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Utilização da Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray para alimentação na 

pecuária leiteira da região do Cerrado brasileiro 
 

Emanoel Sampaio Scartezini
1
 

 Marco Antonio Pinho Alves
2
 

 Wagner Anacleto Costa
3
 

Resumo 
 
A combinação de solos ácidos e clima predominantemente seco com longo 

período de estiagem, características predominantes do Cerrado do Planalto Central 
do Brasil, configura grande desafio aos pecuaristas que atuam nesta região, haja 
vista a necessidade de cultivar algumas plantas consideradas indispensáveis para a 
alimentação de ruminantes, em especial, para vacas leiteiras. Tal obstáculo sugere a 
busca de soluções alternativas, que embora não estejam apoiadas pela 
unanimidade dos pesquisadores que trabalham com alimentação de bovinos 
leiteiros, baseiam-se em alguns estudos cuidadosamente realizados a partir de 
experimentos cientificamente comprovados, e que pela importância de suas 
proposições, merecem destaque tanto no âmbito científico como no setor produtivo, 
onde cada agente avalia a viabilidade para aplicação do conhecimento produzido. 
Nessa perspectiva, merece destaque os estudos produzidos a respeito da Tithonia 
diversifolia (Hemsl) A. Gray (Aesteraceae), planta herbácea pertencente à família 
Asteraceae. Originária da América Central, a Tithonia é também encontrada na Ásia, 
África e América do Sul, onde, a depender da localidade, é conhecida como flor do 
mel, margaridão, girassol-mexicano, mini-girassol, mão-de-deus, botão de ouro e 
boldo-japonês. As informações sobre o seu valor nutricional e alimentício são 
escassas, contudo, estudos reportados permitem fazer inferências sobre seu 
potencial de uso para a alimentação de ruminantes em criatórios localizados na 
Região do Cerrado Brasileiro, devido a sua adaptação à região com características 
nutricionais mantidas para possível utilização em consórcio com a cana de açúcar, o 
milho, o sorgo e a mineralização adequada dos animais, beneficiando à atividade 
leiteira no período da seca, quando fornecida como feno e/ou veiculada à ureia 
pecuária.  
 
Palavras-chave: Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray. Agropecuária de Leite. 
Cerrado. 

 
Abstract 
 

The combination of acid soils and climate with long dry period are predominant 
features of the Cerrado region in the Central Plateau of Brazil, and sets a challenge 
to farmers who work in this area, given the need to cultivate the considered 
indispensable plants for feeding ruminants, in particular for dairy cows.  This barrier 
suggests the search for alternative solutions which, although not supported 
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unanimously by the researchers, but based on studies carefully carried from 
recognized scientific experiments, shows that the proposals' importance should be 
highlighted both in the scientific and in the productive sector, where each agent 
evaluates the feasibility of application of the knowledge produced.   From this 
perspective, it should be noted the studies produced about Tithonia diversifolia 
(Hemsl) A. Gray, herbaceous plant belonging to the Asteraceae family. Originally 
from Central America, Tithonia is also found in Asia, Africa and South America, 
where, depending on the location, is known as honey's flower, margaridão, Mexican 
sunflower, mini sunflower, god's hand, golden button and Japanese boldo. The 
information about its nutritional value are scarce, however, reported studies allow us 
to make inferences about its potential use for feeding ruminants from the Brazilian 
Cerrado region, due to its adaptation in the central highlands, maintaining nutritional 
characteristics for possible use in consortium with sugar cane-corn, sorghum, etc; 
and animals' adequate mineralization, benefiting dairy farming during the dry season, 
when used as hay and \ or intercropped with livestock urea. 
 
Keywords: Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray. Dairy farming. Cerrado. 

 
1 Introdução 
 

A suscetibilidade dos pecuaristas às intempéries advindas do clima, bem 
como oscilações decorrentes de mudanças no ambiente organizacional e 
institucional, traduz-se em risco à atividade de produção de leite no Brasil, devido o 
impacto desses em áreas sensíveis do processo produtivo, onde a alimentação 
adequada e o bem-estar animal figuram entre os fatores determinantes da eficiência 
do sistema de produção. 

