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RESUMO 

 
Este estudo buscou compreender relações entre a dinâmica de Formação e Estruturação do 

Campo Organizacional da Carcinicultura – agronegócio do camarão – do Rio Grande do 

Norte/RN e as Estratégias adotadas pelos seus atores. Para tanto, procederam-se entrevistas 

semi-estruturadas com os representantes de diversas organizações que atuam no campo - 

cooperativas, associações de classe, empresas de diferentes elos da cadeia, universidades e 

órgãos estaduais – e coletou-se um amplo acervo de dados secundários. Conforme se 

pressupunha, constatou-se que Campo e Estratégias se relacionam de modo recursivo: a 

configuração do Campo, resultante de sua própria biografia, tem influenciado decisivamente 

as Estratégias adotadas pelos seus atores, que, conforme se desenrolam, acabam provocando 

novas alterações no Campo e delineando o enredo desse espaço de interações. Averiguou-se, 

por exemplo, que, passados trinta e cinco anos de sua gênese, o Campo da Carcinicultura do 

RN ainda possui um baixo nível de institucionalização, o que ajuda a compreender a 

dificuldade de seus atores em estabelecer Estratégias pautadas no associativismo e na 

cooperação; ações tão necessárias para aliviar os efeitos da crise que assola o setor desde 

2004. Viu-se, contudo, que, tal nível de institucionalização é fruto, dentre outros fatores, das 

próprias Estratégias que os atores do Campo vêm adotando ao longo de sua trajetória. Dessa 

forma, esse estudo espera ter contribuído tanto para a necessária reaproximação da agência ao 

fenômeno institucional, pontuada por Oliver (1991), quanto para suprir a carência de 

abordagens mais contextualizadas para as Estratégias Organizacionais (MINTZBERG, 1987; 

CLEGG, 2004; WHITTINGTON, 2004; 2006; SARAIVA e CARRIERI, 2007). Por tratar-se 

de um estudo exploratório, propõe-se que outras investigações se aprofundem sobre as 

descobertas dessa pesquisa, bem como, que outras metodologias e perspectivas teóricas sejam 

utilizadas, sobretudo aquelas que possibilitem a apreensão dos aspectos discursivos e das 

disputas de poder, tão salientes no campo investigado. Ademais, no que tange as ditas “ações 

práticas”, sugere-se que, com urgência, os principais atores do campo (cooperativas, 

empresas, estado e entidades de classe) aglutinem forças em prol da carcinicultura do RN e 

delineiem ações sustentáveis, que consigam promover o desenvolvimento da atividade como 

um todo. Se no auge da atividade todos queriam ser o “pai da criança”, agora, alguém tem que 

“ficar no gol!”. 

 

Palavras-chave: Campo Organizacional; Estratégia; Carcinicultura. 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand the relations inside the organizational Structuring of the 

shrimp Field - the shrimp agribusiness – placed in Rio Grande do Norte State and the 

strategies adopted by its players. In order to achieve that, semi-structured interviews were 

conducted with samples of various organizations that act in the field, like cooperatives, 

associations, enterprises of different links in the chain, universities and state agencies. The 

interviews built up a large collection of secondary data. As expected, it was found that Field 

and strategies are related in a  recursive way: the configuration of the field, a result from his 

own biography, has decisively influenced the strategies adopted by its actors, who, as 

evolved, eventually caused further changes in the Field and outlines the plot of this area of 

interaction.  It was found, for example, that after thirty-five years of its genesis, the Field of 

shrimp RN still has a low level of institutionalization, which helps to understand the difficulty 

of its actors in establish strategies based on partnerships and cooperation; Those actions are so 

necessary to alleviate the effects of the crisis that devastated the industry since 2004. It was 

noticed, however, that this level of institutionalization is a result, beside other factors, the very 

strategies that field actors are embracing along its trajectory. Thus, this study hopes to have 

contributed both to the necessary revival of the agency to institutional phenomenon, cited by 

Oliver (1991), and to meet the need for more contextualized approaches to organizational 

strategies (MINTZBERG, 1987; CLEGG, 2004; WHITTINGTON, 2004; 2006; SARAIVA 

and CARRIERI, 2007). It is an exploratory study that needs further investigation in order to 

get deep in this research. In this sense, others methodologies and theoretical perspectives need 

to be used, especially those relating to the seizure of the disputes and discursive aspects of 

power, as salient in the field investigated. Moreover, in terms of "practical actions", it is 

suggested that, as soon as possible, the main actors of the field (cooperatives, companies, and 

state entities in class) can be able of agglutinate efforts to support the shrimp field in RN State 

and make sustainable actions, which can promote the development of activity in a global 

view. On the apse of shrimp activities everybody wanted to be the "father of the child," Now, 

someone has to "stay in the goal." 

 

Keywords: Institutional Field; Strategy; Shrimp-Farms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Embora haja um descompasso entre a realidade global e rica das organizações e o 

conhecimento que somos capazes de obter a respeito delas (MORGAN, 1996), diversos 

esforços têm sido feitos no sentido de ampliar o escopo da análise organizacional nas últimas 

décadas, com destaque para os estudos desenvolvidos à luz do que se convencionou chamar 

de: Teoria Institucional; sobretudo para aqueles oriundos de sua vertente sociológica 

(SELZNICK, 1949; MEYER e ROWAN, 1991; DIMAGGIO e POWELL, 1991; SCOTT, 

1995). Pois, forjando uma ruptura com as abordagens anteriores, esta perspectiva abandonou a 

concepção de um ambiente formado exclusivamente por recursos humanos, materiais e 

econômicos, para evidenciar a influência de elementos sócio-culturais na estruturação e na 

ação das organizações (CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999). 

 No entanto, a perspectiva institucional não adquiriu toda a notoriedade que lhe é 

conferida somente pelos aportes que provera aos estudos organizacionais. A mesma utilização 

empírica que fora útil para revelar facetas antes menosprezadas pela análise organizacional, 

também acabou por evidenciar as limitações e contradições desta abordagem, que, a partir de 

então, tornou-se um alvo de críticas intensas, gerando inúmeras discussões. Principalmente no 

que se refere à “nova” versão de sua vertente sociológica, o neoinstitucionalismo, acusado de 

prevalecer idéias de pertinência, homogeneidade e conformidade (VIEIRA e CARVALHO, 

2003; MISOKZCKY, 2003). 

 Ainda assim, acredita-se que essa perspectiva pode prover valiosas – e indispensáveis 

- contribuições à análise organizacional. Primeiro, por que estas críticas nem sempre são 

orientadas por articulações conceituais consistentes o suficiente para garantir uma 

compreensão adequada dos pressupostos institucionalistas (MACHADO-DA-SILVA, 

FONSECA e CRUBELLATE, 2005); de acordo com Dacin, Goodstein e Scott (2002. p.45), 

em muitos casos, elas pouco contribuem para “desvelar o verdadeiro potencial da teoria 

institucional”. E, segundo porque os institucionalistas não ficaram inertes frente às limitações 

reveladas pelos testes empíricos; ao contrário, procuraram meios para superá-las. 

 Um dos caminhos trilhados nesse sentido tem passado pelo refinamento do conceito de 

Campo Organizacional (DIMAGGIO e POWELL, 1991), que, curiosamente, serve de base 

para algumas críticas auferidas ao neoinstitucionalismo. O que reflete, de certo modo, que o 

próprio campo empírico de pesquisa tem exigido a flexibilização dessa abordagem, de modo 

que ela reconheça o papel e a importância dos atores organizacionais (GAZZOLI, 2005). 
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 Associando-se à idéia institucionalista de que as organizações não vivem apenas de 

trocas materiais, mas também de trocas simbólicas (FONSECA, 2003), o conceito de Campo 

continua pregando que, para compreender os fatores que modelam a estrutura e a ação 

organizacional, todos os atores relevantes devem ser analisados. Entretanto, se antes este 

conceito era central para a análise institucional, por revelar como ocorre a homogeneização 

organizacional - o Isomorfismo -, hoje, o seu valor decorre justamente do inverso, da sua 

capacidade de avançar o entendimento da mudança; de práticas, estruturas e organizações de 

um modo geral, através de uma abordagem mais relacional e recursiva do processo de 

institucionalização (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO-FILHO e ROSSONI, 2006). 

 Ocorre que, embora o foco tenha sido modificado no sentido de prover um 

entendimento sobre a heterogeneidade e a mudança nas organizações, o conceito de Campo 

continua suscitando discussões fervorosas nos estudos organizacionais; vem sendo 

operacionalizado de modos distintos, definido sob diferentes prismas de análise e - assim 

como a teoria onde se originara – recebendo inúmeras críticas. De tantos debates, contudo, 

resta a certeza de que o conceito ainda demonstra sinais de imaturidade e, por isso, carece de 

maiores investigações. 

 No Brasil, diversos estudos já investigaram a formação e a estruturação dos mais 

díspares campos organizacionais, como: Turismo (HOLANDA, 2003), Energia Elétrica 

(GOMES, 2005), Indústria Pesqueira (VIEIRA, et. al, 2004; SILVA, et. al, 2005; OCAÑA, 

2006), Reciclagem (PAULA, 2006), Instituições de Ensino Superior (GONÇALVES, 2006), 

Biotecnologia (PECI, 2005), Construção Civil (ROMANO e VASCONCELLOS, 2003) e da 

Cultura (LEÃO JR. et. al. 2001; VIEIRA e CARVALHO, 2003; OLIVEIRA, 2007), entre 

outros. E, independente da singularidade de seus respectivos objetivos, estes estudos têm 

contribuído para o aprimoramento do conceito através da sua utilização empírica - como 

clamaram seus proponentes (DIMAGGIO e POWELL, 1991) – e têm fornecido valiosas 

informações para o delineamento de ações dentro dos campos investigados. 

 No entanto, em muitos casos, o conceito tem sido simplesmente testado 

empiricamente; algo válido, mas que pouco contribui para o desenvolvimento da abordagem 

institucional em si. Um fato que, na verdade, não surpreende, pois, no contexto brasileiro, o 

campo de estudos é mais caracterizado pela reprodução do que pela criação de conhecimento; 

já avisaram Carvalho, Goulart e Vieira (2004). De acordo com a reflexão feita por Caldas e 

Fachin (2005), o uso da perspectiva institucional no Brasil parece mesmo ter sido mais 

promissor em termos de volume do que para entendê-la efetivamente. 
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 Atentando para a contemporaneidade das discussões que vêm sendo travadas em torno 

deste conceito, para a importância de estudos empíricos que ousem utilizá-lo - não só como 

nível de análise, mas como uma categoria analítica – e para a emergência de investigações 

que abordem a necessária relação entre agência e o fenômeno institucional - um dos 

elementos pouco desenvolvidos pela abordagem institucional, segundo Oliver (1991) -, 

decidiu-se utilizar o conceito de Campo Organizacional como um dos pilares desta pesquisa. 

 Reconhecendo que as estratégias organizacionais, como mediadoras da relação: 

organização x ambiente (CHAFFEE, 1985), constituem o contexto onde a recorrência entre 

capacidade de agência e forças estruturais mais se evidencia (MACHADO-DA-SILVA, 

FONSECA e CRUBELLATE, 2005), decidiu-se investigar as relações que existem entre a 

dinâmica evolutiva de um campo organizacional e as estratégias que são adotadas pelos seus 

respectivos atores. 

 Assim procedendo, não se atende apenas a uma demanda da teoria institucional, de 

tratar os campos como um processo histórico e recursivo, dando atenção tanto para a agência 

como para a estrutura, mas também, dos estudos sobre estratégia, caracterizados 

predominantemente por abordagens racionalistas e econômicas (MINTZBERG, 1988; 

CLEGG, 2004; WHITTINGTON, 2004; 2006; SARAIVA e CARRIERI, 2007). 

 Com esta pesquisa, dá-se um passo importante – por menor que seja - rumo à 

superação da divisão entre o campo de análise das organizações e o campo de estudo das 

estratégias, que, inexplicavelmente, ainda permanecem separados nos dias atuais (AMARAL 

FILHO e MACHADO-DA-SILVA, 2006). Através dela, mostra-se que a constituição das 

estratégias organizacionais é influenciada por fatores sócio-culturais, políticos e históricos. 

Algo importante, não só para fazer frente às abordagens prescritivas e mecanicistas que 

predominam neste campo de estudo, mas para reafirmar a tese de Whittington (2004). Para 

esse autor, a estratégia é, antes de tudo, uma prática social inerente aos indivíduos - “é algo 

que as pessoas fazem” -, portanto, é influenciada pelo contexto sócio cultural onde se 

desenvolve; é socialmente imersa, como falara Granovetter (1985). 

 Além dos argumentos de cunho teórico, ao prover um entendimento sobre o campo 

onde ocorrem as relações entre os diversos atores que compõem o campo, esta pesquisa 

fornece importantes informações para a prática gerencial; inclusive para o delineamento de 

estratégias organizacionais. Pois, como advogara Pettigrew (1977), há que se compreender o 

contexto no qual se situam as organizações para poder entender suas estruturas e processos, 

dado que, tanto o contexto modela as decisões, como as organizações – que não são elementos 

sociais coletivos passivos - também modelam o próprio contexto onde operam. 
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 O campo organizacional escolhido para proceder a investigação idealizada foi o campo 

da Carcinicultura - criação de camarões em cativeiro – do Rio Grande do Norte/RN. A 

carcinicultura tem sido o motor do rápido crescimento, em nível mundial, da aqüicultura - 

criação de animais aquáticos em cativeiro – nos últimos anos (FAO, 2006). Principalmente, 

pelo seu grande potencial econômico e pela sua capacidade de geração de empregos em países 

menos desenvolvidos (THAIM, 2008). Entre eles, o Brasil, onde a carcinicultura aportou, 

justamente, pelo estado do Rio Grande do Norte – RN, que, até hoje, ainda figura como o 

maior expoente dessa atividade; em volume de produção, número de fazendas, índices de 

exportação e em tanto outros quesitos (ABCC, 2008). 

 Ao investigar a formação e a estruturação da carcinicultura do RN, portanto, acaba-se 

resgatando as origens da carcinicultura brasileira de um modo geral. Isto, exatamente, num 

momento bastante oportuno para tal. As bases sobre as quais a carcinicultura do RN se 

edificou ao longo dos seus trinta e cinco anos de história têm que ser revistas, pois, desde 

2004, a carcinicultura do RN – e não à toa, a carcinicultura brasileira como um todo – tem 

padecido pelo desenrolar de vários acontecimentos que têm instalado a crise mais grave de 

toda a sua história (ABCC, 2008). Crise essa, que tem provocado a perda de vários postos de 

emprego e a deterioração da qualidade de vida de muitos cidadãos. 

 Além disto, observa-se que a carcinicultura carece de estudos que versem sobre os 

aspectos gerenciais e comerciais que perpassam o seu desenvolvimento. Existem muitos 

estudos que vêm abordando essa atividade, contudo, eles têm enfocado, predominantemente, 

os aspectos técnicos da carcinicultura, e têm sido realizados em áreas como: Biologia, 

Zootecnia, Química e Engenharia de Pesca, por exemplo. 

 E, não obstante, cumpre destacar também que, além dos argumentos supracitados, esta 

pesquisa fez valer a sua realização em virtude da complementaridade que tem com outros 

estudos. Assim como os outros esforços conduzidos pelos professores Fernando Dias Lopes – 

orientador desta dissertação - e Mariana Baldi, desde 2005, na carcinicultura do RN (BALDI, 

LOPES e CASTRO, 2006; CARDENAS, 2007; ROCHA, 2008; FERNANDES, LOPES e 

VIANA, 2008; BALDI e LOPES, 2008; LOPES, BALDI e CARDENAS, 2008), esta 

dissertação se caracteriza como parte de um empreendimento coletivo e focado, e não como 

um mero exercício metodológico isolado, pautado única e exclusivamente nos objetivos 

pessoais do pesquisador. 

 

 

 



 20

 Dado a abrangência do campo da carcinicultura do RN, definiu-se um grupo de atores 

e de estratégias para serem analisadas. Os atores escolhidos foram os produtores e 

processadores de camarão cultivado, dado que, eles são atores fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade; são eles que trabalham com a finalidade básica da 

carcinicultura e é em torno do que eles produzem que gravitam os demais elos da cadeia e 

tantas outras organizações que atuam no campo. E, por sua vez, as estratégias escolhidas 

foram aquelas voltadas para a comercialização. Isto por que, essas ações são vitais tanto para 

o desempenho dos produtores e processadores, como para o desenvolvimento da atividade 

carcinicultora de um modo geral. 

 Pode-se dizer, portanto, que, este estudo procurou responder à seguinte questão: Como 

a dinâmica de Formação e de Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura 

do RN se relaciona com as Estratégias de Comercialização adotadas pelos seus 

respectivos produtores e processadores de camarão cultivado? 

 

 De acordo com este questionamento, delineou-se o objetivo geral desta pesquisa e, por 

conseguinte, alguns objetivos específicos necessários para sua concretização. 

 

•••• Objetivo Geral 

 

 Compreender a relação entre a dinâmica de formação e de estruturação do campo 

organizacional da carcinicultura do RN e as estratégias de comercialização adotadas pelos 

seus respectivos produtores e processadores de camarão cultivado. 

 

•••• Objetivos específicos 

 

a) Descrever a formação e a estruturação do campo organizacional da carcinicultura do 

RN; 

b) Identificar as principais estratégias de comercialização adotadas pelos produtores e 

processadores de camarão cultivado da Carcinicultura do RN, ao longo da história 

do campo; 

c) Analisar as relações entre: a dinâmica de formação e de estruturação do campo da 

carcinicultura do RN e as estratégias de comercialização adotadas pelos seus 

respectivos produtores e processadores de camarão cultivado. 



 21

 Em termos de estrutura, esta dissertação está dividida da seguinte maneira: Após a 

breve introdução procedida neste primeiro capítulo, apresenta-se o referencial teórico-

empírico que alicerçou o desenvolvimento da pesquisa; em seguida, descrevem-se as 

principais características da pesquisa e os procedimentos metodológicos que guiaram a sua 

realização; na seqüência, revelam-se os resultados obtidos após este caminhar; e, por fim, 

propõem-se alguns caminhos, tanto para futuros estudos como para a prática gerencial no 

campo investigado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

 Este capítulo apresenta as bases teórico-empíricas que sustentaram a realização desta 

pesquisa. De início, faz-se um breve resgate da perspectiva teórica que fundamenta o estudo: 

a Teoria Institucional. Na seqüência, se discute o conceito de Campo Organizacional; desde as 

suas origens até as contribuições mais recentes. E, na última parte, aborda-se o fenômeno 

organizacional analisado, as estratégias organizacionais. 

 

 

2.1. Esclarecimentos sobre a Perspectiva Institucional de Análise 

 

 Forjando uma ruptura com as demais perspectivas teóricas que dominavam os estudos 

organizacionais, emerge em meados do século XX o que se conhece atualmente como Teoria 

Institucional. Mais especificamente, através dos estudos realizados por Philip Selznick, que 

interpretou as organizações como: uma “expressão estrutural da ação racional”, as quais, ao 

longo do tempo, são sujeitas às pressões do ambiente social e transformam-se em sistemas 

orgânicos. Evolução esta, traduzida pelo autor como “institucionalização” e que implica na 

substituição dos fatores técnicos por valores na determinação das tarefas (CARVALHO, 

VIEIRA e LOPES, 1999). 

 Longe de ser uma teoria unificada (SCOTT, 1987; 1994; 1995; HALL e TAYLOR, 

2003), a abordagem institucional se desenvolveu em diversas áreas do conhecimento 

(SCOTT, 1995; CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999), tais como: Economia, Ciência 

Política e Sociologia. Não à toa, esta abordagem é caracterizada pela existência de conflitos 

internos e de entendimentos diversos para conceitos similares. Na Economia, a perspectiva 

institucional ascendeu sob as influências de Veblen, Mitchel e Commons, evidenciando 

alguns aspectos até então renegados pela Teoria Econômica, as instituições. Opondo-se à 

concepção de “homo economicus” (SCOTT, 1995), esta abordagem desenvolveu-se ao longo 

dos anos, até que, em meados de 1970, graças aos estudos de Oliver Williamson, deu origem 

ao que se conhece como, Nova Economia Institucional – NEI. Williamson resgatou o conceito 

de “custos de transação”, vislumbrando a transação como a principal unidade de análise e 

como a responsável pela definição dos mercados e das hierarquias (CARVALHO, VIEIRA e 

LOPES, 1999). Como lembra Scott (1995), a NEI se interessa pelos sistemas normativos e de 

governo criados para regular e gerenciar os intercâmbios econômicos. 



 23

Enquanto isso, na Ciência Política, a abordagem institucional focalizou os aspectos 

legais e políticos (SCOTT, 1995), deslocando o foco teórico das estruturas e das normas rumo 

aos comportamentos individuais, enfatizando, ainda, as dimensões subjetivas do 

comportamento organizativo. Embora tenha diversos expoentes, é fortemente influenciada 

pelos estudos de March e Olsen (HALL e TAYLOR, 2003), conhecidos como “históricos”, e 

que defendem a autonomia das instituições políticas frente aos fenômenos sociais 

(CARVALHO, VIEIRA e LOPES, 1999). 

 Por sua vez, a vertente sociológica da abordagem institucional alicerça-se nas idéias de 

Cooley, Hughes, Durkheim e Weber – embora este último não tenha utilizado explicitamente 

o termo “instituição” -, e foi fortemente influenciada também por Talcott Parsons e Berger e 

Luckmann (SCOTT, 1995). Ascendente a partir dos estudos do sociólogo Philip Selznick, 

esta vertente é a grande responsável pela ascensão da teoria institucional nos estudos 

organizacionais, sobretudo, a partir de sua “nova versão”, conhecida como 

Neoinstitucionalista, Sociologia das Organizações ou Novo Institucionalismo. 

 Como se pode observar, embora não se possa negar a existência de diferenças 

substanciais entre as três vertentes brevemente apresentadas, a exaltação das instituições 

parece central em todas elas (HALL e TAYLOR, 2003. p.194) e é isso que parece permitir o 

agrupamento de todas elas sob o rótulo de Teoria Institucional. Todavia, cabe ressaltar que 

dentro dessas correntes também existem divergências significativas, o que contribui mais 

ainda para que a abordagem institucional seja marcada pela presença de conflitos internos. 

Isto fica bastante evidente quando o foco se volta para a sua abordagem sociológica, 

certamente a que mais impactou os estudos organizacionais, e por isso, a escolhida como base 

para o desenvolvimento deste estudo. A síntese de Scott (1991) esclarece que estas diferenças 

se relacionam em boa parte com a existência de três pilares distintos sobre os quais se apóiam 

as instituições. 

 
Quadro 01: Os três pilares das instituições 

 Regulativo Normativo Cognitivo 

Bases de submissão Utilidade Obrigação social Aceitação de pressupostos 

Mecanismos Coercivo Normativo Mimético 

Lógica Instrumentalista Adequação Ortodoxa 

Indicadores Regras, leis e sanções Certificação/acreditação Predomínio 

Bases de Legitimidade Legalmente sancionada Moralmente governada 
Culturalmente sustentada, 

conceitualmente correta. 

Fonte: Scott (1995. p.35) 
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 De acordo com Scott (1995), o Pilar Regulativo restringe e regulariza o 

comportamento organizacional, através de regras, monitoramento e sanções, e, portanto, tem 

como mecanismo base a coerção e como base de legitimação a sanção legal. Logo, a 

legitimidade deriva do grau de conformidade para com as regras previamente vigentes nos 

ambientes onde as organizações estão inseridas. 

 Por sua vez, o Pilar Normativo introduz dimensões prescritivas, avaliativas e 

obrigatórias da vida social, incluindo valores e normas que especificam meios legitimados 

para que se alcance determinados fins, enquanto que o Pilar Cognitivo centra suas análises 

sobre as definições compartilhadas da realidade e as representações simbólicas que os 

indivíduos fazem do mundo (SCOTT, 1995). 

 É sobre esse último pilar que a perspectiva sociológica baseia fortemente as suas 

premissas e é no centro dele que repousa a construção da identidade social do indivíduo, 

aquilo que define nossa identidade e que tipo de ação faz sentido. Neste contexto, a 

legitimidade das ações decorre da adoção de uma estrutura comum de referência ou definição 

da situação (SCOTT, 1995). Todavia, ainda que haja uma predominância de um pilar sobre o 

outro, Scott (1995) adverte que o mais promissor é tratar os três pilares como alternativas 

analíticas, que abrangem diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, e não como categorias 

mutuamente excludentes. 

 Não obstante, a Teoria Institucional pode ser caracterizada por outra ramificação, 

decorrente das mudanças ocorridas durante o desenvolvimento dessa corrente de estudos. 

Como esta pesquisa volta seus olhares para uma abordagem sociológica, centrar-se-á sob esta 

ramificação apenas na sua vertente sociológica. Nela, assume-se a existência de um “velho” 

institucionalismo, derivado dos estudos de Selznick e colaboradores, e de um “novo” 

institucionalismo, nascido a partir do estudo de Meyer e Romaw (1991) - publicado 

originalmente em 1977 -, que direcionou um olhar mais atencioso para a dimensão cognitiva 

das instituições, revelando que as estruturas organizacionais são profundamente afetadas pelos 

mitos e cerimônias que permeiam estas instituições. 

 As diferenças entre esses dois momentos foram sintetizadas por outros ícones do Novo 

Institucionalismo (DIMAGGIO e POWELL, 1991a) e estão apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 02: O velho e o novo institucionalismo 
Dimensões Velho Institucionalismo Novo Institucionalismo 

Conflito de interesses Central Periférico 

Fonte de inércia Interesses Imperativo da legitimação 
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Ênfase estrutural Estrutura Informal Papel simbólico da estrutura 

Imbricação organizacional Comunidade local Campo, setor, sociedade 

Natureza da imbricação Cooptativa Constitutiva 

Locus institucionalização Organização Campo ou sociedade 

Dinâmica organizacional Mudança Persistência 

Base para a crítica ao Teoria do lucro agregado Teoria da ação 

Evidências para a crítica ao Conseqüências não antecipadas Atividade não reflexiva 

Formas-chave de cognição Valores, normas, atitudes Classificações, rotinas, papéis, 

Psicologia social Teoria da socialização Teoria da atribuição 

Bases cognitivas da ordem Comprometimento Hábito, ação prática 

Objetivos Deslocados Ambíguos 

Agenda Relevância Política Disciplinar 

Fonte: DiMaggio e Powell (1991a. p.13) 

 

 Vale destacar que, embora o quadro de DiMaggio e Powell (1991a) enfatize as 

diferenças entre os dois movimentos, uma série de semelhanças é reconhecida pelos autores. 

Segundo eles: 

 
“as abordagens do novo e do antigo institucionalismo compartilham 
um ceticismo em relação ao modelo racional de organização, e 
enxergam a institucionalização como um processo que torna as 
organizações instrumentalmente menos racionais, limitando suas 
opções. Ambas as tendências enfatizam o relacionamento da 
organização com o seu ambiente e prometem revelar aspectos da 
realidade que são inconsistentes com a dimensão racional da 
organização. Cada uma delas reforça também o papel da cultura, na 
formação da realidade organizacional” (DIMAGGIO e POWELL, 
1991a. p.11). 

 

 Certamente, é pela observação desses “encontros” que muitos autores são contrários a 

essa divisão (SELZNICK, 1996), que como afirma Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate 

(2005), foi elaborada com objetivos didáticos por DiMaggio e Powell (1991a). De fato, pode-

se perceber que em diversos momentos há um entrelaçamento entre esses dois movimentos, 

até mesmo porque, os trabalhos de Selznick - que investigaram o lado “obscuro” da interação 

informal nas organizações, as macroestruturas institucionais, os sistemas políticos e a 

linguagem e o sistema legal (QUINELLO, 2007) -, influenciaram o novo institucionalismo. 

Corrente essa, que clareou os princípios institucionais no contexto das organizações formais - 

vistas a partir daí como elos potenciais de conexão entre os indivíduos e o mundo social - e 

sob a qual nos apoiamos no desenvolvimento deste estudo. 
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2.1.1 O Novo Institucionalismo Sociológico 

 

 Atribui-se ao trabalho de Meyer e Rowan (1991), publicado originalmente em 1977, a 

reformulação da Teoria Institucional no campo das organizações (QUINELLO, 2007). Ao 

demonstrar que a estrutura organizacional refletia os mitos de seus ambientes institucionais, e 

não somente a busca por eficiência, esse trabalho ressaltou o caráter simbólico de vários 

elementos do comportamento e da estrutura das organizações. A partir de então, propagou-se 

a idéia de que a adoção de uma estrutura pode advir de outros fatores, que não de problemas 

específicos da organização; que a avaliação social da organização pode repousar na 

observação dessas estruturas - sejam elas eficazes ou não - e ainda, que a relação entre os 

comportamentos e as estruturas formais podem ser negligenciados (TOLBERT e ZUCKER, 

1999). 

 Enfatizando os aspectos cognitivos e pressupondo a idéia de uma realidade 

socialmente construída, o Neoinstitucionalismo difere-se das teorias tradicionais a partir da 

acusação de que a legitimidade, decorrente de “prescrições que identificam diversos 

propósitos sociais e técnicos e especificam os meios apropriados para perseguir tais 

propósitos racionalmente” (MEYER e ROMAW, 1991. p.45), é uma das variáveis 

constituintes da estrutura e do comportamento organizacional, e não somente a demanda por 

eficiência. 

 Por sua vez, como pode-se observar, a lógica da legitimação repousa na incorporação 

de elementos previamente institucionalizados, os quais proporcionam uma configuração de 

suas atividades, e, por conseguinte, protegem a organização de críticas externas. Em 

consonância, Meyer e Rowan (1991) apontam que em ambiente mutáveis, onde a tecnologia é 

muito incerta e os produtos são de difícil avaliação, a eficiência não resolve e a organização 

necessita de legitimação. 

 Não obstante, o Novo Institucionalismo avança em relação a outros modelos – 

emergidos a partir da década de 60 – que, embora concebessem as organizações como 

sistemas abertos, e valorizassem a importância do ambiente na formação e sustentação das 

estruturas organizacionais, limitavam-se estritamente àquela influência dos fatores técnicos do 

ambiente (SCOTT, 1995). Ampliando a noção de ambiente organizacional (SCOTT, 1995; 

MACHADO-DA-SILVA, FONSECA, CRUBELLATE, 2005; SCOTT e MEYER, 1994), o 

novo institucionalismo prega a existência de um ambiente institucional, além daquele 

exclusivamente técnico. 
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 Scott e Meyer (1991) explicam que esses dois ambientes diferem entre si em alguns 

aspectos. Segundo os autores, o ambiente técnico consiste naquele espaço onde produtos e 

serviços são produzidos e comercializados, no qual as organizações recebem recompensas em 

virtude do controle e da eficiência de seus sistemas produtivos, e onde vigora a 

competitividade entre as empresas. Por sua vez, o ambiente institucional seria aquele no qual 

as organizações recebem legitimidade em função da conformidade com as exigências e regras 

estabelecidas (SCOTT e MEYER, 1991). 

 Acontece que, embora essa ampliação tenha representado um grande avanço para a 

análise organizacional, a separação entre os dois tipos de ambiente nem sempre pode ser 

visualizada de maneira clara e nítida, visto que, atualmente, onde a capacidade técnica das 

pessoas é de grande valor, torna-se nebuloso distinguir, na prática, as normas e procedimentos 

eminentemente técnicos daqueles institucionais. Como lembram Scott e Meyer (1991), 

aqueles que formulam as regras institucionais empenham-se para que essas pareçam ser 

técnicas. Assim sendo, o que se verifica na realidade é que: procedimentos institucionais 

freqüentemente imitam os procedimentos técnicos (Scott e Meyer, 1991), os quais, em muitos 

casos, acabam se tornando “institucionalizados”. 

 Um exemplo desse fenômeno pode ser retirado daqueles procedimentos estabelecidos 

a partir de critérios técnicos, que mesmo perdendo sua real utilidade com o passar do tempo, 

persistem por um longo prazo. Fato esse, certamente deriva da inexistência ou do 

negligenciamento de critérios de avaliação desses procedimentos. Como ilustram Scott e 

Meyer (1991): 

 

“(...) espera-se de trabalhadores sociais que atendam a procedimentos 
detalhados na determinação da elegibilidade dos serviços ou na oferta 
de terapias específicas aos clientes; advogados devem estar em 
conformidade com procedimentos altamente elaborados para 
formular uma petição. Tais exigências são formuladas para que se 
pareçam técnicas, embora não haja critério algum para se avaliar os 
resultados, independente daqueles que são utilizados para avaliar a 
conformidade a procedimentos específicos” (SCOTT e MEYER, 
1991. p.124). 

 

 O que se percebe, portanto - indo ao encontro do que propusera Scott e Meyer (1991) -

, é que esses ambientes estão longe de serem dicotômicos, pois a presença de elementos de 

um tipo de ambiente não significa a anulação do outro, e que, sendo assim, devem ser vistos 

como dimensões. 
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 Alinhando-se com os princípios neoinstitucionalistas de que os ambientes são 

formados tanto por elementos técnicos como institucionais, e de que ambos afetam, 

significativamente, as organizações, outro postulado institucionalista é merecedor de atenção: 

Trata-se do Isomorfismo Institucional, introduzido por DiMaggio e Powell (1991b), que 

justificam a sua existência alegando que: 

 
“as organizações não competem apenas por recursos ou clientes, mas 
por poder político e legitimidade institucional, por adequação social e 
econômica. O conceito de isomorfismo torna-se uma ferramenta útil 
para compreender aspectos políticos e cerimoniais que permeiam 
muito da vida organizacional moderna” (DIMAGGIO e POWELL, 
1991b. p.66). 

 

 Em síntese, esses autores pregaram que, a adoção de estruturas e práticas 

organizacionais acontece, em muitos casos, na ausência de qualquer atestado de eficácia, visto 

que mecanismos isomórficos, a saber: coercitivos, miméticos e normativos, atuam sobre as 

organizações. Por Isomorfismo Coercitivo, entende-se os resultados de pressões formais e 

informais exercidas por determinadas organizações sobre outras. Bastante evidente naqueles 

casos onde há uma relação de dependência entre os atores, este mecanismo exerce pressões 

que podem ser sentidas como força, persuasão ou como convite para a formação de coalizões 

e, em boa parte dos casos, é exercido pelo Estado através de regulamentações governamentais 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b). Esse tipo de isomorfismo é retratado pelas pressões que 

uma corporação impõe (em termos de padrões, normas, etc.) sobre as suas subsidiárias, pelas 

regulamentações governamentais e pelas exigências que as empresas fazem sobre suas cadeias 

de suprimento, dentre outras. 

 Por sua vez, o Isomorfismo Mimético é induzido fortemente pela existência de 

incertezas no ambiente que levam as organizações a moldarem-se tomando por base outras 

organizações. Consoante DiMaggio e Powell (1991b), esse mecanismo pode prover diversas 

vantagens em termos de economia, como nos casos onde as organizações se defrontam com 

causas ambíguas ou soluções obscuras, e a adoção de um modelo já existente e a ser copiado 

apresenta-se como a solução mais viável e menos dispendiosa. 

 Cabe ressaltar, que os modelos sob os quais as organizações se baseiam podem ser 

difundidos tanto de maneira indireta - através de funcionários, por exemplo – como direta - 

mediante a atuação de consultorias, associações de classe, entre outros -. Logo, a organização 

copiada pode não ter conhecimento de que é modelo para outras, bem como, repudiar essa 

ação (DIMAGGIO e POWELL, 1991b). 



 29

 DiMaggio e Powell (1991b) observam que um caso bastante saliente de mimetismo foi 

realizado pelo governo imperial japonês no final do século XIX. Os autores lembram-nos que:  

 
“Diante do aparente sucesso dos protótipos ocidentais, o governo 
japonês enviou seus oficiais para estudarem questões relativas aos 
tribunais, exército e polícia na França, a marinha e o sistema postal na 
Grã Bretanha, e sistema bancário e educação nos Estados Unidos” 
(DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.69). 

 

 Por fim, existe ainda o Isomorfismo Normativo, que resulta principalmente da 

profissionalização, ou seja, do "esforço coletivo dos membros de uma ocupação para definir 

as condições e métodos de seu trabalho, para controlar a produção dos produtores, e para 

estabelecer uma base cognitiva de legitimação para a autonomia ocupacional" (DIMAGGIO 

e POWELL, 1991b. p.70). Segundo os autores, as universidades e os centros de treinamento 

profissional são atores imprescindíveis para que este tipo de isomorfismo ocorra, visto que é 

através da educação formal e da elaboração de redes profissionais - que ultrapassam as 

fronteiras organizacionais - que novos modelos rapidamente se difundem. 

 As causas para a ocorrência dos três tipos de isomorfismo em nível organizacional 

residem em seis hipóteses elaboradas por DiMaggio e Powell (1991b), sendo elas: 

 

a) quanto maior a dependência de uma organização em relação à outra; 

b) quanto maior a centralização dos recursos de que ela depende; 

c) quanto maior a incerteza na relação entre meios e fins; 

d) quanto mais ambíguas as metas organizacionais; 

e) quanto maior a confiança nas credenciais acadêmicas na escolha da gerência e da assessoria 

pessoal; 

f) e quanto maior a participação dos gerentes em associações profissionais, maior será o 

isomorfismo da organização. 

 

 Cumpre notar, contudo, que, para obter uma compreensão mais contextualizada dos 

mecanismos isomórficos, é preciso considerar que eles são expostos separadamente apenas 

por uma função analítica. Na realidade, dificilmente eles estarão dissociados, alertaram 

DiMaggio e Powell (1991b). E, além disso, é preciso esclarecer que existe outro conceito vital 

para o entendimento do isomorfismo: Trata-se do conceito de campo organizacional, sobre o 

qual se discorre na continuidade deste capítulo. 
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2.2. O Conceito de Campo Organizacional 

 
2.2.1 Do que se trata? 

 
 Com raízes no latim – campu –, o termo campo costuma ser usado para designar: área, 

espaço ou lugar. Justamente pela sua aplicabilidade em “demarcar fronteiras”, tem sido 

amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento, dentre as quais, nos estudos 

organizacionais. Nesse domínio, similarmente aos conceitos de indústria, setor e população, o 

conceito de campo vem adquirindo destaque ao longo das últimas décadas por estabelecer os 

contornos onde: padrões de competição, influência, coordenação e fluxo de inovação ocorrem 

(DIMAGGIO, 1991b. p.267). 

