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Introdução
Em diversos mercados, o macro e microssistema exerce grande influência, como no caso das cadeias agroindustriais. As ações 
nacionais e internacionais impactam diretamente em todos os elos da cadeia produtiva, cabe aos agentes, reformular 
estratégias que possibilitem o melhor aproveitamento das transações de mercado. Para isto, a adoção de medidas como, 
análise ambiental, gestão de recursos, valorização e desvalorização do câmbio, taxas e subsídios, e políticas públicas 
intervencionistas, são itens que auxiliam para melhorar a competitividade. Neste sentido, o suporte de ferramentas que 
possibilitem a identificação destes resultados, são imprescindíveis. Assim, a Matriz de Análise de Política (MAP), apresenta-se 
como uma metodologia que evidência o desempenho da eficiência competitiva e mensura a influência das políticas públicas 
diante dos processos produtivos. Possibilita a identificação dos benefícios e entraves, analisa os diversos elos do processo e 
promove uma visão sistêmica.

Objetivo
Demonstrar a relevância da utilização da MAP para mensuração da competitividade de uma cadeia produtiva agroindustrial. 
Avaliar a influência que as políticas públicas exercem sobre a cadeia e seus elos, possibilitando a identificação de entraves no 
processo produtivo e promovendo subsídios para tomada de decisão.

Material e Métodos
Para a execução deste estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas referente a MAP, e sua aplicação em cadeias 
agroindustriais. As pesquisas se deram na base acadêmica do portal de periódicos da Capes Web Of Science. Entre os meses 
de maio e junho de 2020. Para a identificação dos artigos no banco de dados, buscou-se temas como: Matriz de Análise 
Política, políticas públicas, cadeias agroindustriais, competitividade, eficiência, tomada de decisão. Quanto aos estudos 
científicos, foram analisadas as aplicações da metodologia em diferentes cadeias apresentadas, a valoração dos elos presentes 
no processo produtivo e posteriormente os resultados encontrados pelos autores. A presença ou ausência de políticas públicas, 
distorções ou benefícios de mercados provocada pelas mesmas, eficiência e competitividade da cadeia no setor, as ações 
internacionais que impactam diretamente na formação de preços para a compra de insumos e do produto final.

Resultados e Discussão



Constatou-se que a MAP trata-se de um método quantitativo que possibilita a identificação dos incentivos e desincentivos 
decorrente de políticas públicas presente no mercado. Alvim e Junior (2005) observou a possibilidade de transferência negativa 
de aproximadamente 17% ao produtor de soja de Mato Grosso do Sul, caso não houvesse a implementação de políticas de 
taxação (ICMS), quando comparado aos preços do mercado externo. Da mesma forma, Fagundes et al., (2013) verificou que 
para os produtores de soja do estado, houve taxação, sendo cabível a indicação de políticas públicas que viabilizem condições 
econômicas favoráveis. Ainda assim, os dois estudos evidenciaram a competitividade positiva do setor. Para Souza et al., 
(2016) a competitividade da cadeia do arroz no Rio Grande do Sul, foi comprometida pelas falhas de mercado e elevadas 
políticas tributárias do país, ainda segundo, é necessário a análise individual dos elos, neste, observou significativa diferença 
nos preços dos três ult

Conclusão
Conclui-se dessa revisão de literatura que a Matriz de Análise de Política (MAP), fornece a possibilidade de os agentes 
presentes em uma cadeia agroindustrial identificar e analisar a eficiência econômica, e influência que as políticas publicas 
exercem sobre a cadeia produtiva. A valoração de todos os elos existentes no processo e a identificação de pontos cruciais, dão 
subsídios para gerenciamento do planejamento estratégico e auxiliam na melhor alocação dos recursos, proporcionando a 
obtenção
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