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RESUMO
O estudo da cadeia produtiva da mandioca no Tocantins busca identificar, quais lacunas existem na
cadeia produtiva que tornam o Tocantins não competitivo na produção de mandioca. Portanto, a comparação
da cadeia produtiva da mandioca entre o Estado do Tocantins e o Estado do Paraná mostrará as lacunas
existentes no primeiro estado. Para tanto, utilizando-se do referencial teórico, Análise de Filière para
identificar a cadeia produtiva, e somando-se a este os dados comparativos da produção e produtividade,
evidenciando as diferenças entre os dois estados. Busca-se identificar com a análise comparativa das cadeias
produtivas entre os dois Estados através dos indicadores citados, a dinâmica existente entre as cadeias
produtivas da mandioca no Paraná e Tocantins.
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1 – INTRODUÇÃO
A produção a mandioca no Tocantins não possui uma cadeia de produção agroindustrial (CPA)
estruturada, logo a escolha deste seguimento se dá pela importância sócio-econômica que a mandioca possui
na cultura alimentar no Brasil. Como também, busca-se contribuir para o desenvolvimento da cadeia de
produção, tendo em vista a importância cada vez maior que a fécula assume no uso industrial. Portanto,
sendo a fécula originária de alguns tipos de raízes, tubérculos ou cereais, a fécula de mandioca se revela uma
das mais promissoras, uma vez que a raiz é produzida em todo território nacional.
Dentre os trabalhos que analisa a cadeia produtiva da mandioca no Estado do Tocantins,
caracterizando a estrutura de produção dentro destacam-se “Análise da Cadeia Produtiva da Mandioca do
Tocantins (FIETO/MERCOESTE, 2004)” e “Mandioca” (JUCÁ, 2006), descrevendo a produção, o produtor
da raiz, delineando as técnicas de produção e distribuição do produto no mercado interno. Identificando desta
forma as fragilidades e falhas da cadeia de produção da mandioca dentro do estado, mas sem conseguir
responder a seguinte pergunta:
“É competitiva a cadeia de produção da mandioca no Tocantins?”
Logo a resposta desta pergunta parte da analise da competitividade da cadeia de produção da
mandioca no Estado do Tocantins, e para tanto, o primeiro passo será a caracterização da cadeia produtiva da
mandioca do Estado do Tocantins, e em seguida comparar os indicadores de produção e produtividade desta
com a cadeia produtiva agroindustrial da mandioca do Paraná, um dos principais produtores do país.
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Entretanto a escolha de realizar comparações com o Estado do Paraná deve-se por este possuir uma das
maiores produção de mandioca do país, possuindo também um grande número de fecularias.

2 – METODOLOGIA
Através de pesquisas bibliográficas em relação às características da cadeia produtiva do Estado do
Tocantins, tendo como fontes principais, informações dos trabalhos realizados pelo governo do Estado do
Tocantins por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins –
SEAGRO/TO e do MERCOESTE realizado pela Federação da Indústria do Estado do Tocantins - FIETO. Já
para o processo de análise da cadeia produtiva da mandioca foram utilizados dados e informações de sites e
artigos existentes na ABAM 1, CEPEA/ESALQ2, dentre outros, que permitiram aferir a cadeia de produção
Tocantinense com a Paranaense.
A escolha da analise de filiére como referencial deve-se pelo fato desta metodologia trabalhar com
indústrias agroalimentares, o que reflete o caso do presente estudo. Além disso, a análise de filiére ou de
cadeia de produção agroindustrial (CPA), é considerada também uma ferramenta estratégica para fomentar a
tomada de decisões tanto de agentes públicos quanto de privados. (ZYLBERSZTAJN et. al., 2000). Com
relação aos indicadores de preço, produção e produtividades do Tocantins e Paraná a fonte utilizada foi o
IBGE3, compreendendo o período que começa no ano de 2000 a 2006. Estes indicadores foram analisados
segundo sua evolução no tempo, envolvendo a produção total por ano, o preço médio por tonelada e a
produtividade como rendimento médio por hectare. Já os gráficos e tabelas foram direcionadas para os
seguimentos dos indicadores de preço, produção e produtividade, mostrando a evolução dos dois Estados no
período citado.