 O conceito de Campo Organizacional, como é chamado nos estudos organizacionais, 

finca suas raízes nos postulados neoinstitucionalistas de DiMaggio e Powell (1991b. p.118), 

mais especificamente, no artigo clássico “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism 

and Collective Rationality in Organizational Fields” onde os autores acusam novos culpados 

para a similitude estrutural das organizações, que não as demandas de mercado antes 

apontadas por Weber, mediante a argumentação de que atualmente “a burocratização e as 

outras formas de homogeneização emergem da estruturação de campos organizacionais” 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.118). 

 Em síntese, DiMaggio e Powell (1991b) apontam que nos estágios iniciais de seus 

ciclos de vida, os campos apresentam uma considerável diversidade de abordagens e formas, 

contudo, a medida que se estruturam e ficam bem estabelecidos, urge nesses espaços uma 

pressão inexorável no sentido da homogeneização. Isto por que, “campos organizacionais 

mais altamente estruturados proporcionam um contexto em que os esforços individuais para 

lidar racionalmente com incerteza e restrições, muitas vezes, levam, em conjunto, à 

homogeneidade em estrutura, cultura e resultado” (DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.118). 

 Clarifica-se instantaneamente, que o conceito de campo organizacional entrelaça-se 

com outro conceito chave dos novos institucionalistas, o de Isomorfismo Institucional, um 

processo decorrente de “pressões formais ou informais exercidas nas organizações por 

outras organizações [ou] imposição de procedimentos operacionais padronizados” 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.67), e que pode tornar organizações mais similares, 

embora não necessariamente mais eficientes. 

 



 31

 De acordo com Carvalho, Andrade e Mariz (2005), é justamente a ênfase na influência 

de padrões institucionais pré-existentes que figuram nos campos organizacionais, os quais, 

limitam as escolhas dentro de estruturas culturais e históricas, que inspira DiMaggio e Powell 

(1991b) à retomarem a metáfora weberiana da “jaula de ferro”. 

 Mas, no que consiste essa “coisa” que, conforme se estrutura e toma forma, adquire o 

status de manjedouro da homogeneização organizacional? (algo tão saliente entre os novos 

institucionalistas). O que viria a ser, de fato, um Campo Organizacional? Os introdutores da 

idéia respondem que: 

 
 

“Por Campo Organizacional, entendemos aquelas organizações que, 
em seu conjunto, constituem uma área reconhecida de vida 
institucional, fornecedores-chaves, consumidores de produtos e 
recursos, agências regulatórias, e outras organizações que produzem 
serviços e produtos semelhantes” (DIMAGGIO e POWELL, 1991b. 
p.119). 

 
 
 À primeira vista, “esse” Campo Organizacional de quem tanto se fala é: um 

aglomerado de organizações que compartilham entre si um envolvimento, ainda que em 

escala diferenciada, com uma determinada atividade, um conceito similar a “setor” ou 

“stakeholders”, correto? Não. Mas, de fato, a definição de DiMaggio e Powell (1991b) 

isoladamente não reflete o potencial explicativo do conceito de campo, e muito menos, faz jus 

a toda atenção que tem sido voltada para o mesmo. Além do que, os também 

neoinstitucionalistas Scott e Meyer (1991) postularam um conceito bastante similar, o de setor 

societal (PECI, 2005; LOPES, 2007), definido como: “coleção de organizações que operam 

no mesmo domínio e oferecem serviços similares, produtos ou funções” (LOPES, 2007. 

p.1074). 

 Entretanto, antes que se acuse que o conceito de campo mais promete do que cumpre, 

é importante notar o que DiMaggio (1991) e DiMaggio e Powell (1991b), apresentaram como 

uma característica diferencial da noção de campo, a qual parece contribuir para que o conceito 

não seja reduzido a um mero constructo agregativo dos investigadores. Trata-se da amplitude 

da análise proporcionada pelo conceito de Campo Organizacional, que avançando em relação 

aos conceitos de setor ou indústria, engloba além das firmas competidoras ou das redes de 

organizações que mantém laços diretos, todos os atores relevantes. 
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 Segundo os autores: 

 
“o valor dessa unidade de análise está no fato de que ela dirige nossa 
atenção não simplesmente para empresas concorrentes, como faz 
ecologia populacional, ou para redes de organizações que de fato 
interagem, como faz a abordagem das redes interorganizacionais, mas 
para a totalidade dos atores relevantes. Ao fazer isso, a idéia de 
campo capta a importância tanto da conectividade como da 
equivalência estrutural” (DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.119). 

 
 A partir de então, evidencia-se que o conceito de Campo Organizacional está alinhado 

à crença institucionalista de que as organizações sobrevivem mediante a atenção às ligações 

diretas e indiretas, objetivas e subjetivas, com atores que nem sempre controlam recursos 

materiais dos quais as organizações carecem (CARVALHO, VIEIRA, e LOPES, 1999), e 

torna-se extremamente útil para o recorte de pesquisas onde se pretenda contemplar tanto as 

dimensões sociais e culturais como as técnicas do ambiente (CARVALHO, PACHECO e 

GUIMARÃES, 2004). 

 Dando continuidade à ruptura ocorrida na perspectiva institucional - antes iniciada por 

Meyer e Rowan (1991) - que modificou a abordagem do processo de institucionalização, o 

conceito de campo organizacional transcende a análise de uma organização isolada ou dos 

processos que a tornam uma instituição - característica do “velho” institucionalismo -, 

alinhando-se à idéia de que: “o que se institucionaliza são as formas organizacionais, os 

componentes estruturais e as regras, e não as organizações específicas” (DIMAGGIO e 

POWELL, 1991a. p.44). Por conseguinte, ao admitir a existência de várias fontes de 

institucionalização, contribui para a mudança na “concepção do ambiente institucional em 

direção à de múltiplos ambientes institucionais” (SCOTT, 1987. p.498). 

 Nesse sentido, sua utilização proporciona uma compreensão diferenciada da 

institucionalização de processos, estruturas e práticas organizacionais, bem como, o 

entendimento das relações entre organizações de diferentes naturezas, mas com interesses 

complementares (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006). Assim, 

há quem diga que: 

 
“campos são fenômenos históricos e sua localização espaciotemporal 
é relevante para a compreensão longitudinal de processos de 
institucionalização, reconhecendo que neles estão associadas à 
criação de ordens simbólicas e modelos de relacionamento social, de 
modo que, sem a compreensão dessa especificidade institucional e 
histórica, qualquer proposta de análise é limitada”. (MACHADO-
DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006. p.30). 
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 Mediante maiores esclarecimentos, torna-se mais plausível o valor desse conceito para 

a agenda empírica institucional. Porém, um fato curioso, mas previsível, é que: paralelamente 

ao reconhecimento da sua importância, não se verifica, sequer entre os seus usuários, um 

alinhamento de percepções sobre o mesmo. Diz-se, previsível, por que isso também ocorre 

com outros conceitos-chave da teoria institucional e, aparentemente, por motivos similares, 

preferências teóricas e filiações epistemológicas. Ao que parece, antevendo estas 

discordância, os próprios DiMaggio e Powell (1991b) alertaram para a ambigüidade do 

conceito e para a carência de investigação empírica que o mesmo carrega consigo. 

 Observando estas “diferentes visões” sobre o conceito, Machado-da-Silva, Guarido 

Filho e Rossoni (2006. p.4) empreenderam recentemente um estudo e identificaram seis 

correntes distintas, atribuindo a cada uma delas um grupo de pesquisadores e de elementos-

chaves. Na visão destes autores, as diferenças entre estas correntes existem, ainda que de 

forma tímida em muitos casos, conforme procuraram sintetizar no quadro abaixo. 

 
Quadro 03: Perspectivas Teóricas sobre Campos Organizacionais 

Perspectiva 
Teórica 

Autores 
Elementos-

Chaves 
Descrição 

Campo como 
totalidade dos 
atores 
relevantes 

DiMaggio 
Powell. 

Significação 
e 

Relacioname
nto 

Conjunto de organizações que compartilham sistemas 
de significados comuns e que interagem mais 
frequentemente entre si do que com atores de fora do 
campo, constituindo assim uma área reconhecida na 
vida institucional. 

Campo como 
arena 
funcionalmente 
específica 

Scott;  
Meyer 

Função 
Social 

Conjunto de organizações similares e diferentes, porém 
interdependentes, operando numa arena funcionalmente 
específica, compreendida técnica e institucionalmente, 
em associação com seus parceiros de troca, fontes de 
financiamento e reguladores. 

Campo como 
centro de 
diálogo e de 
discussão 

Hoffman; 
Zietsma; 
Winn. 

Debate por 
Interesse 

Temático. 

Conjunto de organizações, muitas vezes com propósitos 
dispares, que se reconhecem como participantes de um 
mesmo debate acerca de temáticas específicas, além 
daquelas preocupadas com a reprodução de práticas ou 
de arranjos institucionais relacionados à questão.  

Campo como 
arena de poder e 
conflito. 

Vieira; 
Carvalho; 
Misoczky. 

Dominação 
e Poder de 
Posição. 

Campo como resultado da disputa por sua dominação, 
numa dinâmica pautada pela (re)alocação de recursos de 
poder dos atores e pela sua posição relativa a outros 
atores. 

Campo como 
esfera 
institucional de 
interesse em 
disputa. 

Fligstein; 
Swedberg; 
Jepperson. 

Poder e 
Estruturas 
Cognitivas 

Construções produzidas por organizações detentoras de 
poder, que influenciam as regras de interação e de 
dependência do campo em função de seus interesses, 
que, por sua vez, são reflexos da posição delas na 
estrutura social. 

Campo como 
rede estruturada 
de 
relacionamentos
. 

Powell;  
White;  
Owen-
Smith. 

Articulação 
Estrutural 

Conjunto formado por redes de relacionamentos 
usualmente integradas e entrelaçadas, que emergem 
como ambientes estruturados e estruturantes para 
organizações e indivíduos, revelados a partir de estudos 
topológicos e de coesão estrutural. 

Fonte: Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) 
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 Após analisar uma a uma dessas visões, os autores apontam que, do conceito 

formulado originalmente por DiMaggio e Powell (1991b) às versões subseqüentes, certos 

aspectos são recorrentes, enquanto outros são específicos de determinada linha de 

investigação; o que reforça o pensamento de que as diferentes alternativas conceituais surgem 

de preferências teóricas e particularidades analíticas de cada grupo de pesquisadores 

(MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006). 

 Além disso, após observarem o aspecto temporal destas “diferentes visões” e os 

estudos que permitiram os autores a enquadrá-las, inferem que o conceito de campo vem 

sendo lapidado sob diferentes perspectivas, mas mediante a sua utilização empírica, como 

sugeriram DiMaggio e Powell (1991b). Dão a entender que, as visíveis dissonâncias podem 

representar o ímpeto dos próprios institucionalistas de desenvolverem o conceito, sua 

operacionalização e de forma mais ampla, o neoinstitucionalismo (MACHADO-DA-SILVA, 

FONSECA e CRUBELLATE, 2005). Tanto que, Walter Powell, um dos propositores do 

conceito, é incluído em duas visões distintas. Na primeira, ao lado de Paul DiMaggio, por 

aquilo que pregou em 1983 na primeira versão de “Iron Cage...”, e, na segunda - mais de duas 

décadas depois -, pelas considerações feitas em Powell et. al (2005), onde sugere-se novos 

aportes metodológicos para o aprimoramento da operacionalização do conceito de Campo 

Organizacional. 

 No entanto, antes de tudo, é importante ter prudência sobre as inferências feitas a 

partir das “diferentes visões” registradas por Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni 

(2006), pois como admitem os próprios autores, se trata de uma síntese, onde 

costumeiramente se simplifica e, tão logo, se distorce a realidade. Além do que, observa-se 

que os autores parecem minimizar – quiçá, para harmonizar - as diferenças não “tão sutis” - 

ao contrário, bastante salientes – que existem entre umas e outras visões que listaram. E, 

também, por que, para esta pesquisa, independente da concepção adotada, o conceito de 

campo avança, enquanto nível de análise, por evidenciar “variabilidade histórica e intersocial 

dos regimes competitivos e o papel das instituições na constituição desses regimes” como 

desejavam os neoinstitucionalistas DiMaggio e Powell (1991a, p.32). 

 Certamente, uma compreensão mais aprofundada sobre este conceito perpassa os 

apontamentos de DiMaggio (1991) referentes às origens dos campos organizacionais. 

Destacando a existência desta lacuna nos estudos que utilizam o campo como nível de análise, 

o autor afirma que os campos só existem na medida em que são estruturados, ou seja, 

institucionalmente definidos e úteis para as organizações participantes. 



 35

 Segundo o autor, isto só pode ser constatado mediante investigação empírica 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b) e que torna imprescindível conhecermos: Como se 

estruturam estes espaços de relações? Como os campos organizacionais se estruturam/ 

institucionalizam? 

 

 

2.2.2. A Formação e Estruturação dos Campos Organizacionais 

 

 De início, os próprios DiMaggio e Powell (1991b) destacam que a estrutura de um 

campo organizacional não pode ser determinada a priori. Dizem eles, que, a mesma deve ser 

definida com base na investigação empírica, visto que os campos existem somente na medida 

em que são definidos institucionalmente. DiMaggio apud DiMaggio e Powell (1991b), por 

sua vez, deteve-se na busca de etapas pelas quais os campos passariam à medida que se 

estruturam, e apontou quatro indicadores característicos do processo de definição ou 

“estruturação” institucional dos campos organizacionais, São eles: 

 

1) um aumento no grau de interação entre as organizações no campo; 

2) a emergência de estruturas de dominação e de padrões de coalizão claramente definidos; 

3) um aumento no volume de informação que as organizações em um campo devem lidar; 

4) o desenvolvimento de uma consciência mútua entre os participantes de um grupo de 

organizações sobre o fato de que estão envolvidos em um empreendimento comum. 

 

 Carvalho, Pacheco e Guimarães (2004, p.3) apontam, a partir dos requisitos propostos 

por DiMaggio (1991), que: “a idade das organizações que compõem o campo, assim como o 

seu tamanho, são dimensões consideradas pelo autor”. Em síntese, esses autores baseiam-se 

no fato de que as organizações grandes e maduras tendem a formar laços, via entidades 

representativas, para proteger seus interesses e ampliar seu poder junto aos outros atores 

envolvidos no campo. Por deterem uma quantidade maior de recursos para fortalecer os 

intercâmbios com outras organizações e estabelecer fluxos mais intensos de informação, estas 

organizações conseguem produzir “leituras” comuns sobre as questões que interessam aos 

atores do campo. 
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Pré-formação 
Organizações 

isoladas e 

independentes 

Campo emergente 
Enlaces inter-

organizacionais e 

concentração 

Campo em expansão 
Aumentam os enlaces 

e valores 

convergentes 

Campo institucionalizado 

Alto nível de enlaces e valores 

compartilhados 

 Além dos indicadores de DiMaggio (1991), outro esforço de destaque repousa em 

Scott (1995 p.173), que adicionou quatro indicadores àqueles já existentes, sendo eles: 

 
1) extensão do acordo sobre a lógica institucional que direciona as atividades no campo; 

2) o aumento do isomorfismo estrutural entre as populações no campo; 

3) o aumento da equivalência estrutural de conjuntos de organizações no campo; 

4) o aumento da definição das fronteiras do campo. 

 
 Consoante à Carvalho, Andrade e Mariz (2005), pode-se depreender que Scott (1995, 

p.103) almeja com isso identificar que “fatores determinam as fronteiras dos campos e a 

forma na qual os campos estão organizados, em particular, sua estrutura de governança e o 

seu grau de estruturação”. Advogando pela utilização de uma lente cognitiva, o autor procura 

quebrar a falsa distinção entre organizações e ambiente (VIEIRA e CARVALHO, 2003), 

partindo do princípio de que “os sistemas de crenças existem tanto objetivamente, como fatos 

sociais em um sistema cultural, como subjetivamente, enquanto concepções nas mentes dos 

indivíduos” (SCOTT, 1995, p.103). Segundo Lopes (2007), Scott refinou o conceito ao 

introduzir os sistemas de significados na análise. 

 No contexto brasileiro, destaca-se o modelo de Vieira e Carvalho (2003), resultante de 

um aperfeiçoamento daquele elaborado por Holanda (2003), e cujas bases remontam tanto os 

indicadores de DiMaggio quanto os de Scott (1995), mas que, diferentemente de ambos, não 

propõe indicadores e sim etapas pelas quais os campos organizacionais passam: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 01: Etapas de Formação de um Campo Organizacional 
Fonte: Vieira e Carvalho (2003) adaptado de Holanda (2003) 
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 Segundo Vieira e Carvalho (2003, p.7) a figura procura traduzir que um campo 

organizacional em seu estágio inicial é composto de organizações isoladas e especializadas, 

que não se reconhecem num campo e que não compartilham valores. Porém, com o passar do 

tempo, conforme o campo se estrutura, as organizações reconhecem a importância umas das 

outras, estreitam seus relacionamentos, aumentam a interação e convergem para o 

compartilhamento de valores. 

 Embora seja inegável que os indicadores e etapas são de grande valia para as pesquisas 

empíricas que se debrucem sobre a formação e a estruturação de um determinado campo, 

percebe-se que o caráter dinâmico do campo persiste em tornar o assunto nebuloso. 

Principalmente, pela questão da delimitação – também chamada de equalização - dos campos, 

que tende a uma natureza arbitrária, como apontam Silva et. al. (2005). E, além disso, pelo 

aspecto temporal, pois, como salientam alguns autores (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO 

FILHO e ROSSONI, 2006), os campos são sempre conhecidos a posteirori, logo, tornam-se 

sempre um caso particular do possível. Para o aspecto temporal, não se vislumbra grandes 

contribuições entre os estudos já realizados, e aparentemente isto é uma dificuldade inerentes 

a outros níveis de análise. Porém, no que tange à delimitação das fronteiras e à escolha dos 

atores a serem investigados, pode-se recorrer ao próprio DiMaggio (1991, p.276), que aponta 

o estado e as profissões como os principais atores de influência em um campo organizacional, 

evidenciando mais uma vez entrelaçamento com noção de isomorfismo. 

 De acordo com DiMaggio e Powell (1991b. p.147), o Estado e as profissões seriam os 

maiores racionalizadores desde a segunda metade do século XX. O Estado, por ser um agente 

coletivo que opera basicamente via processo normativo, exercendo um controle regulatório de 

atividades, estabelecendo leis, alocando recursos, impondo taxas e impostos, e garantindo 

patentes, por exemplo. E, já os grupos profissionais, por exercerem um controle através de 

processos normativos e cognitivos. Processos esses que, monitorados pelos sistemas de 

crenças que definem a realidade, acabam criando tipificações e calcando os princípios de 

conduta e ação (SILVA, et. al. 2005). 

 No entanto, além do aspecto temporal e das dificuldades de equalização – mediada 

pela inclusão dos “principais atores” -, alguns pontos ainda foram pouco explorados e 

permanecem gerando interrogações entre aqueles que se atém sobre o tema. Reafirmando o 

caráter dinâmico dos campos, um desses pontos consiste na dissolução desses espaços, uma 

questão que parece bastante relevante quando se considera que os campos não são “imortais”; 

assim como surgem e se desenvolvem, são passíveis de desaparecimento. 
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 Um dos poucos estudos que enveredaram por essa discussão, no Brasil, foi o de Silva 

et. al. (2005), que tratou da ascensão e da queda da indústria pesqueira no Rio Grande do 

Sul/RS. Resgatando argumentos de Fonseca (2003), Silva et. al. (2005) mostram que o 

processo de desinstitucionalização é plausível de investigação, pois, mesmo que a 

legitimidade não possua clara intervenção de escolhas racionais, algumas organizações podem 

passar a questionar aquelas regras e práticas impostas pelo ambiente externo às quais devem 

se adequar. Em outras palavras, “o colapso resultante expõe a organização a um estado de 

vulnerabilidade, criando um vácuo institucional passível de ser preenchido somente por meio 

da redefinição e posterior relegitimação de novas concepções e operações, o que caracteriza 

um processo de reinstitucionalização” (FONSECA, 2003, p.58) apud (SILVA et. al. 2005. 

p.9). 

 Mediante dissonâncias e “pontos cegos”, fica bastante evidente que diversos aspectos 

afastam a dinâmica de um campo organizacional de uma “receita de bolo”. E, justamente por 

isso, corrobora-se com os argumentos de Vieira e Carvalho (2003), para quem: 

 
“(...) a análise da formação e configuração de um campo 
organizacional exige um olhar interdisciplinar, onde elementos 
históricos, antropológicos, sociológicos e econômicos exercem um 
papel fundamental na explicação da complexidade deste nível de 
análise.” (VIEIRA e CARVALHO, 2003. p.5). 

 

 Não obstante esse “olhar interdisciplinar”, acredita-se, contudo, que, para aprofundar o 

conhecimento a respeito do conceito de Campo Organizacional, as investigações empíricas 

devem reconhecer a importância da crítica como um elemento edificador. Sobretudo, quando 

a crítica for acompanhada de possíveis caminhos que contribuam para o desenvolvimento 

desse conceito. Portanto, dedica-se parte desse estudo para expor e discutir algumas das 

críticas lançadas sobre o conceito de campo organizacional, as quais, pode-se antecipar, 

misturam-se em diversos momentos com aquelas direcionadas ao Neoinstitucionalismo de 

modo mais amplo. 
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2.2.3 Por uma Visão Crítica do Conceito 

 

 Em um ensaio teórico de cunho crítico, Peci (2005) atribui parte de sua descrença no 

novo institucionalismo à existência de uma confusão paradigmática, decorrente da oscilação 

nos níveis de análise que guiam a reflexão teórica e as pesquisas empíricas (PECI, 2005) 

nessa perspectiva teórica. Logo, a autora profere uma série de críticas ao conceito de Campo 

Organizacional, acusando que ele reflete a falta de comprometimento com as bases 

epistemológicas do novo institucionalismo como um todo. 

 Peci (2005) acusa que o conceito de campo distancia-se de um compromisso 

pragmático, pois parte de uma visão reducionista e contraria assim, tanto o construtivismo 

social de Berger e Luckmann (1985), quanto à etnometodologia de Garfinkel (1967), 

apresentados como paradigmas oficiais do novo institucionalismo, e cujo centro da análise 

escapa às fronteiras arbitrariamente estabelecidas por estudiosos das organizações. De fato, 

pode-se observar que em DiMaggio e Powell (1991b) os processos de interação identificados 

abrangem a dimensão consciente, enquanto que: “o construtivismo social representado por 

autores como Berger e Luckmann (2001) ou a etnometodologia de Garfinkel (1967) 

trabalham com a dimensão inconsciente”. (PECI, 2005. p.5). 

 Além disso, como já foi antecipado, a maior parcela de críticas lançadas sobre o 

conceito de campo advém da sua estreita relação com a idéia de Isomorfismo, bastante 

saliente no artigo em DiMaggio e Powell (1991). É retomando o entrelaçamento entre ambos 

e o argumento neoinstitucionalista de que os campos organizacionais estruturados seriam os 

palcos da atuação de mecanismos isomórficos que levariam à homogeneização, que alguns 

autores - curiosamente, utilizadores assíduos do conceito de campo (VIEIRA e CARVALHO, 

2003; CARVALHO, GOULART e VIEIRA, 2004; PECI, 2005) - têm apontado lacunas 

explicativas inerentes ao mesmo. 

 Para Vieira e Carvalho (2003. p.7), “a mudança institucional tende naturalmente à 

manutenção de padrões de comportamento compartilhados, o que atribui um caráter 

conservador à abordagem de campos a partir da Teoria Institucional”. Assim, esta 

abordagem pode pecar em restringir “o papel da construção histórica do contexto 

organizacional a um wallpaper, sem uma efetiva intervenção nas transformações” (VIEIRA 

e CARVALHO, 2003, p.1). 
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 A postura conservadora a qual os autores se referem, de fato, é bastante presente em 

DiMaggio e Powell (1991b), que, frequentemente, estreitam o relacionamento entre 

conformidade com o ambiente, homogeneidade e campo organizacional. Numa passagem 

desse texto, os autores emprestam-se de Aldrich (1979. p.265), para quem, “as principais 

forças que as organizações devem levar em conta são as outras organizações”, e de 

Schelling (1978), para quem, redundantemente, “as organizações num campo estruturado 

respondem a um ambiente que consiste de outras organizações respondendo a seu ambiente, 

que consiste de organizações respondendo a um ambiente de respostas de organizações” 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991b. p.66). 

 A pertinência dessas críticas reforça-se ainda mais perante a observação de que há um 

movimento, entre os próprios adeptos do novo institucionalismo, que buscam superar a 

limitação dessa escola em compreender processos de mudança (KONDRA e HININGS, 1998; 

DACIN, GOODSTEIN e SCOTT, 2002; MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e 

CRUBELLATE, 2005). Todavia, cabe refletir se estes teóricos atentam para aquele que, 

aparentemente, é o principal responsável por essa limitação, a desconsideração do poder como 

uma categoria estruturante, e tão logo, central para a dinâmica dos campos organizacionais 

(MISOCZKY, 2003) conforme destacam alguns autores (CARVALHO, GOULART e 

VIEIRA, 2003; VIEIRA e CARVALHO, 2003; PECI, 2005). 

 Segundo Misoczky (2003), a desconsideração do poder implica na destituição da 

possibilidade de uma ação estratégica, ou seja, de caráter intencional, e, por fim, de mudança. 

Embora reconheça os esforços de alguns neoinstitucionalistas no sentido de buscar espaço 

para a ação estratégica, a autora afirma que há, nesta escola, uma separação analítica entre 

ação e instituição bastante conflitante, fazendo com que: “na medida em que o campo se 

estrutura, se institucionaliza, ganha estabilidade, a ação se torna cada vez mais adaptativa, 

reativa às pressões do ambiente” (MISOCZKY, 2003, p.19). 

 Entretanto, por mais que os argumentos supracitados sejam convincentes, também se 

atribui a outras causas a limitação que a abordagem de campo organizacional possui na 

compreensão de processos de mudança. Uma delas corresponde ao modo como o conceito de 

campo vem sendo utilizado (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 

2006), o que transferiria culpa dos postulados neoinstitucionalista de uma forma geral, para os 

pesquisadores que têm utilizado o conceito de campo em suas investigações. 
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 Apontando que os campos possuem uma dimensão relacional-estrutural e outra 

simbólica/de-significado, Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) afirmam que há 

uma desproporção entre essas duas facetas nos estudos que utilizam o conceito de campo 

organizacional. Mais especificamente, dizem que há uma supervalorização da dimensão 

relacional-estrutural e um menosprezo da dimensão simbólica/de-significado. Fato esse, que 

segundo os autores, parece ser propiciado pela própria definição inicial de DiMaggio e Powell 

(1991b), que exalta a noção de campo enquanto espaço comunicativo entre diferentes atores 

sociais, onde delimita-se valores, normas sociais, sanções e outros aspectos, em decorrência 

da configuração relacional entre eles (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO E 

ROSSONI, 2006). 

 Não obstante, outro aspecto que se denota como um limitador do conceito de campo 

relaciona-se com a necessidade de equalização destes espaços, uma questão nebulosa como já 

se destacou anteriormente. Por sua vez, este aspecto já foi reconsiderado pelo próprio Walter 

Powell - mais de vinte anos após a formulação inicial do conceito – em Powell, et. al. (2005), 

onde se assume que a noção de campo organizacional restringe-se ao relacionamento com 

atores de dentro do campo, menosprezando a interação com diferentes atores sociais e 

obscurecendo a inserção das organizações em diferentes redes, fato que certamente é um 

propulsor de transformações (BALDI, 2006). 

 Frente a essa limitação, Powell et. al. (2005) sugerem a análise de redes, em conjunto 

com a noção de campo, como uma forma de compreender como o comportamento de 

diferentes atores de um tipo influencia o comportamento de outros atores. Inclusive, ao que 

parece, a maioria das críticas tem se acompanhado de futuros direcionamentos no sentido de 

lapidar este importante conceito do novo institucionalismo. Costumeiramente, têm-se 

aportado contribuições de outras áreas do conhecimento e de “novos teóricos” – 

principalmente da própria sociologia - para torná-lo mais coerente. 
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2.2.4 Contribuições Metodológicas e Empíricas 

 

 No bojo dos apontamentos de Powell et. al. (2005), Baldi (2006) sugere, além da 

análise de redes, a inclusão da noção de territorialidade para compreender de forma mais 

robusta a dinâmica dos campos organizacionais, pressupondo que essa união permitirá uma 

melhor compreensão das transformações do campo e de sua evolução. Embora a autora 

assuma o caráter exploratório de sua empreitada, sua proposta parece bastante frutífera no 

sentido de permitir a superação de práticas subordinadas e descontextualizadas que perturbam 

a análise organizacional, ainda mais, se compartilharmos de que: “não existe ator sem espaço, 

nem espaço sem ator, e que tanto o espaço como o ator são construções sociais” (BALDI, 

2006. p.84). 

 Além disso, a consideração do espaço como categoria analítica parece fazer frente a 

um dos conflitos que permeiam o novo institucionalismo, o nível social de ocorrência do 

processo de institucionalização (CRUBELLATE, 2007). Ao resgatar Maurice (2000), para 

quem, o conceito de espaço supera a retórica dos níveis (macro e micro), pois provém uma 

análise dos “processos e da qualidade das relações entre atores e as formas de socialização 

as quais eles estão sujeitos” (MAURICE, 2000:19) apud (BALDI, 2006. p.84), a proposta da 

autora atenderia à dissonância entre a visão macro de DiMaggio e Powell (1991, p.15), onde 

“instituições são abstrações no nível macro social” - seguindo a orientação de Meyer e 

Rowan (1977) - e a visão de Zucker (1991), que enfatiza as microfundações das instituições, 

das quais fala Crubellate (2007). 

 Vale ressaltar, que as atenções voltadas para esse ponto conflitante não datam de hoje 

e parecem impactar fortemente na limitação atribuída à Teoria Institucional relacionada ao 

conformismo com o ambiente. Identificando-a como o terceiro conflito do 

Neoinstitucionalismo, Crubellate (2007) afirma que: 

 
“há um conflito na teoria institucional em organizações a respeito do 
plano social adequado para a análise dos processos de 
institucionalização e que tem como uma de suas importantes 
conseqüências a própria definição dos possíveis efeitos desse 
processo, com reflexo na coerência ou não da suposição de algum 
espaço de autonomia individual (e ação estratégica) em relação a 
padrões altamente institucionalizados (...)” (CRUBELLATE, 2007. 
p.6). 
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 Outra contribuição foi feita por Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006), 

no mesmo estudo em que os autores sintetizaram as “diferentes leituras” do conceito de 

campo. Inquietos com a desproporção observada entre as dimensões estrutural e simbólica, os 

autores procuram meios que equilibrem essa relação, alegando que o significado das relações 

também merece atenção - pois valores e crenças ajudam a entender a ação coletiva - e que os 

fins racionais não possuem sentido sem a consideração das categorias culturais. 

 Não obstante, é o equilíbrio entre as dimensões estruturais e simbólicas que diferencia 

o conceito de Campo Organizacional de um simples agrupamento de organizações 

(MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006), tornando-o assim, 

imprescindível para que a teoria institucional supere a dificuldade na apreensão dos processos 

de mudança. A proposta dos autores leva a crer que, a partir do equilíbrio entre as duas 

dimensões, o conceito de campo passaria de “vilão” para “herói” no que tange o entendimento 

da mudança; conforme ilustra o trecho abaixo: 

 
“(...) o processo de estruturação dos campos envolve mutuamente 
agência e estrutura. Assim, a ação intencional, seja por disputa de 
poder ou alcance de objetivos, está enquadrada em uma dinâmica que 
não separa diferentes dimensões da interação social. Os 
relacionamentos dispostos num campo, mesmo que se submetam em 
primeira instância àqueles aspectos associados, por exemplo, a 
recursos ou dominação, não estão desvinculados de outras ordens 
sociais ligadas à sua legitimação e significação. Além disso, enquanto 
arena institucional recursivamente definida, um campo representa 
parâmetros para a ação, ou sistemas de referências em constante 
elaboração, significativo para os atores sociais” (MACHADO-DA-
SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006. p.29). 

 

 Frente à desproporção que os inquieta, e a qual, atribuem as lacunas do conceito de 

campo, Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) sugerem a Teoria da Estruturação 

de Giddens, que como os autores acertadamente relembram, já estaria presente no cerne das 

formulações de DiMaggio e Powell (1991b). Fazem isso, contudo, por julgar que através de 

um aprofundamento da obra de Giddens, pode-se entender a dinâmica do campo sob uma 

lógica de recursividade entre agência e estrutura. A base de seus esforços repousa na idéia de 

que as relações entre organizações e outros atores sociais não representam apenas uma 

estrutura resultante de suas atividades, mas também definem e delimitam suas possibilidades 

para a ação, numa perspectiva mais interativa e recíproca do processo de institucionalização 

(MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006). 
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 Com base na noção de estruturação, o conceito de Campo Organizacional permitiria a 

incorporação de uma lógica de recursividade na análise da relação entre agência e estrutura 

em um contexto espaciotemporalmente delimitado, reposicionando-se nos estudos 

organizacionais e evitando imprudências epistemológicas e teóricas favorecedoras da 

ontologização, reificação, voluntarismo, funcionalismo e do normativismo (MACHADO-DA-

SILVA, GUARIDO FILHO e ROSSONI, 2006). 

 Todavia, o retorno às contribuições de Antony Giddens parece um pouco duvidoso, 

principalmente, se observarmos críticas feitas a este autor. Mizoscky (2003) acusa que, em 

diversos momentos, Giddens (1989) revela influências da sociologia de Parsons, a quem a 

autora atribui, de forma convincente, boa parte das dificuldades encontradas na apreensão de 

processos socialmente construídos e, em grande medida, processos de mudança. 

 Embora não despreze a importância de Giddens na problematização da relação 

estrutura-agência, Mizoscky (2003, p.2) aponta que: 

 

“Giddens (1989) parece não perceber a necessidade de alguma noção 
de “estrutura objetiva” para uma resolução coerente da problemática 
agente-estrutura. É como se os agentes atuassem em situação ideal, 
não constituída a partir de interesses. Além disto, este autor incorpora 
a concepção parsoniana do poder como a capacidade de atingir 
resultados, como meio, ignorando que a obtenção de recursos de 
poder pode ser também um fim” (MIZOSCKY, 2003. p.10-11). 

 

 Resgatando outro teórico que também influenciou as formulações de DiMaggio e 

Powell (1991b), Mizoscky (2003) propõe as contribuições de Pierre Bourdieu, acreditando 

que elas proporcionariam um olhar diferenciado da compreensão dos fenômenos 

organizacionais, em especial, para o conceito de campo, caracterizado em Bourdieu, como 

arenas marcadas pela disputa por recursos e poder (LOPES, 2007). A autora justifica escolha 

de Bourdieu alegando que: 

 

“Bourdieu (1996a) desenvolve uma filosofia da ação cujo ponto 
central é a relação, de mão dupla, entre as estruturas objetivas (dos 
campos sociais) e as estruturas incorporadas (do habitus). Preocupa-
se, portanto, com as relações, e não com realidades fenomênicas nas 
quais elas se manifestam. Opõe-se tanto à ênfase antropológica na 
linguagem quanto ao estruturalismo, recusando-se a reduzir os 
agentes (eminentemente ativos e atuantes) a simples fenômenos da 
estrutura” (MIZOSCKY, 2003. p.11). 
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 Alinhando-se à Mizoscky (2003), Emirbayer e Johnson (2004) também advogam pelas 

contribuições que Bourdieu pode trazer para a análise organizacional, principalmente, por que 

há uma demanda nos estudos organizacionais de uma perspectiva relacional mediante o 

mundo social, e o conceito de campo social parece fazer frente a essa carência. Contudo, faz-

se necessário o acoplamento com a noção de habitus e de capital, pois, ao que parece, é 

justamente o negligenciamento desses dois conceitos que caracteriza a forma como o conceito 

de campo foi apropriado pelos neoinstitucionalistas (EMIRBAYER e JOHNSON, 2004). 

 Por sua vez, o artigo resultante da tese de doutorado de Alketa Peci (PECI e VIEIRA, 

2005) buscou apreender a circularidade entre os campos social, político, científico e 

organizacional através do resgate de Michael Foucalt, mais especificamente, utilizando a 

noção desse autor sobre o discurso como um recurso de poder, por crer que isto possibilitaria 

um melhor entendimento da dinâmica dos campos organizacionais. 

 Segundo Peci e Vieira (2005): 

 

“Não é por acaso que o conceito de discurso é introduzido como base 
à compreensão dos processos de formação de campos. Discurso que, 
para Foucault, supera esta mesma dicotomia, dá mais dinamicidade 
ao estudo dos processos de institucionalização, reúne a dimensão 
temporal e espacial por meio do conceito do campo discursivo, e 
aglomera todas as dimensões, abordadas e negligenciadas, na análise 
dos processos de construção da realidade: normativa, cognitiva e do 
poder. Os discursos não são um puro entrecruzamento de coisas e de 
palavras (PECI e VIEIRA, 2005. p.16). 

 

 A partir das críticas expostas, e, posteriormente, das contribuições que vêm sendo 

propostas, pode-se depreender que o conceito de campo organizacional carece de maiores 

esclarecimentos e possui algumas limitações, até mesmo pelo seu entrelaçamento com os 

outros conceitos centrais da teoria institucional. Entretanto, apesar dessas limitações, esse 

conceito aparenta ter um valioso potencial explicativo para a realidade organizacional, e por 

isso, recorre-se a ele como um dos pilares deste estudo. 