Amplamente empregados na alimentação de bovinos, soja, milho e cana de 
açúcar são exemplos de commodities destinadas à exportação e sua precificação é, 
em geral, dada pelo mercado internacional. Neste ambiente prevalece a orientação 
advinda da comercialização por via Mercado de Futuros, onde Agentes atuam na 
função de investidores, influenciando diretamente o volume, preço e destino da 
produção mundial, além, é claro, do custo do produto para o consumidor doméstico, 
inclusive para os pecuaristas, que por sua vez precisam adquirir insumos para a 
alimentação de bovinos. E quando o consumo é para a manutenção de vacas 
leiteiras, torna-se relevante destacar a importância do uso de concentrados e 
volumosos, e os respectivos insumos na dieta dos animais para o alcance de nível 
satisfatório de produção de leite. 

Nesse contexto, tendo em vista a frequente incidência de eventos com 
influência na economia mundial e seus impactos na evolução do comércio exterior, 
há que se considerar o recente e costumeiro aumento do custo do milho, 
desproporcional, atingindo limites considerados insustentáveis para a manutenção 
de criatórios de animais de produção. 

Naturalmente, considerando o valor nutricional do milho para a alimentação de 
diversas espécies de seres vivos, é reconhecida a eficiência de dietas elaboradas 
com a adição de parcela adequada desse cereal, que pelo conjunto de elementos 
presentes em sua composição potencializa e orienta o volume de produção de leite 
de vaca. Contudo, em se tratando de pecuária de leite, torna-se relevante analisar a 
composição do custo total dessa importante atividade agropecuária. Assim, tem-se 
que o custo de produção de leite, geralmente relacionado à alimentação do rebanho, 
principalmente a aquisição de concentrados, pode superar 50% do preço bruto do 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    7 

 

leite. Os indicadores de desempenho da propriedade leiteira (relação vacas em 
lactação/total de vacas, produtividade da mão de obra permanente, produtividade do 
rebanho e produtividade da terra) devem ser avaliados no cálculo do custo de 
produção mensal do leite para alcançar o ponto de equilíbrio, onde a receita de 
vendas se iguala ao custo operacional total da atividade (EMBRAPA, 2012). 

Nessa perspectiva recebe atenção usos e experimentos realizados com a 
planta Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray, amplamente utilizada na alimentação de 
ruminantes na América Central e América do Sul, também objeto de estudo de 
pesquisadores brasileiros que indicam a viabilidade da planta para uso na pecuária 
leiteira do país. 

Vis-à-vis divergências sem efeito prático, onde se manifestaram opiniões 
contrárias ao uso da planta, prevalece o consenso de que a Tithonia é, além de 
alimento com características excepcionais para uso na agropecuária, planta 
adaptada ao clima seco e solos ácidos, predominantes do Cerrado do Planalto 
Central do Brasil, região onde pecuaristas enfrentam dificuldades diversas para 
manter a atividade em níveis financeiro e economicamente viáveis. Assim, 
referências bibliográficas que abordam os resultados de ensaios e análises 
bromatológicas com esta planta são também objetos de estudo neste artigo. 

A Tithonia diversifolia ganha importância quando recomendada para uso em 
criatórios localizados no Cerrado do Planalto Central do Brasil, onde devido ao longo 
período de estiagem torna-se oneroso e arriscado aos pequenos produtores de leite 
cultivar soja, milho e cana de açúcar. Sendo, neste caso, recomendado seu uso de 
forma consorciada com outros alimentos de maior custo, que podem e precisam ter 
sua parcela gradativamente reduzida sem, contudo, comprometer a produtividade do 
rebanho e a receita ao produtor. Pelo contrário, espera-se aumentar a produção e 
receita do leite. 

Essa meta, “aumento gradativo da produção e da receita advinda do leite”, 
sustenta-se não somente nas referências utilizadas nesse artigo, mas também na 
metodologia de análise empregada pelos autores do mesmo. Assim, conforme 
descrito no Capítulo 4.1 que é dedicado à análise do comparativo do custo de 
produção da Tithonia diversifolia em relação ao custo de outras cultivares 
tradicionalmente empregadas na alimentação de ruminantes, são destacados 
ganhos potenciais em se introduzindo a Tithonia no cultivo destinado à alimentação 
do rebanho, enquanto o Capítulo 4.2 destaca a economia esperada com a 
introdução da planta na dieta de vacas leiteiras. 

