário a regulamentação (AGLE, 

MITCHEEL E SONNENFELD, 1999). 

 Em relação a Lei Complementar n. 61, infere-se do artigo primeiro a legitimação da 

castanha ao reconhecer os sistemas produtivos em Rondônia e a concessão de poder ao Estado 

mediante o estabelecimento de uma Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado de 

Rondônia, a qual tem como objetivo incentivar a implantação, a ampliação, a modernização e 

o aumento da competitividade dos sistemas produtivos. Percebe-se também uma oportunidade 

de efetiva implementação da política ao explicitar os meios pelos quais estes incentivos serão 

concretizados, no caso, mediante o PRODIC e o PROAGRI. 
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 No âmbito do PRODIC, depreende-se, segundo o artigo 2º da referida lei, a ocorrência 

de uma abertura na janela de oportunidade bem como se realiza a concessão de poder ao 

fortalecer os segmentos potenciais e ao promover os polos microrregionais dinâmicos 

consoante o ZSEE. Outrossim, concede legitimidade ao criar condições para o surgimento de 

novos investimentos, a exemplo dos centros integrados de produção. O artigo 3º legitimou os 

municípios locais com tendências de crescimento favoráveis e consequentemente os empoderou 

ao implantar as áreas, centros ou distritos industriais, e mais precisamente no inciso IV deste 

artigo, extrai-se a legitimação das matérias primas florestais ao oportunizar a consolidação da 

economia do Estado por meio destas. E no artigo 5º, oferta a possibilidade de obtenção de 

crédito, para os stakeholders, por intermédio do Fundo de Planejamento e de Desenvolvimento 

Industrial do Estado de Rondônia (FIDER). 

 Referente ao PROAGRI, o artigo 6º, da norma em comento, outorga poder e 

legitimidade ao reconhecer o setor florestal, no qual está inserida a castanha-da-Amazônia, 

Concede poder porque empodera as organizações associativistas rurais de modo a otimizar os 

processos produtivos e de comercialização solidária da produção, em decorrência do 

impulsionamento dado ao setor primário por meio do programa. Em seu artigo 7º, observa-se a 

concessão de legitimidade ao tratar certas localidades como polos estratégicos, de igual modo 

almeja legitimar os produtos florestais por meio de campanhas sanitárias e feiras do produtor, 

conferindo poder aos stakeholders que estarão no âmbito das parcerias técnicas para promoção 

das culturas atendidas pelo programa. 

Ademais, o FUNDAGRO potencializa a legitimação e o empoderamento do próprio 

PROAGRI, e consequentemente dos atores atendidos pelo programa, mediante a concessão dos 

investimentos, oportunidades e benefícios fiscais e creditícios aos polos microrregionais 

dinâmicos e estratégicos. De maneira integral, a Lei Complementar n. 61 concede legitimidade, 

em consonância com o artigo 16, aos “produtores e empresas, pessoas físicas e jurídicas de 

micro, pequeno e médio portes, dos setores agropecuário florestal, mineral, comercial, 

industrial, agroindustrial e de prestação de serviços”. 

Cabe pontuar que o empoderamento das organizações associativas rurais está destinado, 

implicitamente, para as associações voltadas para a agropecuária e para as organizações que 

trabalham com madeira, ou melhor dizendo, os recursos florestais madeiráveis, os quais, na 

época de elaboração da Lei Complementar n. 61, eram os principais focos das políticas públicas. 

O Decreto n. 5.884 concede poder ao FUNDAGRO e ao PROAGRI, e precipuamente 

outorga legitimidade ao processo produtivo florestal, segundo artigo 1º do decreto estadual. No 

artigo 2º, depreende-se a legitimação do PROAGRI, e nos incisos II e III deste artigo, abre a 
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janela de oportunidade para os atores, legitimando as cooperativas por meio do § 2º do artigo 

em comento. A respeito de um ator componente da cadeia produtiva da castanha, legitima a 

EMATER, no âmbito local, ou seja, suas regionais, conforme o inciso II do artigo 3º. Empodera 

e legitima os produtores de acordo com o descrito no artigo 4º. Em seu quinto artigo, o decreto 

legitima a SEAGRI, e a empodera segundos o artigo 8º e 12. E por intermédio do reproduzido 

nos artigos 16 e 20, legitima os atores envolvidos e as áreas florestais, respectivamente. 