 Aparentemente, os críticos mais ferrenhos também compartilham da sua adoção, e 

paralelamente as críticas, têm acreditado no seu potencial explicativo. Pode-se inferir 

inclusive, que o desenvolvimento da noção de campo organizacional tem perpassado o 

trinômio: (utilização – críticas - aportes teóricos), e, talvez, que seja justamente esse ciclo o 

grande responsável pela sua popularização e pela permanente inquietação de diversos 

pesquisadores no sentido de lapidá-lo e clarificar os “pontos cegos” existentes. 
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 Propondo-se a somar aos ensaios de cunho crítico e às próprias investigações 

empíricas, este estudo parte do pressuposto de que a análise de diferentes contextos pode 

revelar tanto novas potencialidades, como fraquezas agregadas ao uso do conceito de campo, 

sobretudo, se novas interfaces forem exploradas, como aqui se propõe. 



 47

2.3. As Estratégias Organizacionais 

 

 Neste tópico as atenções se direcionam para as “Estratégias Organizacionais”. 

Primeiramente, faz-se um resgate de suas origens e descreve-se como essa prática se expandiu 

e aportou na gestão. Na seqüência, apresentam-se diversas formas de se pensar o “fenômeno 

estratégia”. E, por fim - mas longe de esgotar o assunto -, expõem-se abordagens que têm 

almejado explicações mais contextualizadas para esse fenômeno; algo que também 

pretendemos fazer com a execução desse estudo. 

 

2.3.1 As Origens e a Evolução da Estratégia 

 

 A primeira idéia formalmente desenvolvida sobre Estratégia foi originada na Grécia 

antiga, com o surgimento do termo “strategos”, que, fruto do vocábulo “stratos” (exército) e 

do radical do verbo “ágein” (conduzir), nascera para expressar as atividades relacionadas com 

a condução das tropas até os campos de batalha, tais como, o planejamento das campanhas e 

os movimentos de grandes forças durante as operações (JOMINI, 1838) apud (MIRADOR, 

1992). 

 Essa idéia não se consolidou por muito tempo, pois, como registrou Jomini (1838) 

apud Mirador (1992), as atividades que precediam os confrontos e aquelas que ocorriam no 

seu decorrer entrelaçavam-se de tal maneira que, naturalmente, o termo passou por uma 

evolução semântica e teve o seu significado ampliado; passados alguns anos do seu 

surgimento, “strategos” já designava tanto as ações antecedentes como aquelas que ocorriam 

durante as batalhas. 

 Englobando tantas atividades decisivas para o resultado final dos confrontos, a 

estratégia tornou-se um dos tripés da guerra - ao lado da tática e da logística (JOMINI, 1838) 

apud (MIRADOR, 1992) -, foi amplamente disseminada como “a arte do general do exército” 

(CARRIERI, 1998; GHEMAWAT, 2000; MINTZBERG e QUINN, 2001), e galgou os 

primeiros passos como objeto de observação e estudo. Quinn (2001) conta que, já na 

antiguidade, uma das principais atribuições de historiadores e poetas era coletar a erudição 

acumulada nas estratégias diplomático-militares, bem e mal sucedidas, e convertê-las em 

orientação para as futuras batalhas. 
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 Ao entrelaçar-se tão estreitamente com o fenômeno “guerra”, à medida que os 

confrontos entre nações passaram a ser contemplados de modo mais amplo - abrangendo 

ações de caráter político, econômico e social -, a estratégia deixou de ser exclusivamente a 

“arte dos generais” e acabou se convertendo também na arte dos estadistas, dos políticos, 

economistas e de tantos outros que por ela se interessaram (MIRADOR, 1992); transcendendo 

definitivamente os limites do contexto militar. 

 Como se sabe, uma das áreas que incorporou os princípios da estratégia foi a gestão, 

contudo, não existe consenso sobre o período no qual isto ocorrera. Para Mintzberg e Quinn 

(2001), a familiaridade entre estratégia e gestão data de períodos bastante remotos; desde os 

tempos de Péricles (450 a.c), quando a estratégia já expressava idéias de poder, liderança e 

administração. 

 Por sua vez, Ghemawat (2000) afirma que isto ocorreu após a segunda revolução 

industrial, com o surgimento dos mercados de massa, das ferrovias e das linhas de crédito 

facilitado, pois, a partir de então, a competição aumentou e as empresas buscaram novos 

instrumentos que fossem capazes de fazer frente ao novo cenário que se configurara. Nas 

palavras deste autor, “após a segunda revolução industrial, em algumas indústrias de capital 

intensivo, a mão invisível de Adam Smith passou a ser substituída pelo que Chandler chamou 

de: mão invisível dos gerentes profissionais” (GHEMAWAT, 2000. p.9). 

 E, diferentemente, Borges Jr e Luce (2000) e Albino (2007) apontam que os princípios 

da estratégia só tiveram sentido para a gestão após a segunda grande guerra mundial. Segundo 

esses autores, o pós-guerra desencadeou a globalização do comércio, a formação dos blocos 

econômicos e uma evolução vertiginosa nas tecnologias, fazendo com que a incerteza e a 

complexidade se tornassem características salientes nos mercados e, por conseguinte, que a 

“competitividade” se consolidasse como um imperativo, tanto em nível nacional como 

internacional. 

 Todavia, independente da versão abraçada, percebe-se que a trajetória da estratégia 

sob os domínios da gestão esteve, desde o seu início, intimamente relacionada com a 

influência das pressões externas - leia-se: do “ambiente”- sobre as organizações, o que reforça 

ainda mais a importância de pesquisas que abordem a relação (estratégia x ambiente) e das 

perspectivas teóricas que contemplam o ambiente de modo mais amplo. No próprio Brasil, 

por exemplo, os princípios da estratégia tornaram-se cada vez mais relevantes para a gestão 

após a abertura do mercado e o corte dos subsídios por parte do governo, dado que, após estas 

mudanças, os preços passaram a ser ditados pelo mercado e o lucro passou a ser equacionado 

pela administração eficiente dos custos e pela capacidade de inovar; relata Bertero (2003). 
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 A estratégia desenvolvida sob os domínios da gestão adquiriu contornos particulares e 

abandonou muitos princípios da antiga estratégia militar, até mesmo porque, os ensinamentos 

sobre o tema encontravam-se registrados, e em vigor, muito antes da era cristã (QUINN, 

2001). No entanto, ainda assim, pode-se observar facilmente que o contexto militar 

influenciou significativamente a estratégia desenvolvida na gestão (CARRIERI, 1998). Após 

analisar um grupo de estratégias organizacionais e uma série de estratégias diplomático-

militares que marcaram a história das civilizações, Quinn (2001) concluiu que, mesmo depois 

de tanto anos, inúmeras comparações são perfeitamente cabíveis. 

 De tantas heranças, a notoriedade parece ter sido uma das mais marcantes, pois, assim 

como no contexto militar, na gestão, a estratégia também adquiriu status de “coisa 

importante”, tornando-se indissociável do ato de administrar com o passar dos anos. Contudo, 

cumpre notar que tamanha popularidade pode ser colocada em cheque se observarmos que a 

estratégia não aportou na gestão trazendo “algo de muito novo”. De acordo com Bertero 

(2003), embora a área de estratégia só tenha manifestado alguma sistematização depois de 

outras áreas funcionais, tanto no ensino como no exercício profissional da administração, 

muitos dos seus princípios já estavam presentes desde os primeiros momentos; desde os 

primeiros cursos de Administração de Negócios ensinados em Wharton, no final do século 

XIX, e em Harvard, no início do século XX, já existia um núcleo formado por preocupações 

de natureza estratégica, ainda que não se utilizasse tal designação, aponta o autor. 

 Embora seja raramente propagada, essa desconfiança aumenta ainda mais quando se 

observam as acusações feitas por Carrieri (1998). De acordo com esse autor, a propagação dos 

princípios da Estratégia deve-se, em muitos casos, à utilização deste termo como um meio de 

manutenção do poder, afinal, a estratégia adequou-se perfeitamente aos interesses da elite 

administrativa de separar os mandantes dos mandados, de definir quem controla as decisões e 

quais os caminhos devem ser seguidos pela organização. 

 De fato, isso pode ser observado com facilidade até no próprio meio acadêmico, onde 

“a palavra Estratégia é freqüentemente utilizada como modismo ou como palavra-chave em 

várias disciplinas, na tentativa de legitimar a relevância do seu objeto”, (WHIPP, 1996. 

p.263). Tanto que, apesar de ter caído na “boca do povo” desde os meados de 1980, deixando 

de ser de domínio prioritário dos gestores, formuladores de políticas e acadêmicos, e 

tornando-se uma buzzword, o termo “Estratégia” ainda continua sendo utilizado um “chavão” 

em muitas áreas do conhecimento. 
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 Carrieri (1998) se referiu a isso como: a propagação da racionalidade das ações. 

Segundo esse autor, há uma inseparável ligação entre o saber e o poder, de modo que, foi a 

difusão de um discurso que influenciou na propagação de uma idéia a respeito de “estratégia”. 

De acordo com esse pensamento, o uso crescente de expressões como estratégias 

competitivas, vantagens competitivas e competências essenciais, representa, não mais, do que 

a propagação de enunciados discursivos que denotam e delimitam formas de ver, pensar e agir 

organizacionais em um contexto globalizado. Pois a própria globalização, segundo Carrieri 

(1998. p.1), “tem como vetor a homogeneização do conjunto de práticas e valores sociais 

existentes em torno da racionalidade instrumental do mercado”, e que não é uma realidade 

dada, mas sim, uma realidade construída; e de forma pouco democrática, observa o autor. 

 Com isso, a idéia de Estratégia tem tornado-se cada vez mais propagada, contudo, é 

importante notar um efeito reverso desse processo: o uso da palavra em transações rotineiras 

torna cada vez mais difícil estabelecer um conceito para o termo. Whittington (2004) aponta 

que muitos consultores e teóricos entram em contradição mesmo quanto à definição do que é 

e do que não é estratégia e Mintzberg polemiza ainda mais a discussão, apontando que 

“estratégia é, na verdade, uma dessas palavras que as pessoas definem de um jeito e usam de 

forma diferente, sem perceber a diferença” (MINTZBERG, 2001, p. 186). 

 É válido pontuar, todavia, que essa propagação desenfreada tem sido induzida 

sobremaneira pela própria literatura da área, principalmente, pelas revistas especializadas do 

chamado “management” - decerto porque lucram com isso -; como ilustra o recorte feito de 

uma renomada publicação destinada a executivos e estudantes do ramo. 

 

“Em nossa revista “HSM management”, estratégia é o tema preferido 
dos leitores. Nos levantamentos realizados pela firma de consultoria 
Bain & Co. em empresas dos cinco continentes e publicados por 
“HSM management”, é a ferramenta de gestão número 1. E se existe 
um assunto que desperta paixões arrebatadas no mundo dos negócios, 
é a estratégia – arriscamo-nos a dizer que só perde para o futebol” 
(HSM – MANAGEMENT, 2002). 

 

 Após reconhecer essa desenfreada expansão da “estratégia” em diversas áreas do 

conhecimento e na linguagem popular de um modo geral, torna-se mais plausível a existência 

de tantas definições para o termo e as calorosas discussões entre militantes de uma e outra 

corrente de pensamento, expostas no próximo tópico. 
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2.3.2. Os “n” Modos de Pensar “Estratégia” 

 

 As Estratégias Organizacionais podem ser observadas sob diversos ângulos. Daí 

porquê autores empreenderam esforços no sentido de agrupar as diversas percepções e modos 

de ver a estratégia em visões, escolas, abordagens, baseando-se na familiaridade entre eles. 

Afinal, como falara Gosling e Gonçalves (2004), esse campo oferece aos interessados um 

número elevado de ingredientes e de possibilidades para combiná-los, que, caso não se 

disponha previamente de um quadro de referência ou de uma “carta de navegação”, não é 

difícil se perder no emaranhado de pontos de vista existentes. 

 Certamente, o mais renomado desses agrupamentos é assinado por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000). Esses autores identificaram dez escolas de pensamento no campo 

da administração estratégica, sendo as três primeiras, de natureza prescritiva, mais 

preocupadas em como as estratégias devem ser formuladas do que como elas são formuladas, 

que abordam a estratégia como tentativas conscientemente deliberadas de alinhar a 

organização ao seu ambiente e vêem a formulação de estratégia como um processo que 

envolve o desenho conceitual (escola do design), planejamento formal (escola do 

planejamento), e posicionamento competitivo (escola do posicionamento). 

 A escola do design propõe um modelo de formulação de estratégias que busca atingir 

uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas, logo, a formação de 

estratégias é vista como um processo de concepção. Trata-se de um processo deliberado de 

pensamento consciente, cuja responsabilidade pela definição e controle é da direção superior; 

que se consubstancia num processo racional, seguido por prescrição e depois pela ação. 

 Já a escola do planejamento, responsável pelo surgimento da “administração 

estratégica”, concebe a formação de estratégia como um processo formal, onde a estratégia é 

guiada por um quadro de planejadores altamente qualificados, com acesso direto ao executivo 

principal. As estratégias, de um modo geral, surgem prontas desse processo formal, devendo 

ser explicitadas em programas e planos operacionais. 

 Por sua vez, a escola do posicionamento, que teve grande influência na obra de Porter 

(1991), trabalha a formação de estratégias como um processo analítico. Esta escola foi capaz 

de criar e aperfeiçoar um conjunto de ferramentas analíticas dedicadas a ajustar a estratégia 

correta às condições vigentes – as chamadas estratégias genéricas. As estratégias, portanto, 

são vistas como posições genéricas de mercado; o mercado, por sua vez, é representado pelo 

contexto econômico e competitivo; a estratégia surge de uma seleção de posições no mercado, 

com base em cálculos analíticos. 
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 Por outro lado, as outras seis escolas são classificadas por Mintzberg, Ahlstrand e 

Lampel (2000) como descritivas. Tratam-se das: 

 
(1) escola empreendedora, que trata a formação de estratégias como um processo visionário; 

na qual a estratégia existe na mente de um líder como uma perspectiva. Ela serve tanto como 

inspiração quanto como sentido; 

(2) a escola cognitiva, que apresenta a estratégia como um processo mental; Na escola 

cognitiva, a formação da estratégia é um processo cognitivo situado na mente do estrategista; 

(3) a escola de aprendizagem, que considera a estratégia como um resultado de um processo 

emergente; 

(4) a escola política, que enxerga a estratégia surgindo de um processo de conflito e de disputa 

de poder; 

(5) a escola cultural, que vê estratégia como um processo ideológico; 

(6) a escola ambiental, que trata a formação de estratégias como um processo passivo. 

 

 Cada uma dessas escolas, segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), procurou 

abrir o processo de formulação de estratégias além do indivíduo, para outras forças e outros 

agentes. Para a escola do aprendizado a formação da estratégia assume forma de um processo 

de aprendizado ao longo do tempo, no qual a formulação e implementação tornam-se 

indistinguíveis; a estratégia emerge em passos curtos, à medida que a organização se adapta 

ou “aprende”. Também com uma natureza emergente, aparece a escola do poder, porém com 

um ponto de vista diferente. Aqui a formulação de estratégia é moldada por poder e política 

decorrentes tanto de um processo interno quanto externo à organização. 

 Por fim, há ainda a escola da configuração, que procura delinear os estágios e 

seqüências do processo de formação de estratégia como um todo integrado. Dessa forma, a 

estrutura da empresa, o contexto onde ela está inserida e o comportamento dos membros é que 

dão origem a um determinado conjunto de estratégias. Ela descreve o processo como sendo de 

transformação – “saltos quânticos”, incorporando grande parte da literatura e da prática 

prescritiva sobre “mudança estratégica”, afirmam Mintzberg et. al. (2000). 

 Em convergência com Volberda (2004), Mintzberg et. al (2000) apontam que a escola 

da configuração difere das outras nove escolas que o autor apresenta como “partes de um 

elefante”, justamente por permitir uma espécie de reconciliação, já que oferece maneiras de 

integrar as mensagens das outras escolas. 
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 É importante notar, contudo, que, embora esse tipo de agrupamento seja de grande 

valia para nortear os iniciantes no estudo do tema, o cotidiano das organizações é muito mais 

complexo, portanto, levá-lo a sério e considerá-lo na teorização acerca da estratégia nas 

organizações – como vem fazendo inúmeras pesquisas - parece ser o problema. Após 

pesquisar as dez escolas descritas por Mintzberg et al. (2000) em seu Safári de Estratégia, 

Vasconcelos (2001) chamou atenção para a “a síndrome do ornitorrinco”, pois verificou que, 

na prática, as criaturas encontradas são bem mais estranhas do que os modelos teóricos 

encontrados na literatura. Segundo o autor, se, por um lado:  

 

“a mente dos estrategistas parece funcionar bem com inconsistências, 
paradoxos, paradigmas múltiplos e modelos conflitantes; por outro, 
as teorias são freqüentemente simplificadoras demais para dar conta 
de todas as complexidades, econômicas, técnicas e humanas, da 
estratégia empresarial” (VASCONCELOS, 2001, p.13). 

 

 Diante disso, fica mais fácil entender porque as ferramentas parecem ser os motores da 

reflexão e, tão logo, porque os trabalhos de Porter ou da RBV são tão dominantes na 

construção de conhecimento sobre o tema. O que constitui, por sua vez, num entrave para o 

seu próprio desenvolvimento, haja vista que esses trabalhos nos afastam da organização e de 

sua compreensão. 

 Daí por que, Whittington (2004) afirmara que o caminho dos estudos em estratégia nas 

organizações não depende da procura pelo conceito (teórico) de estratégia, mas antes, pelo 

modo como ela é formulada e trabalhada. Segundo o autor, deve-se pesquisar onde e como a 

atividade de criação e administração de estratégia realmente é feita. Quem realiza essa 

atividade? Quais as competências necessárias para essa atividade e como são adquiridas? 

Quais as ferramentas comuns e as técnicas de criação e administração de estratégias? Como 

os resultados são divulgados, utilizados e monitorados? Partindo desse enfoque, compreender 

a estratégia não significa, necessariamente, conceituar ou criar definições, mas entender o 

processo interativo entre pessoas, ambiente, organização e estratégia: a pesquisa deve 

compreender a estratégia como um amplo campo de atividade social cujas práticas são 

importantes para a sociedade como um todo (WHITTINGTON, 2004). 

 Como alertaram Bignetti e Paiva (2002), é preciso voltarmos-nos à organização e à sua 

essência, na direção da ação social constitui uma contextualização essencial. Portanto, 

apresenta-se em seguida alguns modos mais contextualizados de compreender as Estratégias 

Organizacionais, tal como tentou-se fazer com a execução deste trabalho. 
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2.3.3. Por uma Abordagem Crítica e Contextualizada das Estratégias 

 

 A partir da década de 1970, a visão funcionalista da Estratégia, defendida pela escola 

de Harvard, principalmente, a partir de Chandler (1962), passou a ser contraposta por uma 

concepção diferente, com destaque para os estudos empreendidos por Pettigrew (1977), 

Mintzberg (1988), e, mais recentemente, por Whittington (2004). 

 Através de conceitos como o de Estratégias emergentes, Mintzberg (1988) defendeu 

que a formação da estratégia deve ocorrer de forma subjetiva, criativa, flexível e inovadora, e 

alegou que o conhecimento tácito e “sensorial” é essencial para a construção das mesmas, 

dado que essas ações precisam ser trabalhadas e adaptadas ao contexto da organização à 

medida que emergem, impulsionadas pela interação entre o ambiente externo e os aspectos 

organizacionais. Visão essa, que vai de encontro à idéia de estratégia deliberada, que, por ser 

planejada antecipadamente, mostra-se menos flexível e adaptável à realidade das 

organizações. A partir dos esforços desse pesquisador, pesquisadores em todo o mundo 

começaram a repensar a estratégia e sua construção intencional frente ao mundo moderno, 

assegura Barbosa (2008). 

 Já Pettigrew (1977), antes mesmo de Mintzberg (1988), já havia proposto que a 

construção das estratégias ocorre de modo processual. Para o autor, estratégias são formadas 

com o intuito de implementar ações, o que aproxima o processo de planejamento das mesmas 

com o cotidiano organizacional, valorizando assim as influencias culturais, relações de poder 

e políticas, ao contrário da racionalidade aparente e formal (CARRIERI, 2000). 

 Similarmente, Whittington (2004) também procurou voltar suas atenções para a 

prática - para o “fazer estratégia” – apontando que estratégia diz respeito a um processo não 

determinado, produzido e construído no cotidiano dos administradores, altamente 

influenciado pela dinâmica dos relacionamentos pessoais e pelo contexto no qual são 

construídas (VOLBERDA, 2004); uma visão que se coaduna com os objetivos dessa pesquisa 

e que parece oferecer uma abordagem mais humana das estratégias organizacionais. 

 Segundo Rasche e Chia (2009), a pesquisa da Estratégia como prática tem sido cada 

vez mais presente em diversos campos do conhecimento, como contabilidade, aprendizagem 

organizacional e marketing, alcançando assim lugar de destaque em publicações renomadas 

internacionalmente. Para esses autores, essa perspectiva inova ao trazer a questão da prática, 

do fazer cotidiano, para o centro da discussão sobre estratégia: “ao invés de perguntar o quê as 

organizações tem? Interroga-se o quê e como elas fazem? Uma reorientação que oferece a 

possibilidade de resgatar a natureza das atividades ligadas à estratégia organizacional. 
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 Além desses esforços, outra abordagem contemporânea que merece maiores atenções é 

a da imersão da estratégia. Influenciada fortemente pelos estudos desenvolvidos por teóricos 

filiados ao que costumou chamar de “Economia Sociológica”, nessa abordagem, a influência 

da cultura, de fatores políticos e das estruturas institucionais é fortemente valorizada, 

procurando fazer frente às visões sub e sobresocializadas da atividade econômica, nas quais a 

ação organizacional ocorre em um vácuo sociocultural (BAUM e DUTTON, 1996). 

 Segundo Baum e Dutton (1996), por maiores que tenham sido as contribuições 

oferecidas pelas abordagens atomísticas para o entendimento da estratégia, é preciso notar que 

elas provêem apenas uma explicação parcial do fenômeno, posto que o contexto social das 

estratégias costuma ser menosprezado na maioria dessas análises, que pautam-se, por sua vez, 

na tradição analítica da Economia e relegam os aportes teóricos de cunho sociológico. 

 Diante disso, os autores listaram algumas recomendações para que o fenômeno 

“estratégia” seja compreendido sob uma visão mais crítica e contextualizada. Segundo os 

autores, um conceito contextualizado de estratégia deva focar a atenção do pesquisador na: a) 

Imersão social e cognitiva dos estrategistas da firma e dos seus membros; b) Imersão das 

estratégias da firma dentro de comunidades cognitivas; c) Imersão estrutural das estratégias da 

firma em redes de status e redes interorganizacionais; d) Imersão cultural, política e 

institucional das estratégias da firma dentro de indústrias e campos organizacionais; e) 

Propriedades de redes das estratégias da firma. 

Nesse sentido, Baum e Dutton (1996) alertaram ainda para a análise da qualidade 

multi nível da conduta estratégica. De acordo com os autores, “uma abordagem de imersão 

quebra fronteiras disciplinares tradicionais da economia, sociologia e psicologia, forçando 

conceitos híbridos e teorias que reconhecem a natureza multi nível dos processos e resultados 

estratégicos.” (BAUM e DUTTON, 1996, p. 6). 

 E foi nesse sentido que esse estudo foi estruturado. Diante da carência de abordagens 

contextualizadas para o fenômeno “estratégia”, procurou-se compreender relações entre a 

dinâmica de Formação/Estruturação de um Campo Organizacional e as Estratégias adotadas 

pelos seus atores, utilizando, para tanto, uma perspectiva teórica que é afamada, justamente, 

por enfatizar os aspectos sócio-culturais do ambiente organizacional. 
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3. A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
“compreender não é compreender melhor, nem saber mais, no sentido 
objetivo, em virtude de conceitos mais claros, nem no da 
superioridade básica que o consciente possui com respeito ao 
inconsciente da produção. Bastaria dizer que, quando se logra 
compreender, compreende-se de um modo diferente” (GADAMER, 
1997. p.444). 

 

 Embora tenha um título diferente, este capítulo também trata, fundamentalmente, de 

“estratégias”. Porém, ao passo que o capítulo anterior abordara as afamadas “estratégias de 

negócio” - nascidas para aumentar a “margem da empresa” (PORTER, 1991) -, aqui, a ênfase 

recai sobre as estratégias da pesquisa; sobre o caminho trilhado e os instrumentos que foram 

utilizados, desde a concepção até a conclusão deste processo de construção do conhecimento. 

De início, são pontuadas algumas características da pesquisa, situando o leitor sobre o tipo de 

estudo que foi empreendido. Em seguida, o problema de pesquisa é esmiuçado e um modelo 

preliminar de análise é apresentado. Por conseguinte, descreve-se a coleta, o tratamento e a 

análise dos dados, e, por fim, comentam-se alguns fatores que, de certa forma, limitaram a sua 

execução e que, tão logo, podem ter interferido nos seus resultados e conclusões. 

 

3.1. Características da Pesquisa 

 
 De acordo com o objetivo proposto, a pesquisa empreendida nesta dissertação adquiriu 

um caráter exploratório-descritivo. Primeiramente, em virtude da própria relação que 

abordou; ainda pouco explorada nos estudos organizacionais. E, segundo, pela postura que 

assumiu para investigá-la, ambicionando compreendê-la de modo singular a partir das 

análises e das interpretações do pesquisador (GUMMESSON, 2000), negando, portanto, a 

existência de explicações universais para tal. 

 Paralelamente, a pesquisa também pode ser caracterizada pela abordagem 

eminentemente qualitativa escolhida; alinhada aos casos aonde se focalizam as percepções, 

experiências e significados de um grupo de indivíduos a respeito de determinados fenômenos 

e cenários sociais (SKINNER, TAGG e HOLLOWAY, 2000). E, não obstante, em função da 

perspectiva temporal adotada, do tipo longitudinal, com corte seccional; pois a coleta de 

dados foi realizada num determinado momento, mas procurou resgatar dados e informações 

de períodos passados (VIEIRA e ZOUAIN, 2005). 
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 Mais especificamente, procurou-se resgatar os 35 anos de história da carcinicultura do 

RN, desde a sua gênese, em 1973, até 2008, já que, somente desta forma, poder-se-ia 

compreender a influência que os acontecimentos desvelados no campo tiveram sob a sua 

configuração e os aspectos subjacentes às explicações dadas pelos respondentes da pesquisa. 

 Com este desenho, a pesquisa alinhou-se tanto ao objetivo proposto como às sugestões 

feitas por Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005); pesquisadores que vêm levantando 

a bandeira da perspectiva institucional no contexto brasileiro. Ao indicarem delineamentos 

metodológicos para aqueles estudos que desejem romper com a dicotomia 

determinismo/voluntarismo e prover um entendimento recursivo do processo de 

institucionalização, estes autores apontaram que: 

 
 “(...) os delineamentos devem ser configurados, preferencialmente, 
em termos de uso de métodos múltiplos, com privilégio para os 
procedimentos qualitativos de pesquisa, sob uma perspectiva 
longitudinal e histórica. Esse desenho de pesquisa parece ser o mais 
apropriado para desvendar a articulação entre referências estruturais, 
domínios de interpretação e ação, apesar de a completa apreensão da 
concomitância de manifestação, ajuste recíproco, mudança e 
manutenção deles ainda persistir como um desafio metodológico a ser 
superado. (MACHADO-DA-SILVA, FONSECA e CRUBELATE 
2005. p.32 – Grifos do autor). 

 

 Por último, cabe pontuar mais uma particularidade - não menos importante – dessa 

pesquisa, o seu tom crítico. Pois, ainda que não tenha incorporado uma metodologia ou teoria 

rotuladamente “crítica”, apreciou-se tanto a literatura pesquisada como os dados empíricos 

através de um “olhar desconfiado”. Afinal, a crítica não há de ser um engessamento, mas sim, 

uma baliza útil para compreender o mundo (FARIA, 2007). 

 Em função de todas essas características e, sobretudo, desse “olho desconfiado”, 

permito-me - em diversos momentos deste capítulo e dos subseqüentes - a utilização da 

primeira pessoa do singular, haja vista que, os pressupostos construtivistas e críticos - sob os 

quais se assentam esta pesquisa - compartilham de uma tradição interpretativa, na qual, o 

ponto de vista do pesquisador não deve ser desconsiderado; não se deve pressupor o seu 

distanciamento em favor de uma neutralidade dificilmente alcançada no paradigma qualitativo 

(BERGER e LUCKMANN, 1985). 
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3.2. Detalhando o Problema 

 

 Conforme sugere Triviños (1987), para facilitar a operacionalização da pesquisa, cada 

objetivo específico foi esmiuçado em questões secundárias. 

 

 Para o primeiro objetivo específico, Descrever o processo de Formação e de 

Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN; questionou-se: 

 

1. Quais foram os principais acontecimentos ocorridos na história do campo da carcinicultura 

do RN? 

2. Quais foram os principais atores envolvidos na sua formação? 

3. Qual o grau de estruturação atual do campo? 

 

 Ao passo que, para o segundo objetivo específico, Identificar as “Principais 

Estratégias” de comercialização adotadas pelos produtores e processadores de camarão 

cultivado da Carcinicultura do RN ao longo da história do campo; questionou-se: 

 

4. Quais foram as estratégias de comercialização amplamente adotadas pelos produtores e 

processadores da carcinicultura do RN ao longo da sua história? 

5. Quais foram os principais motivos para adotá-las? 

6. Quais as principais características de cada estratégia? 

 

 E, para o terceiro e último objetivo, Analisar relações entre a Dinâmica de 

Formação e de Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN e as 

Estratégias de comercialização adotadas pelos seus respectivos produtores e 

processadores de camarão cultivado; interrogou-se: 

 

8. Como as características do campo interferiram na adoção de cada estratégia? 

9. Como cada uma das estratégias interferiu na configuração do campo? 
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 A partir dessas questões, pôde-se elaborar um modelo para guiar a análise dos dados, 

entretanto, em função do caráter exploratório da pesquisa, persistiu-se aberto para a 

incorporação de novos elementos que, por ventura, viessem à tona durante o seu 

desenvolvimento. 

 

Quadro 04: Modelo de análise dos dados 
Temas principais Temas secundários 

1. Formação e Estruturação do campo 

Evolução histórica da carcinicultura do RN 

Principais atores envolvidos na formação do campo 

Principais acontecimentos que marcaram a história do campo 

Grau de interação entre as organizações no campo 

Estruturas interorganizacionais de dominação e padrões de 

coalizão 

Fluxo de informação dentro do campo 

Desenvolvimento da sensação, entre as organizações do campo, 

de que estão juntas numa empreitada conjunta 

2. Estratégias de comercialização adotadas 
Fatores que contribuíram para a sua adoção 

Principais características de cada Estratégia 

3. A relação entre campo e estratégia 

Características do campo que influenciaram nas estratégias 

Características da estratégia que influenciaram na formação do 

campo 

 

 Em seguida, especificam-se algumas das categorias centrais deste modelo de análise 

conforme a sua Definição Constitutiva (DC) e Operacional (DO). Pois, conforme alertam 

Lakatos e Marconi (1991, p.225), “para que se possa esclarecer o fato ou fenômeno que se 

está investigando e ter possibilidade de comunicá-lo, de forma não ambígua, é necessário 

defini-lo com precisão”. 

 

3.2.1 Definindo as Categorias de Análise 

 
a) A Formação do Campo Organizacional 

 

DC: No início do seu ciclo de vida, um campo organizacional apresenta organizações 

dispersas, logo, a formação será o processo pelo qual estas organizações começam a interagir 

entre si (DIMAGGIO e POWELL, 1991). 
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DO: Este termo foi operacionalizado pela identificação dos atores que participaram ou ainda 

participam do campo; dos principais acontecimentos ocorridos neste espaço de relações, e 

ainda, dos principais relacionamentos que ajudaram a construir este campo ao longo de sua 

história. 

 

b) A Estruturação do Campo Organizacional 

 
DC: O termo estruturação ou institucionalização refere-se ao grau de interação e à natureza da 

estrutura interorganizacional que existe num determinado campo organizacional 

(DIMAGGIO e POWELL, 1991). 

 

DO: Por sua vez, este termo será operacionalizado segundo os quatro indicadores propostos 

por DiMaggio e Powell (1991). Para estes autores, um campo atinge um forte grau de 

estruturação quando: (1) aumenta o grau de interação entre as organizações no campo; (2) 

surgem estruturas interorganizacionais de domínio e padrões de coalizão claramente 

definidos; (3) há um incremento na carga de informação de que se devem ocupar as 

organizações que participam em um campo; e (4) há o desenvolvimento de uma sensação, 

entre os participantes do campo, de que todos estão juntos em uma empreitada comum. 

 

c) Estratégias 

 
DC: Dado a ênfase que Pettigrew (1977) colocara na influência do contexto sobre a formação 

das estratégias organizacionais, acredita-se que a definição proposta por esse autor alinha-se 

com os objetivos do estudo empreendido nessa dissertação. Para Pettigrew (1977. p.78), as 

estratégias são “escolhas que são feitas e colocadas em ação em processos que envolvem 

indivíduos e seus grupos, em diferentes níveis organizacionais, (e) que desenvolvem-se na 

formação de um padrão de pensamentos sobre o mundo, de avaliação e de atitudes sobre o 

mesmo.” 

 
DO: Em virtude da abrangência do termo “estratégia”, esse estudo abordou unicamente as 

estratégias de comercialização adotadas pelos produtores e processadores de camarão 

cultivado da Carcinicultura do RN. Ademais, visto que não se trata de um estudo de múltiplos 

casos, mas sim de uma pesquisa cujo nível de análise foi o campo organizacional, esse termo 

foi operacionalizado pelas estratégias que foram amplamente adotadas por diversos atores do 

campo; aqui denominadas de “As principais estratégias adotadas na Carcinicultura do RN”. 
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3.3. Coleta dos Dados 

 

 Para atingir o objetivo delineado, recorri a diferentes tipos e fontes de dados. 

Informalmente: freqüentei duas reuniões do cluster do camarão; visitei à FENACAM; 

observei assistematicamente o modo como o camarão é comercializado nos grandes 

supermercados; e, além disso, participei de diversas discussões ao longo do mestrado sobre a 

carcinicultura do RN; momentos esses, que, embora tenham tido ou não uma seqüência 

lógica, foram de grande valia para que o relacionamento entre pesquisador e objeto de estudo 

fosse estreitado, de tal maneira que merecem ser citados. 

 Já no que se refere aos ditos “dados formais”, coletei dados primários através de 

entrevistas semi-estruturadas e uma grande quantidade de dados secundários, oriundos de 

fontes diversas, tais como: revistas, sites, documentos internos, jornais, folders, artigos, 

dissertações e teses relacionadas à carcinicultura de um modo geral. 

 É curioso notar que muitos desses dados foram coletados antes mesmo que o tema, o 

problema e o objetivo desta dissertação fossem definidos. Isso porque, alguns meses antes de 

elaborar o pré-projeto de pesquisa, desenvolvi - juntamente com o professor Fernando Dias 

Lopes e o colega Fernando Emereciano Viana - um estudo sobre o processo de agregação de 

valor na carcinicultura do RN (FERNANDES, LOPES e VIANA, 2008), de modo que, ao 

iniciar esta pesquisa, já dispunha de um amplo acervo de dados relativos a essa atividade. 

 Em função disso, pode-se dizer que a coleta de dados desta pesquisa ocorreu em duas 

fases distintas. Num primeiro momento, antes mesmo de começar a desenvolvê-la, e, num 

momento seguinte, a partir da confecção do pré-projeto de pesquisa. 

 Na primeira fase, coletei prioritariamente: (i) dados de cunho secundário em fontes de 

fácil acesso, com destaque para os livretos e revistas publicadas pela Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão – ABCC; os sites de diversas empresas atuantes no campo; o acervo 

digital de jornais locais, e para os estudos acadêmicos que compartilham a carcinicultura 

como foco de suas observações. E ainda, (ii) uma vasta quantidade de entrevistas – já 

transcritas - que haviam sido conduzidas por outros integrantes do grupo de pesquisa 

CARCINE-REDES, entre os anos de 2005 e 2008, com os representantes das mais diversas 

organizações envolvidas com a carcinicultura do RN; cujo roteiro está disponível no anexo A. 

 Apesar de terem sido coletados por outros pesquisadores e a serviço de seus 

respectivos objetivos de pesquisa, estes relatos foram vitais para que a formação e a 

estruturação do campo fossem compreendidas. E, não obstante, fizeram com que etapa de 

coleta de dados fosse agilizada, deixando mais tempo livre para a execução das análises. 
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 Na segunda fase, iniciada concomitantemente à qualificação do projeto de pesquisa: (i) 

ampliei o acervo de dados secundários; com destaque para os documentos internos obtidos do 

Banco do Nordeste – BNB e do Cluster do camarão do RN. E, por fim, (ii) realizei entrevistas 

complementares para elucidar alguns aspectos; em sua maioria, relativos às estratégias de 

comercialização adotadas pelos produtores e processadores de camarão cultivado ao longo 

dos trinta e cinco anos de história da carcinicultura potiguar. 

 Consoante à abordagem qualitativa abraçada, não se prefixou uma quantidade exata de 

entrevistados, nem tão quanto, a identidade dos mesmos. Até mesmo por que, embora alguns 

sujeitos evidenciassem deter as informações desejadas, dependia-se sempre da disponibilidade 

e - quiçá, mais ainda - da vontade destas pessoas para colaborar com a pesquisa. Portanto, 

pode-se dizer que: os oito (8) sujeitos abordados nesta etapa complementar foram escolhidos 

de modo intencional, a partir do equacionamento entre acessibilidade e representatividade. 

