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Resumen. O presente artigo discute, tendo por base o agronegócio da maçã, a 
aplicabilidade da ‘produção ecologicamente correta’, da ‘denominação de origem’ e da 
‘identificação de produtos como advindos de pequenos produtores’ como estratégias 
viáveis para esse agronegócio. A busca de uma maçã mais adequada ao consumidor 
levou os produtores a usar a Produção Integrada de Frutas e o Sistema de Inspeção de 
Pulverizadores como estratégias de diferenciação da produção, sendo, contudo, 
vantagens competitivas com baixas barreiras à entrada de novos produtores 
(concorrentes). Por outro lado, o uso de uma estratégia de denominação de origem, a 
‘maçã brasileira’, tem dado resultados positivos face ao produto nacional possuir 
vantagem competitiva oriunda do fato de as cultivares em uso no Brasil serem 
classificadas como mais modernas. Já o uso de estratégias como a concentração e a 
terceirização da produção fazem com que seja pouco provável o uso futuro da estratégia 
de ‘produto de pequeno produtor’ no agronegócio da maçã. 
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1. A cultura da macieira no Brasil 
 

A macieira, embora seja uma cultura relativamente nova no sul Brasil, já 
apresenta resultados expressivos (Kreuz, 2003). Enquanto na safra 1973/74 foram 
colhidas 1.528 toneladas, na safra 2000/2001 colheram-se em torno de 857.340 
toneladas em 30.703 hectares de pomar. A necessidade de substituir a maçã importada, 
principalmente da Argentina, associado a estímulos governamentais com marcante 
presença da pesquisa agropecuária (Silva et al. 1986) e do serviço de extensão rural, 
ajudam a explicar essa expansão. A figura 1, a seguir, apresenta as regiões produtoras 
de maçã no sul Brasil. São elas, em um sentido norte-sul: Campos de Palmas, Fraiburgo, 
São Joaquim e Vacaria. 
 
             Figura 1 : Regiões Produtoras de Maça no Sul do Brasil 

 
 

A cultivar Gala (respondendo por 46% da produção nacional), originada na Nova 
Zelândia e a cultivar Fuji (respondendo por 45% da produção nacional), originada no 
Japão, são, de longe, as principais cultivares em uso no País. O fato de serem cultivares 
mais recentes do que as predominantemente plantadas em outros países produtores, 
com características qualitativas mais desejáveis por parte do consumidor, ajuda a 
explicar a preferência do consumidor brasileiro pelas maçãs nacionais.  A figura 2, a 
seguir, apresenta exemplares da cultivar Gala. 

 
                    Figura 2: Maçãs cultivar Gala prontas para comercialização 
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Colhendo em torno  de 33.000 toneladas em uma área plantada que se aproxima 
de 1.300 hectares, o estado do Paraná é o terceiro maior produtor nacional de maçãs, 
sendo superado pelos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  O estado possui, 
também, uma boa capacidade de armazenagem de frutas, sendo esta em torno de 
16.920 toneladas, equivalendo a aproximadamente 50% do total da produção.   
 
2. Estratégia para o agronegócio da maçã 
 

Estratégia é buscar uma vantagem competitiva sobre os concorrentes e, 
simultaneamente, diminuir a erosão das vantagens atuais. Poucas vantagens podem ser 
sustentadas indefinidamente, pois o tempo acaba tornando-as obsoletas. Quanto mais 
dinâmico o ambiente, mais acelerado será o processo de criação e erosão das vantagens 
competitivas. À medida que as vantagens se tornam cada vez mais temporárias, os 
gerentes mudam a ênfase da busca de uma vantagem estática incontestável para a 
criação de organizações que buscam continuamente novas fontes de vantagem (Day, 
1999). 
 
 No meio rural, normalmente a geração de vantagens competitivas está associada 
aos avanços técnico-científicos que as unidades de pesquisa pública, ligadas a 
determinados produtos, desenvolvem. Assim, via de regra, quanto mais prioritária for 
considerada determinada cultura por parte dos órgãos de pesquisa, maior tende a ser o 
número de novas técnicas desenvolvidas, acelerando, assim, o processo de criação e 
erosão de vantagens competitivas por parte de produtores. 
 