3 – FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS
3.1 – Filiére: Cadeia de Produção Agroindustrial (CPA) ou Agroalimentar - Origem,
Conceitos e Definições.
O conceito de filière surgiu na década de 60, na França e na Inglaterra, tendo como base fundamental
a disciplina Economia Industrial. Em decorrência de sua origem na Ciência Econômica, ela naturalmente se
desdobra em duas componentes: uma macroeconômica e outra microeconômica. Na maioria das publicações
francesas, o conceito de filière é utilizado como instrumento de análise macroeconômica. (OASHI, 1999).
Existe na literatura uma multiplicidade de significados acerca do conceito de filière. Os enfoques
variam geralmente de acordo com a análise feita pelo autor: alguns procuram ressaltar os aspectos
tecnológicos; outros enfatizam mais as estruturas
mercadológicas e existem ainda os que se detêm mais especificamente nas questões estratégicas.
(ZYLBERSZTAJN et al., 2000).
Na definição da cadeia produtiva, Parent apud Batalha (1997, p.39), a define como:
A soma de todas as operações de produção e de comercialização que foram
necessárias para passar de uma ou várias matérias-primas de base a um produto
final, isto é, até que o produto chegue às mãos de seu usuário (seja ele um particular
ou uma organização).

Uma cadeia de produção agroindustrial pode ser segmentada, de jusante a montante, em três
macrosegmentos, a comercialização, industrialização e a produção de matérias-primas. (BATALHA, 1997,
p.26)
Segundo Morvan apud Batalha (1997, p.38), a literatura aponta cinco principais utilizações para o
conceito de cadeia de produção. São eles:
1. Metodologia de divisão setorial do sistema produtivo. 2. Formulação e análise de
políticas públicas e privadas. 3. Ferramenta de descrição técnico-econômica. 4.
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Metodologia de análise da estratégia das firmas. 5. Ferramenta de análise das
inovações tecnológicas e apoio à tomada de decisão tecnológica.

De acordo com Perez apud Oashi (1999), a definição de filière como um conjunto de operações
técnicas constitui na concepção mais imediata e conhecida. Esse enfoque consiste em descrever as operações
de produção que transformam a matéria-prima em produto final ou semifinal. Dentro dessa lógica, a filière se
apresenta como uma sucessão linear de operações técnicas de produção. É oportuno abordar o benefício do
estudo de uma cadeia produtiva, que segundo Pires (2001, p.80),
[...] o maior benefício do estudo de uma cadeia produtiva é a possibilidade de
ampliação da compreensão do contexto onde as empresas estão inseridas, fazendo
com que as mesmas caminhem no sentido de ter uma visão sistêmica de sua
competitividade. No momento em que os atores regionais começam a perceber as
inter-relações existentes entre os diferentes elos da cadeia produtiva, os seus
“gargalos” começam a ficar mais claros, isto é, os pontos de estrangulamento da
competitividade regional e das próprias empresas, onde esforços conjuntos podem
produzir ganhos para todos os envolvidos.

Como uma filière depende da decisão de muitos atores que a integra, ela não pode ser considerada
um sistema acabado. Na sua abordagem sobre o assunto, Floriot (1986) mostra que a filiére, entendida como
um "sistema" se apresenta como um objeto a ser trabalhado. Trata-se de uma organização construída do
sistema produtivo, a partir de uma confrontação da ordem e da desordem que permite considerar ações
estratégicas de reorganização das inter-relações comerciais, industriais, tecnológicas e financeiras.
(OASHI,1999).

3.2 – Competitividade
A competitividade é o principal atributo da concorrência, empregado sem caráter científico, pode
receber contornos mais austeros influenciados pela teoria Schumpeteriana da concorrência. Dentro da visão
econômica, a concorrência foi explorada por várias correntes de pensamento, dentre elas:
1. Noção Clássica de Concorrência;
2. Concorrência em Marx;
3. Noção Neoclássica de Concorrência;
4. Concorrência Schumpeteriana;
5. Abordagem neo-Schumpeteriana;
6. A Importância da teoria Schumpeteriana de Competitividade para a concorrência.
Entretanto, este último item merece maior destaque neste trabalho, pois a competitividade e a
concorrência possuem como foco principal as ações estratégicas desenvolvidas nas atuações de mercado das
firmas. Sendo esta atuação dotada de teorias, bem como, de intervenções normativas e reguladoras, é no
mercado que se encontra a concorrência, ou mais especificamente, as características técnicas e produtivas e
de demanda dos produtos as quais definem as estruturas de competitividade. Segundo Kupfer (2002, p.428),
“...a concorrência e competitividade não surgem de forma espontânea [...] mas dependem de modo crucial da
adequação das condições ambientais, e por extensão, de medidas de política econômica”.