 A representatividade destes sujeitos foi julgada segundo alguns critérios: (i) atentando 

para as características do nível de análise adotado - o campo organizacional da carcinicultura 

do RN -, abordaram-se pessoas que têm uma ligação longínqua com a atividade carcinicultora 

e que se vinculam a diferentes “tipos” de organizações; (ii) no caso dos produtores e 

processadores, especificamente, priorizou-se aqueles que ajudaram a construir as estratégias 

de comercialização amplamente adotadas no campo; e, não obstante, (iii) dada a aspiração por 

informações “novas”, buscou-se representantes de organizações que ainda não tinham sido 

contempladas pelas pesquisas do grupo CARCINE-REDES – o que não ocorreu em apenas 

dois (2) casos, onde o papel figurado pela organização no campo fez valer a repetição. 

 Similarmente às entrevistas disponibilizadas pelo grupo CARCINE-REDES, as 

entrevistas procedidas nesta fase complementar foram guiadas por um roteiro semi-

estruturado - Anexo B –, técnica que possibilita um aprofundamento sobre determinadas 

questões, mas não exime a possibilidade de uma conversação flexível (RICHARDSON, 

1999). E, tal como nelas, também utilizamos* um gravador digital portátil para fazer o 

registro simultâneo do conteúdo declarado pelos entrevistados, para que, no momento 

seguinte, se efetuasse o tratamento e a análise dos mesmos. 

 

* Digo, “utilizamos”, por que todas essas entrevistas foram realizadas por mim - autor desta dissertação - e pelo 
colega de mestrado Roosevelt Bezerra Filho; durante os meses de outubro e novembro de 2008, na cidade do 
Natal/RN. Assim como eu, Roosevelt desenvolveu uma pesquisa sobre a Carcinicultura do RN em sua 
dissertação e, por isso, compartilhamos o interesse por alguns entrevistados; ainda que as pesquisas sejam 
singulares. A guisa de exemplo, a dissertação de Roosevelt abordou a influência dos relacionamentos 
interorganizacionais - entre universidade, setor produtivo e governo - na difusão e na criação de inovações neste 
segmento, utilizando as perspectivas da imersão social (GRANOVETTER, 1985) e da dependência de recursos 
(PFEFFER e SALANCIK, 1978) como esteios teóricos. 
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3.4. Tratamento e Análise dos Dados 
 

 Inevitavelmente, ainda que de modo informal e desordenado, a análise dos dados 

começou a ser realizada no ato da coleta, quando tive o primeiro – em muitos casos, decisivo - 

contato com as informações obtidas. Porém, isto não me eximiu de tratar os dados antes de 

analisá-los formalmente e nem de seguir os procedimentos da técnica usada para averiguá-los. 

 As entrevistas foram codificadas pelo tipo de organização que o entrevistado 

representara e enumeradas seguindo uma ordem crescente; como mostra o quadro 05. 

 

Quadro 05: Entrevistas agrupadas por tipo de organização 
TIPO ORGANIZAÇÃO ENTREVISTA 

Empresa 

AQUASUL EMP-01 
AQUATEC EMP-02 
CAÇUA EMP-03 
CAMANOR EMP-04 
CURIMATAU EMP-05 
ENSEG EMP-06* 
EQUABRAS EMP-07 
FAZENDA TIBAU EMP-08* 
MALTA EMP-09 
MUCURIPE EMP-10 
NORTEPESCA EMP-11 
NORTEPESCA EMP-12 
POTIGUAR EMP-13 
POTIGUAR EMP-14 
PRIMAR EMP-15 
PRODUMAR EMP-16 
PURINA EMP-17 
RIOMAR EMP-18* 
TECNARAO EMP-19 
UVIFRIOS EMP-20 

Cooperativa 

COOPERCAM 

COOP-01 
COOP-02 
COOP-03 
COOP-04 
COOP-05 

UNIPESCA 

COOP-06 
COOP-07 
COOP-08 
COOP-09 

Associação de classe 
ABCC AC-01* 

AC-02 

ANCC AC-03 
AC-04 

Estado 
EMPARN EST-01* 

IDEMA EST-02* 

SEDEC EST-03* 

Interesse coletivo CLUSTER IC-01 
IC-02* 

Universidade UFRN UNIV-01 
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 Assim procedendo, garantiu-se o anonimato dos respondentes - um compromisso 

assumido com os mesmos – mas pôde-se confrontar os relatos inerentes a organizações 

distintas. Como se pode constatar, a única identificação realizada ocorreu em relação as oito 

(8) entrevistas complementares, diferenciadas das demais através de um asterisco (*) à direita 

dos seus respectivos códigos. Isto por que, além desta categorização, elas tiveram que ser 

transcritas antes de serem analisadas. 

 Por sua vez, os dados de cunho secundário foram agrupados de acordo com o formato 

do material obtido (palestra, notícia, revistas, pesquisa de mercado, site, livro, artigos, 

dissertações, teses, informativo, entre outros). Em seguida, tentou-se identificar: (i) a 

organização envolvida com a sua criação ou veiculação (universidade, governo do estado, 

associação de classe, cooperativa, empresas, etc.); e (ii) o principal assunto que cada um deles 

abordara. Desta forma, pôde-se ter uma dimensão do papel desempenhado por alguns atores e 

da informação que flui no campo da carcinicultura do RN. 

 Consoante com a abordagem característica desta pesquisa, após serem respectivamente 

organizados, os dados obtidos foram averiguados através da análise de conteúdo (BARDIN, 

2004); técnica amplamente utilizada pelos estudos qualitativos realizados na área de 

administração (DELLAGNELO e SILVA, 2005). Mais especificamente, procedeu-se aquela 

análise de conteúdo intitulada como: categorial-temática; onde se extraem dos textos as 

unidades de análise da pesquisa, dada a rapidez e eficiência proporcionada por esta técnica à 

análise de discursos diretos (BARDIN, 2004). 

 Embora - como já foi sinalizado anteriormente - deva-se considerar o caráter 

indissociável de alguns momentos da pesquisa, procurou-se seguir as três etapas cronológicas 

da análise de conteúdo propostas por Bardin (2004). De início, efetuando aquilo que a autora 

denomina de “pré-análise”; uma leitura flutuante dos dados. Assim, pôde-se compreender a 

dinâmica de formação e de estruturação do campo organizacional da carcinicultura do RN: 

descobrindo quem eram os seus atores mais influentes, quais os principais acontecimentos 

marcaram o seu desenvolvimento, as referências que lhe serviram de base durante esta 

trajetória, e ainda, algumas das estratégias de comercialização amplamente adotadas pelos 

produtores e processadores de camarão cultivado do RN. 

 Esta etapa inicial também serviu como um filtro dos dados mais significativos às 

análises realizadas. Tanto que, cabe notar, embora todos os dados coletados tenham sido lidos 

e, de alguma forma, tenham contribuído para o desenvolvimento desta pesquisa, muitos deles 

não foram analisados com maior profundidade e explicitamente mencionados no decorrer do 

trabalho; principalmente pela redundância observada entre si. 
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 Passando para a segunda etapa, os dados mais significativos foram analisados com 

maior profundidade, segundo as categorias de análise delineadas. Neste momento, identificou-

se a existência de algumas contradições nos relatos colhidos, a perpetuação de conflitos entre 

determinados atores - inclusive de cunho pessoal -, e, não obstante, um descompasso entre 

certos discursos e ações; o que ajudou a compreender a dinâmica do campo e a situação em 

que a carcinicultura do RN se encontra atualmente. 

 Por último, os dados foram interpretados a partir de uma conversação reflexiva com a 

literatura referenciada e os achados de estudos anteriores. Até que, finalmente, conseguiu-se 

compreender a relação existente entre: a dinâmica de formação e de estruturação do campo 

organizacional da carcinicultura do RN e as estratégias de comercialização adotadas pelos 

seus respectivos produtores e processadores de camarão cultivado; objetivo maior desta 

dissertação e sobre a qual se discorre no capítulo seguinte. 

 

3.5. Limitações da Pesquisa 

 
 Para concluir este capítulo, faço questão de comentar algumas limitações que se 

impõem a esta pesquisa, inerentes: à própria abordagem qualitativa; à amplitude da relação 

investigada; ao conceito de campo; e, por fim, ao contato prévio com o objeto de estudo. 

 Como um estudo eminentemente qualitativo, os achados desta pesquisa não podem ser 

generalizados para outros campos organizacionais, pois são referentes - única e 

exclusivamente - ao campo organizacional da carcinicultura do RN. Além disso, há que se 

destacar que os resultados auferidos são frutos – em grande parte – de depoimentos orais, 

caracteristicamente, suscetíveis à subjetividade e à percepção de cada entrevistado. 

 Paralelamente, este estudo pode ter sido limitado pela própria amplitude e 

complexidade da relação investigada, já que, campo x estratégia remete, inevitavelmente, ao 

longínquo debate sobre estrutura x ação, um assunto que motivou esforços de pesquisadores 

renomados – entre eles: Weber, Bourdieu e Giddens – e que, ainda assim, persiste como um 

dos maiores dilemas da sociologia. 

 Não obstante, as nebulosidades que permeiam o conceito de campo organizacional – 

aqui adotado como nível de análise e como categoria analítica – também influenciaram o 

desenvolvimento da pesquisa, uma vez que, encontraram-se algumas dificuldades para 

delimitar o campo da carcinicultura do RN, e ainda, para resgatar acontecimentos passados 

que, em muitos casos, ficam restritos às memórias dos atores individuais que participaram 

ativamente da construção deste campo. 
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 E, por fim, outro fator parece ter influenciado a realização deste estudo, o contato 

preliminar que já existia entre o pesquisador e a carcinicultura do RN. Pois, desde que 

ingressei no mestrado, venho discutindo tópicos relacionados a esta atividade com alguns 

colegas e, sobretudo, com o professor Fernando Dias Lopes – orientador desta dissertação -, 

de modo que, já iniciei a pesquisa com diversas idéias pré-concebidas; idéias que não pude, 

simplesmente, me desfazer. 

 Mesmo ciente destas limitações, acredito que a pesquisa empreendida gerou respostas 

alinhadas com os seus objetivos, bem como, indagações valiosas para futuros estudos; ambas, 

respectivamente apresentadas nos próximos capítulos. Além do que, contribuiu enormemente 

para o meu desenvolvimento como pesquisador e – mais importante ainda - como cidadão. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 Esse capítulo apresenta os achados da pesquisa segundo cada um dos objetivos 

específicos delineados. Primeiramente, descreve-se o processo de Formação e de Estruturação 

do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN - desde a sua gênese, em 1973, até o ano 

de 2008 -, mapeando os principais acontecimentos e atores dessa história. Em seguida, 

detalham-se as Estratégias de Comercialização que foram amplamente adotadas pelos 

Produtores e Processadores de camarão ao longo desse período. E, por fim, analisam-se 

algumas relações captadas entre os aspectos do Campo e as Estratégias averiguadas. 

 
4.1. A Formação e a Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN 

 
 Para conhecer o processo de Formação e de Estruturação do Campo Organizacional da 

Carcinicultura do RN, procedeu-se um resgate histórico dos fatos que lhe deram origem. Pois, 

como falara Lamertz (2001), a biografia dos campos fornece um repertório de scripts e 

tipificações que guiam o comportamento e as escolhas de seus atores, modelando tanto as 

formas como as atividades organizacionais dentro desses espaços. 

 Através desse resgate, constatou-se que, conforme apontaram diversos estudos 

(IGARASHI, 2002; BRANDÃO JR, 2004; FROTA, 2005; CARDENAS, 2007; THAIM, 

2008), a história do Campo investigado é marcada pela passagem de três períodos: Um 

primeiro momento, que compreende os anos de 1973 a 1997, caracterizado pelos “Primeiros 

Passos” dessa atividade em solo potiguar; Um segundo, que abrange de 1998 a 2003, 

costumeiramente chamado de “BOOM” da Carcinicultura; e, a partir de 2004, por uma fase 

de forte depressão, intitulada aqui como “A Grande Crise” da Carcinicultura do RN; como 

apresenta-se a seguir. 

 
4.1.1. Os Primeiros Passos (1973-1997) 

 
 Embora haja um entrelaçamento histórico longínquo* entre o Estado do Rio Grande 

do Norte e o camarão marinho, foi somente no ano de 1973 que esse estado assistiu a 

edificação de um Campo Organizacional em função desse crustáceo. 

 
* Moura e Gama (2005) lembram-nos que um dos primeiros povos a habitar o RN foram os índios Potiguares, 
conhecidos como “comedores de camarão”. Segundo os autores, esse fato foi decisivo na construção cultural do 
estado. Tanto que: o rio que banha a capital do estado, Natal, foi batizado de “Potengi”, “Rio dos camarões” em 
Tupi; o termo “Potiguar” - do tupi, poti”war - designa, até hoje, o cidadão norte-rio-grandense; e, que, durante 
muito tempo, costumou-se adotar o termo “Poti” - camarão, em português - como sobrenome, tal como fez o 
afamado Dom Antônio Felipe Camarão, herói da guerra de expulsão dos holandeses do Nordeste do Brasil. 
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 Isso por que, fora implantado em 15 de abril desse ano, através do Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – BDRN, o Projeto Camarão, uma iniciativa 

pioneira do Governo do Estado do RN, que almejava estudar a viabilidade tecnológica e 

econômica de se produzir camarão marinho em salinas desativadas e, com base nisto, 

absorver a mão-de-obra antes empregada nessa atividade (CARVALHO, et. al. 2006; 

MOURA e GAMA, 2005; CARDENAS, 2007; TAHIM, 2008). 

 Esse Projeto foi criado em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), e tinha como metas: 

 

a) Desenvolver pesquisas básicas que determinariam o conhecimento das condições 

naturais das áreas consideradas como favoráveis à implantação de tal cultura. 

b) Desenvolver pesquisas aplicadas que determinariam a adaptação das técnicas de 

cultivo de camarões, desenvolvidas, testadas e aprovadas com sucesso em outros 

países. 

c) Aproveitar as áreas ociosas (e salinas em processo de extinção) próprias ao cultivo de 

camarões; utilizar a capacidade de frigorificação do Estado; criar milhares de 

empregos diretos e indiretos; gerar divisas. 

 

 Embora tenha sido implantado em 1973, vale notar que a idealização desse Projeto 

data do ano de 1972, graças a um fato aparentemente sem importância que acontecera no 

Aeroporto Augusto Severo, em Natal, como narram Moura e Gama (2005): 

 

“Um homem entregou sorridente, ao então governador do rio Grande 
do Norte/RN, Cortez Pereira, um suplemento do Jornal do Brasil que 
falava sobre o cultivo de camarões no Japão. Era um dia de sol em 
uma região de clima tropical e com milhares de hectares de terras 
impermeáveis vocacionadas para o cultivo de camarões em cativeiro. 
E quem entregava o suplemento ao governador para que ele fosse 
lendo durante o vôo, com destino a São Paulo, era o então presidente 
do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, BDRN, 
Arimar França” 

 
“Por mais banal que tenha sido esse ato, o fato é que o governador 
Cortez Pereira entusiasmou-se com o que leu no suplemento do 
Jornal do Brasil e resolveu acatar a sugestão de Arimar França. Sua 
mente sempre alerta para qualquer possibilidade de encontrar 
caminhos para o desenvolvimento do Estado achava algo 
extraordinário para absorve-se” (MOURA e GAMA, 2005. p.18). 
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 A pesquisa não teve acesso à versão original da reportagem, mas dados secundários 

revelam que a mesma trazia informações bastante convincentes: informara que o Japão, 

apesar de desenvolver a Carcinicultura em nível comercial, sofria de um inverno rigoroso 

durante maior parte do ano e padecia pela falta de algumas condições necessárias para a 

continuidade daquela atividade, sobretudo de vastas áreas de solos impermeáveis, o que 

elevava a cifras altíssimas o preço das poucas terras disponíveis. 

 Enquanto isso, na terra dos Potiguares, a temperatura se mantinha acima de 26 graus 

Celsius durante o ano inteiro e existia uma vasta área de solos impermeáveis disponíveis ao 

cultivo: com o dinheiro que necessário para comprar um hectare de terra no Japão, poder-se-ia 

comprar dezenas de hectares no RN*. Além do que, o Estado dispunha de uma preciosa mão-

de-obra esperando por uma oportunidade de trabalho. Assim, Cortez Pereira logo constatou 

que, ao contrário do país asiático, o RN dispunha de todas as condições necessárias, e em 

abundância, para o desenvolvimento da Carcinicultura. 

 O governador do Estado decidiu então transformar a recém-nascida idéia em realidade. 

Para tanto, determinou a formação de uma equipe técnica para analisar o assunto 

profundamente, antes de iniciar um Projeto que teria como objetivo o estudo da viabilidade 

técnica e econômica do cultivo de camarões em viveiros. Essa missão foi encabeçada pelo 

químico Tupan Ferreira de Souza, pelo deputado Antônio Florêncio de Queiroz, pelo 

presidente do Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte (BDRN), Arimar França, e 

pelo empresário Osmundo Faria, segundo Moura e Gama (2005). 

 Além do químico industrial Tupan Ferreira de Souza, escolhido em função da sua 

ativa participação no Grupo de Estudos da Barrilha**, todos os outros integrantes tinham 

pouca intimidade com os aspectos técnicos da atividade em si. O deputado Antônio Florêncio, 

que há muito se interessava pelos problemas das regiões salineiras, foi escolhido em virtude 

de aspectos políticos, e Osmundo Faria personificava o tom empresarial, representando os 

interesses dessa classe; (MOURA e GAMA, 2005). Sendo assim, pode-se afirmar que a 

Carcinicultura do RN, desde os seus primeiros passos, foi influenciada por diversos vetores, 

que não somente por aspectos técnicos. Havia, desde o início, uma forte influência do 

ambiente institucional sobre o desenvolvimento dessa atividade. 

 

* Segundo Thaim (2008), um hectare de terra para criação de camarões no Japão custava cerca de 300 mil 
dólares, valor que, naqueles idos de 1973, daria para comprar cerca de 30 mil hectares de terras impermeáveis no 
Rio Grande do Norte. 
 
** A Barrilha - matéria-prima utilizada na fabricação de vidro – foi explorada pela empresa Alcanorte, na cidade 
de Macau, constituindo-se, durante muitos anos, como um dos pilares sócio-econômicos do Litoral Norte do RN. 
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 As primeiras atividades desenvolvidas por essa equipe ocorreram durante uma viagem 

para o Japão, México e Estados Unidos, com a formação da Comissão de Observações sobre 

a Criação de Camarões na Ásia e na América do Norte. Missão essa, que se iniciou em 26 

de janeiro de 1973 e se prolongou até o dia 27 de fevereiro do mesmo ano, e que tinha como 

objetivo maior, visitar laboratórios e fazendas de camarões nos referidos países. A princípio, 

os integrantes dessa comissão visitariam apenas o Japão e os Estados Unidos, contudo, as 

visitas se estenderam até o México, por recomendação dos japoneses. Raciocinavam eles, que, 

no México – onde também se realizavam pesquisas sobre o cultivo de camarões – os 

integrantes da comissão poderiam encontrar um trabalho com problemas semelhantes aos que 

enfrentariam no Brasil, face à similaridade existente entre as duas regiões em termos 

geográficos e sociais. 

 No Japão, os integrantes viram os camarões serem cultivados com sofisticada 

tecnologia, desde o ovo até o estágio adulto e, entusiasmados, logo trataram de organizar a 

visita de técnicos japoneses ao Rio Grande do Norte. Em seguida, os integrantes seguiram 

para o México, onde o camarão ocupava o quarto lugar na pauta de exportações; somente 

superado pelo café, algodão e açúcar. Nesse país, tomaram conhecimento de um projeto de 

âmbito nacional que objetivava a utilização racional de 410.000 hectares de terras alagáveis 

com a cultura de camarões. E, por último, foram ao Estados Unidos, onde encontraram um 

dos mais avançados centros de pesquisas sobre camarões da época, voltado para o 

desenvolvimento de uma ração artificial para camarões e para o cultivo de larvas. 

 Foi como resultado dessa viagem, que nascera o já referido Projeto Camarão. Para 

muitos, um sonho visionário, para poucos, um caminho real que levaria à futura indústria 

promissora da aqüicultura (MOURA e GAMA, 2005). Segundo um relatório desenvolvido 

por uma importante entidade do setor, as primeiras ações desenvolvidas pelo projeto 

ocorreram na margem esquerda do Rio Potengi, em uma área de 50 hectares que tinha acesso 

por vias aquática e terrestre, com a construção de 29 viveiros, cuja profundidade variava de 50 

cm a 2 metros (CLUSTER DO CAMARÃO DO RN, 2001). 

 Inicialmente, o projeto visava à adaptação de tecnologias próprias para o cultivo de 

camarão com base nos conhecimentos científicos existentes no exterior, portanto, foram 

importados conhecimentos de outros países como EUA e Japão. Com esses conhecimentos, 

foi desenvolvido know-how e, posteriormente, foi comprovada a viabilidade econômica da 

criação de camarão em viveiros; sempre com o intuito de colocar à disposição da iniciativa 

privada a tecnologia de criação desse crustáceo. 
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 No entanto, não é só de avanços e conquistas que é feita a história do Projeto 

Camarão; muito pelo contrário. Em meados de 1974, divergências ocorridas entre os técnicos 

do BDRN e da UFRN culminaram no encerramento do convênio dessa tão auspiciosa 

parceria, ameaçando assim a continuidade do Projeto. Não fosse a ajuda do Estado, que 

passou a arcar com praticamente todos os custos das pesquisas, e da SUDENE que também 

contribuiu com uma parte dos recursos necessários, certamente o Projeto Camarão teria sido 

encerrado (MOURA e GAMA, 2005). 

 Como se não bastasse, pouco tempo depois outro fato abalou novamente o 

desenvolvimento do Projeto: houve a diminuição em um ano do mandato de Cortez Pereira, 

que foi substituído em março de 1975 por Tarcísio Vasconcelos Maia, governante que visitou 

o Núcleo Potengi apenas uma única vez, em 1974, acompanhado por Cortez Pereira. Com 

isso, o projeto deixou de ser uma prioridade para o Governo do RN e, tão logo, os recursos 

oriundos do Estado passaram a minguar celeremente. Tanto que, uma das primeiras 

providências foi desvincular o Projeto do BDRN e vinculá-lo à Secretaria de Agricultura, 

órgão portador de recursos menos volumosos e de pouco prestígio naquele período. 

 Ainda assim, graças aos esforços de alguns envolvidos com as atividades de Pesquisa, 

o Projeto ganhou uma sobrevida. Através de Tupan Ferreira, foi firmado convênio com o 

Banco do Nordeste - BNB, com o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDE, com a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SEDEPE, e com a Sociedade Civil do 

Desenvolvimento e Pesquisa – BRASCAN NORDESTE, garantindo inúmeros recursos 

para tocá-lo em frente. 

 Segundo Moura e Gama (2005), os recursos do convênio com a BRASCAN 

NORDESTE destinavam-se exclusivamente para o treinamento e capacitação dos técnicos. 

Através deles, vieram cientistas dos “quatro cantos do mundo” que desenvolviam pesquisas 

sobre o cultivo de camarão e estabeleceu-se o intercâmbio com os maiores centros 

relacionados à Carcinicultura dos EUA, América Latina, Europa e Ásia. 

 Isso não implica dizer, todavia, que todos os problemas já estavam resolvidos. Na 

transição dos resultados das pesquisas para a indústria, o Projeto precisou de um apoio maior 

do Governo do Estado, contudo, isso infelizmente não ocorreu, e, para completar, grande 

parte do dinheiro conseguido nos convênios esbarrava na burocracia dos órgãos estatais. De 

acordo com o resgate histórico procedido por Moura e Gama (2005), testemunhos vivos de 

toda essa história, o que sustentou o Projeto durante esse período foi a criatividade dos 

técnicos não remunerados, que continuavam os trabalhos mesmo sabendo que os obstáculos 

seguintes seriam cada vez maiores: 
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“Para trabalhar naquele laboratório de paredes improvisadas, tinha-se 
que remendar a vidraria de química ou substituí-la por latas vazias de 
óleo ou de cerveja. O comércio de Natal não vendia mais ao Projeto 
por duvidar de sua possibilidade de pagamento e isso dificultava a 
chegada ao núcleo indo de lancha desde Natal. Até que um dia, em 
uma manhã do mês de abril de 1977, um dos técnicos teve que 
atravessar a nado o Rio Potengi para que as larvas não passassem 
fome” (MOURA e GAMA. 2005. P.26) 

 

 Esse cenário cheio de percalços só sofreu alguma modificação mais brusca no início 

da década de 80, com a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 

Norte S/A – EMPARN, cuja missão inicial era assumir o Projeto Camarão e apresentar toda 

a assistência técnica às empresas que desejassem desenvolver a atividade no estado, 

instituindo um sistema de produção para grandes e pequenos produtores, que compreendia 

desde a produção da pós-larva até a criação propriamente dita (SEBRAE, 2002). 

 Somente após esse período registraram-se os primeiros investimentos privados na 

atividade. Através do financiamento dos programas FISET/PESCA/Banco do Brasil e BID – 

PROPESCA/BNCC (ROCHA, 2004) e com o apoio da EMPARN, tentou-se domesticar a 

espécie exótica Penaeus japonicus, importada da Ásia, contudo, ela não se adaptou às 

elevadas taxas de salinidade e de temperatura da região (ABCC, 2003; BRANDÃO JR, 2004). 

 Embora as tentativas frustradas com o Penaeus japonicus desencorajassem o setor, 

Cardenas (2007) lembra que, a disponibilidade da infra-estrutura de laboratório, de fazendas 

já instaladas e, principalmente, de todo o conhecimento acumulado pelos técnicos, 

incentivaram a continuidade dos experimentos com outras espécies nativas, como o L. 

subtílis, L. paulenses e L. schimitti. 

 É inegável que, nesse período, o processo de produção ainda era bastante rudimentar, 

baseado na tentativa e no erro, ou seja, no “aprender fazendo” (THAIM, 2008). Porém, ainda 

assim, a Carcinicultura do RN registrou alguns avanços na década de 80, como a primeira 

tentativa de cultivo semi-intensivo, que fez evoluir a reprodução, a larvicultura, o manejo da 

água e do solo nos viveiros, e a reprodução em cativeiro das espécies nativas. 

 Com isso, outros atores, além daqueles erradicados no RN, passaram a interessar-se 

pelo desenvolvimento da Carcinicultura, com destaque para a Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, onde um grupo de pesquisadores conseguiu produzir as primeiras pós-

larvas em laboratório da América Latina (THAIM, 2008), um fato de grande importância para 

o avanço da atividade. 
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 Em 1981, um evento conseguiu reunir parte significativa desses atores, impulsionando 

a expansão da atividade e solidificando as bases do Campo Organizacional construído em 

função da mesma. Foi o primeiro Simpósio Brasileiro do Cultivo de Camarão, que 

congregou, em Natal, especialistas nacionais e estrangeiros em torno de uma vasta pauta 

técnico-científica; um marco na história da pesquisa e produção de camarão em cativeiro 

(SEBRAE, 2002). 

Como fruto desse processo de Formação/Estruturação do Campo Organizacional da 

Carcinicultura do Potiguar, e Brasileira de um modo geral, foi criada, em 1985, a Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC, uma sociedade civil, sem fins lucrativos que, 

cujos principais objetivos seriam: (i) promover o desenvolvimento da carnicicultura em todo 

território nacional, (ii) amparar e defender os legítimos direitos de seus associados; (iii) 

promover estudos e pesquisas em áreas estratégicas para o setor; e (iv) organizar e patrocinar 

encontros empresariais e conferências técnico-científicas, prestar serviços de assistência 

técnica e editar publicações especializadas (ABCC, 2008) 

 Entretanto, por maiores que tenham sido esses avanços (FROTA, 2005; CARDENAS, 

2007, THAIM, 2008), vale destacar que, até o fim da década de 80, os níveis de produtividade 

traduziam-se em retornos financeiros que cobriam apenas os custos diretos de produção das 

fazendas (ABCC, 2007), o que reflete que o desempenho produtivo das diversas espécies 

nativas testadas não foi suficiente para garantir a geração de lucro para os empreendimentos. 

 Contudo, é importante atentar que, embora as primeiras ações desenvolvidas pelo 

Projeto Camarão não tenham mudado o perfil econômico do Estado, elas deixaram uma 

marca indelével em sua paisagem e plantaram uma base para que a Carcinicultura viesse a se 

expandir expressivamente a partir de meados da década 90, quando, finalmente, uma 

determinada espécie se adaptou ao ecossistema local e tornou o processo produtivo viável. 

 Através da mobilização de um grupo pioneiro de técnicos e de produtores, 

importaram-se reprodutores e pós-larvas de Litopenaeus vannamei, espécie que apresentara 

bons resultados no Equador e no Panamá graças ao seu desempenho na reprodução em 

laboratório, alta taxa de sobrevivência, boa aceitação nos mercados europeu e americano, e, 

sobretudo, pela sua característica mais saliente, a fácil adaptação aos diversos ecossistemas 

costeiros (BRASIL, 2001; CARVALHO et al. 2006). Também conhecido como “camarão 

branco do pacífico”, o “vannamei” costuma se adaptar facilmente aos mais diversos 

ecossistemas em função do seu modo de vida em ambiente natural, já que ele muda várias 

vezes de habitat ao longo do seu desenvolvimento. O que, normalmente, tem uma finalidade 

única: incrementar as chances de sobrevivência da prole (ABCC, 2003). 
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 Brandão Jr. e Gomes (2004) descrevem detalhadamente esta peregrinação da espécie 

L. vannamei, cuja aparência é revelada na figura 02. 

 

 
Figura 02: Amostras da espécie L. vannamei 
Fonte: ABCC (2004) 

 

 Segundo os autores, na sua fase inicial de desenvolvimento, ele habita regiões com 

águas de característica oceânica (30 - 40 ppt ou gramas por litro), mas, à medida que cresce, 

refugia-se em estuários e baias próximas ao litoral, que servem de berçários naturais para pós-

larvas (PLs) e camarões juvenis. Por fim, no término do estado juvenil, o L. vannamei migra 

ainda para o alto mar à procura de águas com profundidade de até 70 metros, ecossistemas 

altamente influenciados pelas marés, rios, evaporação e chuvas, que sofrem mudanças bruscas 

de salinidade. 

 Segundo Fernandes, Lopes e Viana (2008), com a introdução dessa espécie, 

registraram-se uma série de avanços, entre os quais, merecem destaque:  

 

i) O domínio das tecnologias de reprodução, larvicultura e engorda do L. vannamei, 

o que culminou na implantação dos laboratórios que passaram a ofertar 

regularmente pós-larvas para o mercado; 

ii) A instalação das fábricas de ração, que, ao ofertar uma alimentação adequada ao 

camarão, alicerçaram o desenvolvimento dos cultivos semi-intensivos; 

iii) A acumulação de novos conhecimentos e a revitalização das fazendas, que 

passaram a obter índices de produtividade e rentabilidade bastante elevados, 

atraindo uma série de grandes investidores para a atividade. 
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 Nesse sentido, pode-se dizer que, com a introdução do L. vannamei, a Carcinicultura 

do RN desenvolveu-se substancialmente, registrando um aumento expressivo no volume de 

produção e na expansão das áreas cultivadas em todo o Estado. Da mesma forma, houve 

também um aumento do Campo Organizacional da Carcinicultura Brasileira de um modo 

geral, já que, a partir de então, a atividade aportou em diversos estados. Com destaque para 

aqueles localizados na região Nordeste, que se mostraram altamente convidativos ao cultivo 

em função de suas extensas áreas costeiras e das excelentes condições edafoclimáticas, 

topográficas e hidrobiológicas (ROCHA, 2004; IGARASHI et. al. 2000; FROTA, 2005; 

CARDENAS, 2007; THAIM, 2008). 

 Em meados de 1997, outro acontecimento contribuiu ainda mais para que a 

Carcinicultura alçasse vôos mais altos, quando foi criado o Fundo de Ração. Através do 

qual: 

 

“Cada quilo de ração que é vendido no Brasil, as fábricas recolhem 
para a ABCC um valor que ajuda a entidade a desenvolver as suas 
atividades em prol do setor” (AC-01) 

 

 Segundo o presidente da ABCC, Itamar Rocha, essa medida representou a forma mais 

inteligente e socialmente justa para o financiamento das ações coletivas de interesse setorial, 

bem como, possibilitou a realização de inúmeras ações estruturadoras na área social, 

ambiental, técnica e comercial, contribuindo para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva; 

ações como a elaboração e disseminação do Programa de Gestão de Qualidade e de Boas 

Práticas de Manejo e a qualificação da mão-de-obra (ABCC, 2007). 

 Nos mesmo ano, foi criada também a Cooperativa dos Pequenos Produtores de 

Camarão Marinho do Estado do Rio Grande do Norte Ltda. – COOPERCAM, um ator 

que impulsionou a interação entre os pequenos e médios produtores, possibilitando assim que 

a produção crescesse sobremaneira na fase seguinte da trajetória evolutiva da Carcinicultura 

do RN, como traduz a fala de um dos seus integrantes: 

 
“Eu lembro que na época que foi fundada a cooperativa a gente 
reunia quase toda semana. A gente tinha uma reunião então isso 
possibilitou a uma troca de informação muito boa. O que é que 
você está fazendo na fazenda que deu certo, que passaria para outro. 
E assim teve uma produção muito rápida, por isso que a produção foi 
muito rápida em 1997 até 2003, por exemplo. A produção foi muito 
boa em função disso. A troca de informação era constante” 
(COOP-01.1) 
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4.1.2. O “BOOM” (1998-2003) 

 
 Embora a Carcinicultura do RN tenha demonstrado a sua viabilidade comercial no 

início da década de 90, a partir da introdução da espécie L. vannamei, considera-se que a 

primeira grande inflexão de sua trajetória evolutiva ocorreu apenas em 1998. Afinal, foi 

somente a partir desse ano que o cultivo passou a prover retornos dignos de uma “grande 

idéia”; lucros que conseguiram, enfim, justificar os esforços empreendidos desde 1973 e 

impulsionar o crescimento da atividade. 

 Em parte, essa ruptura foi engendrada por ações desenvolvidas dentro do próprio setor, 

com destaque para os progressos obtidos com as tecnologias de maturação, reprodução e 

larvicultura, passo inicial do processo produtivo; com os processos tecnológicos de manejo da 

qualidade da água de viveiros, principal variável do cultivo; com o melhoramento genético da 

espécie L. vannamei; e ainda, com as rações, cada vez mais ajustadas aos requerimentos 

nutricionais dos camarões confinados. Pois, através dessas conquistas, a Carcinicultura do 

RN, e Brasileira de um modo geral, alcançou índices de produtividade de até 6.084 kg/ha/ano, 

o que, além de trazer retornos financeiros, ainda fez do país a maior referência mundial nesse 

quesito, como ilustra a tabela a seguir. 

 
Tabela 01: Produção, Área e Produtividade dos países em 2003 

Países Produção (T) Área (ha) Produtividade  
(Kg/ha/ano) 

China 370.000 257.000 1.440 
Tailândia 280.000 64.000 4.375 
Vietnã 220.000 500.000 440 
Indonésia 168.000 200.000 840 
Índia 160.000 1195.000 821 
Brasil 90.190 14.824 6.084 
Equador 81.000 130.900 619 
Bangladesh 60.000 145.000 414 
México 38.000 27.5000 1.382 
Malásia 21.000 20.900 1.005 
Outros 141.810 146.466 968 
Total 1.630.000 1.701.509 958 
Fonte: Adaptado de GAA/Shrimp Oulook (2003) apud ABCC (2004) 

 
 Contudo, é importante reconhecer que o maior responsável pelo desencadeamento 

desse novo cenário foi um acontecimento ocorrido no contexto macro do Campo, quando 

países que ofertavam grande parte do camarão transacionado no mundo - entre eles o 

Equador, maior produtor do Ocidente naquele período - reduziram substancialmente o 

seu volume de produção. Com isso, a demanda e o preço do produto cresceram 

vigorosamente no mercado internacional, que, não obstante, já era bastante rentável para os 

produtores nacionais em função da defasagem do Real (R$) em relação ao Dólar (US$). 
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 Diante desse cenário, outra Estratégia de Comercialização passou a ser amplamente 

adotada no Campo, a Exportação, que será devidamente descrita no próximo tópico desse 

capítulo. Importa-nos, nesse momento, reconhecer que, dessa forma, o caso da Carcinicultura 

reforça os achados de Mazza e Pedersen (2004), que, após investigar a mudança da imprensa 

tradicional para mídia digital na Dinamarca e na Itália, através da análise de periódicos e 

magazines desses dois países durante quatro décadas, constataram que os episódios 

desencadeados fora do Campo costumam produzir mudanças mais efetivas do que aqueles 

deflagrados dentro do próprio Campo. 

 Mas, que mudanças foram essas afinal? A mais evidente delas, decerto, foi a própria 

expansão do número de organizações voltadas diretamente para o desenvolvimento da 

Carcinicultura. Segundo dados divulgados no último censo realizado pela Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC, em 2003, ano em que a Carcinicultura Potiguar 

viveu o seu melhor momento, registrou-se a existência de 362 fazendas, ocupando uma área 

de 5.402 hectares, produzindo 37.473 toneladas, o que equivalia aproximadamente a 41% da 

produção nacional (ABCC, 2004), números exuberantes se comparados aos da década de 90. 

 Paralelamente, os setores de produção de ração e de laboratório também evoluíram 

consideravelmente, tanto no número de empresas como no volume produzido, como mostram, 

respectivamente, as tabelas a seguir; que, embora se refiram à Carcinicultura Brasileira, não 

deixam de refletir, ainda que parcialmente, o andamento da Carcinicultura do RN. 