Entretanto, a relação direta com a cadeia produtiva da castanha ainda está distante. 

A Lei Complementar n. 233 legitima a utilização dos recursos naturais do Estado, 

porém, não concede legitimidade aos atores da cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia. 

Percebe-se um retrato da transição entre a fase de iluminismo e de endosso regulatório no 

campo do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico, considerando o exposto na norma e a 

possível relação com o futuro, haja vista que o artigo 5º se relaciona com a lei vindoura n. 

1.143/2002. Infere-se, no § 1º do artigo 7º, o viés das políticas públicas estaduais, que, em 

grande parte, está, e era voltado para a agropecuária, de igual modo ao descrito no artigo 12, ao 

retratar que as Subzonas da Zona 1 são áreas utilizadas, principalmente, para exploração 

agropecuária. Contudo, a norma faz desabrochar uma indagação: poderia fomentar a cadeia 

produtiva da castanha-da-Amazônia utilizando as coberturas florestais que devem ser mantidas 

ou recuperadas em cada propriedade rural? 

Em determinados incisos a lei complementar em questão aborda o “valor da floresta”, 

porém, em âmbito de implementação de políticas públicas, depreende-se que somente em 2012 

foi criada uma política pública para isto e, para a cadeia da castanha, somente em meados de 

2015 começou a ser efetivada. Na Subzona 1.3, o § 1º do artigo 15 explicita que esta Subzona 

possui expressivo potencial florestal, em processo de ocupação agropecuário incipiente e 

reduzida conversão da cobertura vegetal natural, porém, evidencia que “os processos de 

ocupação necessitam de esforços para a regularização fundiária, para controle da exploração 

florestal e do desmatamento”. Em aspecto semelhante, o § 1º do artigo 17 expõe que as 

Subzonas da Zona 2 estão em condições satisfatórias de exploração madeireira e não-

madeireira. As variáveis expostas no artigo 26 legitimam os recursos florestais e seu respectivo 

potencial. No âmbito da castanha-da-Amazônia, a Lei Complementar n. 233 empodera e 

legitima um ator que pode estar indiretamente ligado à cadeia produtiva da castanha, a 

Comissão Estadual de Zoneamento do Estado, que “é o órgão colegiado encarregado de 

promover as medidas relativas à integração interinstitucional para a realização dos objetivos do 

ZSEE”, segundo o artigo 28. 
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 A Lei n. 1.143, a qual dispõe sobre o uso sustentável das Florestas Estaduais e Reservas 

Extrativistas do Estado, no artigo 1º concede legitimidade ao ambiente da castanha e aos atores 

relacionados. Esta lei define o que se entende por Uso Sustentável, Extrativismo, População 

Tradicional, Recurso Natural Renovável, Manejo Florestal Sustentável, Entidade da Sociedade 

Civil Organizada e Recursos Florestais, no artigo 2º. Apesar de não tratar diretamente, o 

Capítulo II é de suma importância para compreender o entorno que engloba a castanha-da-

Amazônia. Em seu artigo 12, explicita o entendimento sobre Reserva Extrativista e expõe a 

utilização dos recursos naturais, dentre os quais está a castanha, de modo implícito. O artigo 13 

concede legitimidade às populações extrativistas e tradicionais, como também sutilmente 

concede poder para a exploração, desde que seja mantida a preservação, recuperação e defesa 

da unidade de conservação. O § 1º e o § 2º, ambos do artigo 14, apresentam a oportunidade e 

um leve empoderamento, bem como legitimidade à população interessada na exploração de tais 

áreas. Depreende-se a concessão de poder e a legitimação conforme parágrafo único do artigo 

15. O capítulo V concede poder e legitimidade à SEDAM. O capítulo VI legitima e empodera 

as populações e comunidades tradicionais, e consequentemente, extrai-se o empoderamento 

“normatizado” e a legitimação de atores posicionados no início da cadeia produtiva da castanha. 