 De uma forma mais específica, Neves et al. (2000) apresenta dois caminhos para 
o setor rural brasileiro: a)  a busca de economias de escala advindas da concentração do 
setor produtivo, implicando em fazendas cada vez maiores; b) selecionar-se, para 
propriedades de menor porte, atividades mais compatíveis com a pequena escala, 
destacando-se o cultivo de frutas, olerícolas e o turismo rural. Especificamente, a 
pequena produção deve ser vista sob uma ótica sistêmica, buscando produtos 
adequados às exigências de consumidores finais, mais diferenciados e, principalmente, 
pouco susceptíveis a economias de escala. Estratégias diversas podem ser 
estabelecidas neste aspecto: produção ecologicamente correta, uso de denominações de 
origem, identificação dos produtos como advindos de pequenos produtores.  
 
 O presente artigo discute, tendo por base o agronegócio da maçã, algumas 
estratégias competitivas e factíveis para esse agronegócio, ou seja, a aplicabilidade do 
uso da ‘produção ecologicamente correta’, ‘denominação de origem’ e ‘identificação dos 
produtos como advindos de pequenos produtores’ como estratégias viáveis para o 
agronegócio da maçã. 
 
3. A produção de maçã ecologicamente correta. 
 

A cultura da macieira é considerada uma cultura de uso intensivo de insumos, 
particularmente de agroquímicos (Boneti et al., 1999). Assim, uma das principais 
preocupações deste setor produtivo é a obtenção de frutas com a ausência de 
substâncias prejudiciais à saúde. Em função disto, a obtenção de um produto oriundo de 
um sistema de produção ecologicamente mais adequado pode ser considerada como 
estratégica para o posicionamento da empresa no contexto de restrições ambientais 
atual. Merecem destaque as seguintes ações: a) Produção Integrada de Frutas; b) 
Sistema de Inspeção de Pulverizadores; c) Produção Orgânica de Frutas. 
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3.1 A Produção Integrada de Frutas (PIF) 
 

Na cultura da macieira, a principal medida adotada para atender aos anseios do 
mercado, o qual demanda frutas isentas de resíduos de agroquímicos, foi o 
desenvolvimento de um programa de “Produção Integrada de Maçã”, que preconiza a 
produção através de métodos ecologicamente seguros e a racionalização do uso de 
agroquímicos (Sanhueza et al. 1998). 
 

A produção integrada de frutas (PIF) é um sistema de produção que gera 
alimentos e demais produtos de alta qualidade e caracteriza-se por: 

a) aplicação de recursos naturais alternativamente aos produtos químicos quando 
possível;  

b) regulação de mecanismos para a substituição de insumos poluentes;  
c) garantia de sustentabilidade da produção agrícola;  
d) ênfase no enfoque holístico do sistema; 
e) conservação e melhora da fertilidade do solo e da diversidade do meio ambiente 

como componentes essenciais deste sistema de produção; 
f) métodos biológicos e químicos adequadamente empregados, considerando a 

proteção do meio ambiente, a viabilidade técnica e econômica e as demandas 
sociais. 

 
Em se comparando o sistema de produção convencional com a PIF, destacam-se 

os seguintes aspectos: 
 
Adesão a uma 
certificadora 

Na PIF é obrigatória a existência de uma empresa que irá 
emitir um selo certificando que se trata de produção 
integrada de frutas. Já no sistema de produção convencional 
a certificação não é necessária. 

Habilitação 
técnica 

No caso da PIF, é obrigatória a qualificação dos técnicos das 
empresas que estarão atuando no sistema, através de cursos 
e treinamentos. Já no sistema convencional a qualificação é 
opcional. 

Manejo do pomar Na PIF toda a tecnologia aplicada em um pomar deve estar 
adequada com as normas técnicas da produção integrada. 
No caso da maçã, as normas encontram-se publicadas. O 
sistema convencional de produção tende a seguir o sistema 
de produção conhecido. 

Controle Na PIF existe um acompanhamento durante todo o ciclo, 
sendo registradas todas as intervenções no pomar através do 
caderno de campo. No sistema convencional o controle é 
feito, apenas, através de registros das frutas 
comercializadas. 