4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 – A Cadeia Produtiva da Mandioca no Estado do Tocantins
No Estado do Tocantins, de acordo com dados do IBGE (2006), todos os 139 municípios possuem
plantio de mandioca e, segundo com Jucá (2006),
A produção de mandioca do Estado é realizada basicamente por produtores
familiares que se caracterizam por uma produção destinada à comercialização innatura da raiz e a farinha de mesa, que são beneficiadas em casas de farinhas
rústicas e/ou agroindústrias de pequeno porte, para consumo próprio, venda em
mercados e feiras livres próximas às unidades produtoras.
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Ainda segundo ele, o sistema de produção da mandioca no Estado do Tocantins se apresenta com
quatro seguimentos:
1. A produção: É composta basicamente por produtores atomizados, por
estarem em unidades domesticas que empregam pouca ou nenhuma tecnologia
com baixo capital para investimento e uma pequena participação de mercado.
2. O processamento: Este ocorre após a colheita, para produção a farinha de
mesa sendo realizado em casas de farinas rústicas feitas de pau a pique as quais
não empregam tecnologias modernas. Também existem as casas de farinas
comunitárias, pequenas agroindústrias utilizam tecnologia moderna, motores
estacionários elétricos, para o descasque e trituração o que permite uma maior
produtividade.
3. A distribuição: Realizada diretamente pelo próprio produtor próximo das
unidades de produção em feiras livres diretamente ao consumido final a granel,
ou em sacos de 50 kg a intermediários, armazéns e mercadinhos.
4. Consumo: Os principais produtos neste caso são a raízes que pode ser
consumida in natura, e a farina de mesa utilizada para o consumo próprio e o
excedente é comercializada.

A SEAGRO/TO vem fomentando diversos projetos na cadeia produtiva da mandioca, inicialmente
com a implantação de casas de farinhas rústicas e atualmente com agroindústrias de pequeno porte, como é o
caso do “Projeto Integrado para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Mandioca no Município de
Brejinho de Nazaré”, realizado em 2007 em parceria com a Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré e
com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins - RURALTINS e a Associação de
produtores Rurais do Município de Brejinho de Nazaré. (JUCÁ, 2006). Outro projeto que vem se destacando
no panorama Estadual é o da APL da Mandioca na região meio norte do Tocantinense, realizado pelo
SEBRAE/TO, abrangendo os municípios de Arapoema, Bernardo Sayão, Colinas, Nova Olinda, Palmeirante
e Pau D’Arco, no qual o objetivo principal é oferecer qualificação aos produtores para o máximo
aproveitamento dos subprodutos da mandioca, como o caule e a raiz para alimentação animal, além do
incentivo para a produção de outros derivados. (SEBRAE/TO, 2007).

4.2 – A Cadeia de Produção da Mandioca no Tocantins e a Cadeia de Produção
Agroindustrial da Mandioca no Paraná.
Um dos trabalhos técnicos que retrata a fragilidade da cadeia produtiva da mandioca no Estado do
Tocantins foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins - FIETO por meio do projeto
MERCOESTE, no qual elaborou-se a caracterização da cadeia produtiva da mandioca no Tocantins e
identificou-se a existência de falhas/fragilidades no que se refere à Indústria de Equipamentos (cadeia
auxiliar), Indústria de Alimentos e Mercado Externo (cadeia principal). Lembrando que as falhas apontadas
no referido trabalho torna a cadeia produtiva da mandioca do Tocantins visivelmente menos dinâmica que a
cadeia de produção agroindustrial da mandioca do Paraná.
As figuras 01 e 02 apresentam as respectivas estruturas das cadeias produtivas do TO e PR
Cadeia Principal(CPr)

Cadeia Auxiliar(CAu)

Produtor de Mandioca

Transporte

Beneficiamento
Farinha de Mesa - Goma (fécula)

Instituições de P&D
Cooperativas
Distribuidor

Varejista

Indústria de Equipamentos (CAu)
Mercado Externo (CPr)

Consumidor Final

Indústria de Alimentos (CPr)