 
Tabela 02: Camarão Cultivado no Brasil:Quantitativo de empresas de produção de ração 

DISCRIMINAÇÃO ANOS 
2001 2002 2003 

Quantidade de Produtores 4 8 17 
Produção (t) 60.000 90.000 132.580 
Fonte: ABCC (2004) 

 
Tabela 03: Camarão Cultivado no Brasil: Quantitativo de laboratórios de maturação e larvicultura 

SETOR ANOS 
2001 2002 2003 

Larviculturas 23 28 36 
Produção de Náupilos 15 bilhões 28 bilhões 66 bilhões 
Produção de pós-larvas 7,2 bilhões 11,4 bilhões 16,4 bilhões 

Fonte: ABCC (2004) 
 
 É importante destacar ainda, que, esse crescimento não se deu somente em termos 

quantitativos. De acordo com Carvalho e Paula Neto (2005), à medida que a Carcinicultura 

avançou, as rações passaram a ser segmentadas conforme o estágio de crescimento do 

camarão e as pós-larvas foram adaptadas continuamente às condições da região - salinidade 

da água, temperatura e nível de oxigênio dissolvido -, melhoras substanciais em termos 

qualitativos que otimizaram ainda mais o cultivo. 
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 Outro reflexo desse crescimento foi a consolidação da Carcinicultura como um dos 

pilares do desenvolvimento sócio-econômico do RN. No âmbito econômico, isso pode ser 

averiguado pelo aumento expressivo das exportações: da oitava posição ocupada em 1999, o 

camarão congelado migrou para a quarta em 2000, e, em meados de 2001, já ostentava a 

segunda colocação no ranking dos produtos mais exportados por esse estado. Para clarificar 

isso em termos financeiros, basta dizer que os rendimentos pularam de cento e trinta e sete mil 

reais (R$137.000) em 1998 para cerca de setenta e um milhões (R$71.099.681) em 2003, 

segundo dados da Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2003). 

 Por outro lado, no que tange aos aspectos sociais, essa evolução pode ser constatada 

pelo papel que a Carcinicultura passou a ter nos planos de inclusão social dos governos 

estaduais e federal. Um fato bastante associado ao volume de postos de trabalho gerados por 

essa atividade: cerca de 1,89 empregos diretos por hectare, espalhados pelos três estágios da 

cadeia produtiva, e mais 1,86 empregos indiretos por hectare provenientes de fornecedores de 

insumos e serviços, setor de embalagem e transporte, totalizando assim o emprego de 3,75 

pessoas por hectare de viveiro em produção (COSTA e SAMPAIO, 2003). 

 Dados esses, que, segundo Sampaio et. al. (2005), refletem na realidade das 

comunidades onde a atividade se desenvolvera. Através de uma pesquisa qualitativa, esses 

autores investigaram os impactos sócio-econômicos do cultivo de camarão em vários 

municípios do Nordeste brasileiro, entre eles: Canguaretama, Pendências e Porto do Mangue, 

responsáveis por grande parte da produção potiguar. E, por sua vez, constataram que a 

carcinicultuta vem contribuindo para a geração de postos de emprego, criação de renda, 

elevação da receita dos municípios e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. O 

que ajuda a entender porquê o interesse das Prefeituras Municipais pela atividade cresceu 

sobremaneira nos últimos anos, fazendo com que aspectos políticos interferissem cada vez 

mais na dinâmica do seu Campo Organizacional. 

 Ao atingir o posto de segundo produto mais exportado do setor primário no Nordeste, 

a frente de tantas outras atividades tradicionais na região, como a fruticultura irrigada, o cacau 

e a castanha de caju (ABCC, 2004), a Carcinicultura tornou-se uma atividade cada vez mais 

legitimada. Conseqüentemente, diversas organizações voltaram suas atenções para a atividade 

e outras organizações foram criadas especificamente para o seu desenvolvimento, sem 

mencionar aquelas ligadas estritamente aos seus aspectos infra-estruturais; que compõem a 

chamada indústria de apoio. Entre as quais, cabe destacar o papel dos Processadores, atores 

que ajudaram a delinear a Estratégia de Exportação, haja vista que, os produtores não 

detinham de estrutura e recursos necessários para beneficiar o camarão cultivado. 
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 Dos atores que voltaram-se para a atividade, vale ressaltar: os Bancos Estaduais e 

Privados, que passaram a interessar-se cada vez mais pela atividade, com destaque para o 

Banco do Nordeste – BNB, que, através do Fundo de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, financiou inúmeros projetos de pesquisa voltados para o cultivo em vários 

estados, e, tanto quanto, para a Agência de Fomento do Estado – AGN. Até meados de 2001, 

essa entidade já tinha destinado R$432.000,00 a financiamento para carcinicultores e ainda 

dispunha de vários projetos em análise para contratação de financiamento no valor de 

R$1.600.000,00, além de 60 consultas que, somadas, atingiam cerca de R$13.400.000,00 

milhões de reais. 

 No bojo de tantas cifras volumosas, também cresceu, naturalmente, o interesse de 

Instituições como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA; Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER; Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 

Pequena Empresa – SEBRAE; Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte - 

FIERN –; Agência Promotora de Exportação – APEX, assim como, de Órgãos Reguladores 

como o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – IDEMA; Ministério do 

Meio Ambiente - MMA e Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. 

 Da mesma forma, diversas Instituições Acadêmicas também passaram a interessar-se, 

cada vez, mais pela Carcinicultura. A partir de 1998, registrou-se um aumento expressivo no 

volume de artigos, teses, dissertações e monografias dedicados à atividade em instituições 

como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN; a Universidade Estadual do 

Rio Grande do Norte – UERN; o CEFET-RN – Centro Federal de Educação Tecnológica, e a 

Universidade Potiguar – UNP, que, não obstante, abriu um curso de pós-graduação lato-sensu 

em Carcinicultura. Cabe pontuar que, parte significativa desses esforços foi financiada por 

uma organização estadual, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do 

Norte – FAPERN, que vem mostrando bastante interesse no desenvolvimento da 

Carcinicultura 

 No entanto, apesar de tantas organizações envolvidas, a Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão – ABCC – e a Cooperativa dos Pequenos Produtores de 

Camarão Marinho do Estado do Rio Grande do Norte Ltda. – COOPERCAM 

continuavam sendo as principais organizações do setor, suprindo a maior parte das 

necessidades de informação, dando assessoria ao produtor e defendendo os interesses da 

classe.  A única alteração registrada nesse sentido só ocorreu quando começou a haver um 

descompasso entre o forte crescimento do setor e a correspondente estruturação necessária 

para fazer frente às suas demandas e prioridades. 
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 Pois, foi diante dessa situação, que surgu, nos últimos meses do ano 2000, o Cluster 

do Camarão do RN, um dos acontecimentos mais importantes ocorridos na segunda fase da 

trajetória evolutiva da Carcinicultura do RN. Constituindo-se como um fórum específico para 

o fomento da Carcinicultura, o Cluster passou a realizar seminários, palestras e debates sobre 

os principais problemas que afligem essa atividade. E, não obstante, a encaminhar às 

instâncias competentes as soluções propostas para problemas discutidos durante os encontros 

mensais desenvolvidos pela entidade. 

 Na opinião de alguns empresários, o Cluster não passara de uma reunião social, 

contudo, é inegável que, ao aglutinar representantes das mais diversas áreas, essa entidade 

passou a propiciar a troca de informações comerciais e técnicas, algo de grande valia para o 

desenvolvimento da Carcinicultura. Tanto que, com o decorrer dos anos, o Cluster tornou-se 

um dos atores mais importantes, não só da Carcinicultura do RN, como da Carcinicultura 

Brasileira em um contexto mais amplo, contribuindo sobremaneira para a estruturação do 

Campo edificado em torno dessa atividade. 

 

 
Figura 03: Reunião do Cluster do Camarão do RN 
Fonte: www.tribunadonorte.com.br 

 

 Uma das suas ações mais destacadas foi a elaboração de um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Carcinicultura no Estado do Rio Grande do Norte, trabalho 

desenvolvido em parceria com os Ministérios da Agricultura e Abastecimento; Integração 

Nacional, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ciência e Tecnologia e INCRA, e 

com o patrocínio do Governo do Estado e do Banco Mundial, através do Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA. 
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 É importante assinalar que, embora tenha sido de reconhecida importância para o 

desenvolvimento da Carcinicultura, o Cluster do Camarão gerou algumas discussões e 

conflitos no Campo. Segundo o relato de um dos testemunhos desses acontecimentos: 

 

“A ABCC é um fórum de produtores, o Cluster é um fórum de todo 
mundo... então tem que ter cuidado pra não confundir as coisas. Aqui 
é um fórum aberto para produtor, pesquisador, fornecedor, 
estudante... Não é só dos associados da ABCC. É um fórum 
democrático, todo mundo tem direito a falar. A ABCC é um fórum 
dos associados dela, restrita somente aos produtores né?” (IC – 02) 

 

 Além do Cluster, foi criada a Rede de Pesquisas em Carcinicultura do Nordeste – 

RECARCINE, uma rede que reúne pesquisadores das distintas áreas de conhecimento e 

centros de pesquisa que compartilham da Carcinicultura como objeto de suas investigações, 

facilitando assim a troca de informação, não somente entre os pesquisadores como entre os 

produtores e demais atores da atividade na região Nordeste. 

 Em 2003, registrou-se ainda outra iniciativa importante no sentido de desenvolver a 

Carcinicultura: foi criada a Feira Nacional e Internacional do Camarão - FENACAM, um 

grande acontecimento técnico, científico e comercial, que passou a congregar o setor 

empresarial, a academia e os agentes públicos, para uma discussão e avaliação dos desafios e 

avanços tecnológicos, e para a promoção, intercâmbio e confraternização de toda a cadeia 

produtiva da aqüicultura brasileira. 

 Com todos esses acontecimentos, fica bastante claro que, além da interação, outro 

indicador proposto por DiMaggio (1991) tornou-se mais saliente, as estruturas de 

dominação e padrões de coalizão, como espelham as falas subseqüentes: 

 
“Eu acho que a importância não é única e exclusiva para a 
cooperativa. Até porque de certa forma a ABCC tem a 
representatividade de todos os produtores de camarão do Brasil. E 
como a cooperativa abriga, em quase sua totalidade, pequenos 
produtores e alguns médios, a ABCC tem se mostrado eficiente na 
defesa desses pequenos produtores. Eu, como presidente da 
cooperativa, faço parte da ABCC, e tenho direito de voz e voto igual 
a uma Potiporã. Então na medida em que a Potiporã pode reclamar 
dos problemas que ela está sendo afetada, eu também tenho esse 
direito de representatividade dos pequenos. Eu acho que a ABCC, ela 
tomou uma dimensão política, ela ocupou um espaço político muito 
grande, muito forte. Hoje as coisas que são discutidas em termos de 
camarão em qualquer plano, a ABCC ta no meio. Nós estamos no 
meio, nós estamos representados” (COOP-01) 
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“Aqui não, o camarão já é significativo, por exemplo, a governadora 
tem um pouco mais de respeito, vez por outra a gente ta sentado pra 
conversar, vez por outra a gente ta metendo a porrada nela na 
imprensa, ela metendo a porrada na gente, já há um nível de 
respeitabilidade que ela sabe que politicamente o setor pesa já” 
(COOP-01) 

 
 Da mesma forma, aumentou também o volume de informações com as quais as 

organizações tiveram que lidar: 

 
“Hoje, por exemplo, não sei se com todos, mas eles trocam as 
informações de preços, quais são os preços que tão trabalhando no 
mercado, quando eles voltam das feiras, por exemplo, Bruxelas, ou 
Vigo, eles sempre informa a tendência do mercado, o que que tão 
querendo. Agora, não há muita variação de produto. O que é que 
aconteceu? Muitas vezes o processador chegava e dizia assim: ‘oh, a 
tendência do mercado é por um camarão maior’. Pra fazer o camarão 
maior, vamos diminuir a densidade. Orientações que eram passados 
pelos processadores, algumas não funcionavam, outras funcionavam. 
Mas há um volume de informação muito grande a ser trocada sim!” 
(COOP-02) 

 
 Todos, indícios de que, entre os anos de 1998 e 2003, o Grau de Institucionalização 

do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN teve um aumento significativo, adquirindo 

contornos de um campo em expansão, no qual existem enlaces claramente definidos e valores 

convergentes, segundo as proposições de Holanda (2003). 

 O fato é que, de tão positivo, o cenário da carcinicultura brasileira de 1998 até 2003 

encorajava entidades do setor a projetarem um crescimento contínuo para os anos 

subseqüentes, como mostra a Tabela 04 (ABCC, 2004b). 

 
Tabela 04: Projeções e Metas da Carcinicultura Brasileira 

Ano 
Viveiros (ha) Produtividade Produção Exportações 

Incorp Acumulado Kg/ha Ton US$ (mil) 
2003 - 14.284 6.084 90.190 225.943 
2004 3.176 18.000 6.500 117.000 300.000 
2005 3.000 21.000 6.800 142.800 370.000 
2006 4.000 25.000 7.000 175.000 462.000 
2007 5.000 30.000 7.200 216.000 616.000 
2008 4.000 34.000 7.300 248.200 736.000 
2009 3.000 37.000 7.400 273.800 864.000 
2010 3.000 40.000 7.500 300.000 1.000.000 

Fonte: ABCC (2004) 
 
 No entanto, contrariando todas as previsões, 2003 foi o último ano de crescimento da 

Carcinicultura Potiguar. A partir de 2004, a atividade entrou em uma nova fase de sua 

trajetória evolutiva, descrita com detalhes logo a seguir. 
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4.1.3. A Grande Crise (2004-2008) 

 

 O ano de 2004 marca o início de uma nova fase na trajetória evolutiva da 

Carcinicultura do RN, na qual, desenrolaram-se diversos acontecimentos que frearam o 

crescimento obtido entre os anos de 1998 e 2003, gerando inúmeras alterações no campo e 

instalando a crise mais grave de toda a sua história; como afirma Itamar Rocha, presidente da 

Associação Brasileira de Criadores de Camarão (ABCC, 2008). 

 Os primeiros de tantos dissabores vieram com as fortes chuvas que assolaram a região 

Nordeste, logo nos primeiros meses de 2004. Essas precipitações pluviométricas destruíram 

alguns trechos por onde a produção é escoada e provocaram o alagamento de inúmeras 

fazendas, arrombando diques e destruindo viveiros, como ilustram, respectivamente, as 

fotografias a seguir. 

 

 
Figura 04: Trecho da rodovia RN-177 destruído após as chuvas 
Fonte: www.sape.rn.gov.br 
 

 
Figura 05: Fazenda inundada pelas fortes chuvas de 2004 
Fonte: www.sape.rn.gov.br 
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 Diante dessa situação, a ABCC clamou pela ajuda do Governo do Rio Grande do 

Norte e do Governo Federal, através dos Ministérios do Planejamento, Integração Nacional, e 

do Trabalho e Emprego, da Secretaria de Aqüicultura e Pesca, e do Banco do Nordeste, 

solicitando: 

 

(1) a imediata reconstrução da infra-estrutura viária; 

(2) a criação de um Fundo Emergencial Reembolsável no montante de R$60 milhões de 

Reais; 

(3) o pagamento dos Créditos de ICMS e PIS/CONFINS que as empresas exportadores 

detinham junto ao Governo do Estado e Governo Federal; 

(4) a viabilização junto ao FAT/MTE da adoção do programa bolsa-qualificação, com a 

suspensão temporária dos contratos de trabalho; 

(5) a prorrogação por 2 (dois) anos, de todos os pagamentos relativos aos financiamentos 

contraídos pelo setor da carcinicultura junto aos Agentes Financeiros; 

(6) o redimensionamento da Barragem Oiticica, dos atuais 500 milhões de m3, para 2 bilhões 

de m3, sendo que desse total, o volume de 1,5 milhões de m3 se destinará apenas a “contenção 

de cheias”; 

(7) a reestruturação do sangradouro da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, através de um 

dispositivo de “contenção de cheias” capaz de reter temporariamente pelo menos 1,0 bilhão 

de m3. 

 

 Em parte, alguns desses anseios foram atendidos: vias deterioradas foram 

reconstruídas e benefícios fiscais foram concedidos para contrabalancear as perdas obtidas 

nesse período. Mas, apesar disso, o Estado continuou sendo visto como um ator omisso pelos 

carcinicultores: 

 

“Ao invés do Governo ajudar, atrapalha. Porque o que eu tenho de 
direito que são os meus créditos de exportação, ele não libera. O 
Federal também, porque eu tenho direito de crédito, de PIS, de 
COFINS, de todos os créditos que agente tem direito a receber, não 
recebe. Agora toda a fiscalização está aqui para arranjar algum 
problema todo dia. Então o Estado é o que há de pior, porque mesmo 
que ele não ajudasse ele não atrapalhasse era bom. Mas ele atrapalha. 
O que ele tem de direito que é nosso que é crédito, ele não libera. É 
um mandado de segurança e ele não libera. Então isso aí é um 
problema” (EMP-03) 
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 Tamanho enfrentamento parece ter sido recompensado com mais estragos: as chuvas 

de 2004 – como costumam ser referenciadas – também trouxeram à tona um problema que 

aflige, com certa recorrência, os carcinicultores dos quatro cantos do mundo, as doenças 

viróticas. Pois, ao serem alastradas pelas inundações, essas enfermidades deixaram de ser um 

problema isolado de um ou outro produtor e tornaram-se um problema generalizado no setor, 

ocasionando uma redução drástica nos índices de produtividade e culminando em grandes 

danos comerciais à Carcinicultura do RN. 

 É válido ressaltar, todavia, que o fatídico problema das doenças era de certa forma 

previsível. Primeiramente, por que, diferente das chuvas, que se constituem, em sua essência, 

como fenômenos da natureza, as doenças viróticas estão atreladas ao comportamento dos 

próprios carcinicultores: são frutos da intensificação do cultivo e do descaso com questões 

ambientais, sobretudo no que tange à qualidade do manejo e às condições físico-químicas e 

biológicas da água, explica Thaim (2008). E, segundo, por que a relação entre chuvas e 

doenças já era amplamente conhecida no setor. Por tratar-se de uma criação aberta, com 

grande contato com o ambiente circundante, o cultivo de camarões em cativeiro sempre foi 

profundamente afetado pelas condições do ecossistema adjacente (AQÜICULTURA, 1998). 

 Assim, fica bastante evidente que o problema das doenças foi fruto do próprio descaso 

com o qual os carcinicultores lidaram com essa questão. Ainda que outros grandes produtores 

como Taiwan, China, Tailândia, Filipinas, Equador e Panamá, já tivessem exemplificado 

como essas enfermidades são danosas para o cultivo (CARVALHO e PAULA NETO, 2005), 

esses atores parecem ter menosprezado, se não o risco, ao menos a gravidade de uma possível 

proliferação. Para a qual foram alertados, é importante frisar. Em 2000, quatro anos antes das 

fortes chuvas e do subseqüente alastramento das doenças, o biólogo e empresário do setor, 

Alexandre Wainberg, já apontava, em um dos seus artigos, que: 

 

“Quando se instala a euforia, é muito comum que os riscos sejam 
colocados em segundo plano. Atualmente, o maior risco que incide 
sobre o setor é o risco sanitário. Ao contrário da febre aftosa, que 
somente impede a exportação da carne de gado brasileiro, sem, no 
entanto inviabilizar a continuidade da produção, as doenças de 
camarão podem causar uma quebra significativa da produção, 
inviabilizando a indústria em curto prazo. No caso dos vírus de 
origem asiática, os vírus da mancha branca e da cabeça amarela, a 
recuperação, se houver, pode levar anos, dependendo principalmente 
das características de funcionamento da indústria na região atingida”. 
(WAINBERG, 2000, p.2 – grifos do autor). 
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 Como se não bastasse, ainda em 2004, em meio ao ambiente hostil instalado pelas 

chuvas e doenças, outro fato abalou o desenvolvimento da Carcinicultura do RN. Os 

pescadores de camarão da Aliança de Camarões do Sul (Southern Shrimp Alliance – SSA), 

com representantes em oito estados norte-americanos (Alabama, Flórida, Geórgia, Louisiana, 

Mississipi, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Texas), acusaram o Brasil e mais cinco 

países - China, Tailândia, Índia, Vietnã e Equador - de concorrência desleal, motivando o 

Departamento de Comércio dos Estados Unidos a estabelecer, como prática protecionista, 

uma sobretaxa para o camarão produzido nessas nações. 

 O camarão não foi o primeiro e, decerto, não será o último produto brasileiro a sofrer 

com as medidas repressivas implantadas pelos norte-americanos. Como revela o Relatório de 

Barreiras a Produtos Brasileiros no Mercado dos EUA, elaborado pela Fundação Centro de 

Estudos do Comércio Exterior (FUNCEX, 2006), carne bovina, suína e de frango, algodão, 

aço, suco de laranja, açúcar, etanol, tabaco e inúmeras frutas também já foram alvo de ações 

anti-dumping. Porém, como os EUA era o principal comprador do camarão brasileiro, os 

efeitos dessa ação para o desenvolvimento da Carcinicultura foram devastadores. 

 Tão logo foi anunciado, o “dumping dos EUA” gerou bastante indignação entre os 

carcinicultores brasileiros. Para os mais diversos atores ligados à atividade, no RN e nos 

demais estados onde a mesma se desenvolvera, “o dumping é uma verdadeira extorsão” que, 

erroneamente, tem sido incentivada pelo governo norte-americano. Através dele, as indústrias 

que acusam os exportadores de outros países acabam recebendo parte das tarifas cobradas, 

sendo induzidas a iniciar tais ações por mais que elas não tenham fundamento algum, como é 

o caso do camarão; acusa um dos entrevistados: 

 

“Aqui é aqüicultura, a gente tem escala industrial, enquanto que lá é 
captura! tenha paciência... não dá pra comparar os custos e o volume 
de quem pesca com o de quem produz” (EC-01) 

 

 Diante disso, como maior entidade representativa da atividade Carcinicultora no país, 

a ABCC contratou um escritório de advocacia para fazer a defesa do setor. Na alegação, 

argumentou-se que o pagamento dessas tarifas elevaria o preço médio do produto para o 

consumidor americano e para a indústria de beneficiamento daquele país; que a produção de 

camarão gerara renda em áreas pobres no Brasil, sobretudo na região Nordeste; e ainda, que a 

participação do camarão brasileiro no mercado norte-americano sempre foi relativamente 

pequena quando comparada a de outros países (CARVALHO e PAULA NETO, 2006). 
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 A tabela a seguir confirma o papel minoritário que o Brasil ocupara no volume total de 

camarão importado pelos Estados Unidos, contudo, por mais plausíveis que qualquer um 

desses argumentos tenham sido, o fato é que, o Brasil não conseguiu escapar do dumping 

norte-americano, o que levou a uma queda abrupta no volume comercializado com esse país. 

De acordo com dados levantados pela Secretaria do Ministério de Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior do Governo Brasileiro, os rendimentos das exportações brasileiras de 

camarão para os EUA - justamente o maior importador desse produto - diminuíram dos US$ 

96,7 milhões registrados em 2003 para US$ 40,7 milhões em 2004, e, nos dois anos seguintes, 

2005 e 2006, caíram mais ainda, para US$ 12,14 milhões e US$ 3.401 milhões, 

respectivamente (SECEX/MDCI, 2006) 

 

Tabela 05: Volume de exportações dos países atingidos pelo dumping de 2001 a 2003 
Países 2001 2002 2003 Variação% 

Volume % Volume % Volume % 
Tailândia 134.453,98 51,18 112.332,02 38,12 133.219,00 35,73 - 0,92 
China 27.164,00 10,24 48.059,50 16,31 81.010,00 21,72 +198,23 
Vietnã 33.029,45 12,57 43.996,43 14,93 57.377,00 15,39 +73,71 
Índia 32.565,22 12,04 43.841,26 14,88 45.469,00 12,19 +39,62 
Equador 25.66,53 9,77 28.735,54 9,75 34.030,00 9,13 +32,59 
Brasil 9.814,57 3,74 17.723,60 6,01 21.784,00 5,84 +121,96 
TOTAL 262.693,76 - 294.688,35 - 372.889,00 - +41,95 

Fonte: (ROCHA, 2004) 
 

 Pode-se dizer, portanto, que o anti-dumping exemplifica como os Campos 

Organizacionais estão imersos em contextos mais amplos e como forças não-locais são 

decisivas na configuração desses espaços (THORTON, 1995). Especialmente, se observarmos 

que, com a sua imposição, os carcinicultores potiguares tiveram que redirecionar o rumo das 

exportações, ainda em 2004, para o continente Europeu, passando a concentrar as vendas em 

países como França, Espanha e Portugal. Mudança essa, que, segundo o depoimento de uma 

liderança do setor, ocorreu naturalmente, dado que o Brasil já enviava parte de sua produção 

para a Europa: 

 
“Quando saímos dos EUA, não tivemos dificuldade nenhuma de 
botar na Europa, assumimos a liderança na França, disputamos a 
primeira colocação na Espanha...” (AC-01). 

 

 Contudo, o dumping provocou inúmeras alterações na configuração do setor e no 

relacionamento interorganizacional de seus atores, principalmente, pelo conturbado 

relacionamento com os Cozedores, atores que se tornaram cada vez mais poderosos; como se 

verá mais adiante, no decorrer das análises efetuadas sobre a relação Campo x Estratégia. 
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 Para agravar ainda mais a crise, outro grande problema se pôs no caminho da 

Carcinicultura Potiguar. Mudanças ocorridas no mercado financeiro fizeram com que a 

moeda brasileira se valorizasse frente ao dólar, levando à descapitalização dos produtores e 

à redução substancial da lucratividade das exportações (CARVALHO, et. al. 2006). A título 

de comparação, em 2009, a moeda americana está sendo cotada abaixo de dois reais (R$2,00), 

enquanto que no final do ano de 2002, um dólar chegou a valer aproximadamente quatro reais 

(R$4,00). 

 Porém, mais problemas ainda estariam por vir na difícil vida da Carcincultura do RN. 

Para tornar a terceira fase da história de sua trajetória evolutiva ainda mais dramática, desde 

2004, os produtores vêm assistindo ao aumento progressivo dos seus custos fixos: salário 

mínimo (53,33%), óleo diesel (34%) e energia elétrica (25%) (ABCC, 2007b. p.3). E, 

paralelamente, têm visto a retomada de crescimento de grandes produtores que tinham 

reduzido a sua produção em anos anteriores, como China e Equador. Fato este, que, ao 

elevar a oferta e, tão logo, a concorrência no mercado internacional, tem provocado a redução 

do preço do produto, tornando o camarão brasileiro menos competitivo ainda (ROCHA, 

2008). 

 

Tabela 06: Preços dos Principais Custos de Produção de 2003-2007 

Item Unidade Período Variação % 
2003 2004 2005 2006 2007 

Salário Mínimo R$ 240,00 260,00 300,00 350,00 380,00 58,33% 
Ração R$/Kg 1,79 1,80 1,55 1,40 1,35 -24,58% 
Pós-Larvas R$/Mil 6,80 6,20 5,50 5,20 4,80 -29,41 
Energia/Consumo R$/KWh 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 25,00% 
Diesel R$/L 1,38 1,38 1,65 1,70 1,85 34,06% 
Fonte: ABCC (2008) 

 

 Outro grande problema que vem sendo enfrentado pelos produtores tem íntima relação 

com o aumento da fiscalização da atividade. Trata-se da dificuldade imposta para obtenção 

das licenças ambientais, que regulamentam o funcionamento das fazendas. 

 Reis (2008) aponta que os pequenos produtores*, responsáveis por cerca de 80% dos 

empreendimentos de Carcinicultura no RN e por quase metade do volume produzido no 

estado, têm sido os maiores atingidos pelas resoluções que estabelecem os requisitos 

necessários para obter as certificações. O que ajuda a compreender a indignação das 

lideranças setoriais em relação a esse assunto: 
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“temos que conviver diuturnamente com as maquinações 
engendradas pelas ONG’s pseudo-ambientalistas encasteladas no 
Ministério do Meio Ambiente, a exemplo da equivocada Instrução 
Normativa N. 3 de 16/04/08, a qual, simplesmente, sem qualquer 
respaldo na legislação ambiental, decreta de forma totalmente 
arbitrária, a extinção de pelo menos 80% da carcinicultura brasileira” 
(ABCC, 2008. p.1) 

 
 Logicamente que a acidez desse desabafo – “vindo de onde veio” - também é 

decorrente dos reflexos dessas resoluções na redução da receita da ABCC. Posto que, ao 

interferir negativamente no volume de produção, elas acabam diminuindo também a 

quantidade de ração vendida, maior fonte de recursos dessa Associação. 

 Entretanto, em parte, entende-se a reação dos lideres setoriais. Principalmente por que, 

de fato, pela Constituição, as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - 

CONAMA não tem força de lei. Porém, ainda assim, esse órgão tem assumido um papel de 

legislador, dificultando a regulamentação e normalização jurídica da atividade de 

Carcinicultura. Especialmente, quando se tratam de áreas próximas aos manguezais, como 

explica, indignado, o representante de uma grande Cooperativa de Produtores: 

 
“se a densidade de floresta de manguezal representasse 
desenvolvimento, o Maranhão tinha os melhores índices sociais e 
econômicos do país e São Paulo tava fudido, né? (sic.). Então não há 
uma relação entre a existência do mangue e o desenvolvimento na 
região. Além do que, as áreas de manguezais são as piores áreas pra 
você fazer carcinicultura. Um solo podre, custo caro, manejo difícil, 
tá entendendo? Agora, eu não tenho culpa se um ou outro cara viu 
alguém produzindo camarão, ganhando dinheiro né? E resolveu fazer 
no quintal de casa dele, que era perto do mangue de repente. Agora, 
derrubaram quanto no Rio Grande do Norte todo? Sabe quanto? 412 
hectares! Enquanto que a floresta cresceu 2126 hectares. Pra que essa 
então...? Sinceramente, alguém tá por trás disso. Eu to há dez anos no 
camarão querendo entender isso e não consigo” (COOP-02) 

 
 Essa problemática evidencia que, assim como o Campo de atenção à saúde Canadense, 

investigado por Reay e Hinings (2005), a Carcinicultura do RN também assistiu o 

desencadeamento de ações governamentais que produziram mudanças significativas na 

configuração do Campo, afetando profundamente a lógica dominante e sofrendo algumas 

resistências. 

 
* De acordo com a Resolução CONAMA N.312 de 10 de outubro de 2002, que dispões sobre o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos de carcinicultura na zona costeira, a classificação dos produtores é efetuada 
segundo o porte de exploração, considerando-se como pequenos produtores aqueles que exploram áreas de até 
10 hectares, médios produtores, os que exploram a atividade com áreas de 10 hectares a 50 hectares, e grandes 
produtores, aqueles com área superior a 50 hectares (CARVALHO e PAULA NETO, 2005). 
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 Ademais, mostra também que, além das inúmeras dificuldades postas pelo ambiente, 

existiram características do setor que facilitaram a instalação dessa “Grande Crise”. 

Principalmente, no que tange ao amadorismo de produtores e a falta de estruturação da cadeia 

produtiva como um todo, já que milhares de pessoas foram atraídas em função do “boom” e 

não tinham a mínima intimidade com a atividade; não tinham vivenciado o processo 

acumulativo de conhecimentos ocorrido durante os primeiros passos da Carcinicultura 

Brasileira (ABCC, 2007a). 

 Segundo Rocha (2008), o resultado dessa congruência de dificuldades acabou por 

configurar a pior crise de toda a história da Carcinicultura no Brasil; uma crise que assola o 

setor desde 2004 e que interrompeu um crescimento exponencial médio de 71% ao ano - 

ocorrido entre 1998 e 2003 -, como ilustra a figura a seguir: 

 

 

Figura 06: Evolução do Desempenho da Carcinicultura Brasileira (1998-2007) 
Fonte: ABCC (p.20: 2008) 

 

 Diante disso, o setor parece ter tido poucas alternativas: cortou investimentos e 

reduziu o nível operacional, ocasionando assim a diminuição dos empreendimentos, dos 

lucros e, conseqüente, a descapitalização e a redução de pessoal. Além disso, partiu-se para a 

tentativa de desvincular a receita do câmbio - que não parou de cair desde o início de 2005 

(ABCC, 2007a) - e passou-se a atender um mercado até então desprestigiado pelos produtores 

nacionais, o mercado interno, com quem se mantinha uma relação de pouca familiaridade. 
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 Com a permanência da crise, houve um verdadeiro enxugamento do Campo 

Organizacional da Carcinicultura do RN. Como descreve um dos relatos obtidos: 

 

“Muita gente abandonou a carcinicultura, arrendou os viveiros, 
vendeu tudo, foram fazer outras coisas. Uns, por razão da própria 
atividade que entrou numa fase de dificuldade. Outros por condições 
até mesmo morais... como criaram dívidas e não tinham como saldar, 
tiveram que deixar o camarão... não tinham como continuar” (COOP-
01). 

 

 Não obstante, além da ABCC, previamente enfraquecida pela queda da venda de 

ração, as Cooperativas, que antes alavancaram o desenvolvimento da Carcincultura, também 

passaram por um processo de esvaziamento em função dos vetores da crise, como traduz a 

fala seguinte: 

 

Aí a partir de 2004 vieram as chuvas, começaram a ter essas viroses 
de camarão, aí a produção caiu e dissolveu quase que toda a 
cooperativa” (COOP-02) 

 
(...) 

 
“Hoje em dia praticamente a gente tem reunião semanal, mas são 
pequenos grupos, muita gente não participa. Hoje participam em 
torno de 10, 8 pessoas. E são essas pessoas que estão tentando levar a 
cooperativa à frente, não é?” (COOP-03) 

 

 Similarmente, o Cluster do Camarão também passou a ser cada vez menos 

freqüentado, como mostra a Tabela 07, elaborada com dados fornecidos pela própria entidade: 

 

Tabela 07: Realizações do Cluster do Camarão do RN entre 2000e 2007 
REALIZAÇÕES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

REUNIÕES DO CLUSTER 2 12 12 12 12 11 11 11 

Participantes  120 592 596 984 880 935 605 434 

Palestras realizadas  2 12 12 23 28 11 24 20 

SEMINÁRIOS, OFICINAS E FEIRAS 1 1 3 4 4 3 3 3 

Participantes  350 720 360 350 300 60 120 148 

CURSOS DIVERSOS - 1 1 15 14 12 3 - 

Participantes - 35 23 412 323 240 60 0 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados fornecidos pelo próprio Cluster do Camarão do RN 

 

 Um processo de enfraquecimento que é descrito também pelo depoimento de um dos 

entrevistados: 
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“O Cluster, nós participamos da sua formulação, eu acho que ele 
ocupou um espaço muito grande, ele conseguiu reunir todos os 
segmentos da atividade, conseguiu produzir um documento rico e 
definidor ou indicativo de definições. Pena que o governo nunca... 
considerou um documento a mais, um plano a mais. Não respeitou o 
esforço de centenas de pessoas que participaram. Bom, a partir daí eu 
acho que a iniciativa privada cometeu um grande equívoco de não 
assumir o projeto. Ficou um agente do governo, que é uma pessoa 
extremamente dedicada a esse negócio, eu acho que prejudica até 
algumas coisas dele em função do Cluster, mas ficou naquela 
mesmice, toda a última quinta feira se reúne, uma palestra, hoje 
poucos produtores tão indo ao cluster, tá indo mais é estudante, 
técnico, vendedores de insumos. Mas ele teve uma representatividade 
muito grande. E eu acho que o maior erro, e aí eu até me incluo na 
produção desse erro, porque eu fui chamado pra conduzir o Cluster, e 
em função das minhas funções, fui omisso, não assumi. E aí ficou. E 
aí hoje muita gente diz que o Cluster vem falindo como agente do 
governo, quando deveria ter aquela coordenação, alguém da iniciativa 
privada, alguém que tivesse... (não to dizendo que Salim não teve!), 
mas que tivesse um pouco mais de condições de argumentação pelos 
seus interesses, entende?” (COOP-01.2) 

 

 Diante desses acontecimentos, pode-se afirmar que o Campo Organizacional da 

Carcinicultura retornou a um estágio inferior de institucionalização. Como mostra o quadro a 

seguir, até a interação entre os atores, primeiro indicador apontado por DiMaggio (1991), 

parece ser bastante tímida atualmente. Embora os atores reconheçam que a interação é 

importante para o desenvolvimento da atividade, a prática difere do discurso: as empresas têm 

atuado de forma isolada e individualista. 

 
Quadro 06: Indicadores do Grau de Estruturação do Campo por Fase 

Indicadores do Grau de 
Estruturação do Campo 

1 FASE 
(1973-1997) 

2 FASE 
(1998-2003) 

3 FASE 
(2004-2008) 

Grau de interação entre as 
organizações no campo 

A interação se 
restringia ao Estado e 
às instituições de 
pesquisa 

Houve um grande 
aumento, sobretudo em 
função do Cluster e da 
COOPERCAM 

Baixo nível de interação 
entre os atores 

Emergência de estruturas 
interorganizacionais de 
dominação e padrões de 
coalizão 

Não eram visíveis Tornaram-se mais 
visíveis devido a 
atuação dos 
processadores e dos 
cozedores 

Não há evidências de 
crescimento significativo 
de coalizões entre os 
atores, apenas sobre 
questões muito pontuais 

Volume de Informação com o 
qual as organizações têm que 
lidar 

Aumentou 
gradualmente 
conforme as 
pesquisas avançaram 

Elevou-se 
substancialmente 
conforme a atividade 
se expandiu 

Aumentou ainda mais, 
devido às mudanças de 
mercado 

Senso de Empreendimento 
Comum 

Não era visível, pois 
já registram-se 
conflitos nessa fase 

Apesar de algumas 
ações conjuntas, não 
existia esse senso 

Essa sensação não é 
compartilhada por todos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Feita essa análise e passada a revelação dos acontecimentos que marcaram o processo 

de Formação/Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN e dos atores 

que protagonizaram papéis importantes no decorrer dessa trajetória - como mostram, 

respectivamente, os quadros 07 e 08 -, segue-se para a apresentação dos resultados obtidos na 

consecução do segundo objetivo específico delineado. 