 O Decreto n. 12.447, que instituiu a Gestão Florestal do Estado de Rondônia, no 

Capítulo I legitima indiretamente a castanha e os coletores por abordar de maneira geral a 

respeito dos recursos florestais e da atividade florestal, em contraponto, empodera e legitima 

diretamente a SEDAM e a Polícia Militar Ambiental. O Capítulo II apresenta uma oportunidade 

de exploração dos recursos florestais ao tratar da floresta estadual. Os artigos 4º e 5º concedem 

legitimidade à castanha-da-Amazônia e, por conseguinte aos coletores e catadores. Do artigo 

6º até o artigo 20, observa-se a outorga de poder e legitimidade à SEDAM, contudo, torna 

evidente que o maior interesse é que as áreas sejam exploradas pelo setor madeireiro. Os artigos 

21 a 25 empoderam e legitimam as cooperativas, e assim, de modo consequente, os coletores 

de castanha. Os artigos 26 e 27 legitimam as populações locais, por meio do Plano de Manejo 

Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Não-Madeireiro (PMFS-NM), cabendo salientar que os 

demais artigos da respectiva Seção tratam sobre o palmito, e muito menos ventilam a respeito 

da castanha-da-Amazônia. O § 2º legitima e empodera diretamente a Castanheira ao proibir a 

emissão de autorização de desmatamento em áreas onde ocorra a concentração natural de 

Bertholletia excelsa e Hevea spp. O artigo 49 legitima e suavemente empodera a agricultura 

familiar. O artigo 59, mais precisamente no inciso I, explana sobre o plantio da Hevea spp com 

a finalidade exclusiva de exploração de látex, a ser contabilizado como crédito de reposição 

florestal, porém, faz-se silente a respeito do plantio da Castanheira. 
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A Lei Complementar n. 406, a qual diz respeito ao Subprograma de Apoio à 

Verticalização da Produção da Agricultura Familiar, nos três primeiros artigos legitimam o 

produtor no que tange ao beneficiamento e transformação da matéria prima como também 

sutilmente concedem poder. Legitima o extrativista ao conceder os benefícios do Subprograma 

também para esta categoria, consoante inciso III do § 2º do artigo 7-A. Concede legitimidade e 

empodera o CONDER. O artigo 7-D apresenta uma janela de oportunidade devido aos 

incentivos tributários apresentados na norma. O artigo 7-E legitima o CONSEPA para o 

licenciamento ambiental do estabelecimento que, por ventura, enquadrar-se-á no subprograma. 

E pode derradeiro, os artigos 7-F e 7-G ressaltam a importância da inspeção e vigilância 

sanitária, abrangendo a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia neste aspecto. 

 Referente à Lei n. 2.412, que criou o PROVE, o qual é uma política pública e uma 

oportunidade, concede legitimidade e busca o empoderamento do pequeno produtor, levemente 

semelhante à Lei Complementar n. 406. O Capítulo I legitima e empodera os pequenos 

produtores que trabalham com produtos de origem animal e vegetal, abarcando, assim, a 

castanha-da-Amazônia. Os incisos III e V do artigo 4º legitimam o extrativista. O artigo 5º 

define o que é a Unidade Familiar de Processamento Agroindustrial (UFPA), e tem relação com 

os artigos 7-F e 7-G da Lei Complementar n. 406. O artigo 6º empodera a SEAGRI e a SEFIN, 

e no mesmo momento legitima a SEAGRI, mais precisamente por meio do § 4º, que descreve 

como a SEAGRI irá considerar suficiente e legítima a declaração de pequeno produtor. O artigo 

8º apresenta uma janela de oportunidade à UFPA. Infere-se ainda a concessão de poder e 

legitimidade à SEAGRI em conformidade com os artigos 9º e 10. 

E em sequência, a Lei n. 2.717, relativa ao PROVE, dentre as modificações mais 

relevantes, alterou os artigos 9º e 11 da Lei n. 2.412, ressaltando o papel da SEAGRI de acordo 

com o artigo 12. No que diz respeito a um ator específico da cadeia produtiva da castanha, a 

EMATER, esta norma empoderou e legitimou a entidade ao outorgar a autoridade para 

selecionar e cadastrar os beneficiados pelo programa como também concedeu a 

responsabilidade de emitir os laudos de enquadramento do produtor ou extrativistas como sendo 

enquadrado na tipologia de agricultura familiar. Neste cenário, com a industrialização, as 

agroindústrias de castanha-da-Amazônia necessitarão de licenciamento, segundo a lei, o qual 

será emitido pela vigilância municipal, conforme a alínea c, do inciso VI do artigo 11, neste 

sentido, legitimou e empoderou a vigilância sanitária municipal, sendo um novo stakeholder a 

ser considerado na cadeia produtiva da castanha. 