FIGURA 1 – Cadeia Produtiva da Mandioca no Tocantins
Fonte: FIETO/MERCOESTE.
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Na tabela 01 consta a produção da raiz de mandioca no ano de 2006 dos Estados do Tocantins e
Paraná, com informações a respeito da posição no ranking de produção da raiz em toneladas e o percentual
de participação em relação à produção total do Brasil.
TABELA 01 – Participação da produção de raiz de mandioca no total do Brasil
Ranking
3º
20º
Brasil

Unidade da Federação
Paraná
Tocantins

Produção de Raiz em ton
3.840.363
335.146
26.639.013

Percentual %
14,42%
1,26%
100%

Fonte: IBGE 2006

Em 2006, a produção de fécula de mandioca correspondeu a 65% da produção nacional caindo em
2007 para 56% equivalendo aproximadamente a 306 mil toneladas, mesmo com esta queda na produção o
Paraná continua a ser o maior produtor de fécula de mandioca. Ao analisar o consumo de fécula de mandioca
em 2007, o Paraná consumiu aproximadamente 20% da produção nacional e o Tocantins importou para
consumo 0,61%. (ALVES at. al.).
Cadeia Principal(CPr)

Cadeia Auxiliar(CAu)

Produtor de Mandioca

Indústria de Equipamentos (CAu)

Beneficiamento
- Farinha de Mesa - Goma (fécula)

Transporte
Instituições de P&D

Distribuidor

Cooperativas

Varejista

Mercado
Externo (CPr)

Consumidor Final

Tratores, Implementos Agrícolas, Fertilizantes, etc.

Indústria de Alimentos (CPr) e outras Fecularias

Indústria de Alimentos (CPr)
Varejistas, e Consumidor Final

FIGURA 02 - Cadeia Produtiva da Mandioca no Paraná
Fonte: Elaborada pelos autores.

Numa CPA de mandioca, um dos elos principais são as fecularias, que ficam a montante de todo um
complexo agroindustrial que utiliza a fécula como matéria prima em seus produtos. Dentre os setores que em
2007 mais demandaram a fécula de mandioca, estão os setores de alimentos, papel e papelão e têxteis.
(ALVES et. al., 2007).
Conforme a Figura 2, à jusante das Fecularias está o produtor da raiz de mandioca e a montante, as
indústrias que demandam a fécula. Logo, as fecularias servem de conexão entre o produtor e as indústrias
alimentícias, químicas, têxteis e etc, portanto, deve-se considerar o investimento em fecularias um setor
estratégico para o desenvolvimento de uma CPA da mandioca. O Paraná em 2001 detinha 59% das fecularias
em produção no Brasil, o que equivale a 43 unidades produtoras com capacidade instalada de 602.892 ton,
perfazendo 72% da capacidade instalada no Brasil. (SOUZA et al., 2005).
TABELA 02 – Comparação entre Paraná e Tocantins
Informação

Paraná

Tocantins

Fonte

Produtividade por
Hectare

A produtividade média de mandioca no período
de 2000 a 2007 foi de 21,40 toneladas

A produtividade média de mandioca no período
de 2000 a 2007 foi de 18,22 toneladas

IBGE (2008)

Área colhida de
mandioca

A área colhida média de mandioca no período
de 2000 a 2007 foi de 156.363 ha.

A área colhida média de mandioca no período
de 2000 a 2007 foi de 15.120 toneladas

IBGE (2008)

Produção de Raiz de
Mandioca

Produção média de mandioca no período de
2000 a 2007 foi de 3.338.583 ton.

Produção média de mandioca no período de
2000 a 2007 foi de 279.996 ton.

IBGE (2008)
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Amido

Produção de Amido 2006.
372.990 Toneladas

Não há registros

ABAM
(2007)

Fécula

Produção de fécula 2007. 306.133 Toneladas

Não há registros

ABAM
(2007)

Consumo de Fécula.

Participou com aproximadamente 20% do
consumo de fécula de mandioca do Brasil

Participou com aproximadamente 0,61% do
consumo de fécula de mandioca do Brasil

ALVES et.
Al. (2007)

Fecularias

Em 2001 haviam 73 fecularias no Brasil, das
quais 43 estavam no Paraná.

Não há registro

SOUZA
(2005)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para melhor compreensão das duas cadeias produtivas, a tabela 03 mostra as principais
características existentes no Tocantins e Paraná, as quais influenciam no desenvolvimento da cultura da
mandioca.