Garantias A fruta produzida de acordo com a PIF possui dupla garantia: 
a garantia oriunda da certificadora (que garante se tratar de 
fruta produzida dentro de determinadas normas pré-
estabelecidas) e a rastreabilidade (código existente que 
possibilita retroceder-se até o pomar e recuperar-se os 
registros existentes nos cadernos de campo). 

 
Apesar de uma análise realizada comparando o sistema tradicional de produção 

de maçãs com o de produção integrada ter mostrado que os custos de produção são 
praticamente equivalentes (Kreuz et al. 2002), o valor criado por este novo sistema de 
produção está na melhoria percebida de qualidade pela oferta de um produto 
ecologicamente melhorado. Desta forma, para as empresas ligadas a cultura da maçã, a 
produção de frutas, de acordo com o sistema de produção integrada, é tida como uma 
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possibilidade de diferenciação da produção, gerando uma vantagem competitiva. Ou 
seja, como recomendam Craig e Grant (1999), as empresas buscam alguma 
singularidade que também crie valor e seja perceptível pelo comprador de seu produto. 
Neste contexto, as maçãs oriundas do sistema de produção integrada propiciam, dentre 
outras, as seguintes vantagens a quem produzi-las: 

 
a) obtenção de um preço mais alto pela fruta oriunda da produção integrada; 
b) maior facilidade de comercialização, dada a preferência do mercado por estas 

frutas;  
c) no longo prazo, uma sociedade e um planeta mais saudável.  
 
A identificação, por parte do consumidor, de uma fruta oriunda do Sistema de 

Produção Integrada (PIF), é feita por meio de um selo de certificação, tal como 
apresentado na figura 3 a seguir. 

 
          Figura 3 – Selo de certificação do Sistema de Produção Integrada de Maçã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contudo, torna-se previsível que a estratégia conseqüente da vantagem 

competitiva oriunda com o sistema de produção integrada, não deve se sustentar, uma 
vez que a barreira à entrada de novas empresas a este sistema é de ordem tecnológica e 
pode ser  superado com relativa facilidade. A própria ABPM (Associação Brasileira dos 
Produtores de Maçã) tem incentivado seus associados a adotarem este sistema de 
produção (vide www.abpm.org.br).  
 
3.2 O sistema de inspeção de pulverizadores 
 

Na busca de uma produção adequada ao consumo, a pesquisa pública, vinculada 
ao agronegócio maçã, está ofertando às empresas produtoras um novo programa, ou 
seja, o ‘Sistema de Inspeção de Pulverizadores’, o qual tem por objetivo melhorar a 
eficiência e a eficácia dos pulverizadores em uso nos pomares das regiões produtoras 
(Palladini e Mondin, 2002). Através deste programa, o qual também é utilizado na PIF, 
técnicos vinculados à pesquisa pública inspecionam os pulverizadores das empresas 
produtoras e diagnosticam deficiências no funcionamento dos mesmos. Os 
pulverizadores que, após a avaliação pelo sistema, forem qualificados, como aptos, 
recebem um selo de identificação (figura 4). 

 
A origem deste programa está associada a importância da atividade ‘pulverização’ 

na cadeia de valor da maçã. Segundo Protas et. al. (2001) o controle fitossanitário, feito 
através da pulverização de produtos químicos, representa em torno de 35% do custo de 
produção na cultura da macieira.  Outra comprovação da importância da atividade vem 
do estudo de Palladini e Kreuz (1995) o qual mostra um benefício anual potencial de U$ 
73,94, em cada hectare de pomar, através da redução do volume de calda usada nos 
tratamentos fitossanitários para 550 l/ha, o que repercute em uma redução de 1,73% no 
custo anual de produção.  
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                                Figura 4. Selo de identificação dos pulverizadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Os primeiros resultados obtidos com o Sistema de Inspeção de Pulverizadores já 

se encontram disponíveis (Palladini, 2002;  Kreuz e Palladini, 2002). A avaliação feita em 
pulverizadores em uso na região produtora de Fraiburgo, SC,  mostra ser de 12,6% 
(Kreuz et al. 2003) o acréscimo no volume de calda aplicado oriundo do desgaste das 
pontas de pulverização. Dado tratar-se de uma amostragem obtida de forma aleatória 
dentro da região produtora do município de Fraiburgo SC, pode-se afirmar serem 
expressivas as perdas associadas a manutenção das pontas de pulverização danificadas 
nos pulverizadores.  
 