A Lei Complementar n. 714, que instituiu a POLECOOP, alterada pela Lei 

Complementar n. 886, explicita, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, o que se compreende por 
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associativismo e cooperativismo, bem como concedem legitimidade ao associativismo e 

cooperativismo. O artigo 3º legitima e reitera o poder do Governo do Estado de Rondônia, de 

igual modo que legitima as populações tradicionais, em conformidade com os incisos XVI, 

XXVIII e XXIX. Em seu artigo 8º, percebe-se o empoderamento da Organização das 

Cooperativas Brasileiras do Estado de Rondônia (OCB/RO). 

No âmbito da economia solidária, a Lei n. 3.888, a qual faz referência à PEFESRO, 

promove a concessão de legitimidade às cooperativas, associações, redes e empreendimentos 

de autogestão que compõem o setor de economia solidária, de acordo com o artigo 1º. O artigo 

2º define o que é a economia solidária. O artigo 4º se apresenta como uma oportunidade às 

associações e cooperativas dos extrativistas, que poderão adentrar no ambiente de economia 

solidária. E referente a um novo ator e stakeholder que se apresenta na cadeia produtiva da 

castanha, extrai-se a legitimação e o empoderamento da SEAGRI em consonância com o 

parágrafo único do artigo 8º. 

A Indicação n. 3.185, legitima a castanha e o processo de beneficiamento, o qual pode 

ser desenvolvido “em quatro etapas distintas”, por meio da instalação das agroindústrias as 

quais irão atender à coletividade residente em Guajará-Mirim e Costa Marques, como também 

beneficiará “ainda mais o comércio das regiões”. E as Indicações n. 3.612 e n. 3.703, concede 

legitimidade às cooperativas e associações comunitárias a fim de “promover a organização dos 

pequenos produtores e transformá-los em empreendedores, ou seja, produtores, beneficiadores 

e vendedores da castanha com maior valor agregado a partir do beneficiamento”. Assim, 

legitima os coletores da castanha e busca conceder poder a estes ao eliminar “a exploração 

sofrida pelos agricultores ao vender a castanha in natura por um preço abaixo do valor do 

mercado para atravessadores”. Por derradeiro, as duas últimas indicações buscam “minimizar 

ou até mesmo extinguir a ação do atravessador”, reconhecendo-o como um ator na cadeia 

produtiva da castanha, porém, que deve ser extinto. 

Observa-se que a Lei Complementar n. 61 outorgou poder e legitimidade às 

organizações associativistas, de maneira geral, como também legitimou os extrativistas da 

castanha-da-Amazônia. O Decreto n. 5.884 promoveu a legitimação das cooperativas e dos 

produtores, em geral, da EMATER, e empoderou e legitimou a SEAGRI. A Lei Complementar 

n. 233 empoderou e legitimou a Comissão Estadual de Zoneamento. A Lei n. 1.143 legitimou 

os atores e cooperativas, em geral, concedeu poder e legitimidade às populações tradicionais, 

locais e extrativistas, à SEDAM e à Polícia Militar Ambiental. A Lei Complementar n. 406 

legitimou os produtores, o extrativista, o CONSEPA e concedeu poder e legitimidade ao 