4.3 – A Produção e Produtividade no contexto Paranaense e Tocantinense no Período de 2000
a 2006
4.3.1 – Produção
No ranking de produção de mandioca brasileira no ano de 2006, o Estado do Pará é o 1º, seguido da
Bahia e do Paraná. A mandioca é produzida em todo o país, entretanto, não há homogeneidade de sua
produção entre os Estados. A Região Sul é a que mais vem se destacando nos últimos anos, apesar de não
possuir a maior produção, possui as maiores indústrias de fécula do Brasil. (MAPA, 2005).
O Estado do Tocantins apresenta uma produção nominal absoluta de 370 mil toneladas em 2006,
tendo dobrado sua produção nos últimos sete anos, mas apesar disso, no ranking geral encontra-se em 20º
lugar.
Na evolução apresentada acima, gráfico 01 e tabela 02, os Estados do Tocantins e do Paraná
apresentaram uma evolução positiva no período de 2003 a 2006, com taxas de crescimento de 61,36% e
1,61%, respectivamente. O crescimento elevado da produção pelo Estado do Paraná deveu-se principalmente
pelo aumento da demanda da mandioca para usos variados.
Segundo Alves et.al. (2008), “os principais setores compradores de fécula de mandioca no Brasil:
Frigoríficos, Papel e Papelão, Atacadista, Massa Biscoito e Panificação, Têxtil, Industria Química, Varejista,
exportação e outras Fecularias”.
TABELA 03 – Evolução da quantidade em toneladas de raiz de mandioca produzida no Tocantins e no
Paraná – período de 2000 a 2006
UF/ANO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tocantins

178.482

171.360

196.172

344.486

314.758

335.027

350.000

Paraná

3.777.677

3.615.321

3.455.667

2.380.000

2.966.636

3.308.000

3.840.363

Fonte: IBGE (2006).

4.3.2 – Produtividade
Na análise da cadeia produtiva da mandioca, a produtividade por hectare dos Estados do Paraná e
Tocantins mostram uma proximidade a partir de 2003, motivado pela criação de vários órgãos a nível federal
e estaduais, que propiciaram investimento em P&D e projetos para o setor. De um modo geral, o Governo
Federal tem dado maior visibilidade ao produto, o que pode ser observado por meio dos trabalhos divulgados
em diversos órgãos, como: EMBRAPA, CONAB, ABAM, tal como com a instalação da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva da Mandioca e Derivados, em 2004, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Além disso, os produtos derivados da mandioca vêm apresentando bons resultados na
fabricação de cosméticos, a exemplo dos produtos para cabelos da Haskell comercializados em todo o Brasil,
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na indústria têxtil para engomagem, na fabricação de papel, papelão, cola, tintas, produtos alimentícios
industrializados, como iogurtes, sopas, dentre outros.
TABELA 04 – Evolução do rendimento por hectare de raiz de mandioca produzida de 2000 a 2006
no Tocantins e Paraná
UF/ANO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tocantins

14,85

15,18

14,65

23,42

19,30

18,93

20,17

Paraná

20,66

20,92

23,95

21,45

19,69

19,93

22,20

Fonte: IBGE (2006).

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cadeia de produção agroindustrial da mandioca do Paraná, por não ter as mesmas lacunas da
cadeia de produção da mandioca do Tocantins, possui uma dinâmica diferenciada em todo processo de
produção. Destaca-se por possuir um grande número de indústrias agroalimentares e como consequência
disso, ocorre o reflexo na produção da raiz de mandioca, com a maior demanda das fecularias para a
produção da fécula para as indústrias à jusante. Já em comparação com o Estado do Tocantins, a
inexistência de indústrias de alimentos e mercado externo provoca uma menor produção da raiz, imputando a
importação de féculas pelas indústrias agroalimentares.
No comparativo de produtividade, o Estado do Tocantins possui resultados animadores e não muito
distantes dos alcançados pelo Paraná. Isto ocorre, como visto anteriormente, pelos investimentos
governamentais nos dois Estados e no Paraná, mais especificamente, por ter também investimentos Privados.
Sinteticamente, a cadeia da mandioca no Estado do Tocantins é competitiva em produtividade, mas
não é competitiva na produção, pois as falhas em sua cadeia produtiva, ou seja, a inexistência de indústrias
alimentícias e mercado externo desfavorecem a produção em escala, além de outros problemas como a baixa
qualificação dos produtores e a desorganização do setor.
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