 
Quadro 07: Acontecimentos marcantes no processo de Formação/Estruturação do Campo 

FASE ACONTECIMENTO 

1 FASE 
(1973-1997) 

Viagem da Comissão de Observação sobre o Cultivo de Camarões para Japão e EUA 
Implantação do Projeto Camarão 
Realização do Primeiro Simpósio Brasileiro do Cultivo de Camarão 
Criação da ABCC 
Importação da espécie L.vannamei 
Fornecimento regular de Pós-Larvas 
Criação do Fundo de Ração 
Fundação da COOPERCAM 

2 FASE 
(1998-2003) 

Primeira Grande tentativa de Exportação para os EUA 
Demanda Aquecida no Mercado Internacional para a Aqüicultura 
Crise na Produção do Equador 
Câmbio Favorável 
Fundação do Cluster do Camarão do RN 

3 FASE 
(2004-2008) 

Incidência de Fortes Chuvas em toda a região Nordeste 
Alastramento de Doenças Viróticas 
Estabelecimento da Ação anti-dumping norte-americana 
Valorização do Real (R$) frente ao Dólar (US$) 
Retorno do Equador e Ascensão da China 
Aumento nos Custos de Produção 
Aumento da Fiscalização Ambiental da Atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Quadro 08: Principais atores do processo de Formação/Estruturação do Campo 
FASE ATOR 

1 FASE 
(1973-1997) 

Governo do Estado do RN 
Banco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte – BDRN 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte 
Empresa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A – EMPARN 
Banco do Nordeste – BNB 
Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDE 
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SEDEPE 
Sociedade Civil do Desenvolvimento e Pesquisas – BRASCAN NORDESTE 

2 FASE 
(1998-2003) 

Cooperativa de Produtores de Camarão do Estado do Rio Grande do Norte - COOPERCAM 
Empresas Processadoras 
Cluster do Camarão do RN 
Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC 

3 FASE 
(2004-2008) 

Departamento de Comércio Exterior dos Estados Unidos 
Empresas Cozedoras de Camarão na Europa 
Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC 
Governo do Estado do RN 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2. As “Principais” Estratégias adotadas na Carcinicultura do RN 
 

 Em momento algum, essa pesquisa teve a intenção de identificar todas as Estratégias 

de Comercialização que foram adotadas pelos produtores e processadores de camarão 

cultivado da Carcinicultura do RN. Diante da diversidade de culturas, de histórias de vida e de 

tantas outras filigranas que dão forma à ação humana, realizar um senso das Estratégias, 

diferenciando-as por cada uma de suas particularidades, seria um projeto tendencioso ao 

fracasso, que, se por ventura fosse cumprido, pouco agregaria em termos analíticos. 

 Em uma ação mais coerente com a postura adotada, as análises restringiram-se a um 

grupo de ações aqui rotuladas como “As Principais Estratégias adotadas na Carcinicultura 

do RN”. Principais, não pelos lucros que proveram aos seus respectivos protagonistas, mas 

sim, pelo lastro que obtiveram no Campo Organizacional investigado. Tratam-se daquelas 

Estratégias que, independente dos resultados financeiros gerados, foram amplamente adotadas 

pelos produtores e processadores de camarão cultivado da Carcinicultura do RN em 

determinado momento. Afinal, como prega o próprio neoinstitucionalismo, ação e eficiência 

nem sempre andam de “mãos dadas”. 

 Logicamente que, por tratar-se de Estratégias de Comercialização, só registraram-se 

ações com esse caráter a partir de 1993; já passados vinte anos desde a gênese da 

Carcinicultura do RN. Pois, conforme fora explicitado durante a descrição do processo de 

Formação/Estruturação do Campo Organizacional, antes disso, a atividade limitou-se a 

pesquisas e experimentos, que, embora tenham sido de grande valia, não foram capazes de 

prover o seu desenvolvimento comercial. 

 Ainda assim, é curioso notar que as Estratégias identificadas distribuem-se 

proporcionalmente entre os três períodos da trajetória evolutiva da Carcinicultura do RN. Em 

cada um desses momentos, duas Estratégias de Comercialização foram amplamente adotadas 

no Campo, como espelha o quadro a seguir. 

 
Quadro 09: As “Principais” Estratégias de Comercialização adotadas na Carcinicultura do RN 

ESTRATÉGIA PERÍODO 

Venda para grandes Centros Distribuidores localizados na região Sudeste do Brasil 
(1993-1997) 

Venda, via Cooperativa, para diversos estados do Brasil 

Exportação via processadores para os EUA 
(1998-2003) 

Exportação via processadores para a Europa 

Venda para Processadores e Atravessadores 
(2004-2008) 

Venda de produtos com valor agregado no Mercado Interno 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 Isto posto, faz uma descrição sucinta de cada uma dessas seis Estratégias, sublinhando 

essencialmente, quais foram as suas principais características em termos de produto 

comercializado, mercado-alvo, modo de operacionalização e quais foram os principais fatores 

que influenciaram na sua adoção. 

 

 

a) Venda para grandes Centros Distribuidores, sobretudo na região Sudeste do Brasil 

 

 A primeira Estratégia de Comercialização amplamente adotada pelos produtores de 

camarão cultivado da Carcinicultura do RN consistia na venda de um camarão “médio” e no 

formato “in natura” para grandes centros consumidores localizados na região Sudeste do 

Brasil. 

 Em parte, essa estratégia foi adotada porque, durante um determinado período, um 

grupo de distribuidores atuantes no Mercado do Peixe do Rio de Janeiro/RJ se propôs a 

financiar uma parte dos insumos que os carcinicultores do RN precisavam e, posteriormente, 

absorviam quase que a totalidade do que era produzido. Uma medida que lhes garantia o 

abastecimento freqüente de camarão e que, por outro lado, ajudava muitos produtores a 

estruturarem o início de suas atividades. 

 No entanto, embora esse financiamento tenha sido de grande valia, a adoção dessa 

Estratégia parece ter sido definida, de fato, por um conjunto de características do mercado-

alvo, pois, diferentemente do RN e dos demais estados nordestinos, no Sudeste, havia 

bastante demanda pelo produto, aceitava-se com naturalidade o camarão de cultivo e 

praticavam-se preços atrativos, como traduz a fala subseqüente: 

 
“A gente mandava tudo pro Rio (...). O camarão que o estado (RN) 
consumia era o camarão de pesca. Até o Nordeste não aceitava muito 
bem essa história de camarão de viveiro. Às vezes eu tentava vender 
um pouquinho lá em Pernambuco, lá em Recife, e eles não 
gostavam... eles estavam acostumados com o camarão rosa, da água 
do mar, né? No Rio não, tem várias espécies de camarão cinza lá no 
estuário deles, então eles estavam acostumados já, o camarão tinha 
preço” (EMP-08) 

 

 Esse cenário - desfavorável no Nordeste e favorável no Sudeste - permaneceu assim 

por alguns anos, entretanto, isso não implica dizer que as estratégias não se diferenciaram 

umas das outras com o passar dos anos. Ao passo que a atividade foi crescendo, registraram-

se, paulatinamente, o surgimento de algumas particularidades entre elas. 
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 Primeiramente, essas particularidades aconteceram em termos de produto. Se, 

conscientes de que estavam praticando a afamada “diferenciação” de Porter (1991), ou se 

foram meramente induzidos pelo senso de sobrevivência de Henderson (1998), o fato é que 

alguns produtores alcançaram resultados positivos com a oferta de produtos diferenciados, 

abrindo assim novas possibilidades para a Carcinicultura do RN de um modo geral. 

 Entre os esforços registrados, merece destaque a estratégia empreendida por alguns 

carcinicultores que, através do cultivo de um camarão maior e mais pesado, conseguiram 

atingir uma fatia de mercado específica, que premiava o seu produto com um valor mais alto. 

Segundo um dos produtores que seguiram esse caminho: 

 
“eu me especializei em fazer camarão grande, e fui bem. Primeiro, 
por que ele tinha um valor agregado, por ele ser maior né. E segundo 
por que ninguém queria fazer camarão grande; tem que trabalhar com 
densidade menor, com um tempo maior de cultivo, mas se você 
souber equacionar isso tudo legal, ele vale mais, você consegue uma 
biomassa (peso) boa” (EMP-08) 

 

 Por outro lado, também surgiram algumas diferenças relativas ao modo de 

distribuição, induzidas, sobretudo, pelas assimetrias existentes em termos de capital, infra-

estrutura e conhecimento gerencial. Enquanto que um pequeno grupo conseguia colocar o 

camarão diretamente nos grandes centros consumidores, a maior parte dos carcinicultores 

ficava “na mão” dos atravessadores, atores que se encarregavam de levar o produto em 

caminhões abastecidos com gelo até esses mercados. E, foi justamente para fazer frente a essa 

situação que uma nova Estratégia passou a ser delineada pelos atores do setor, já na segunda 

fase da trajetória evolutiva da Carcinicultura do RN. 

 

 

b) Venda, via Cooperativa, para diversos estados do Brasil 

 
 A segunda Estratégia amplamente adotada na Carcinicultura do RN também foi 

voltada estritamente para o mercado interno, contudo, essa ação passou a atender outros 

estados, que não somente aqueles localizados na região Sudeste do Brasil. Isso tudo, graças ao 

papel preponderante de um ator que, até pouco tempo, sequer fazia parte do Campo 

Organizacional da Carcinicultura do RN, a recém criada Cooperativa de Pequenos Produtores, 

COOPERCAM. 
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 Ao aglutinar os pequenos e médios produtores em uma associação, essa Cooperativa 

conseguiu organizar a compra conjunta de ração, a troca de informações sobre o mercado e 

cultivo e, mais importante, conseguiu, ratear o custo do frete para fazer a entrega diretamente 

nos mercados consumidores, minimizando a dependência dos pequenos produtores em relação 

aos atravessadores. Assim, além de fazer com que a produção da Carcinicultura do RN 

aumentasse consideravelmente, essa cooperativa possibilitou que os pequenos produtores 

vendessem a sua produção através da cooperativa, com maior poder de barganha e sem 

depender dos atravessadores que antes lhe retiravam boa parte dos lucros. 

 Diante dos resultados obtidos com essa Estratégia, logo surgiram outras cooperativas 

de produtores que passaram a atuar de maneira similar, portanto, pode-se afirmar que a 

comercialização via Cooperativas figurou como a principal Estratégia do setor até meados de 

1998, quando registrou-se o desencadeamento de uma outra ação, diferente, inclusive, em 

termos de mercado e de produto. 

 

 

c) Exportação via processadores para os EUA 

 
 A partir de 1998, outra Estratégia passou a ser amplamente adotada pelos produtores 

de camarão cultivado da Carcinicultura do RN, a Exportação. É importante assinalar que, 

assim como a Estratégia precedente, a Exportação também teve a participação decisiva da 

COOPERCAM: a decisão de empreendê-la foi motivada por dificuldades encontradas pelos 

integrantes dessa cooperativa nesse período, que, mesmo sem ter noção dos resultados que 

poderiam advir dessa Estratégia, decidiram adotá-la. 

 Dizem tê-la vislumbrado como a única fuga possível para os problemas que 

começaram a encontrar no mercado interno; “uma decisão numa situação limite”, como 

mostra o trecho abaixo. 

 

“(...) o primeiro contêiner que a gente mandou, a gente arriscou né? 
(...) por que a gente tava fazendo o mercado interno pela cooperativa, 
mandando pra Maceió, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas aí a 
gente começou a ter um volume que esses caras não davam conta, 
então a gente tava tendo problema com inadimplência, o cara dando 
canseira pra pagar, sabe como é... Enquanto isso, todo mundo 
produzindo... aí começou a ter produção e a gente não sabia pra quem 
vender (...)” (EMP-08) 
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 O destino do contêiner ao qual o trecho se refere foi o mercado norte-americano, que, 

daí em diante, passou a ser um dos principais importadores do camarão potiguar, tanto pela 

liquidez que demonstrou - os produtores recebiam o pagamento oito dias após o envio do 

contêiner, algo que não acontecia no mercado interno –, como pelo preço que pagava pelo 

produto, dado que havia uma grande valorização da moeda americana em relação à moeda 

brasileira naquele período. 

 Essa Estratégia gerou algumas alterações em termos de produto, pois, daí em diante, 

os carcinicultores potiguares passaram a produzir o camarão sem cabeça, uma preferência do 

mercado norte-americano. Conforme visto no resgate histórico realizado no tópico anterior, 

foi justamente por isso que os processadores entraram na história da carcinicultura do RN. 

Como o produto não podia ser exportado do mesmo modo que era comercializado no mercado 

interno, em virtude das exigências internacionais, os produtores tiveram que procurar alguns 

“parceiros” para viabilizar tal Estratégia. 

 Segundo os relatos, o contato com os produtores foi facilmente estabelecido, haja vista 

que, com a queda ocorrida no beneficiamento da lagosta e do peixe, existiam diversos 

processadores ociosos que logo se dispuseram a beneficiar o camarão para exportá-lo.  

 Até meados de 2003, a exportação para o Mercado Norte-Americano continuou sendo 

o principal modo de comercialização da Carcinicultura do RN. Essa situação só mudou, de 

fato, com o advento da ação anti-dumping imposta pelo governo dos EUA; conforme foi 

comentado previamente na descrição do processo de Formação/Estruturação do Campo. 

 

 

d) Exportação via processadores para a Europa 

 

 Em função dos ótimos preços praticados no mercado internacional, a Estratégia de 

Exportação continuou sendo predominantemente adotada na Carcinicultura do RN, e na 

Carcinicultura Brasileira de um modo geral. Contudo, essa Estratégia sofreu algumas 

modificações a partir de 2003, quando os Carcinicultores passaram a redirecionar as vendas 

para países do continente Europeu, intensificando o comércio com a França e a Espanha, 

como espelham os números dispostos na tabela subseqüente. 

 Embora esses países já absorvessem uma parcela significativa da produção nacional, 

pode-se dizer que, diante da liderança norte-americana nas importações, a Europa figurava, 

até então, como um mercado coadjuvante. 
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Tabela 08: Exportações brasileiras de camarão por País entre 1998 e 2006 

País 
Peso líquido em toneladas 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
França 45 369 2.982 4.884 9.357 15.840 19.597 17.124 15.124 

Espanha 201 960 2.708 3.875 5.780 15.300 17.803 18.186 12.614 

Japão 1.450 1.250 795 933 991 1.032 1.365 1.017 1.157 

Holanda 29 0 92 2.507 4.048 5.779 4.363 3.203 1.920 

Portugal 17 0 0 205 35 402 901 723 1.141 

EUA 805 2.139 6.240 10.068 18.234 21.270 9.011 2.783 571 

Sub-total 2.545 4.718 12.816 22.472 38.445 59.623 53.041 43.547 32.527 

Outros 78 95 412 936 1.515 1.221 1.339 1.486 1.391 

Total 2.623 4.813 13.228 23.408 39.960 60.844 54.379 45.033 33.918 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDCI) 

 

 Para atender esse mercado, os Carcinicultores do RN passaram a concentrar os seus 

esforços na oferta de um camarão de tamanho relativamente maior e com cabeça, como 

aponta a fala subseqüente: 

 

“hoje em dia se diria que praticamente não tem havido mais o 
descabeçamento, porque o mercado americano consumiu muito o 
camarão calda. Como o mercado americano aplicou o anti-dumping 
aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em todos os paises exportadores 
para os EUA, ficou inviável exportar para os EUA. Então, o mercado 
europeu que consome hoje o nosso camarão, eles só compram o 
camarão inteiro” (EMP-06) 

 

 Além dessa mudança, a qualidade do produto tornou-se um imperativo cada vez 

maior, haja vista que no mercado europeu o nível de exigência é bastante superior ao do 

mercado norte-americano: 

 

“o mercado europeu é altamente exigente. Cabeça escura, cabeça 
baixa, gosto amargo, gosto de areia, não passa nada. não passa nada 
mesmo! É sempre feito um teste altamente rigoroso, independente da 
onde o camarão venha” (EMP-06) 

 

 Apesar de tantas exigências, o mercado europeu continuou sendo bastante atrativo e 

oferecendo bons lucros à Carcinicultura norteriograndense e brasileira, motivando a 

continuação de tal Estratégia. Isso, até o momento que diversos acontecimentos passaram a 

dificultar o desenvolvimento da Carinicultura do RN, induzindo assim à adoção de outras 

Estratégias. 
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e) Venda para Processadores e Atravessadores 

 

 Com a valorização do real em relação ao dólar e a queda do preço do produto no 

mercado internacional, ocasionada pela recuperação do Equador e pela ascensão da China, a 

Exportação deixou de ser uma Estratégia viável para os Carcinicultores Potiguares; pelo 

menos no que se refere ao modo como eles vinham atuando. 

 Por conseguinte, as atenções voltaram-se para o então menosprezado mercado interno. 

Um mercado que, como mostram alguns dados, realmente constitui-se numa opção viável, 

não só para a continuidade como para o crescimento da Carcinicultura Potiguar, que, obtendo 

mais uma vez um destaque em relação aos demais estados, aumentou as suas vendas para o 

mercado interno e viu a sua participação elevar-se em 16,8% em 2007: 

 

Tabela 09 – Saídas interestaduais de camarão do RN em 2006 e 2007 
UF R$ PARTIC% UF R$ PARTIC % VARIAÇÃO% 

2006 2007 2007/2006 
PE 24.571.286,83 33,86% PE 29.223.142,00 34,5% 18,93% 
RJ 15.360.813,37 21,17% RJ 20.151.759,00 23,8% 31,19% 
CE 11.974.079,60 16,50% CE 13.208.573,00 15,6% 10,31% 
SP 2.845.074,37 3,92% SP 6.232.697,00 7,3% 119,07% 
PA 238.894,00 0,33% PA 4.738.891,00 5,6% 1883,68% 
BA 2.048.003,62 2,82% BA 3.301.752,00 3,9% 61,22% 
PB 9.225.902,31 12,71% PB 2.175.190,00 2,6% -76,42% 
RS 1.045.033,66 1,44% RS 1.237.594,00 1,5% 18,43% 
AL 1.044887,98 1,44% AL 823.577,80 1,0% -21,18% 
SC 646.552,19 0,89% SC 794.248,40 0,9% 22,84% 
DF 636.707,16 0,88% DF 652.289,50 0,8% 2,45% 
PR 952.082,74 1,31% PR 648.901,00 0,8% -31,84% 
MA 320.541,90 0,44% MA 577.959,00 0,7% 80,31% 
RR 500,00 0,00% RR 227.778,00 0,3% 45455,60% 
MG 109.440,50 0,15% MG 224.606,30 0,3% 105,23% 
GO 130.385,60 0,18% GO 168.473,90 0,2% 29,21% 
SE 434.811,00 0,60% SE 151.619,54 0,2% -65,13% 
TO  0,00% TO 121.000,00 0,1% - 
PI 261.945,00 0,36% PI 83.999,65 0,1% -67,93% 

RO 250,00 0,00% RO 25.950,00 0,0% 10280,00% 
ES 418.815,65 0,58% ES 17.268,00 0,0% -95,88% 
MT 258.948,21 0,36% MT 11.103,53 0,0% -95,71% 
AM 13.942,80 0,02% AM 3.339,00 0,0% -76,05% 
AC 30.873,37 0,04% AC 1.796,00 0,0% -94,18% 
MS 29.238,00 0,04% MS 0,00 0,0% -100% 
TOTAL     72.569.771,96          100%       TOTAL      84.803.507,62            100%              16,96% 

Fonte: Carvalho e Rocha (p.51: 2008) 
 

 Ao contrário da Exportação, cujos personagens principais eram os Processadores, 

nessa Estratégia, os principais atores têm sido os Produtores, que, por não terem a estrutura 

necessária para o beneficiamento do produto, tampouco recursos necessários para levá-lo até 

o consumidor final, retrocederam ao modo mais rudimentar de comercialização. 
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 Após a despesca, os produtores somente repassam a produção para terceiros, que, por 

sua vez, se encarregam do beneficiamento e do transporte do crustáceo e, logicamente, 

acabam retendo a maior parte dos lucros obtidos. 

 Isso não implica dizer, todavia, que essa estratégia seja pautada em apenas um tipo de 

produto. Existem variações que, embora pequenas, são de suma importância para que as 

demandas de cada mercado sejam atendidas; revela o depoimento de um dos entrevistados: 

 
“No Mercado interno, a gente tem comercializado camarão inteiro, 
mas com características diferentes. Por exemplo, mercado do Rio de 
Janeiro, só aceita camarão resfriado, quer dizer, quase que in natura. 
Já São Paulo e Brasília, a gente manda o camarão congelado. 
Brasília, essencialmente congelado. Não adianta você mandar 
camarão in natura pra Brasília que a aceitação do mercado é 
pequena” (COOP-01.2) 

 
 Em último caso, alguns desses produtores têm comercializado o camarão cultivado até 

mesmo em ruas, estradas e comércios de pequeno porte à margem das rodovias interestaduais. 

Segundo uma pesquisa feita pela ABCC, não se tem um número exato da quantidade de 

pessoas envolvidas informalmente nesse contexto, mas não é distante arriscar que mais de mil 

pessoas dependam diretamente da venda atravessada do crustáceo: 

 
“Basta ir lá na BR-101, entre os municípios produtores de Nísia 
Floresta, Canguaretama e Goianinha, pra ver que as barracas de 
camarão se espalham e oferecem alternativas de preço até vantajosas, 
de acordo com o tamanho do camarão disponível (ABCC, p.48. 
2008). 

 
 Embora essa Estratégia traga retornos, ainda que mínimos, as lideranças do setor 

sinalizam que a recuperação do crescimento depende da organização do setor para “enfrentar 

a falta de profissionalismo da cadeia de comercialização interna e avançar na 

industrialização e no desenvolvimento de produtos com apresentação diferenciada e com 

valor agregado” (ABCC, 2008. p.22). 

 Assertiva essa, que vai ao encontro dos apontamentos de diversos estudos: o binômio 

(mercado interno x agregação de valor) é a única saída para que os obstáculos existentes 

sejam superados. Principalmente porque, através dele, pode-se atenuar a intermediação 

predatória, a falta de padronização da qualidade e o desconhecimento do consumidor sobre o 

produto (BRANDÃO JR. e GOMES, 2004; FROTA, 2005, CARVALHO e PAULA NETO, 

2006; FERNANDES, LOPES e VIANA, 2008). E é nessa Estratégia que alguns 

carcinicultores vêm empreendendo seus esforços. 
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f) Venda de produtos com valor agregado no Mercado Interno 

 

 Assim como a Estratégia descrita anteriormente, a sexta e última Estratégia 

identificada passou a ser adotada conforme os efeitos da crise iniciada em 2004 foram se 

agravando. Sabe-se que, embora alguns Produtores se aventurem nessa Estratégia, 

contratando o serviço dos Processadores ou buscando novos meios para agregar valor ao 

camarão cultivado, existe uma predominância de Processadores entre aqueles que a adotam. O 

que não surpreende, haja vista que esses atores possuem a estrutura necessária para o 

beneficiamento do produto. 

 Essa estratégia tem sido operacionalizada através de modos bastante distintos, assim 

como os produtos ofertados, que também diferenciam-se significativamente entre si. Até 

mesmo por que, os atores têm evitado compartilhar informações. Alguns dos caminhos tem 

sido: venda direta para restaurantes e hotéis nos grandes centros consumidores do Brasil, 

como São Paulo/SP; venda para grandes redes supermercadistas da região Sudeste; oferta de 

um produto diferenciado para o mercado de alta gastronomia; elaboração de produtos com 

maior diferenciação e valor agregado; pratos semi-preparados; e distribuição em lojas de 

conveniência, entre outros.  

 Ocorre que, essas ações demandam aporte financeiro e investimentos em tecnologias, 

como esclarece o relato de um dos entrevistados: 

 

“Eu acho que a gente tava numa fase em que mandar camarão 
congelado tava dando relativamente bem e a gente não tava se 
preocupando com esse negócio: não vamos agregar valor, quer dizer, 
não vamos investir pra agregar valor. Agora chegou o momento de 
dificuldade que é necessário investir pra agregar valor” (EMP-08). 

 

 Logo, fica mais fácil entender porque essas Estratégias têm sido lideradas pelas 

grandes empresas do setor como Camanor e Potiporã, detentoras de uma estrutura física, 

tecnológica, e financeira pujante; capaz de sustentar tais ações. Lógico que, soma-se a isso, a 

capacidade gerencial e o conhecimento que essas organizações detêm, enquanto que, a 

maioria dos produtores sempre administrou seus negócios sem atentar para esses aspectos e, 

só agora, veio a valorizá-los: 

 
“não fazia um planejamento, um fluxo de caixa, pra se organizar... 
então era complicado, aí tinha que pagar ração, tinha que pagar 
empregado. E o cultivo é de três meses né... tem que ter renda pra 
segurar esse período” (EMP-18). 
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 Embora não caiba a esse estudo a tarefa de classificar as estratégias identificadas em 

determinada tipologia, isso evidencia que, assim como todas as estratégias de comercialização 

amplamente adotadas pelos produtores e processadores da Carcinicultura do RN, essa ação 

pode ser caracterizada como estratégias reativas, tomando como base a renomada tipologia de 

Miles e Snow (1978). 

 A partir de um estudo em quatro indústrias, dentre as quais, a de processamento de 

alimentos, esses autores classificaram os comportamentos organizacionais como: reativos, 

defensivos, exploradores e analíticos. E, ao que parece, as estratégias reativas se assemelham 

a muitas daquelas descritas anteriormente. Elas são marcadas pelo comportamento 

inconsistente das organizações; é uma espécie de “não-estratégia” dizem os autores. Nela, não 

se arrisca em novos/produtos/serviços, a não ser quando ameaçada por competidores. Tanto 

que a abordagem típica desse tipo de estratégia é o “esperar para ver”, respondendo somente 

quando pressões competitivas ameaçarem levar à perda de clientes importantes e à diminuição 

da lucratividade. 

 Similarmente, percebe-se também que as Estratégias de Comercialização adotadas na 

Carcinicultura norteriograndense foram construídas a partir de um processo emergente, e não 

de cálculos e planos previamente deliberados, o que reafirma a tese de Henry Minztberg 

(MINTZBERG e QUINN, 2001) e os achados de tantos outros estudos que investigaram a 

formação de estratégias organizacionais (BORGES JR, 2000; VASCONCELOS, 2002; 

SARAIVA e CARRIERI, 2007; ALBINO, 2007). 

 Nesse sentido, identificadas as principais Estratégias de Comercialização delineadas 

ao longo da trajetória evolutiva da Carcinicultura Potiguar, o estudo segue, enfim, para a 

apresentação dos resultados obtidos na consecução do seu terceiro e último objetivo 

específico: A análise das relações existentes entre a Dinâmica de Formação/Estruturação do 

Campo Organizacional da Carcinicultura do RN e as Estratégias adotadas por seus atores. 
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4.3 A Relação entre Campo Organizacional e Estratégias na Carcinicultura do RN 

 

 Após conhecer o processo de Formação/Estruturação do Campo Organizacional da 

Carcinicultura do RN e as Estratégias de Comercialização que foram amplamente adotadas 

pelos Produtores e Processadores de camarão cultivado ao longo dessa trajetória, pode-se 

dizer que, conforme se pressupunha, existe uma relação recursiva entre ambos: aspectos 

relacionais, estruturais e históricos do Campo têm influenciado a adoção e o desenvolvimento 

das Estratégias, que, conforme se desenrolam, costumam provocar mudanças substanciais no 

Campo, ajudando assim a construir a história desse espaço de interações. 

 Para mostrar a recursividade dessa relação, analisam-se cronologicamente cada uma 

das Estratégias identificadas, mostrando quais foram os fatores do Campo que contribuíram 

para a sua adoção e, por conseguinte, quais os reflexos dessas ações na configuração do 

Campo e nos relacionamentos inter-organizacionais de seus atores, como ilustra o esquema 

abaixo: 

 

CAMPO ORGANIZACIONAL 

 

 

 

ESTRATÉGIA ADOTADA 

 

 

Figura 07: Esquema de análise das relações Campo x Estratégia 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A primeira Estratégia de Comercialização amplamente adotada na Carcinicultura 

Potiguar era voltada, estritamente, para o Mercado Interno, e pautava-se no atendimento de 

grandes centros distribuidores localizados na região Sudeste do Brasil, com destaque para o 

Mercado do Peixe, situado no Rio de Janeiro. Embora um “olhar mais apressado” leve a crer 

que essa Estratégia foi delineada, única e exclusivamente, em função dos benefícios que o 

mercado do Sudeste apresentava, tais como a sua rentabilidade e a existência de uma demanda 

aquecida para o produto, a pesquisa revelou que o modo como o Campo Organizacional 

estava estruturado no início da década de 90 também foi definitivo para a sua adoção. 

 

Fatores do Campo que induziram a adoção da Estratégia 

Reflexos da Estratégia no Campo 
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 Primeiramente, pelo modo como os recursos estavam distribuídos entre os atores, haja 

vista que um dos motivos para a adoção dessa Estratégia foi o capital disponibilizado pelo 

grupo de Distribuidores que subsidiava a produção da Carcinicultura Potiguar nesse primeiro 

momento, no qual, os poucos produtores que se aventuravam na atividade estavam, em sua 

maioria, descapitalizados. 

 E, segundo, pelo próprio grau de estruturação do Campo nesse período. Posto que, 

como a atividade havia restringindo-se, durante tantos anos, às pesquisas e experimentos, o 

Campo era formado basicamente por Instituições de Ensino e Pesquisa, Agências 

Financiadoras, Órgãos do Estado e por um número pequeno de produtores, de modo que ainda 

não existiam canais de comercialização estabelecidos e tampouco um mercado constituído 

para o camarão cultivado, isto é, não haviam muitas escolhas para os carcinicultores do RN. 

 Contudo, como a relação entre Campo e Estratégia é caracterizada pela recursividade 

entre ambos, é natural que o desenvolvimento dessa primeira Estratégia também tenha 

motivado algumas mudanças no Campo. Especialmente, a partir da criação da 

COOPERCAM, cooperativa de maior envergadura que a Carcinicultura do RN viu se formar 

ao longo de sua história, que, exemplificando a capacidade de agência dos produtores, passou 

a organizar o rateio dos custos distribuição. Iniciativa essa, que fez frente à relação de 

dependência que os produtores mantinham com os atravessadores, imprimiu novos contornos 

no modo como o camarão vinha sendo comercializado e deu origem à segunda Estratégia 

amplamente adotada no Campo, a venda via cooperativa. 

 Observando tal feito, pode-se dizer que o caso da Carcinicultura do RN reafirma 

aquilo que Kim et. al. (2007) já haviam salientado em seu estudo: uma das fontes de mudança 

organizacional oriunda do ambiente externo à organização consiste na entrada de novos atores 

nas instituições, dado que eles, costumeiramente, reorientam os seus objetivos e Estratégias. E 

não foram somente as Estratégias que foram alteradas com as ações desenvolvidas pela 

COOPERCAM. Além de mudar o modo como o camarão era comercializado, essa 

cooperativa também capacitou o pequeno produtor, o que fez crescer a produtividade e 

diminuir os custos, elevando sobremaneira a produção da Carcinicultura do RN. 

 Com isso, o entendimento sobre o processo produtivo também aumentou, o 

empresariado amadureceu e o poder público passou a somar cada vez mais esforços para o 

desenvolvimento da atividade, indícios de que o Campo tornou-se mais estruturado com a 

criação da Cooperativa, dado que a interação, que havia começado de forma não sistemática, 

no bojo do Projeto Camarão, foi paulatinamente aumentando entre os atores. 
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 É importante assinalar, todavia, que, a partir de um determinado momento, esse 

aumento de produção acabou enfraquecendo a Estratégia que havia lhe alicerçado. Pois, ao 

provocar um aumento excessivo na oferta, favoreceu o desencadeamento de uma grande 

inadimplência no setor, fatos que tornaram o mercado interno bastante desacreditado. O que 

demonstra que a segunda Estratégia amplamente adotada não somente foi influenciada pela 

configuração do campo, como contribuiu para modificá-la após um determinado período, 

influenciando no relacionamento entre os atores e reorientando os seus objetivos. 

 Não bastasse a elevada escala de produção alcançada, o contexto do Mercado 

Internacional favoreceu sobremaneira a internacionalização do camarão potiguar. 

Principalmente, a partir da queda da produção no Equador e da desvalorização do real frente 

ao dólar, fatos que contribuíram ainda mais para que uma nova Estratégia viesse a ser 

adotada, a Exportação. Embora difira em termos de mercado-alvo e tenha sido 

particularmente diferente em termos de produto ofertado e no modo como foi 

operacionalizada, a Estratégia de Exportação se assemelha às Estratégias precedentes alguns 

aspectos. Assim como elas, também foi fortemente influenciada pela configuração do Campo. 

Primeiro, num contexto mais restrito, já que foi motivada pelas dificuldades que os pequenos 

produtores passaram a ter no mercado interno, e, segundo, pelo contexto macro do Campo. 

Além do que, assim como a venda para o mercado interno, a Exportação também gerou 

algumas mudanças no Campo Organizacional da Carcinicultura do RN. 

 Ao propiciar lucros bastante volumosos, essa Estratégia despertou o interesse de 

muitas pessoas pela Carcinicultura: empresários que criavam peixes e até profissionais 

liberais, como advogados e médicos, entre outros, se aventuraram no cultivo de camarão. 

Guiados pela possibilidade de obter retornos financeiros em curto prazo, seja para o próprio 

sustento ou como uma fonte de investimento, o fato é que esses atores contribuíram para o 

Campo se expandisse subitamente entre 1998 e 2003, como ilustram os números a seguir: 

 

Tabela 10 – Evolução da Carcinicultura Brasileira entre 1998 e 2003. 
Itens/anos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Crescimento 

Áreas de viveiros (ha) 4.320 5.200 6.250 8.500 11.016 14.824 317, 81% 

Produção (ton) 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 90.190 2.405,28% 

Produtividade (kg/ha/ano) 1.680 1.680 4.000 4.706 5.458 6.084 499,41% 

Fonte: ABCC (2003). 
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 No bojo dessa expansão, a Carcinicultura consolidou-se como um dos pilares do 

desenvolvimento sócio-econômico do RN, tornando-se uma atividade cada vez mais 

legitimada, demonstrando assim que há uma relação profícua entre Estratégia e legitimidade; 

como já haviam apontado Trullen e Stevenson (2006). Não à toa, passou a ser merecedora de 

investimentos públicos e privados de porte cada vez maior, o que provocou o aumento da 

influência de aspectos políticos no Campo (GREENWOOD, BÛCH e VERMEULEN, 2007). 

 Além disso, a Exportação fez com que algumas pressões institucionais e técnicas 

fossem impostas à Carcinicultura do RN, entre elas, as normas de exportação estabelecidas 

por organismos internacionais como a FAO, e as próprias pressões competitivas do mercado 

internacional. Fato esses, que motivaram assim a união de alguns atores do Campo e o 

desenvolvimento de ações voltadas para o progresso da atividade, como o Cluster do 

Camarão, FENACAM, RECARCINE e os Programas de Qualidade e de Manejo, entre outros. 

 Em função disso, o modo como o Campo estava configurado foi substancialmente 

afetado, posto que, a partir de então, atores que antes tinha menor expressão passaram a ter 

destaque em função da necessidade de articular pressões junto ao governo, Instituições de 

pesquisa passaram a mobilizar agências de fomento para financiar pesquisas no setor e as 

prefeituras municipais voltaram cada vez mais atenções para a Carcinicultura. 

 Isso tudo elevou a dimensão do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN e 

promoveu a interação entre os seus atores, culminando assim num aumento do Grau de 

Estruturação. Afinal, um campo permanece em processo contínuo de construção ao longo do 

tempo, pois a institucionalização não é um atributo estático, já afirmara Scott (1995, p.106). 

 Com o desenvolvimento da Exportação, registrou-se a entrada dos Processadores, 

atores induziram a adoção de novas Estratégias no Campo. Tanto as empresas oriundas de 

outras atividades como aquelas que foram criadas especificamente para beneficiar o camarão 

passaram a adotar as suas Estratégias, de modo que, a partir do ano 2000, registram-se 

estratégias distintas entre os produtores - que em sua maioria, continuavam vendendo na 

“porta da fazenda” o camarão “in natura” - e os processadores – encarregados pela 

exportação. 

 Ou seja, salvo aquelas empresas que se verticalizaram, adquiriram um corpo gerencial 

e montaram uma estrutura física/tecnológica pujante, a situação que se estabeleceu foi 

semelhante àquela que os produtores tanto se queixavam no passado. Sendo que, dessa vez, 

surgira um novo tipo atravessador, um atravessador intercontinental que, mesmo sob outro 

rótulo – e para piorar, com bem mais recursos -, continuava fazendo a velha e lucrativa 

ligação entre o produtor e o mercado alvo. 
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 Os processadores são atores responsáveis pela lavagem, seleção, congelamento e 

exportação e passaram a ter cada vez mais poder no Campo, pois concentravam mais 

conhecimento de marketing e assumiram o processo de comercialização de produto no 

mercado internacional. Isso por que, eles tinham o contato direto com os importadores e 

ocupavam uma posição privilegiada na rede, obtendo mais informações e acessando mais 

oportunidades. Beneficiavam-se, mais especificamente, da falta de ligação entre os produtores 

e os importadores.  