CONDER. A Lei n. 2.412, outorgou legitimidade ao pequeno produtor e ao extrativista, de 
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modo geral, bem como empoderou e legitimou a SEAGRI e a SEFIN. A Lei n. 2.717 empoderou 

e promoveu a legitimação da EMATER e da vigilância sanitária. A Lei Complementar n. 714 

outorgou legitimidade para as associações, cooperativas e populações tradicionais, além de 

conceder poder à OCB/RO. A Lei n. 3.888 legitimou e empoderou a SEAGRI e promoveu a 

legitimação das cooperativas e associações. E as indicações parlamentares, especialmente as de 

n. 3.612 e n. 3.703, legitimaram o extrativista coletor de castanha-da-Amazônia. Sendo assim, 

encontra-se na Figura 21, a concessão de poder e de legitimidade percebida na cadeia produtiva 

da castanha. 
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Figura 21: Esquema de representação da concessão de poder e de legitimidade aos atores da cadeia da 

castanha em Rondônia. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

 Extrai-se que os atos estaduais analisados legitimam o macro campo no qual está 

incluída a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia, reconhecem a 

importância da floresta, da zona rural e dos recursos naturais, inclusive, da castanha-da-

Amazônia, contudo, a cadeia da castanha, de maneira direta, e os atores que a compõem, não 

são legitimados e empoderados na mesma proporção. Inicialmente, a própria legitimidade do 

extrativista está vinculada ao setor madeireiro, de tão forte que é a cultura de exploração 

madeireira em Rondônia. 

 As políticas públicas outorgam legitimidade aos extrativistas, indígenas, populações 

tradicionais e aos demais atores relacionados à produção de origem vegetal ou animal, de modo 

mais abrangente, bem como legitimam consequentemente os coletores da castanha-da-

Amazônia, por intermédio do reconhecimento do ambiente no qual a atividade está inserida e, 

consoante as indicações parlamentares, pela necessidade que se tem de melhorar a cadeia 

produtiva. Relativo ao ambiente e à legitimidade, o deputado retratou que “[...] não adianta só 

você preservar o mato em pé e não ter oportunidade de aproveitar a castanha, o óleo de copaíba, 

e tanto outros produtos que saem da natureza hoje pra poder dar condições pro proprietário 

também possa manter aquela reserva em pé”. 

 Ao tempo em que os atos legitimam os primeiros atores da cadeia, as políticas públicas 

concedem poder e legitimidade à EMATER, à SEAGRI e à Administração Pública. No que diz 

respeito à EMATER e à SEAGRI, estas duas são empoderadas e legitimidades devido às 
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atribuições que exercem, a finalidade precípua de cada uma e por conta do que se espera que 

estas realizem para potencializar a política pública. Cabe ressaltar que foi percebido uma 

crescente outorga de poder à SEAGRI no período de 2007 a 2017. E quanto ao empoderamento 

e legitimação da Administração Pública, depreendeu-se a ocorrência dessas ações mediante a 

concessão aos órgãos do Estado de Rondônia, como a Comissão Estadual de Zoneamento, a 

Política Militar Ambiental, o CONSEPA, o CONDER, a SEFIN, e em outras esferas, à 

vigilância sanitária, tendo em vista que se necessita da cooperação de atores dispersos no 

ambiente (DORADO, 2005; WIJEN E ANSARI, 2007). 

 Referente à cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia, infere-

se a legitimação de três atores, considerando a SEAGRI como um ator por ser um stakeholder 

diretamente influente na cadeia da castanha devido ao gerenciamento das agroindústrias, como 

também se extrai o empoderamento e a concessão de legitimidade a dois atores governamentais, 

que são a EMATER e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Regularização 

Fundiária. Entretanto, compreendeu-se que a Administração Pública, o Estado, é o ente que se 

demonstra como empreendedor institucional no contexto da cadeia produtiva da castanha. 

Diante disto, a Figura 22 expressa a identificação do estágio do empreendedorismo institucional 

no qual ocorre a concessão de poder e legitimidade aos atores da cadeia da castanha-da-

Amazônia no Estado de Rondônia: 
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Figura 22: Esquema de análise do empreendedorismo institucional da cadeia da castanha em Rondônia. 

 
Fonte: Autor. 

 

Depreendeu-se que o empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da Castanha-

da-Amazônia no Estado de Rondônia está no estágio de iluminismo com um viés de transição 

para o estágio de endosso regulatório. Logo, a concessão dos atributos poder e legitimidade, 

caso ocorresse, e ocorreu, somente poderia ser efetivada no primeiro ou no segundo estágio de 

empreendedorismo porque a mudança institucional na cadeia da castanha ainda não alcançou o 

estágio de profissionalização, muito menos o estágio de responsabilidade social. 