A detecção das pontas de pulverização danificadas (Sistema de Inspeção) e a 
substituição das mesmas gera valor para o cliente (Tabela 1). No caso de um pomar de 
macieira da cultivar Gala, o valor anual atinge R$ 255,13/ha (12,6% de R$ 2.024,82). No 
caso da cultivar Fuji R$ 284,79/ha (12,6% de R$ 2.260,22). O valor ao cliente é gerado 
através da redução no número de reabastecimentos do conjunto trator-pulverizador. Há 
um ganho de eficiência na atividade de pulverização, uma vez que cada abastecimento 
cobrirá uma área maior, reduzindo o uso dos agrotóxicos, de água, de combustíveis e de 
serviços. 
 
Tabela 1. Avaliação do valor advindo do uso de pulverizador com pontas na vazão 

correta em tratamentos fitossanitários dos pomares de macieira. 
 

Cultivar Descrição 
Gala Fuji 

Custo fitossanitário (R$/ha) 2.024,82 2.260,22
Benefício pelo uso de pontas sem desgaste (12,6%) 255,13 284,79
Custo de produção após correção das pontas  (R$/ha) 5.324,04 5.426,58
Redução no custo de produção (%) 4,57 4,99
Impacto em 1.000 hectares (R$) 255.130,00 284.790,00
Fonte: Kreuz et al. (2003) 
 

O valor gerado pode ser considerado expressivo. Dado o custo anual de produção 
de um hectare de macieira, por exemplo, para a cultivar Gala ser de R$ 5.579,17 (Protas 
et al., 2001), uma redução deste valor em R$ 244,13 equivale a uma redução de 4,57% 
no custo de produção desta cultivar. Detecta-se, desta forma, uma atividade dentro da 
cadeia de valor que merece a atenção dos gerentes de produção. 
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É importante que se considere, também, os valores intangíveis gerados. Um 

desperdício de 12,6% dos produtos pulverizados nos pomares contamina o meio 
ambiente. A redução do mesmo beneficia a todos os seres vivos. E, nesta 
contextualização, todos os seres vivos passam a ser os clientes do Serviço de Inspeção 
de Pulverizadores. A figura 5, a seguir, bem ilustra essa dinâmica. 

 
Figura 5 – Modelo conceitual relativo à intervenção do sistema de inspeção de 
pulverizadores na qualidade ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seqüência de eventos dessa dinâmica inicia-se por uma decisão política do 

estado em preservar o meio-ambiente por meio de investimentos em pesquisas 
agropecuárias. Essa decisão é apoiada por legislações de controle e apoio técnico às 
unidades produtivas de modo a trabalharem com o conceito de desenvolvimento 
sustentável, isto é, sem agressão a saúde, ao planeta e, ao mesmo tempo, preservar a 
capacidade produtiva da terra para gerações futuras. Na ótica dos resultados das 
pesquisas, há um reflexo no controle do uso dos recursos naturais via tecnologia 
apropriada. Há, também, criação de valor via diferenciação de produtos como elemento 
motivacional para a adoção da tecnologia proposta e, principalmente, uma racionalização 
do uso de recursos públicos decorrente do fato de se ter, no futuro, uma população mais 
hígida. 
 

Contudo, a técnica de produção aqui discutida deverá, também, ser um fator de 
diferenciação da produção com baixo grau de sustentação. Praticamente, inexiste 
qualquer barreira que impeça alguma empresa de realizar a inspeção em seus 
pulverizadores. Portanto, possivelmente apenas as empresas pioneiras na adoção de 
tecnologia terão alguma vantagem competitiva sobre as demais. Vantagem esta que  
tenderá a desaparecer à medida que as demais vierem a adotá-la, permanecendo o 
benefício com o consumidor final e com o ambiente.  
 