O Capítulo 5 é dedicado à apresentação de um plano para estimular o uso da 
Tithonia em regiões que reúnam características semelhantes ao ambiente descrito 
nas referências bibliográficas pesquisadas. Neste caso, segundo critérios de escolha 
adotados pelos autores do artigo, é sugerida a execução de um projeto em favor dos 
produtores de leite, base para implantação de um Programa de Difusão de Boas 
Práticas para Uso da Tithonia diversifolia, sendo o Distrito Federal apontado como 
localidade ideal para a realização do projeto piloto. 

Ao final, espera-se responder com este artigo à pergunta: “quais as possíveis 
contribuições da utilização da Tithonia diversifolia para a pecuária leiteira 
desenvolvida na Região do Cerrado no Planalto Central do Brasil?”. 

 
2 Metodologia 
 

Visando avaliar as potencialidades da planta Tithonia diversifolia (Hemsl) A. 
Gray (Flor do Mel) para uso na pecuária desenvolvida em regiões com 
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predominância de clima seco e solos ácidos situadas no Brasil, recorreu-se a análise 
de dados e informações disponíveis em referências bibliográficas, e adicionalmente, 
metodologias específicas de análise foram implementadas pelos autores, visando 
comprovar a viabilidade de uso da planta em região característica do Cerrado do 
Planalto Central do Brasil, o Distrito Federal. Assim, foram definidos os seguintes 
objetivos de estudo que seguem descritos e organizados em capítulos: 

 Levantar dados e informações que indicam a viabilidade econômica e 
financeira para uso da Tithonia diversifolia na pecuária leiteira - Pesquisar 
referências bibliográficas indicativas de benefícios econômicos de criatórios, 
utilizando a T. diversifolia como insumo para o manejo na pecuária de leite; 

 Propor métodos complementares de análises que expressam o 
potencial da Tithonia para uso no Distrito Federal e demais regiões onde o clima e 
solos se assemelham - Elaborar um sistema de avaliação capaz de apontar 
vantagens absolutas em se produzir a cultivar para fins de ganhos econômicos em 
criatórios de vacas leiteiras, sugerindo dieta adequada aos animais; 

 Propor a instituição de um programa de difusão de boas práticas de 
uso da Tithonia na pecuária leiteira - Propor a criação de um grupo de trabalho 
formado por pesquisadores da planta para a realização de ações compartilhadas, 
tais como: a) elaboração de um programa de capacitação que descreva o método de 
introdução da planta na alimentação de bovinos de leite; e b) produção de material 
instrucional sobre o cultivo e manejo da planta, bem como modos de utilização da 
mesma. 

Assim, do ponto de vista dos procedimentos técnicos (GIL, 1991), os aspectos 
metodológicos fundamentam-se na técnica de pesquisa bibliográfica, documental, 
experimental, levantamento, estudo de casos, pesquisa expost-facto, pesquisa-ação 
e pesquisa participante. 
 
3 Revisão de Literatura 
 

Visando fazer um apanhado de referências bibliográficas, foram levantados 
dados e informações que indicam a viabilidade econômica e financeira com o uso da 
Tithonia, sua finalidade na produção animal, tratos culturais e manejos que 
objetivam maior produtividade de forragem, bem como referências de análises 
bromatológicas realizadas. 
 
3.1 Levantamento de dados e informações que caracterizam a Tithonia 
diversifolia e indicam o potencial e a viabilidade econômica e financeira com 
seu uso na pecuária leiteira 
 

O estudo Potencial forrageiro da Tithonia diversifolia na alimentação animal, 
Reis et al. (2015a), destaca-se pela abrangência da pesquisa bibliográfica realizada 
pelos autores e sua capacidade de sintetizar e organizar os dados e informações 
que expressam o potencial da planta para a alimentação de animais, especialmente 
ruminantes. Assim, por se tratar de um estudo que referencia as mais consagradas 
pesquisas sobre o assunto e seus autores, tornou-se parâmetro para avaliação de 
aspectos relacionados à caracterização e usos da planta. 