 A concessão de legitimidade aos extrativistas, indígenas e populações tradicionais, 

considerando-os como os principais coletores de castanha-da-Amazônia em Rondônia, 
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efetivou-se no estágio de iluminismo. Esta conclusão se pauta no fato de este ator ter sido 

reconhecido como componente da cadeia produtiva devido a contingências que possibilitaram 

que suas vozes fossem ouvidas, situações estas que podem ser exemplificadas pelo êxodo da 

castanha rondoniense para o território boliviano, como descrito pelo deputado estadual, e em 

consonância também com o técnico da SEAGRI de que “a comunidade tem que ser fortalecida 

pra cadeia também se fortalecer”. 

 No horizonte das indicações parlamentares, compreende-se que a concessão de 

legitimidade, além de acontecer no estágio de iluminismo, diz respeito e contribui para a 

construção do pilar regulativo, tendo em vista que os coletores da castanha-da-Amazônia 

tiveram seus interesses defendidos por agentes públicos políticos, caracterizando a concessão 

de apoio típica do pilar regulativo. Quanto à concessão de apoio por parte do Estado, o deputado 

estadual comenta “[...] então, só se faz através de parceria, através de associação”. 

 Compreendeu-se que, por mais que os coletores da castanha, evidenciados na qualidade 

de extrativistas, populações tradicionais e indígenas, tenham adquirido legitimidade por 

intermédio de atores públicos perante o empreendedorismo institucional que está ocorrendo na 

cadeia produtiva da castanha no Estado de Rondônia, este ator, componente inicial da cadeia, 

ainda não possui atributos e habilidades suficientes para atingir o ambiente de mudança 

institucional independente da concessão de apoio governamental, neste caso, parlamentar. 

 O aspecto de transição do empreendedorismo institucional na cadeia da castanha para o 

estágio de endosso regulatório se ratificou com o fato de a outorga de poder e de legitimidade 

aos atores governamentais se consubstanciar no segundo estágio da mudança institucional. O 

empoderamento e a legitimação da EMATER e da SEAGRI esboçou o estágio dois devido à 

criação das leis, normas, e determinação das instituições que estão com a competência de 

regular o processo de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva analisada. Neste 

caso, a SEAGRI, em conjunto com a EMATER, é responsável pela instalação das 

agroindústrias de castanha-da-Amazônia no Estado de Rondônia. 

 Mais especificamente à concessão de poder e legitimidade, esta outorga se faz por 

intermédio do pilar regulativo e do pilar normativo, principalmente deste último. O 

empoderamento e a legitimação da EMATER, da SEAGRI e da Administração Pública 

Estadual  se configuram na construção do pilar normativo porque é onde acontece a difusão de 

compromissos, a mobilização de recursos e a colaboração interinstitucional requisitada para 

especificar os papéis e as atribuições das instituições envolvidas (CHILD, LU E TSAI, 2007), 

sendo que tais funções foram descritas na norma, a exemplo da Lei n. 2.717/2012, e a interação 
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interinstitucional foi contemplada na fala do técnico da SEAGRI ao dizer que “a gente trabalha 

com o Ministério da Agricultura, EMATER, vigilância sanitária, [...]”. 

Percebe-se, além disso, que somente a Administração Pública, vista como um conjunto 

de Órgãos responsáveis por formular e implementar as políticas públicas, caracterizou-se como 

empreendedor institucional no contexto da cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no 

Estado de Rondônia, considerando a capacidade e o papel significativo dos empreendedores 

institucionais em liderar o processo de transformação (WIJEN E ANSARI, 2007; ALDRICH, 

2012) e devido ao acesso aos recursos e a obtenção de suporte necessário para que o 

empreendedorismo institucional aconteça (DORADO, 2013). 

Sendo que a EMATER e a SEAGRI possuem tal prerrogativa, em virtude da posição 

que assumem dentro da cadeia (QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016), mas não foram 

extraídos posicionamentos destas duas instituições como fomentadoras de mudança 

institucional na cadeia da castanha, mas sim como implementadoras do empreendedorismo 

institucional proveniente do Governo do Estado. A teoria ressalta a disposição do grupo social 

que interliga as condições macro com as condições micro como uma determinando para que a 

oportunidade de empreender na mudança institucional seja enxergada (DORADO, 2013; 

QURESHI, KISTRUCK E BHATT, 2016). Neste sentido, os coletores da castanha não 

identificam a oportunidade porque dois atores governamentais importantes permanecem inertes 

no momento de entrelaçar as condições. 