3.3 A produção orgânica de maçãs 
 

Dado o volume de agroquímicos necessários à produção de maçãs, a 
produção orgânica (sem o uso de agroquímicos) representa, no atual estágio 
evolutivo da atividade, um desafio. Há entraves para tal que necessitam ser 
superados, dentre os quais se destacam: 
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a) desenvolvimento de formas naturais para o controle às principais doenças 
apresentadas pela cultura (Sarna da Macieira e as Doenças de Verão); 

b) aprimoramento dos sistemas em uso para o monitoramento e controle das 
principais pragas que atacam os pomares (Mosca das Frutas, Grafolita e Ácaro 
Vermelho). 

 
 

Desta forma, apesar dos esforços que têm sido dedicados pela pesquisa científica 
pública (Embrapa, Epagri, Universidades) vinculada ao agronegócio da maçã, a produção 
orgânica tem sido possível, até o momento, apenas em situações pontuais e em pequena 
escala. A sua conversão em um sistema de produção confiável requererá, ainda, 
significativos esforços de pesquisa científica. 
 

Não obstante, têm-se observado esforços isolados por parte de produtores na 
busca da viabilização deste sistema produção. Em os mesmos tendo sucesso no 
desenvolvimento desta tecnologia, seu sucesso como vantagem competitiva  ficará 
condicionado às barreiras que conseguirão impor visando evitar a adoção, por parte dos 
demais produtores, da tecnologia que vier a ser desenvolvida 
 
4. Uso de denominação de origem 
 

No agronegócio da maçã, a denominação de origem  é uma questão fundamental. 
Dada a inexistência do produto nacional em volumes expressivos até os anos 80, o 
consumidor brasileiro habituou-se a consumir a ‘maçã Argentina`, como ficou conhecido o 
produto oriundo da Argentina, tradicional fornecedor do mercado brasileiro. 
 

Só após a evolução da produção nacional e a organização dos produtores em 
uma associação (ABPM – Associação Brasileira dos Produtores de Maçã), é que 
surgiram ações de propaganda buscando divulgar a ‘maçã brasileira’, forma como se 
tornou conhecido o produto produzido no Brasil.  
 

Face à implantação da cultura da maçã no Brasil ser mais recente quando 
comparada com a maçã argentina, ela o foi com cultivares mais ‘modernas’, cujas 
característica organolépticas se encontram mais ajustadas às preferências dos 
consumidores. Este aspecto facilitou a desenvolvimento do mercado do produto nacional, 
beneficiando  os produtores brasileiros em detrimento aos argentinos.  
 

No que tange especificamente ao Brasil, destacam-se quatro regiões produtoras: 
Fraiburgo –SC, Campos de Palmas; São Joaquim-SC e Vacaria-RS (Figura 1). Estas 
regiões possuem particularidades podendo-se destacar: 
 

a) Fraiburgo. É a maior das regiões produtoras, tendo sido o local que implantou os 
primeiros pomares no Sul do Brasil. Possui a maior capacidade instalada de 
processamento e armazenagem de frutas. A cidade de Fraiburgo se intitula a 
‘Terra da Maçã’. 

b) Campos de Palmas. Abrange, basicamente, os municípios de Água Doce-SC e 
Palmas-PR. Dado tratar-se de região de campos de altitude, apresenta condições 
climáticas e, principalmente, topográficas favoráveis à produção de maçãs. Possui 
delimitação geográfica bem definida. 

c) São Joaquim. Face à altitude, trata-se de um dos municípios de maior intensidade 
de frio do Brasil. Esta característica climática local transfere a esta região a 
condição de produzir maçãs com coloração, formato e tamanhos superiores às 
demais regiões produtoras. A cidade de São Joaquim se intitula de ‘Capital 
Brasileira da Maçã’. 
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d) Vacaria. A região de Vacaria é a mais ‘sulina’ das regiões produtoras. Com 
topografia bastante adequada (plana) e condição climática favorável, produz 
maçãs com características bastante próximas às de São Joaquim. 