Ao analisar a Tithonia diversifolia por tipologia, Silva (2004) refere-se a uma 
planta herbácea pertencente à família Asteraceae. Prossegue Katto et al (1995 apud 
SILVA, 2004) e Akinola et al (2000 apud SILVA, 2004): 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    9 

 

A planta cresce de 1,5 a 5,3m de altura; os ramos crescem profusamente, e 
produzem diversas folhas simples alternadas, pecioladas, e em sua maioria com 7,0 
a 20 cm de cumprimento e, com 4,0 a 20 cm de largura. [...]. Com três a cinco 
lóbulos cuneados até subtruncarem na base a maioria decorrente na base do 
pecíolo, bordas serradas e pedúnculos fortes de 5 a 20 cm de cumprimento; 12 a 14 
flores amarelo brilhante ou alaranjadas de 3,0 a 6,0 cm de extensão [...]. Se 
estabelece naturalmente a partir da semente, e seu período pode ser anual, bianual 
ou perene, dependendo do habitat (Katto et al., 1995, Akinola et al., 2000).  

Castro et al (2010) afirmam que “Possui inflorescência disposta em capítulos 
com corola amarela que pode ser propagada por estacas ou sementes” e 
prossegue: 

A inflorescência se apresenta na forma de capítulo, composta por pequenas 
flores sesseis dispostas em um receptáculo convexo, protegido por brácteas com 
comprimento médio de 11 cm. As flores têm cor amarela brilhante ou laranja e sua 
corola é ligulada (PÉREZ, et al., 2009). 

São os mais variados nomes atribuídos à planta, segundo Pio Corrêa (1984 
apud CASTRO et al, 2010), tais como girassol comum, botão de ouro, girassol, 
mirassol, margaridão ou arnica da terra, flor amarela, margaridão amarelo, boldo 
japonês, unha de gavião e especialmente no Brasil, conhecida como girassol 
mexicano, flor do Amazonas e margaridão. 

Para explicar a capacidade de adaptação da planta em solos ácidos e de 
baixa fertilidade Ruíz et al (2014a apud REIS et al,) destaca que o grande volume de 
suas raízes permite a absorção de nutrientes do solo mesmo que em pequenas 
proporções ou em áreas distantes do local do plantio. O seu potencial adaptativo 
possibilita que a planta seja encontrada ao nível do mar de até 2400 metros de 
altitude, precipitação entre 800 e 5000 mm/ano e em solos ácidos de baixa 
fertilidade. 

O método de plantio da Tithonia diversifolia é descrito por Muoghalu e Chuba 
(2005a) que explicam: 

A T. diversifolia pode ser propagada por meio de sementes ou partes 
vegetativas. As sementes dessa espécie apresentam baixa germinação logo após 
serem colhidas no campo, porém há um aumento constante da taxa de germinação 
das sementes, podendo chegar até 97,5% aos quatro meses após a colheita 
(MUOGHALU; CHUBA, 2005). 

Muoghalu e Chuba (2005b apud SOUZA JÚNIOR 2007) observam que “a 
propagação dessa espécie pode realizar-se por estacas ou sementes, entretanto, as 
sementes de Tithonia diversifolia apresentam uma dormência antes de germinarem”. 

Rios (1997 apud KATO, 2016) afirma tratar-se de uma espécie com boa 
capacidade de produção de biomassa, rápido crescimento e baixa demanda de 
insumos e manejo para o seu cultivo. Ademais apresenta características nutricionais 
importantes para ser considerada como espécie com potencial em alimentação 
animal. 

Segundo Ambrosano et al (1996 apud SOUZA JÚNIOR, 2007) o potencial da 
Tithonia diversifolia como espécie para adubação verde é evidenciado quando 
observados os valores para P e K, uma vez que os teores observados em 
comparação às crotalárias, feijão guandu, labelabe e mucunas, são superiores. 
Surge, assim, como alternativa para a prática em pequenas propriedades ou em 
sistemas de produção orgânica. 