Apesar de não ser o foco deste trabalho avaliar o campo organizacional em que se 

encontra a cadeia produtiva da castanha, cabe evidenciar que a dinâmica de concessão de 

legitimidade e de poder aos empreendedores institucionais é mais favorável quando estes atores 

se encontram em campos emergentes, porque estes campos ainda não possuem normas fixas e 

estáveis (MAGUIRE, HARDY E LAWRENCE, 2004). Condição esta que pode prejudicar a 

ação institucionalmente empreendedora proveniente dos coletores de castanha porque o macro 

ambiente no qual a cadeia pertence possui normas fixas e estáveis, a exemplo da Lei n. 1.143 e 

do Decreto n. 12.447, os quais dispõem sobre o uso sustentável das florestas estaduais e a gestão 

florestado do Estado de Rondônia, respectivamente, representando um campo com maneiras 

específicas para agir definidas devido a lógicas institucionais predominantes (STAL, 2011). 

O empoderamento dos coletores da castanha também está prejudicado por conta de não 

existir uma política pública específica para a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia. O 

PROVE foi identificado como a política que mais se encontra direcionada à cadeia produtiva 

da castanha no Estado de Rondônia, no período de 1980 até 2017. Por mais que o PROVE 

aparentemente forneça meios e estruturas para que os atores desenvolvam poder e 
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consequentemente legitimidade para realizar o empreendedorismo institucional, retratando uma 

ação estratégica e um repertório de táticas que buscam criar e manter a cooperação entre os 

atores (ZILBER, 2007; WIJEN E ANSARI, 2007), isto ainda não é percebido no âmbito da 

cadeia produtiva da Castanha-da-Amazônia. 

 Diante do exposto, conclui-se que a concessão de poder e de legitimidade aos atores da 

cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia em Rondônia ocorre nos estágios de iluminismo e 

de endosso regulatório. No entanto, a Figura 22 representa a evidência de que a legitimidade 

concedida aos coletores da castanha não é o suficiente para estes se tornem empreendedores 

institucionais, o que se entrelaça com o comentário do deputado estadual de que 

“individualmente, nenhuma das pessoas hoje, que vive do extrativismo, teria condições de 

monta uma indústria desse nipe pra poder fazer com que ela funcionasse, sem ajuda do poder 

público”. Conjectura que se materialize diferentemente quando analisada a possibilidade, 

devido aos atributos adquiridos, que a EMATER e a SEAGRI possuem de se tornarem 

empreendedores institucionais, em decorrência da outorga de poder e de legitimidade conferida 

a estes atores.  



100 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que tange ao objetivo geral de analisar o estágio de empreendedorismo institucional 

na cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia em Rondônia, extrai-se o atingimento deste 

objetivo por meio da demonstração de que os atributos poder e legitimidade podem ser 

utilizados para avaliar as ações institucionalmente empreendedores de um determinado ator 

mediante a construção dos pilares e o acontecimento dos estágios da mudança institucional. 

Identificar as políticas públicas do Estado de Rondônia direcionadas à cadeia produtiva 

da castanha-da-Amazônia no período de 1980 até 2017 foi o primeiro objetivo específico, o 

qual demonstrou não terem sido identificadas políticas públicas direcionadas à cadeia da 

castanha. Entretanto, este objetivo foi alcançado com êxito em conformidade ao resultado 

encontrado mediante buscas em banco de dados e entrevistas com atores-chaves, qual seja a 

inexistência de políticas especificamente direcionadas à castanha-da-Amazônia. 

Em um momento concorrente, o objetivo específico subjacente foi classificar o estágio 

de empreendedorismo institucional na cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no ente 

federativo pesquisado, o qual foi atingido por meio da análise das entrevistas e das normas, 

resultando na caracterização do estágio de iluminismo com inclinação de evolução para o 

estágio de endosso regulatório, permitindo concluir que existe um início de mudança 

institucionalmente empreendedora na cadeia produtiva observada. 