 É válido notar também, que a maioria desses processadores não foram criados 

especificamente para beneficiar o camarão, o que pode explicar, ainda que parcialmente, os 

conflitos gerados pela atuação dos mesmos, como retrata o trecho a seguir: 

 
“Não. Nós fizemos várias tentativas de trabalhar em conjunto, em 
comum com um determinado processador, que também não 
funcionou. Mas na área de marketing... porque nós herdamos dos 
beneficiadores que vinham da lagosta, que vinham do peixe. E já 
tinham suas relações com o mercado comprador. Nós aproveitamos 
esse nicho, essa carona. Quer dizer, são poucos os processamentos 
que nasceram especificamente para o camarão. Como a Potipora 
nasceu só para o camarão, a Equabras nasceu só pro camarão. O resto 
veio da cultura da lagosta e do peixe” (COOP-02) 

 

 Diante dessa situação, a COOPERCAM tomou algumas medidas importantes para 

atenuar o poder desses atores, como mostram os relatos a seguir: 

 
“nós da Coopercam conseguimos quebrar isso a nível de 
processamento (porque eles também tinham um acerto de preços, 
né?) com a vinda do pessoal de outros estados: Paraíba, 
Pernambuco... E, ainda por cima, nós conseguimos gerar uma briga 
dentro deles, de modo que hoje a coisa tá mais ou menos 
transparente, a gente sabe o custo” (COOP-01) 
 
“Nós tínhamos 12 beneficiamentos aqui. Dos 12, sete já fecharam. 
Restam cinco. A nossa briga, da cooperativa, inicialmente, foi porque 
na época só tinham praticamente 3 aqui. Então eu fui buscar a 
Aquamaris, eu fui buscar Nosso Mar, fui buscar a Atlantis, em 
Pernambuco, outra no Ceará, pra virem comprar camarão aqui, pra 
ver se a gente saia do gargalo dali da Rua Chile. Foi isso que deu um 
desafogo grande, porque a gente não tinha condições, até porque eles 
não conseguiam processar tudo de uma vez só. Se, por exemplo, o 
camarão fosse um negócio diluído, ao longo dos 30 dias do mês, você 
tem uma capacidade instalada. Mas como não é, você tem que ter 
uma capacidade instalada grande pra trabalhar nos picos e no resto 
fica ocioso. Como essa capacidade instalada não era pra absorver o 
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pico, quando chegava no momento no pico, época da lua, a gente 
ficava doido atrás de quem comprar camarão. Aí nós fomos, 
trouxemos esse povo pra cá, foi uma briga... eu arranjei um bocado 
de animosidade aqui, mas foi o que me salvou” (COOP-01) 

 
 Essas ações fizeram com que o relacionamento entre os atores também fosse alterado, 

como retrata o trecho de um dos relatos obtidos: 

 
“A nível de Fazenda, tirando as grandes como a Potiporã, que detém 
um nível tecnológico que é só delas, a nível de médio e pequeno 
produtor, a difusão tecnológica se processa de maneira informal até. 
Na reunião eu me encontro com o fulano e pergunto o que ele tá 
fazendo, como tá fazendo... Já a nível de Processador, a briga é 
maior. Porque já envolve um capital maior, uma especificidade maior 
né? cada um tem os seus compradores, os seus clientes. A 
interferência de um no cliente do outro gera problemas seríssimos. Da 
mesma forma com os Laboratórios, já tem essa competição, cada 
um brigando pelo seu mercado. Como antes cada um estava num 
patamar tecnológico equivalente, não tinha muito isso. Mas hoje 
não... com as diferenças, quem tá mais avançado não quer repassar 
pra quem tá mais atrasado sem cobrar nada por isso” (COOP-02). 

 

 Entretanto, além de reconhecer as alterações ocorridas com a entrada de novos atores e 

com as ações delineadas dentro do setor, seja na configuração do campo como no 

relacionamento das organizações que o compõem, é preciso observar também que não foi só 

no Campo Organizacional da Carcinicultura que a Exportação provocou mudanças 

significativas: o Campo da Carcinicultura num nível mais amplo também foi alterado com a 

ascensão do camarão de cultivo Brasileiro no mercado internacional. 

 Exemplificando mais uma vez a recursividade da relação entre Estratégia e Campo 

Organizacional, averigua-se que, entre meados de 2003 e 2004, com o estabelecimento da 

ação anti-dumping imposta pelo governo norte-americano, a Estratégia de Comercialização 

sofreu algumas modificações: os carcinicultores tiveram que redirecionar as vendas dos EUA 

para países do continente europeu, com destaque para a França e Espanha, que, a partir de 

então, tornaram-se os maiores importadores do camarão cultivado no RN. 

 Dessa forma, a Carcinicultura do RN espelha mais um caso onde as organizações não 

estão isoladas no mundo, descontextualizadas, como se fossem entidades únicas, puramente 

objetivas, mas sim, imersas em um ambiente composto por outras organizações que se inter-

relacionam; como já haviam alertado DiMaggio e Powell (1991). E, não obstante, reforça o 

valor de abordagens que contemplem os diversos “ambientes” que afetam as organizações e 

que analisem a interação entre eles. 
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 Conforme foi assinalado anteriormente - durante a descrição do processo de 

Formação/Estruturação do Campo -, o redirecionamento das vendas para o continente 

Europeu não foi muito dificultoso, haja vista que parte da produção potiguar já era 

comercializada nesse mercado. No entanto, é importante assinalar que a Carcinicultura do RN 

não saiu imune dessa, aparentemente simples, troca de mercado; ao contrário, profundas 

modificações ocorreram em função desse redirecionamento. 

 A partir de então, reforçou-se uma relação de dependência entre os produtores 

potiguares e o mercado europeu, que possui uma sazonalidade muito elevada: 

 
“O mercado, foi a restrição do mercado americano, ta certo? Nós, de 
um momento pro outro, perdemos um mercado que a gente tava, 
embora o preço dele não fosse competitivo com o preço da Europa, 
mas no momento que a Europa não comprava, os EUA comprava. 
Então você tinha um ano inteiro de certeza de mercado, ta certo? 
Com a saída dos EUA, por causa da questão do dumping, nós 
perdemos o mercado americano. Nós exportávamos cerca de 35 a 
40% da produção para os EUA. Então nós perdemos isso e tivemos 
que derivar 35, 40% a mais para a Europa também” (COOP-01). 

 
 Além disso, como esse mercado consiste num oligopsônio - poucos compradores e 

muitos vendedores - esse redirecionamento também fez com que os “grandes cozedores”, 

empresas que beneficiam o produto, adquirissem cada vez mais poder de barganha. Com isso, 

os poderosos de antes, os processadores, passaram a ocupar uma posição subalterna, ficando a 

mercê dos cozedores em diversas situações. 

 Essa situação foi agravada ainda mais pelo baixo grau de estruturação do Campo. 

Posto que os processadores, ao invés de se unirem, adotaram modos de comercialização 

individualistas e não procuraram trocar informações entre si. O que demonstra que nem 

sempre a comunidade de organizações que compõe o campo interage defendendo seus 

próprios interesses (BONNEDAHL e JENSEN, 2007), mas que, quase sempre, elas acabam 

compartilhando os seus destinos, como ilustram os trechos a seguir: 

 
“E na Europa tem um negócio que é uma... eles comercializam muito 
com o Brasil em cima de uma oferta fictícia. Qual a oferta fictícia? 
Por exemplo, a Produmar diz assim, eu tenho 20 container, a Potiguar 
diz assim, eu tenho 20 container, a Norte Pesca diz, eu tenho 20 
container, fulano de tal diz eu tenho 20 container, são sempre, na 
maioria dos casos, não são os mesmo 20, mas são só 30 que existem 
no mercado como um todo. Cada um diz que tem 20. Então chega 
um, pega produmar, potiguar, pega fulano, po, Brasil tem 100 
container, então eu posso negociar a um preço melhor. E quando na 
verdade não tem 100, tem 30. E aí bota pra baixo” (COOP-01) 
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“De uma hora pra outra, todo mundo quis virar exportador. 
Começaram a pagar só o processamento no frigorífico para eles 
mesmos exportarem. Isso não foi bom para o mercado porque de 
repente apareceram 50 vendedores de camarão do Brasil lá na 
Europa. Na feira que acontece tradicionalmente em Bruxelas, todo 
ano, ao invés de poucas pessoas estarem oferecendo o produto, 
tinham 50 pessoas oferecendo o produto. Dava a impressão de que o 
Brasil tinha uma mega oferta, com isso o preço baixou” (EMP-03) 

 

“Antes você tinha 10 pessoas oferecendo a 10 clientes, eram 100 
containers. Agora você tem 50 pessoas oferecendo a 10 clientes, 
viram 500 containers, entende? Só que é o mesmo produto. Porque 
aqueles 10 vendem o produto dos 50. Mesmo assim, todo mundo 
começou a ofertar, aí o preço foi lá pra baixo. Acharam que tinha 
uma produção enorme no Brasil quando na verdade não tinha. Além 
disso, quando dilui entre vários, quando você se junta para vender, 
você diminui os custos de exportação. Então não tinha por quê isso...” 
(EMP-03) 

 
 Durante a descrição das Estratégias, procedida anteriormente, mencionou-se também 

que esse redirecionamento provocou algumas alterações em termos de produto, haja vista que 

o mercado Europeu sempre foi, tradicionalmente, mais rigoroso com a qualidade do camarão 

importado. Entretanto, é válido notar que alguns importadores agiram de modo oportunista, se 

aproveitando desse rigor com a qualidade para conseguir reduzir o preço do produto: 

 
“Nós não fazemos exportação direta, vou te dizer por quê. Porque o 
mercado internacional, ele é prostituído tanto quanto o mercado 
interno, ou mais. Então pra quem não tem uma estrutura de 
acompanhamento dos produtos quando chega na Europa, você corre o 
risco de por exemplo, um comprador seu, chega e diz assim, ‘bom, 
seu container foi preso aqui por uma questão de sanidade’. Se você 
não tem estrutura para acompanhar isso lá, você ou perde o container, 
ou manda voltar, e na maioria das vezes não existe nada, é só um 
blefe para lhe comprar o container dias depois mais barato. Ah, já que 
vai incinerar, eu compro pra fazer isso, aquilo, por um preço mais 
barato” (COOP-01). 

 
 Através de comportamentos assim, pode-se compreender, com mais clareza, por que o 

Campo Organizacional da Carcinicultura do RN não obteve, em nenhum momento da sua 

história, o nível de institucionalização mais elevado, segundo os indicadores de DiMaggio 

(1991). Afinal, para alcançar tal feito, é preciso que os atores compartilhem de um senso de 

empreendimento comum, algo que dificilmente se estabelece quando se presenciam ações 

oportunistas como a descrita anteriormente. 
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 Porém, não foi somente o Campo Organizacional da Carcinicultura do RN que se 

alterou substancialmente com o advento do dumping e com o posterior redirecionamento das 

vendas para o mercado Europeu. O Campo Organizacional da Carcinicultura em um contexto 

mais amplo também sofreu profundas alterações, dado que os outros países afetados pelo 

dumping norte-americano também passaram a comercializar a sua produção na Europa, que, 

ao assistir um excesso na oferta, passou a premiar o camarão com um valor mais baixo. 

 Ainda assim, mesmo que o mercado Europeu tivesse todas essas características 

incômodas, a Exportação seguiu como Estratégia “carro-chefe” e a Carcinicultura manteve-se 

legitimada como uma atividade “boa pra ganhar dinheiro”. O que demonstra que algumas 

ações, quando legitimadas, continuam sendo adotadas mesmo que as respostas produzidas não 

sejam as melhores em termos de eficiência, reafirmando a tese de Meyer e Rowan (1991). 

 Pode-se dizer, inclusive, que um dos maiores frutos da Exportação foi a sua própria 

consolidação como um padrão de comercialização. Apesar de ter sido alavancada por 

mudanças ocorridas no contexto macro do Campo, nomeadamente, pela queda do Equador e 

pela situação cambial, essa Estratégia se institucionalizou como o único modo de 

internacionalização do camarão potiguar. Fato esse, que fez com que outras possibilidades 

fugissem a mente dos produtores e processadores potiguares, pois não existem vestígios de 

tentativas de formar consórcios, joint-ventures e acordos de distribuição, por exemplo. 

 Em parte, isso parece ter ocorrido por uma questão de imitação, posto que, a fim de 

aproveitar o momento favorável e obter os lucros volumosos propiciados por essa Estratégia, 

os novos empresários passaram a imitar os pioneiros, direcionando a produção para os 

mesmos canais, sem uma preocupação de estruturar canais diferenciados e de construir 

portfólios mais amplos de produtos que pudessem atender uma variedade maior de mercados. 

Contudo, também existem indícios de que aspectos estruturais e relacionais do Campo 

contribuíram para esse fato, dado que os cozedores*, atores com grande poder de barganha e 

recursos, parecem ter delineado várias ações para impedir esse acontecimento. 

 
“Se eu fosse exportar pela cooperativa, digamos que a gente consiga 
fazer 10 container/mês, isso na época áurea do mercado. Um 
beneficiador desse faz 20, 30. Então ele tem muito mais condições de 
ter uma estrutura lá, e outra, eles tem, por exemplo, Potiguar, 
Produmar, Norte Pesca, que cada um manda, vamos supor, 15 
container, eles têm só um cara que atende a todos, e são também eles, 
os cozedores*, que procuram fazer o máximo possível para privatizar 
um pouco em favor deles, esse mercado de lá” (COOP-01). 

 
* A partir do relato de alguns entrevistados, pode-se dizer que as principais empresas “cozedores” são a francesa 
Crusta D’Oc, a belga Seadco e a espanhola Pescatrade. 
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 Da mesma forma, também existem evidências de que aspectos técnicos contribuíram 

para que essa situação tenha se mantido. Ao ser interrogado sobre a possibilidade de fazer o 

beneficiamento do produto, incluindo o processo de cozimento, um dos maiores empresários 

do setor, proprietário da CAMANOR, não hesitou em dizer que: 

 
 “aumentar a verticalização das atividades, incluindo o processo de 
cozimento, é algo inviável: Isso seria uma nova indústria, a qual o 
Brasil hoje não teria empresas no setor capitalizadas para entrar nessa 
atividade” (TRIBUNA DO NORTE, 2008). 

 

 Por último, mas não menos importante, cabe pontuar também a influência que as 

lideranças do setor tiveram na disseminação dessa idéia de que a exportação era a alternativa 

mais rentável para os carcinicultores, como mostram os trechos retirados de uma das mais 

importantes publicações sobre aqüicultura em circulação no Brasil: 

 

“Ao contrário do que muitos afirmam, a carcinicultura não visa 
produzir alimentos. Venhamos e convenhamos, camarão não é um 
alimento diário para alimentação da humanidade. O camarão é um 
artigo de consumo de luxo e, para o carcinicultor, o objetivo é 
ganhar dinheiro”. 

 
“a carcinicultura pode apresentar lucratividade em torno de 
30%. Poucos negócios rurais apresentam tal margem de lucro (e 
urbanos também!), e isto tem impulsionado a expansão da 
carcinicultura brasileira na taxa de 100% ao ano. Este crescimento 
resultará em maior competição entre os fornecedores de insumos, 
estabelecendo uma tendência de redução de alguns custos variáveis, 
principalmente ração, que corresponde a 1/3 do custo de produção”. 

 
“Atualmente (1/8/99) a indústria recebe o quilo de camarão para 
beneficiamento por R$ 6,35 (US$3,49), no tamanho 81-100 peças por 
quilo com cabeça. O frete, embalagem, gelo e até parte da mão de 
obra para despesca são por conta da indústria. O custo para o 
produtor é muito baixo, pois como o destino é a exportação existe 
isenção de ICMS, incidindo somente os 3% relativos ao “Simples”. 
Simples = 3% x R$ 6,35 (81-100 venda p/ exportação) = R$ 
0,19/1,82 = US$0,10/Kg” (AQÜICULTURA, 1998. p.3). 

 

 Contudo, independente de quais fatores exerceram um peso maior para que isso tenha 

acontecido, o fato é que a consolidação da Exportação como um padrão teve um efeito dúbio: 

por mais lucrativa que fosse essa Estratégia, os produtores tinham que ter atentado para a 

dependência que estava sendo criada em relação ao mercado internacional. Ainda mais se 

observarmos que foram alertados para tal situação: 
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“Desde 2003 que se fala lá no Cluster: Olha, vocês tenham cuidado 
por que 90% do camarão produzido é exportado, então vocês estão 
em um mercado que tem meia dúzia de compradores e tem, vamos 
dizer, centenas e centenas de produtores espalhados pelo mundo todo. 
Então vocês estão em um mercado perigosos, por que 90% depende 
dos humores de coisas que não dependem do nosso controle, estão 
acontecendo lá fora” (IC-02). 

 

 Até mesmo por que, tinha que ser considerado que essa estratégia estava sendo 

operacionalizada de um modo bastante contraditório. Repare-se que: 

 

“O BNDES, em 2002, mandou um técnico e ele veio e estudou a 
comercialização do camarão. E, no fim, ele chegou a uma conclusão 
e falou isso em uma palestra do Cluster. Ele disse: Olha, ninguém 
aqui está exportando camarão, vocês estão comprando dólar! Por 
que? Como era o negócio, você era o exportador, certo?. Então 
chegava um cara pra você e dizia: Bem, eu quero tantas toneladas de 
camarão. Aí eu dizia pra você: tudo bem, só que pra atender esse 
pedido eu preciso de recursos. Aí o cara botava um monte de 
condições, mas dizia: aqui tá o dinheiro! Mas o que esse cara fazia lá. 
Não pegava o dinheiro dele não, pegava no banco lá, pagava uma 
taxazinha, ganhava duas vezes e ainda levava o camarão de graça” 
(IC-02). 

 

 Ocorre que, por maiores que fossem as evidências, isso não ocorreu: os carcinicultores 

do RN menosprezaram a probabilidade de qualquer mudança no mercado internacional e não 

se precaveram contra futuras alterações. Só o fizeram, a partir de 2004, quando 

desencadearam-se diversos acontecimentos que reduziram a lucratividade das Exportações e 

dificultaram a sua continuidade. Com destaque para a recuperação do Equador e para a 

ascensão da China, eventos desvelados no contexto macro do campo, que elevaram a oferta de 

camarão no mercado internacional, provocando assim uma redução no preço do produto. 

 E, não obstante, para as alterações cambiais que culminaram na valorização do real 

frente ao dólar, um aspecto institucional que inviabilizou definitivamente as Exportações, 

como comprovam os depoimentos a seguir: 

 

“a gente não conseguiu exportar mais nada em função do câmbio, não 
é? Um dado momento em novembro ano passado o câmbio já estava 
beirando R$ 2,00 e já era inviável. De lá para cá deixamos 
praticamente a exportação de lado” (COOP–03). 
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“a gente chegou a vender um grama por um real. A unidade era o 
grama por real. Hoje, sabe quanto é que tá? A gente tá vendendo a 52, 
54, 55 centavos, o grama” (AC-02). 

 

“Eu estou sem exportar já faz um bom tempo. Porque o dólar tá lá em 
baixo... Por mais que o preço lá fora melhore, mesmo assim não dá 
para exportar com esse dólar aí do jeito que tá” (EMP-03). 

 

 Com esses acontecimentos, chegou ao fim a era da “lucratividade fácil” que a 

Carcinicultura do RN havia vivido entre 1998 e 2003, o que obrigou os produtores a 

delinearem algumas ações para manter suas atividades. Uma dessas iniciativas ocorreu no 

início de 2005, quando 13 fazendas de camarão, instaladas nos municípios de Extremoz, São 

Gonçalo do Amarante, Macaíba e Nísia Floresta, uniram-se para criar a UNIPESCA, uma 

Cooperativa que tinha como objetivo maior atuar no mercado internacional. Não que exportar 

fosse uma novidade para esses produtores, mas por que antes eles se limitavam a entregar a 

produção para os atravessadores, que beneficiavam o camarão e o colocavam no exterior. 

Assim, informações básicas do negócio como o tipo de camarão apreciado pelos 

importadores, forma e prazo de pagamento eram desconhecidas. 

 Com isso, os produtores deixaram, em parte, a situação acomodada em que estavam 

antes, assentada na idéia de que “lá fora a procura é maior que a oferta”, e passaram a 

participar ativamente de feiras como a Seafood Expo Latin America e a TecnoCarne, em São 

Paulo, além de feiras internacionais como a SeaFood, em Bruxelas, na Bélgica. Todavia, com 

o desenrolar da crise iniciada em 2004, essa iniciativa não teve vida longa: depois de dois 

anos de atuação, a UNIPESCA já encontrava-se bastante enfraquecida, como revelou o estudo 

de Cardenas (2007). 

 Nesse sentido, pode-se afirmar que, por mais que os avanços obtidos em termos de 

produtividade tenham sido de grande valia para embasar a Exportação, o sucesso dessa 

Estratégia foi calcado, em maior parte, por uma conjuntura favorável no Mercado 

Internacional; e não pelo esforço e pela expertise dos carcinicultores potiguares. Fato esse, 

que ajuda a compreender por que bastaram algumas mudanças no contexto macro do Campo 

para que essa Estratégia tenha perdido toda a sua força, motivando assim a adoção de outro 

modo de Comercialização. 
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 Com a “queda” da Exportação, o até então renegado Mercado Interno tornou-se a 

única alternativa para os Produtores e Processadores de camarão cultivado da Carinicultura do 

RN. Entretanto, ao contrário das Estratégias precedentes, onde havia certa uniformidade entre 

as ações empreendidas, dessa vez, os modos de comercialização têm sido desenvolvidos 

isoladamente, caracterizando-se, sobretudo, pela pluralidade de produtos, clientes e formas de 

operacionalização. 

 Ainda assim, podem-se dividir essas ações em dois grandes grupos. O primeiro, 

composto pelas Estratégias que vêm sendo adotadas pelos Produtores, agentes de recursos 

menos pomposos que, no geral, não possuem nenhuma estrutura além daquela peculiar da 

“fazenda. E, de outro lado, o grupo de ações desenvolvidas por grandes empresas produtoras e 

pelos Processadores, atores que possuem uma estrutura capaz de fazer o beneficiamento do 

camarão e detêm um volume maior de recursos e de conhecimento. 

 Conforme foi descrito anteriormente, a Estratégia adotada pelos Produtores consiste 

basicamente na venda do produto “in natura”, ou para os Processadores, que, por sua vez, 

comercializam o produto de diferentes meios, ou para os agentes intermediários. Os já 

conhecidos “atravessadores”, que assumem um papel bastante contraditório nesse processo, 

como explica o depoimento a seguir: 

 

“são os agentes tradicionais, que tem o profissional de 
comercialização, a gente chama de atravessador ou intermediário, e 
que terminam sendo útil ao processo, principalmente pra nós, 
pequenos produtores, que não temos condições. Por exemplo, eu não 
tenho condições de manter um contrato de regularidade de 
fornecimento pra um supermercado. Porque minha produção só não 
suporta. Então, surge necessariamente esse agente, que termina 
aglutinando a produção, e termina sendo útil de um lado, porque ele 
faz essa interface e presta também um serviço prejudicial, na medida 
em que, quando ele é selvagem mesmo, na medida em que ele 
abocanha uma parte significativa do lucro” (COOP-04). 

 

 O presidente da ABCC, Itamar Rocha, defende que para superar as manipulações de 

preços impostas pelos atravessadores, essenciais para se estabelecer mecanismos de preços 

justos, devem existir ações conjuntas entre os todos os elos da cadeia. Contudo, a própria 

entidade que o mesmo representara - já há alguns anos - parece não ter contribuído para a 

disseminação de uma cultura favorável à cooperação. Como bem descreveu um dos 

entrevistados: “A ABCC é uma caixa-preta” (EMP-18). 



 117

 Isso evidencia que essa Estratégia tem sido fortemente influenciada, além de 

características do próprio mercado consumidor, pelo modo como os recursos estão 

distribuídos no Campo e pelo seu incipiente grau de estruturação, haja vista que praticamente 

não existe ligação entre os produtores e os distribuidores que comercializam o camarão com o 

consumidor final, tais como lojas de conveniência, restaurantes e supermercados: 

 
“Quanto menos você mexer no camarão, menos custo você agrega. 
Então todo produtor consegue vender camarão fresco para o mercado 
interno com preço melhor. Se você fazer qualquer processo nesse 
camarão, você agrega custo e aí o mercado consumidor ainda não 
consome esse camarão com custo mais alto” (EMP-03) 

 
“hoje os supermercados representam para os produtores uma ameaça 
que começa com a falta de fidelização dos fornecedores, passa pela 
não consideração dos custos e riscos inerentes a produção e termina 
com o estabelecimento de padrões de qualidade e certificação 
travestidos de ferramentas de barganha, uma vez que o preço ainda é 
o fator determinante para a seleção de fornecedores, que cada vez 
mais são pressionados pela injusta política de promoções, utilizando 
os produtos pesqueiros para atrair os consumidores para as suas lojas, 
os quais são induzidos a comprar milhares de outros itens” (ABCC, 
2007a, p.4). 

 

 Porém, não é só isso: essa Estratégia não é somente um fruto como também uma 

semente do processo de desestruturação do Campo, posto que, por pautar-se unicamente na 

comercialização do produto “in natura”, ela acaba contribuindo para o fechamento de diversas 

organizações e para que tantas outras fiquem ociosas e descapitalizadas: 

 
“Nós tínhamos em operação no Rio Grande do Norte 12 frigoríficos. 
O que aconteceu foi que no Boom da carcinicultura se construiu 
muitos frigoríficos e com capacidade enorme. Quando veio a doença 
em 2004, acabou a produção, então começou a ficar muitos 
frigoríficos ociosos, e até hoje existe menos porque fecharam seis 
frigoríficos. Agente tem seis frigoríficos no estado que não 
funcionam por falta de produto. E isso é muito porque não existe 
exportação e não existe mercado interno com valor agregado porque 
o produto que tem é vendido fresco. Ninguém quer exportar, ninguém 
quer agregar valor, então você tem seis frigoríficos parados e os seis 
que estão funcionando, estão ociosos. Não tenho conhecimento da 
Camanor, mais a Potiporã eu sei que fez um frigorífico com 
capacidade para num sei quantas mil toneladas por mês. É um 
frigorífico enorme. Agente está ocioso, tem a Produmar também, a 
Norte pesca também, a Mucuripe fechou, a Aquática fechou, a 
Marine fechou, a Salinas em Área Branca fechou, a Equabrás aqui em 
Extremoz fechou” (EMP-03). 
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 Além disso, essa Estratégia também tem provocado o acirramento da concorrência no 

mercado interno: 

“as exportações diminuíram bastante, aí acabou se concentrando o 
camarão todo no mercado interno, porque o preço acabou ficando 
melhor aqui do que lá fora né? Sendo que, com isso, veio todo mundo 
pro mercado interno, aí saturou o mercado interno, agente ficou com 
o preço baixo lá pra fora e com o mercado interno saturado por aqui” 
(EMP-02). 

 

 Todo esse contexto soma forças para que a desconfiança, o oportunismo e a 

individualidade, imbricados, venham se perpetuando como as características mais salientes do 

Campo Organizacional da Carcinicultura do RN nos últimos anos, desde que os 

acontecimentos de 2004 interromperam o comemorado período de crescimento da atividade. 

 Além disso, disputas de poder parecem ter dificultado ainda mais o estabelecimento de 

um senso de empreendimento, quarto e último quesito proposto por DiMaggio (1991), como 

mostra o trecho em seguida: 

 

“E aí teve um momento político em que duas instituições quase se 
batem de frente, que foi a ABCC e o cluster. As duas disputando 
espaços semelhantes quando podiam se complementar. Acho que 
houve um equívoco nisso aí” (COOP-02) 

 

 É imprescindível observar que esse retorno para o mercado interno não ocorreu por 

vontade própria dos carcinicultores potiguares, nem foi resultante um longínquo processo de 

planejamento estratégico ou “algo do tipo”. Ocorreu simplesmente por que, como afirmara 

um dos entrevistados: “não há outra alternativa” (COOP-03) 

 Em função disso, a adoção dessa Estratégia teve que ser reforçada pelas lideranças do 

setor. Em sua publicação trimestral a ABCC tem alertado recorrentemente para a urgência e 

para a viabilidade dessa Estratégia, como ilustra o trecho a seguir: 

 

“O mercado interno, que nunca motivou os exportadores, em 
realidade, passou a ser priorizado em decorrência da perda de 
competitividade das exportações, sendo que atualmente, representa a 
alternativa de maior viabilidade, a curto e médio prazo, para a 
desvinculação da receita da carcinicultura das incertezas do fator 
cambial e, sem dúvida, o mesmo já oferece condições de suportar 
inclusive a retomada do crescimento com sustentabilidade econômica 
do setor” (ABCC, 2008). 
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 O que não implica dizer que, por apoiar a sua adoção, essa entidade tenha deixado de 

se queixar dos entraves característicos do mesmo. 

 

“Nós temos que melhorar a competitividade no mercado interno, não 
é? Mas como? É muito imposto, não dá! Se eu exporto, eu não pago 
PIS*, não pago CONFINS**, não pago ICMS***, aí vem pro 
mercado interno, eu pago PIS, CONFINS e, em alguns casos, até 
ICMS. Fica complicado...” (AC-01) 

 

 A pesquisa evidenciou que esse “retorno” ao Mercado Interno tem contribuído para 

que o mercado de camarão no Brasil torne-se cada vez mais segmentado: 

 
“já está se iniciando essa fase de o mercado começar a exigir um 
camarão de melhor qualidade. Então, hoje nós temos um segmento 
que é o camarão in natura, e dentro desse segmento você tem o 
camarão pequeno, que é o camarão de 7 a 9 gramas, e tá cobrindo uma 
lacuna do camarão sete barbas que está em defeso. Dentro desse 
mesmo segmento de camarão in natura, você tem o segmento de 
camarão maior, que já é um percentual bem menor em relação ao 
todo. E você tem já o segmento de camarão processado, beneficiado, 
para o mercado interno. E aí ele pega mais o camarão maior. O 
camarão menor não é muito beneficiado, porque a estrutura de 
beneficiamento, o custo de beneficiamento é muito alto pra um 
camarão pequeno” (COOP-04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O Programa de Integração Social (PIS) é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas 
jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que 
ganham até dois salários mínimos. 
 
**A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) é uma contribuição federal, de natureza 
tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social. 
 
*** O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é um imposto estadual, ou seja, somente os Governos 
dos Estados do Brasil e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo (Conforme: Art.155, II, da 
Constituição de 1988). 
Fonte: www.tesouro.fazenda.gov.br 
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 E é justamente em cima dessa segmentação que alguns carcinicultores têm trabalhado. 

Os processadores, em sua maioria, têm adotada uma Estratégia voltada para a agregação de 

valor ao camarão, com a finalidade de atingir mercados distintos e melhorar a rentabilidade do 

produto. Como revelou o estudo empreendido recentemente por Fernandes, Lopes e Viana 

(2008), essa Estratégia foi adotada tardiamente pelos carcinicultores do RN. Aparentemente, 

eles se comportaram assim porque viviam uma situação confortável, beneficiados pela 

demanda aquecida e pela falta de regulamentação, deixando de delinear ações diferenciadas, 

haja vista que elas traziam consigo o risco e demandavam investimentos e esforços. 

 Dessa forma, pode-se dizer que o caso da Carcinicultura do RN corrobora os 

resultados do estudo empreendido por Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1995) na 

indústria calçadista de Novo Hamburgo-RS. Em ambos os casos, empresas do setor, mesmo 

atribuindo uma importância estratégica à exportação dos seus produtos, adotaram como 

quadro de referência o contexto institucional local, imitando assim as práticas dos 

concorrentes mais próximos e desconsiderando o avanço dos fabricantes asiáticos. 

 Similarmente, o estudo evidencia também aquilo que as diferenças entre os contextos 

institucionais nacional e internacional parecem ter dificultado o aproveitamento do 

aprendizado obtido no período em que a Carcinicultura do RN atuou no mercado Americano e 

Europeu. Em consonância com os resultados da pesquisa realizada por Machado-da-Silva e 

Fernandes (1998) no Bamerindus, verificou-se que, embora soubessem que o processo de 

agregação de valor já era uma tendência de mercado há algum tempo, os carcinicultores do 

RN não delinearam ações alinhadas com essa demanda. Provavelmente por que, como 

sustentam Hinings e Greenwood (1988), somente em condições críticas é possível implantar 

mudanças fundamentais que impliquem na reorientação dos esquemas interpretativos. Quando 

o desempenho organizacional é satisfatório, tende-se à adoção de mudanças de caráter 

incremental, consistentes com a lógica interna em voga na organização. 

 A pesquisa demonstrou que parte dessas dificuldades relaciona-se com aspectos 

culturais, reafirmando aquilo que falara Clegg (1999. p.95), “no coração da racionalidade fica 

a cultura, algumas vezes resistindo, algumas vezes pendendo, mas nunca dispensável”. 

 
“Teve um tempo que a cooperativa exerceu um papel de comprar 
ração para cooperados. Mas como teve uma inadimplência muito 
grande a cooperativa não teve mais como arcar com a inadimplência 
dos cooperados. O pessoal ainda tem a cultura de que a cooperativa 
tem que dar e não tem que receber. Que a cooperativa tem que 
resolver tudo, inclusive a inadimplência dos cooperados e não é bem 
assim não é?” (COOP-01) 
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“O empresário do Nordeste de um modo geral, ele tem aquela cultura 
do usineiro, do grande produtor rural, que é o protagonista, então aqui 
a coisa se estendeu pra outros. Então, a questão de você trabalhar em 
cadeira não é uma cultura nossa. Tanto é que você vê: apesar de todos 
os esforços que foram feitos, não se trabalha em cadeia na atividade 
do camarão do RN, embora nacionalmente seja conhecido que é onde 
está mais organizado é aqui, graças ao trabalho do Cluster, e também 
de iniciativas da Universidade como essa de vocês” (IC-02). 

 

 O que não implica dizer que a produção de bens com valor agregado não seja afetada 

por aspectos técnicos, posto que a pesquisa identificou o custo da mão de obra como um dos 

maiores entraves para o desenvolvimento dessa Estratégia. Porém, isso parece muito justo se 

observarmos a injustiça que a própria transformação do homem em “mão-de-obra”, e da 

natureza em “recursos naturais” carrega consigo. 

 Além disso, existe também a interferência do custo de frigorífico, como detalha a fala 

de um empresário do setor: 

 

“O camarão sem cabeça, eu gasto no frigorífico quatro vezes o tempo 
que eu gasto para fazer ele inteiro. E se eu quiser tirar a casca dele 
para fazer o que a gente chama de filé, que é o camarão sem cabeça e 
sem casca, eu gasto 10 vezes o que eu uso para fazer um inteiro. Se 
você pegar a mão de obra de 10 horas e comparar com a de um 
inteiro que leva uma hora para fazer, o que eu levo para fazer um 
inteiro e termino com a metade do peso. Eu vou dar um exemplo. Se 
eu pegar 1000kg de camarão inteiro, em uma hora eu faço esses 1000 
kg. Se eu pegar esses mesmos 1000kg e tirar a cabeça, eu levo quatro 
horas e termino com 650 Kg para vender. E se eu pegar esses 
mesmos 1000kg de camarão e quiser  fazer filé (sem cabeça e sem 
casca), eu vou demorar 10 hs e no final eu só vou ter 500kg. Então 
esses 500 kg de filé, vai pegar um custo de 1000kg de camarão que 
eu peguei para fazer e terminei com 500 e na verdade eu gastei 
1000kg, e ainda vai usar 10hs de processamento, enquanto que no 
inteiro eu não tenho perda de matéria-prima e eu só uso uma hora 
para fazer. Então esse custo de frigorífico hoje como agente é todo 
manual, ele é muito caro. O que é que teria que se fazer para agregar 
valor na indústria nacional? Equipar a indústria nacional com 
máquinas. Porque se você for computar com mão de obra humana, o 
custo fica muito alto” (EMP-03) 

 

 Não obstante, o modo como os atores têm lidado com esses entraves acaba reforçado 

ainda mais a perpetuação dessa difícil situação, como traduz o trecho a seguir: 
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“O que acontece com o mercado fresco hoje é que grande parte desse 
camarão vai para mercados como o CEASA, essas coisas assim.... 
Isso faz com que o camarão chegue lá com a qualidade muito ruim. E 
aí ele tem que ter o preço muito baixo para isso. Se você agrega valor 
ao produto, que é o que agente tinha interesse em fazer, processar o 
produto em frigorífico, você tirar a cabeça, tirar a casca... quando 
você coloca o custo de mão de obra nosso, o nosso custo Brasil de 
trabalho, salário mais encargos, fora todo o custo de uma estrutura de 
frigorífico, o preço fica alto. E aí o que acontecia? Quando chegava o 
preço final ao consumidor, fica muito alto. Terminou se considerando 
que era melhor vender fresco. Você não usa mais o frigorífico, você 
apenas faz uma lavagem que é uma coisa muito rápida. Você usa 
pouquíssima mão de obra, não usa energia, congelamento, 
embalagem de caixa, de papelão... É só lavar, na verdade. Não tem 
nem classificação de tamanho. É uma coisa super-rápida, que não 
agrega tanto custo no frigorífico e o camarão vai fresco. Agora isso é 
um ciclo vicioso porque aí o consumidor lá do Rio de Janeiro vai lá 
ao CEASA e encontra um camarão barato, o camarão não tem 
qualidade e vai ao supermercado e acha que o camarão está caro 
porque ele compara com o preço do CEASA que não teve nenhum 
tratamento de processamento. Aí ele quer comprar no CEASA, aí não 
tem saída no supermercado porque o pessoal vai e compra no 
CEASA. E aí você continua sem conseguir agregar valor ao camarão” 
(EMP-03) 

 

 E, subjacente a todos esse entraves, existe um fator oriundo da própria história da 

carcinicultura do RN, a falta de preparo dos atores em relação aos aspectos comerciais. Se de 

1973 até 1993 o caminho foi marcado pelas dificuldades de cunho técnico, quem sabe não 

iniciou-se em 2004 um longo período de aprendizado dos aspectos comerciais. Afinal, não é 

de uma hora para outra que os produtores acharão a forma ideal que solucionará todos os seus 

problemas, como afirma um dos entrevistados: 

 

“Aí o pessoal correu para o mercado interno, mas sem nenhum 
conhecimento do mercado, e sem nenhum preparo!”... “quem quer 
exportar, tem que primeiro aprender em casa, começar vendendo 
dentro de casa. A carcinicultura não! Fez o contrário... então o que a 
gente vê é que tem muito o que aprender ainda” (IC-02). 

 

 Por fim, é válido destacar que, embora o RN tenha voltado atenções para o mercado 

interno, este estado continua sendo o maior expoente nacional no que se refere à exportação. 

Fato esse, que parece ser extremamente importante, pois, como falara o presidente da ABCC, 

Itamar Rocha: “esquecer o mercado internacional será um erro tão grande quanto o 

esquecimento do mercado interno foi no passado” (ROCHA, 2008. p.1). 
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 Como mostram dados recentemente publicados (ABCC, 2008) o RN encabeçou as 

exportações nacionais de camarão em 2007, responsabilizando-se por 55% do total enviado 

para fora do país. Liderança essa, que é mais saliente ainda quando compara-se os números do 

primeiro bimestre de 2007, visto que, em janeiro/fevereiro de 2007 o estado enviou (1.214t) e 

no mesmo período de 2008 (1.904t). Com este crescimento de 56,8%, as exportações do 

camarão do RN corresponderam mais de 80% das exportações brasileiras no primeiro 

bimestre de 2008. 