 
Apesar da nítida diferenciação entre as regiões produtoras de maçã, ainda não 

foram observadas ações de propaganda buscando diferenciar o produto oriundo das 
diferentes regiões produtoras. Talvez a principal razão para tal seja a existência de uma 
associação brasileira forte (ABPM), a qual busca, acima de tudo, divulgar a ‘maçã 
brasileira’. Contudo, com a ampliação da oferta que ocorrerá para os próximos anos, este 
poderá vir a ser um caminho a ser trilhado, onde cada uma das regiões produtoras 
tenderá a levar a mensagem de superioridade de suas maçãs ao consumidor. Porém o 
uso da denominação de origem como vantagem competitiva passa, necessariamente, 
pela organização regional dos produtores, limitação que deverá ser superada. 
 
5. Produto de pequenos produtores 
 

Uma das formas de se conseguir um diferencial de preço pelo produto rural é 
sensibilizando o consumidor com a informação de que se está ofertando um produto 
oriundo de agricultura familiar ou seja, do pequeno produtor rural. O consumidor tende a  
sensibilizar-se com a condição de ‘necessidade de permanência no campo destas 
pessoas’, motivando-se a pagar um adicional de preço para tal. 
 

Na cultura da maçã, dado o alto nível de adoção de tecnologia para a sua 
produção, boa parte dos pequenos produtores abandonaram esta atividade agrícola. 
Apenas nas regiões produtoras de São Joaquim e dos Campos de Palmas o volume de 
maçãs produzido por pequenos produtores ainda é expressivo.  
 

O caminho para a adoção de uma estratégia, por exemplo, ‘maçã de agricultura 
familiar’, passa, necessariamente, pela organização dos pequenos produtores. Contudo, 
dois movimentos podem ser observados na região produtora que possibilitam 
prognosticar-se que esta dificilmente virá a ser uma estratégia a ser usada neste 
agronegócio; 

a) Concentração. Observa-se que os produtores maiores tem adquirido pomares de 
outros produtores, visando os ganhos de escala;  

b) Terceirização da Produção.  De acordo com Kreuz (2003), a prática de grandes 
produtores estimular pequenos produtores (através de crédito e assistência 
técnica) localizados em regiões com condições edafoclimáticas favoráveis para a 
cultura (São Joaquim-SC, Água Doce-SC, Palmas-Pr etc), constitui-se numa boa 
estratégia no agronegócio da maçã. Isto possibilita que o grande produtor se 
especialize na comercialização da produção, bem como viabiliza um ganho de 
qualidade na produção colhida, devido, principalmente, à melhor condição 
edafoclimática das produções terceirizadas. Contudo, novamente, a vantagem 
competitiva decorrente, possui baixo grau de sustentação. 

 
6. Conclusão 
 
Tendo por base a proposta de Neves (2000), o presente estudo discutiu o uso de 
algumas vantagens competitivas como estratégia no agronegócio da maçã. Neste 
contexto pode se destacar o seguinte: 
 

a) De modo geral as possíveis vantagens competitivas são oriundas da pesquisa 
científica  pública vinculada ao setor. Especificamente, trata-se do caso da 
produção integrada de frutas e do sistema de inspeção de pulverizadores. Desta 
forma, as vantagens competitivas decorrentes do uso destas tecnologias devem 
ser efêmeras, reduzindo a eficácia de seu uso como estratégia. Pontualmente, a 
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produção orgânica de maçãs poderá vir a seguir um caminho diferente, face aos 
investimentos privados observados no desenvolvimento deste sistema de 
produção. 

b) A divulgação do produto maçã esteve atrelada, até hoje, a diferenciar o produto 
nacional (maçã brasileira) do oriundo da Argentina (maçã argentina). A vantagem 
competitiva possível com a ‘divulgação de origem’ gerou benefícios ao 
agronegócio nacional principalmente pelo fato das cultivares em uso pelos 
produtores brasileiros serem mais novas (modernas). Por outro lado, existe uma 
vantagem competitiva latente que é a busca da diferenciação da produção entre 
as regiões produtoras existentes no Brasil. Contudo, o desenvolvimento desta 
vantagem passa pela existência de associações regionais de produtores atuantes, 
aspecto até agora não observado. 

c) Estratégias como a concentração e terceirização da produção, comumente 
usadas por produtores de maçã, fazem com que o uso da estratégia ‘produto de 
pequeno produtor’ dificilmente venha a ser utilizada.   
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