O terceiro e último objetivo específico de identificar o estágio de empreendedorismo 

institucional no qual ocorre a concessão de poder e de legitimidade aos atores da cadeia 

produtiva da castanha em Rondônia foi alcançado. Sendo que este objetivo específico permitiu 

a elaboração de um esquema de análise do estágio de empreendedorismo institucional na cadeia 

produtiva da Castanha-da-Amazônia, demonstrando a concessão dos atributos estudados em 

consonância com os estágios de mudança institucional. 

Diante do exposto, indagou-se inicialmente: qual o estágio do empreendedorismo 

institucional na cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia no estado de Rondônia? E por meio 

do delineamento construído neste trabalhos pode se afirmar que o estágio do empreendedorismo 

institucional na cadeia da castanha em Rondônia está no momento de iluminismo com um viés 

de transição para o estágio de endosso regulatório, possibilitando janelas de oportunidades que 

ações institucionalmente empreendedoras, como também para que atores “comuns” adquiram 

atributos e habilidades que os transformem em empreendedores institucionais. 

A propositura que este estudo buscou atender foi sendo efetivada no decorrer da 

pesquisa, ou seja, o trabalho realizou o que foi pretendido, indicou o estágio de 

empreendedorismo institucional na cadeia da castanha em Rondônia, identificou as políticas 
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públicas e o estágio no qual ocorre as concessões de legitimidade e de poder aos atores e à 

cadeia produtiva, como possibilitou uma estrutura análise a respeito do empreendedorismo 

institucional e demonstrou uma fundamentação teórica robusta sobre a mudança institucional 

pesquisada. No entanto, limitações precisam ser expostas. 

Como limitações, no que tange aos fundamentos teóricos, as exposições a respeito de 

poder e de legitimidade com base na teoria dos stakeholders podem ter enxugado as 

contingências destes termos, uma vez que retornar a questões filosóficos sobre tais atributos 

poderia agregar ao alicerce conceitual da pesquisa. Porém, para contrabalancear, foi 

demonstrado o nexo entre os stakeholders e o empreendedorismo institucional, sendo que a 

legitimidade e o poder são pontos em comum das teorias. 

A respeito da coleta de dados, uma limitação foi o fato de as comunidades não terem 

sido entrevistadas para este estudo e não ter sido realizada vivências nos locais os quais foram 

indicados mediante as políticas públicas identificadas. Outra limitação que corroborou para que 

este empirismo não acontecesse foi o tempo, assim, percebeu-se a necessidade de um horizonte 

de tempo razoável para que as políticas públicas tivessem sido identificadas e a partir de então 

fossem visitadas e entrevistas as comunidades abarcadas por tais políticas. 

Em relação às sugestões para a realização de estudos futuros, são sugeridas pesquisas 

que avaliem a interação entre o empreendedorismo institucional e a teoria dos stakeholders, que 

meçam graus de poder e de legitimidade no momento de mudança institucionalmente 

empreendedora, que mensurem quantitativa o poder e a legitimidade dos empreendedores que 

realizam mudanças institucionais, e sugere-se continuidade na busca de atender às sugestões e 

às considerações, as quais foram elaboradas por autores seminais, para pesquisas futuras sobre 

o empreendedorismo institucional. 

Sugere-se que sejam desenvolvidos trabalhos que considerem os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados ao empreendedorismo institucional e à teoria 

dos stakeholders, como também atrele os ODS às comunidades que vivem na amazônia. E neste 

contexto amazônico, são sugeridos estudos direcionados às comunidades tradicionais, aos 

insumos da floresta e às políticas públicas no âmbito do estado de Rondônia. 

Por derradeiro, para a cadeia produtiva da castanha-da-Amazônia em Rondônia, espera-

se que esta cadeia se empodere dos atributos e do valor que este item possui independente de 

ações governamentais, de modo que os atores desta cadeia sejam empreendedores institucionais 

que transforem a realidade local, fomentem a evolução institucional a nível regional e 

impulsionem a mudança institucionalmente empreendedora no âmbito interpaíses, fazendo com 
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que a preservação da amazônia ocorra pela defesa e ação dos nativos brancos, nativos negros, 

nativos pardos, nativos. 
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