 Apesar de toda essa situação difícil que a Carcinicultura do RN tem passado, percebe-

se que o mercado interno tem um grande potencial que, por inúmeros motivos, ainda não foi 

explorado devidamente. Como retrata a figura 08, o consumo de camarão per/capita no Brasil 

é insignificante quando comparado à média mundial e substancialmente menor que o de 

outros grandes produtores do hemisfério ocidental, como o México. 

 

 
Figura 08: Consumo de camarão per capita em países selecionados no ano de 2006 
Fonte: Carvalho e Rocha (p.50: 2008) 

 

 Nesse sentido, seja em função das poucas possibilidades deixadas pela crise, que 

fizeram do mercado interno a inevitável “galinha dos ovos de ouro” da carcinicultura nacional 

(ABCC, 2007a), ou ainda, em virtude do crescimento da economia brasileira e do aumento do 

poder aquisitivo da população, o fato é que, se aproveitar todo o potencial o mercado interno, 

a carcinicultura do RN pode encontrar um rumo e voltar a crescer. 
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 Ainda mais, se observarmos que esse chamado já vem gerando algumas modificações 

nos últimos anos. Entre as quais, a elevação do próprio consumo per/capita, que migrou de 

(250g) em 2006 para (380g) em 2007 (CARVALHO e ROCHA, 2008), e destinação de uma 

parcela cada vez maior da produção para o consumo local, retratada na figura 09. 

 

 
Figura 09: Destinação da produção nacional em 2005, 2006 e 2007 
Fonte: ABCC (p.22: 2008) 

 

 No entanto, isso fica só a nível de reflexão: traçar os possíveis caminhos da 

Carcinicutlura do RN transcende o objetivo geral dessa pesquisa. Sendo assim, apresenta-se a 

seguir um quadro que sintetiza as análises realizadas anteriormente, demonstrando as 

Estratégias adotadas, os principais acontecimentos ocorridos ao longo da trajetória evolutiva 

do Campo, o grau de estruturação do Campo em cada uma das fases de sua história, e ainda, 

os principais atores desse processo, identificando-os conforme os grupos de organizações que 

fazem parte; seguindo as mesmas siglas adotadas para catalogar as entrevistas procedidas com 

cada um deles. E, não obstante, na seqüência, procedem-se algumas considerações finais 

sobre o estudo e recomendações para futuras investigações e para a prática gerencial no 

Campo. 
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Quadro 10: Indicadores analisados conforme a fase da trajetória evolutiva do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN 

INDICADORES ANALISADOS 1 FASE (1973-1997) 2 FASE (1998-2003) 3 FASE (2004-2008) 

Acontecimentos marcantes 

• Viagem da Comissão de Observação 
• Implantação do Projeto Camarão 
• Simpósio Brasileiro do Cultivo de Camarão 
• Criação da ABCC 
• Importação da espécie L.vannamei 
• Fornecimento regular de Pós-Larvas 
• Criação do Fundo de Ração 
• Fundação da COOPERCAM 

• Exportação para os EUA 
• Demanda Aquecida no Mercado  
• Internacional para a Aqüicultura 
• Crise na Produção do Equador 
• Câmbio Favorável 
• Fundação do Cluster do Camarão 

• Incidência de Fortes Chuvas 
• Alastramento de Doenças Viróticas 
• Ação anti-dumping norte-americana 
• Valorização do Real(R$) frente ao Dólar(US$) 
• Retorno do Equador e Ascensão da China 
• Aumento nos Custos de Produção 
• Aumento da Fiscalização Ambiental 

Principais atores(*) 

• Governo do Estado do RN 
• BDRN 
• UFRN 
• Secretaria de Agricultura do RN 
• EMPARN 
• BNB 
• BNDE 
• SEDEPE 
• BRASCAN NORDESTE 

• COOPERCAM 
• Empresas Processadoras 
• Cluster do Camarão do RN 
• ABCC 

• Departamento de Comércio Exterior dos EUA 
• Cozedores 
• ABCC 
• Governo do Estado do RN 
• CONAMA 

Grau de Estruturação 

O Campo era formado predominantemente por 
organizações vinculadas ao Estado, Instituições 
de Ensino e Pesquisa e por órgãos financiadores.  
A interação entre esses atores era assistemática, 
mas não se pode negar a importância de algumas 
ações para que o Campo tenha dado os primeiros 
passos de sua estruturação. 

A interação, o fluxo de informação e 
os padrões de coalizão tornaram-se 
mais salientes, fazendo com que o 
Campo adquirisse um nível de 
estruturação mais elevado durante 
esse período. 

A interação entre os atores diminuiu e os padrões 
de coalizão tornaram-se menos evidentes, indícios 
de que o Campo retrocedeu a um estágio de 
institucionalização inferior durante essa fase. Fato 
esse, que ajuda a compreender a escassez de ações 
conjuntas e que sinaliza um caminho bastante 
árduo e dificultoso para a Carcinicultura do RN. 

Estratégias adotadas 
1- Venda para Distribuidores no Sudeste 
2- Venda via Cooperativa 

3- Exportação para os EUA 
4- Exportação para a Europa 

5- Venda para Processadores e Atravessadores 
6- Venda com valor agregado no Mercado Interno 

 
 
 

(*) Legenda: • Estado 
• Universidade 
• Empresas 
• Cooperativas 
• Interesse Coletivo 
• Associações de Classe 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 
 A pesquisa empreendida nesta dissertação buscou compreender relações entre a 

dinâmica de Formação/Estruturação do Campo Organizacional da Carcinicultura do RN e as 

Estratégias de comercialização adotadas pelas empresas do setor. Para tanto, fez-se um 

resgate da trajetória evolutiva do campo, desde a sua gênese, em 1973, até o ano de 2008; 

identificaram-se as Estratégias de Comercialização que foram amplamente adotadas pelos 

Produtores e Processadores de camarão ao longo desse período; e, por fim; analisaram-se 

algumas relações entre os aspectos do Campo e as Estratégias averiguadas. 

 Através do resgate histórico, verificou-se que a biografia da Carcinicultura do RN é 

marcada por três períodos peculiares: um primeiro momento, que compreende os anos de 

1973 até 1997; um segundo, que começa em 1998 e se finda em 2003; e por um último, 

iniciado em 2004 e que se estende até o ano de 2008. Isto posto, realizou-se um exame 

minucioso desses três momentos, com intuito de conhecer os fatos mais importantes, os 

principais atores e o grau de institucionalização do Campo em cada um deles. 

 Observou-se que, durante a primeira fase, o Estado foi o principal ator da 

Carcinicultura norteriograndese. Primeiramente, por que a gênese do Campo foi fruto de uma 

iniciativa pioneira do Governo do RN, e, segundo, por que os atores que compunham o 

Campo nesse primeiro momento eram, em sua maioria, vinculados ao Estado, tais como 

Instituições de Ensino e Pesquisa, Órgãos Financiadores, Secretarias Estaduais e Agências de 

Fomento. Não obstante, constatou-se ainda que os principais acontecimentos ocorridos nesse 

período estavam relacionados com a pesquisa e com o desenvolvimento técnico da atividade, 

que, somente em 1993, tornou-se viável comercialmente. Fato esse, que ajuda a compreender 

o baixo grau de estruturação do Campo nesse período, afinal, “pra que empreender esforços 

em uma coisa que não dá dinheiro?”. 

 A segunda fase, por sua vez, foi marcada pela expansão do Campo - inclusive a nível 

internacional -, pela entrada de novos atores e pela legitimação da Carcinicultura como um 

dos pilares do desenvolvimento sócio-econômico do Rio Grande do Norte. Eventos esses, que 

contribuíram para que interação entre os atores e o fluxo de informações crescesse 

sobremaneira, fazendo com que o Campo atingisse, enfim, um grau de institucionalização 

mais elevado. Isso tudo, alicerçado, fundamentalmente, no papel protagonizado pela 

Cooperativa de Pequenos Produtores – COOPERCAM, pela Associação Brasileira de 

Criadores de Camarão – ABCC, e pelo recém criado Cluster do Camarão do RN; os principais 

atores do Campo nesse período. 
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 Percebe-se, portanto, que, com o aumento súbito da lucratividade, o Estado deixou de 

ser um agente indutor para exercer outros papéis, como o de regulador, por exemplo, abrindo 

espaço para que a iniciativa privada tomasse a frente da atividade e viesse a ser a principal 

responsável pelo seu desenvolvimento. 

 No entanto, logo no início da terceira fase, todas as conquistas obtidas entre 1998 e 

2003 revelaram ser um tanto quanto “movediças”, pois, assim que a lucratividade dos 

empresários caiu, em decorrência de mudanças no mercado internacional e de alterações 

cambiais, entre outros fatores, erodiram também as relações de confiança e as ações conjuntas 

tornaram-se cada vez mais esporádicas. O que denota que, conforme a crise iniciada em 2004 

foi se agravando, o Campo Organizacional da Carcinicultura foi retrocedendo, 

paulatinamente, a um estágio inferior de estruturação. 

 Para agravar ainda mais a situação, a ABCC e o Governo do RN, identificados como 

os principais atores do Campo durante essa fase, aparentam não ter muita afinidade entre si. 

Especialmente pelo lado da ABCC, que vive a se queixar das fiscalizações ambientais, acusa 

o estado de inoperância e não reconhece o valor de iniciativas como a criação do Centro 

Tecnológico da Aqüicultura, feita pela UFRN, juntamente com o Governo do RN e com o 

Governo Federal. 

 Desse modo, pode-se dizer que esse cenário tende a se perpetuar nos próximos anos, o 

que coloca a recuperação do setor num horizonte bastante distante. Pelo menos num espaço 

curto de tempo, a dramática situação que culminou no fechamento de diversas empresas e no 

desemprego de milhares de pessoas, promete não sofrer grandes alterações, afinal, “a ação 

governamental pouco vale sem a participação social”, como aponta Ignacy Sachs (2004). 

 Observou-se, portanto, que o campo da Carcinicultura do RN, passados trinta e cinco 

anos de história, nunca atingiu um grau muito elevado de estruturação. Contudo, vale refletir 

sobre a real viabilidade de se alcançar esse “senso de empreendimento comum”, apontado 

como o último indicador de Campos Organizacionais devidamente estruturados por DiMaggio 

(1991). Em uma era onde se presencia a instrumentalização da vida, caracterizada justamente 

pela impessoalidade dos relacionamentos humanos, cada vez mais frios e descompromissados 

- como diria Simmel (1977) apud Fernandes (2008) -, quão viável é atingir esse indicador? 

 Logicamente que, diante desse questionamento, logo surgirão “n” exemplos de casos 

bem sucedidos, onde cooperação, união e “camaradagem” aglutinaram forças em prol do bem 

comum e conseguiram alavancar o desenvolvimento de determinada atividade, região ou país. 

Porém, antes de qualquer contrapartida mais ranzinza, é importante considerar que, por mais 

que esse “senso de empreendimento comum” seja possível, ele é, no mínimo, bastante volátil. 
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 Nesse sentido, pode-se afirmar que o Caso da Carcinicultura do RN apenas ilustra 

aquilo que acontece na ampla maioria dos Campos Organizacionais. Ainda que em níveis 

diferentes, esses espaços tendem a ser territórios de conflitos, discórdia e dissimulação; onde 

tudo se monetariza. Talvez, por que o dinheiro foi transformado num fim: de uma convenção 

simbólica que representaria o valor dos objetos, ele acabou tornando-se o objeto (SIMMEL, 

1977) apud (FERNANDES, 2008); “mas aí só outra pesquisa pra ver!”. 

 Em seguida, depois de conhecer a fundo o processo de Formação/Estruturação do 

Campo Organizacional da Carcinicultura do RN, as atenções voltaram-se para as Estratégias 

de Comercialização que foram amplamente adotadas pelos Produtores e Processadores de 

Camarão cultivado da Carcinicultura do RN. Ao total, identificaram-se seis modos de 

comercialização predominantes; dois em cada fase da trajetória evolutiva do Campo. 

 Viu-se que a primeira e a segunda Estratégia foram voltadas para o Mercado Interno, 

contudo, apontaram-se algumas diferenças entre ambas: enquanto a primeira limitava-se ao 

atendimento da região Sudeste do Brasil e contara com a participação de “atravessadores”, a 

segunda abrangeu um escopo maior em termos de mercado e pautou-se na venda via 

Cooperativa, atenuando assim a influência dos agentes intermediários no Campo. 

 Já a terceira e a quarta Estratégia assemelham-se entre si por terem sido voltadas para 

o mercado internacional, entretanto, também diferem entre si em alguns aspectos, sobretudo 

no que se refere aos mercados que atenderam e aos produtos comercializados: num primeiro 

momento, as vendas concentraram-se no mercado norte-americano e o camarão era 

descabeçado, e, num segundo momento, a venda foi redirecionada para países da Europa, com 

destaque para a França e a Espanha, e o camarão era vendido “com cabeça”. 

 Similarmente, a quinta e a sexta Estratégia também diferem entre si justamente pelo 

tipo de produto ofertado. De um lado, observam-se ações desenvolvidas pelos produtores, 

cujo foco é a venda do camarão “in natura”, seja para atravessadores ou para outros agentes 

que se encarregam pela comercialização do produto com o consumidor final. E, de outro lado, 

estão as Estratégias que vêm sendo adotadas predominantemente pelos Produtores, voltadas 

para a produção de um camarão com valor agregado, tanto por uma questão de mercado, a fim 

de aumentar o leque de clientes, como por uma questão de Estratégia, de fato: a busca de 

lucros mais robustos através da diferenciação (PORTER, 1991). 

 Embora tenham sido reveladas tantas diferenças entre essas seis Estratégias, pode-se 

dizer que elas coincidem em pelos menos dois aspectos. Primeiro, em seu caráter emergente, 

dado que nenhuma delas foi resultante de um planejamento estratégico formal, mas sim, de 

um processo de construção social que conduziu a sua adoção. 
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 E, além disso, por serem todas, em essência, Estratégia reativas; tomando como base a 

tipologia de Miles e Snow (1978). Tratam-se de ações aonde só se arrisca quando a ameaça de 

outros competidores é grande; aonde a abordagem típica é o “esperar para ver” (GIMENEZ, 

1999). O que pode ter alguma relação com o caráter emergencial de cada uma delas, 

inclusive. 

 Na parte final, passado o resgate histórico do processo de formação/estruturação do 

Campo da Carcinicultura do RN, e feita a identificação das Estratégias de Comercialização 

adotadas no mesmo, chegou, enfim, a hora de analisar as relações entre ambos. Conforme se 

pressupunha, confirmou-se que, tal como espaço e ação, Campo e Estratégia relacionam-se 

recursivamente, num processo de interação contínua e dialética: a configuração e a própria 

história do Campo da Carcinicultura do RN têm influenciado decisivamente a construção e o 

desenvolvimento das Estratégias adotadas pelos seus atores, que, conforme se desenrolam, 

também têm provocado mudanças significativas na dinâmica desse espaço de interações. 

Mudanças essas, que alteram, entre tantas “coisas”, as próprias Estratégias. 

 A primeira Estratégia identificada teve forte relação com alguns aspectos do Campo, 

posto que, como a atividade restringiu-se durante tanto tempo a pesquisas e experimentos, 

ainda não haviam canais de comercialização estabelecidos e nem uma variedade de mercados 

que pudessem absorver a produção. Fato esse, que parece ter induzido os produtores a 

adotarem a Estratégia que lhes foi mais conveniente: comercializar a produção nos mercados 

do Sudeste, onde havia uma demanda aquecida para o produto, praticavam-se bons preços e 

aonde atuava um grupo de distribuidores que ainda subsidiava parte da produção. 

 A pesquisa evidenciou, todavia, que, do modo como essa Estratégia vinha sendo 

operacionalizada, os “atravessadores” acabavam abocanhando uma parte significativa dos 

lucros, o que motivou a criação da Cooperativa mais importante da Carcinicultura Potiguar, a 

COOPERCCAM, um ator novo no Campo, que passou a organizar a produção, ratear os 

custos de distribuição e realizar a comercialização, diminuindo assim a interferência dos 

agentes intermediários. 

 Em contrapartida, a Carcinicultura do RN exemplificou mais uma vez a natureza 

anárquica da dinâmica organizacional. Ao elevar os números da produção, a COOPERCAM 

acabou contribuindo para que houvesse um descompasso entre a oferta e a demanda no 

mercado interno, o que propiciou o desencadeamento de uma grande inadimplência no setor. 

Não obstante, paralelamente, no contexto macro do campo, havia um mercado internacional 

ávido pelo camarão brasileiro e uma situação cambial que favorecia a internacionalização do 

camarão potiguar, o que favoreceu a adoção de outra Estratégia, a Exportação. 
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 Viu-se que, num primeiro momento, as vendas concentraram-se para o EUA, o maior 

importador mundial de camarão, que constituía naquele período um mercado que remunerava 

bem e tinha bastante liquidez, segundo os relatos obtidos. O que ajuda a entender a influência 

do Campo na adoção dessa Estratégia. 

 Da mesma forma, no sentido contrário, a pesquisa revelou também a influência dessa 

Estratégia para o Campo, apontando que foi em função dos lucros pomposos gerados pela 

Exportação que a atividade expandiu-se em todo o RN - e em vários outros estados do Brasil -

, gerando assim o interesse de diversas organizações (BNB, APEX, AGN, etc.), a criação de 

entidades (CLUSTER), eventos (FENACAM) e redes de pesquisa (RECARCINE) voltadas 

especificamente para o seu desenvolvimento. Além da entrada de novos e poderosos atores, 

entre os quais, cabe destacar os Processadores, e, não obstante, do surgimento de um padrão 

de comercialização. 

 No entanto, uma ação anti-dumping imposta pelos EUA fez com que a Carcinicultura 

Potiguar perdesse o seu principal mercado. Logo, houve um redirecionamento das vendas 

para países do continente Europeu, dando início assim a quarta Estratégia amplamente adota 

na Carcincultura norteriograndense. Com esse redirecionamento, sucederam-se algumas 

mudanças, tanto em termos de Estratégia como na configuração, relacionamentos e história do 

Campo, com destaque para a atuação dos cozedores nesse contexto, que passaram a ter cada 

vez mais poder de barganha. 

 Através da pesquisa, ficou bem claro que, a partir de 2004, o setor foi prejudicado pelo 

desencadeamento de vários acontecimentos: fortes chuvas; alastramento de doenças viróticas; 

recuperação do Equador; ascensão da China; valorização da moeda brasileira frente ao dólar; 

aumento dos principais custos de produção; e legislações ambientais, entre outros. Fatos que 

culminaram na diminuição nos lucros, da produtividade e da produção, além de desagregar os 

atores do Campo. 

 Contudo, viu-se também que, em parte, as dificuldades encontradas pelos 

carcinicultores foram resultantes do próprio crescimento, desenfreado e comemorado, pelo 

qual a atividade passara durante o período do “BOOM”, quando o campo assistiu a entrada de 

milhares de empresários interessados, única e exclusivamente, na obtenção de um rápido 

ganho financeiro. Um acontecimento que sucinta algumas interrogações: Quão sustentável é o 

crescimento de um Campo Organizacional quando ele ocorre com determinada rapidez? Que 

papel teve a ABCC, como um dos principais atores do setor durante o “BOOM”, na atração 

desses “aventureiros”, que depois vieram a dificultar o desenvolvimento da atividade? Entre 

tantas outras. 
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 O fato é que, sem ter para onde ir, a única alternativa da Carcinicultura do RN foi 

voltar a produção para o até então desprezado Mercado Interno, uma Estratégia que, 

diferentes das outras, vem sendo operacionalizada através de modos bastante distintos, se 

baseando na oferta de diferentes produtos para diferentes clientes. Um fato benéfico em 

termos de mercado, mas que tem acirrado ainda mais a concorrência entre os produtores e 

processadores, que, como se notou, têm trocado cada vez menos informação e interagido com 

menor intensidade. 

 Ao mostrar a recursividade da relação Estratégia x Campo, esse estudo reafirma os 

pensamentos apresentado por Milton Santos em A Natureza do Espaço: razão e emoção, 

técnicas e tempo. Segundo esse autor, “o território não pode ser separado dos seres humanos 

que o habitam e o modificam permanentemente, dado que, além de forma, território é também 

função; resultado de ações e implicações históricas, culturais, econômicas e políticas”. Trata-

se, portanto, de mais um caso onde “o homem molda o espaço que, modificado, molda o 

homem” (SANTOS, 1996). 

 Dessa forma, essa pesquisa ilustra que os Campos tanto constrangem como habilitam 

os atores sociais, evidenciando que estrutura e agência estão inextrincavelmente entrelaçadas, 

alargando assim, por mais infimamente que seja, os horizontes tanto da Abordagem 

Institucional como dos estudos sobre Estratégia. 

 No que tange a Abordagem Institucional, esse estudo faz frente às afirmações de 

Donaldson (2001) apud CALDAS e FACHIN (2005), para quem, “a teoria institucional já 

deu o que tinha que dar”. Embora tenha revelado que essa abordagem carece de novos 

aportes, esse estudo mostrou que o conceito de Campo Organizacional pode ser de grande 

valia para a análise organizacional, pois, como falara Clegg (1999. p.96), “organizações, por 

si só, não são necessariamente o objeto teórico mais apropriado para se construir uma 

sociologia da organização da ação econômica”. 

 Os resultados da pesquisa empreendida nesta dissertação levam-nos a crer que o 

conceito de Campo Organizacional possibilita um entendimento mais robusto das Estratégias 

Organizacionais. A partir dos achados obtidos, pode-se inferir que o conceito de Campo é um 

nível de análise mais abrangente, que se alinha mais fidedignamente com o cenário 

competitivo contemporâneo, caracterizado por uma economia complexa e fortemente 

interligada, na qual tem sido cada vez mais recorrente o envolvimento das organizações em 

redes, associações, cadeias de suprimento e grupos de interesse. E, não obstante, é também 

uma categoria analítica que pode prover importantes esclarecimentos para os estudos 

organizacionais. 



 131

 Similarmente, no que se refere aos estudos sobre Estratégia, essa pesquisa também 

oferece importantes contribuições. Assim como o estudo empreendido por Palmer, Jennings e 

Zhou (1993), que revelou como outros fatores, além daqueles eminentemente “econômicos”, 

contribuíram para que as indústrias norte-americanas tenham adotado tardiamente uma 

estrutura multi-divisional na década de 1960, essa pesquisa demonstrou como as Estratégias 

amplamente adotadas na Carcinicultura do RN foram influenciadas por fatores culturais, 

políticos e institucionais. O que reforça que a ação organizacional não é tão racional quanto 

algumas perspectivas sustentam e, tão logo, que as teorias dominantes na área de Estratégia, 

tais como a RBV e a ECT, não são suficientes para explicar a adoção e o desenvolvimento das 

Estratégias Organizacionais. 

 Logicamente que, por fornecer importantes contribuições para o desenvolvimento do 

conceito de Campo Organizacional e para os estudos em Estratégia, espera-se que esse estudo 

também possa agregar algum conhecimento aos estudos que abordem a relação entre ambos. 

Primeiramente, por ter mostrado que a teoria institucional adequou-se aos objetivos do estudo, 

revelando-se eficiente na apreensão de fenômenos que durante muito tempo foram explicados 

a partir de olhares puramente econômicos. E, segundo, por que os achados e conclusões desse 

estudo demonstram que o relacionamento entre Campo Organizacional e Estratégia precisa 

ser investigado com maior profundidade e sobre outros enfoques, sinalizando assim que existe 

um amplo campo de pesquisa a ser explorado nos estudos organizacionais. 

 Não obstante, além das contribuições feitas no âmbito acadêmico e teórico, essa 

pesquisa também fornece informações importantes para os atores que compõem o Campo 

Organizacional da Carcinicultura do RN. Ao revelar aspectos da realidade organizacional que, 

em muitos casos, passam despercebidos dos sujeitos que a constroem, e ao oferecer um 

contraponto ao discurso organizacional das associações de classe mais representativas do 

setor, esse estudo pode prover referências valiosas tanto para aqueles que já atuam na 

Carcinicultura como para aqueles que desejarem empreender seus esforços no 

desenvolvimento dessa atividade. 

 No que tange a construção de conhecimento sobre a Carcinicultura, esse estudo 

também credencia-se como uma valiosa contribuição, haja vista que, ao utilizar o conceito de 

Campo Organizacional como nível de análise, acabou estendendo os achados de uma série de 

pesquisas anteriores que já haviam abordado a Carcinicultura do RN em suas investigações, 

mas que, por sua vez, detiveram-se exclusivamente sobre uma determinada organização 

(BALDI e LOPES, 2009), díades de relacionamento (ROCHA, 2008) ou sobre alguns casos 

específicos (CARDENAS, 2007). 
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 Além disso, a pesquisa também se diferencia dos estudos anteriormente realizados em 

um aspecto: se deteve sobre as Estratégias de Comercialização de um modo geral, sem 

segmentá-las em um ou outro tipo de Estratégia, como recentemente o fizeram Fernandes, 

Lopes e Vianna (2008), que, em suas análises, ativeram-se apenas às Estratégias de 

“agregação de valor”; como Baldi e Lopes (2009), que mostraram as Estratégias de Inovação 

utilizadas por uma única empresa - a Primar orgânica -; ou como Cardenas (2007), que 

abordou unicamente as ações cooperativas da Coopercam e da Unipesca. 

 Entretanto, é importante notar que, por se tratar de um estudo exploratório, essa 

pesquisa pode ser considerada como o começo de investigações mais aprofundadas a respeito 

do fenômeno em questão. Portanto, sugerem-se algumas recomendações, tanto para a prática 

gerencial no Campo da Carcinicultura do RN, com destaque para as Estratégias de 

Comercialização, como para os futuros estudos que abordem o relacionamento entre Campo 

Organizacional e Estratégia. 

 No que tange às recomendações de cunho “prático”, sugere-se que, para que o setor 

consiga produzir camarão com valor agregado, é necessário estabelecer ações cooperativas 

com empresas de grande porte, como Sadia e Perdigão, por exemplo. Empresas que, por 

terem capacidade de processamento, distribuição, marca reconhecida nacionalmente e canais 

de venda consolidados, são capazes de abrir mercado para produtos de camarão com valor 

agregado. Afinal, como revelou o estudo empreendido por Munir (2005) no Campo 

Fotográfico Digital nas últimas décadas, as mudanças nos hábitos de consumo são induzidas 

pela ascensão de novas tecnologias, pela desinstitucionalização de antigas práticas e, 

sobretudo, pela entrada de novos atores no campo. 

 Já no que se refere às recomendações aos futuros estudo, sugere-se que se explorem 

separadamente cada período da trajetória evolutiva do Campo Organizacional da 

Carcinicultura do RN - início, “boom” e crise -, aprofundando assim o conhecimento sobre 

cada um desses momentos. E, além disso, a utilização de abordagens e metodologias que 

captem com maior profundidade os jogos de poder ocorridos no Campo, tais como as 

contribuições de Pierre Bordieu (1977), que introduz o elemento político na discussão e o 

poder como variável central para a compreensão dos processos de mudança nos campos 

organizacionais, ou ainda, de Clegg (1989) e Fligstein (2007). Autores esses, que, segundo 

Lopes (2007), mostraram como a lógica dominante muda dentro de um campo, quebrando 

assim a visão de que trata-se de um processo natural. 
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 Isso não implica dizer, todavia, que o Conceito de Campo consiste no único nível de 

análise que propicia uma compreensão dos fenômenos que perpassam a realidade 

organizacional e, mais especificamente, das Estratégias Organizacionais. Para verificar os 

padrões estruturais vigentes, as ações que eles possibilitam e limitam, quais significados são 

construídos, modificados e reproduzidos pelos atores para responder às circunstâncias 

ambientais, sugere-se que a atenção seja direcionada para o papel do agente individual, pois é 

preciso explicar em que condições os atores podem agir como empreendedores institucionais, 

ou seja, em que condições atores podem agir estrategicamente face às pressões institucionais 

nas quais eles estão imersos (WASHINGTON e VENTRESCA, 2000). 

 Por fim, cumpre destacar que essas sugestões são divididas apenas por fins de 

organização: tanto aquelas de cunho “prático” devem interessar àqueles que empreenderam 

seus esforços de pesquisa no Campo estudado, como aquelas de cunho “teórico” devem ser 

observadas pelos sujeitos envolvidos diretamente com o desenvolvimento da atividade 

Carcinicultora. Afinal, como diria Morgan (1996. p.15), “administradores precisam 

desenvolver suas habilidades na arte de “ler” as situações que estão tentando organizar ou 

administrar”. 
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ANEXO A: ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADO PELO GRUPO DE PESQUISAS 

RECARCINE. 

 
OBS.: VERIFICAR SE A EMPRESA DISPONIBILIZA ALGUM TIPO DE MATERIAL 

COM OUTRAS INFORMAÇÕES, POR EXEMPLO, FOLDER. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS (DADOS DE IDENTIFICAÇÃO) 
 

NOME DA ORGANIZAÇÃO: 
 
ANO DE FUNDAÇÃO:  
 

ENDEREÇO:  
   

  

 
TELEFONE:  
 

NOME DO RESPONDENTE:  
CARGO: 
CARACTERÍSTICAS DO RESPONDENTE: 
 

 
N° DE HECTARES DA FAZENDA: 
PRODUTIVIDADE:  
 
ESTRATÉGIA 
 

1. SUA EMPRESA REALIZA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO? 
� SIM � NÃO 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 
ADMINISTRATIVAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO  

 
Base de Estudos e Pesquisas em Estratégias e Políticas 

de Gestão - BEPEGE 
 

 

 

 

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico  

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA:  
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EM CASO AFIRMATIVO,  

APONTE COMO ESTAS ESTRATÉGIAS PODEM SER CARACTERIZADAS SEGUNDO UM 
ASPECTO TEMPORAL (PODE MARCAR MAIS DE UMA) 

� CURTO PRAZO   
� MÉDIO PRAZO  
� LONGO PRAZO 

2.  AS ESTRATÉGIAS DELINEADAS PELA EMPRESA SÃO EXECUTADAS 
CONFORME PLANEJADAS? 

� SIM � NÃO � PARCIALMENTE 

 

3. QUAIS OS ATORES ABAIXO SÃO CONSIDERADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTRATÉGIAS DELINEADAS PELA SUA EMPRESA? 

� EMPRESAS CONCORRENTES � ONG´S 

� FORNECEDORES � ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 
� CLIENTES 
� GOVERNO 

� AGÊNCIAS REGULADORAS 
� OUTROS: 

_________________________________ 

4. RELATE AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS (DE PRODUÇÃO E DE 
COMERCIALIZAÇÃO) DESENVOLVIDAS PELA SUA EMPRESA AO LONGO DE SUA 
HISTÓRIA E O QUE MOTIVOU A SUA REALIZAÇÃO? 
 
1. ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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5. A SITUAÇÃO NA QUAL A SUA EMPRESA SE ENCONTRA EM TERMOS DE 
POSICIONAMENTO NO MERCADO E FATURAMENTO É RESULTADO DE 
ESTRATÉGIAS DELINEADAS NO PASSADO?  

� SIM 
� NÃO: POR QUÊ? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________ 

6. COMO O SR. AVALIA AS ESTRATÉGIAS DELINEADAS PELA SUA EMPRESA? 

� TOTALMENTE BEM SUCEDIDAS 
� PARCIALMENTE BEM SUCEDIDAS 
� PARCIALMENTE FRACASSADAS 
� TOTALMENTE FRACASSADAS 
 

7. COMO O SR. AVALIA AS ESTRATÉGIAS DELINEADAS PELO SETOR ? 

� TOTALMENTE BEM SUCEDIDAS 
� PARCIALMENTE BEM SUCEDIDAS 
� PARCIALMENTE FRACASSADAS 
� TOTALMENTE FRACASSADAS 

 

8. EM QUE MEDIDA AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA SUA EMPRESA SE 
PARECEM COM AS DE SEUS CONCORRENTES:  

� TOTALMENTE 

� PARCIALMENTE 
� NUNCA 
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9. ENUMERE POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA AS MUDANÇAS QUE AFETARAM AS 
ESTRATÉGIAS NO SETOR? 

 
� ALTERAÇÕES CAMBIAIS 
� MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
� IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS LEIS 
� AUMENTO DA CONCORRÊNCIA 
� MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE CONSUMO 
� GERAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO 
�  OUTRAS  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 

11. SUA EMPRESA É ASSOCIADA DA ABCC? EM CASO AFIRMATIVO, QUAL 

A IMPORTÂNCIA DA ENTIDADE PARA SUA EMPRESA E PARA O SETOR? 

 

12. SUA EMPRESA É ASSOCIADA DA ANCC? EM CASO AFIRMATIVO, QUAL 

A IMPORTÂNCIA DA ENTIDADE PARA SUA EMPRESA E PARA O SETOR? 

10. QUAIS AS AÇÕES/ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA EMPRESA PARA SE 

ADAPTAR A ESSAS MUDANÇAS? 

� redução de impostos e outros incentivos fiscais 
� focar no mercado interno 
� fazer agregação de valor 
� vender diretamente na fazenda 
� trabalhar com outros produtos da aquicultura 
OUTROS (Descrever): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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ANEXO B: ROTEIRO DE ENTREVISTA COMPLEMENTAR APLICADO EM 2008. 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

CARACTERIZAÇÃO 
 
NOME DO ENTREVISTADO: 
 
EMPRESA ONDE ATUA: 
 
CARGO OCUPADO PELO RESPONDENTE: 
 
TEMPO NO MERCADO: 
 
TEMPO DE ATUAÇÃO DO MESMO NA CARCINICULTURA: 
 
 

ESTRATÉGIA 
 
 
1) A EMPRESA TRABALHA COM QUAIS PRODUTOS? 

(   ) c/ casca 
(   ) filé 
(   ) buterfly 
(   ) cozido 
(   ) pratos semi-preparados 

 
2)  A EMPRESA COMEÇOU COMERCIALIZANDO COM QUEM? ISTO AINDA SE 

MANTÊM OU HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO AO LONGO DO TEMPO? 
 

3) SE SIM, QUAIS FORAM ESTAS ALTERAÇÕES? QUAIS OS MOTIVOS? FOI UMA 
DECISÃO ISOLADA OU FOI ADOTADA PELO SETOR DE UM MODO GERAL? 
 

4) ALGUNS RELATOS CONVERGEM EM RELAÇÃO AS DIFERENÇAS EXISTENTES 
ENTRE OS PRODUTOS QUE SÃO COMERCIALIZADOS EM CADA MERCADO 
(EUROPEU, AMERCIANO, NACIONAL, ETC...). HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO 
RECENTE NOS ÚLTIMOS ANOS? COMO ISSO TEM IMPACTADO NAS 
ESTRATÉGIAS DA EMPRESA? 
 

5) PODERIA FAZER UM BREVE RELATO DAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE 
COMERCIALIZAÇÃO ADOTADAS PELA EMPRESA AO LONGO DE SUA 
HISTÓRIA? O PERÍODO, COMO CHEGOU ATÉ ELA? AS SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS? 

 
a)  
 
b)  
 
c)  
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d)  
 
e)  

 
6) O SR. GOSTARIA DE DESTACAR ALGUMAS ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS 

NESTE PROCESSO? PROCESSADORES, ASSOCIAÇÕES DE CLASSE, 
COOPERATIVAS, GOVERNO? 

 
7) QUAIS OS FATORES ECONÔMICOS, POLÍTICOS, CULTURAIS, DA 

CONCORRÊNCIA, DA ENTRADA OU SAÍDA DE NOVOS PROCESSADORES OU 
SAÍDA QUE AFETAM OU AFETARAM SIGNIFICATIVAMENTE AS SUAS 
ATIVIDADES? 

 
8) AO LONGO DA HISTÓRIA, HOUVE ALGUMA ESTRATÉGIA QUE EMPRESA 

PRETENDIA IMPLEMENTAR MAS NÃO CONSEGUIU? OU ATUALMENTE, 
EXISTE ALGUMA AÇÃO EM CURSO? SE SIM, COMO ANDA? QUAIS AS 
DIFICULDADES TÊM ENCONTRADO? EXISTE MAIS ALGUÉM ENVOLVIDO? SE 
SIM, QUEM E COMO? 

 
9)  A EMPRESA REALIZA UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DE CURTO, 

MÉDIO OU LONGO PRAZO? 
 
10) (SE SIM) AS AÇÕES DELINEADAS NESTE DOCUMENTO, CHEGAM A SER 

CUMPRIDAS? 
 
11) (SE NÃO) QUAIS AS CAUSAS VOCÊ ATRIBUI PARA ISTO OCORRA? QUAIS OS 

PRINCIPAIS ENTRAVES NA EXECUÇÃO DOS PLANOS DELIBERADOS PELA 
ORGANIZAÇÃO? 

 
12) A SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA CORRESPONDE AO QUE SE 

VISLUMBRAVA NO PASSADO? DIGO, ELA CORRESPONDE AS EXPECTATIVAS 
DOS GESTORES (FORMALMENTE REGISTRADAS EM UM PLANO OU NÃO)? 

 
13) AS ESTRATÉGIAS DELINEADAS PELAS SUAS EMPRESAS SE ALINHAM COM 

AQUELAS ADOTADAS NO SETOR DE UM MODO GERAL? SE NÃO, PORQUÊ? 
 
14) EM QUE ASPECTOS ELAS SE DIFERENCIAM OU CONVERGEM UMAS COM AS 

OUTRAS? 
 
15) QUAL O PAPEL DA ABCC E DA ANCC NO DESENVOLVIMENTO DA 
ATIVIDADE AQUI NO RN? 
 
16) QUAL O PAPEL DO GOVERNO? 
 
17) QUAL O PAPEL DA INICIATIVA PRIVADA? EXISTE INTERAÇÃO ENTRE OS 
PRODUTORES? 
 
18) E O CLUSTER, COMO O SR. VÊ A ATUAÇÃO DO CLUSTER? 