Ao caracterizar a Tithonia diversifolia Souza Júnior (2007a) observando que 
apesar da escassez de informações sobre o valor nutritivo da planta, os estudos 
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permitem inferir sobre seu potencial de uso, visto que sua folhagem se caracteriza 
por apresentar boa aceitabilidade e altos teores de proteína, devido a várias razões, 
dentre as quais o conteúdo de nitrogênio, fósforo e a sua rápida degradabilidade e 
fermentação a nível ruminal. 
 
3.1.1 Tithonia diversifolia com a finalidade de produção animal 
 

Prosseguindo com a análise do estudo Potencial forrageiro da Tithonia 
diversifolia na alimentação animal, Fernandes et al (2003 apud CALSAVARA et al, 
2016) e Santos et al (2011 apud CALSAVARA et al, 2016) afirmam que diante da 
deficiência na produção de gramíneas tropicais, tem sido recomendado o uso de 
cana-de-açúcar e de silagem de milho e sorgo como volumoso. Dentre as espécies 
com potencial para suprir esse déficit destaca-se a Tithonia diversifolia, apesar de 
depender de resultados que confirmem seu potencial forrageiro em determinadas 
condições edafoclimáticas e de manejo. 

Fator relevante a ser considerado consiste no comparativo do rendimento da 
T. diversifolia com o rendimento da cana de açúcar em nível de produção de 
biomassa verde, revelando haver uma expressiva vantagem da primeira em relação 
à segunda, justifica Reis et al (2015b), como segue: 

Apresenta alto potencial produtivo, em sete cortes anuais sob condições de 
campo em região de trópico úmido na Ásia a titonia ultrapassou 170 t-1 ano-1 de 
biomassa verde que correspondeu a 25 ha-1 ano-1 de massa seca de forragem, 
adubação somente com 10 ha-1 ano-1 esterco bovino (SAO et al., 2010). Ao 
comparar com a produtividade média estimada de cana-de-açúcar na safra 
2013/2014 no Brasil de 73 t ha-1 (CONAB, 2013) fica explicito o potencial produtivo 
desta planta, já que o cultivo da cana tem uma demanda em geral de uso de 
insumos externos elevada para alcançar valor superior a 100 t ha-1 de produção de 
massa verde (ORLANDO FILHO, 1993) com qualidade nutricional inferior a T. 
diversifolia (SHAYO; UDEN, 1999). 

Ruíz et al (2014b) destaca o potencial da T. diversifolia a partir de 
experimentos realizados no centro-oeste de Cuba, onde se observou que a 
utilização da planta, com seis semanas de idade, como adubação verde, produziu 12 
toneladas/ha de massa verde, em um único corte, durante o processo de seleção de 
materiais com potencial para introdução na produção animal. 

Buscando evidenciar o potencial da planta, Reis et al (2015c) elaboram um 
demonstrativo que evidencia vantagens absolutas da T. diversifolia em comparação 
a forrageiras normalmente oferecidas aos ruminantes (Tabela 1), destacando o 
excelente volume de produção de biomassa aliada a folhas que apresentam valores 
elevados de proteína. E observam: 

A produtividade de biomassa aliada as folhas que apresentam valores 
elevados em teor de proteína e inferior de fibras evidencia o potencial da T. 
diversifolia em relação á várias forragens tropicais. Assim, em estudos de 
suplementação na alimentação de ruminantes com T. diversifolia e feno de 
Brachiaria ruzizienses (Tendonkeng et. al., 2014), feno Panicum maximum (Odedire; 
Oloidi, 2014) e palha de milho (Wambui et al., 2006) demonstrou-se que a parte 
aérea da T. diversifolia é nutricionalmente adequada como suplemento em dieta de 
gramíneas tropicais de baixa qualidade. 

 
Tabela 1 - Comparação da Tithonia diversifolia com forrageiras normalmente 

oferecidas aos ruminantes em função de sua composição química 
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ALIMENTOS 
MS MM PB EE FDN 

FONTE 
  %   

Estilosante 33,1
1
 6,2

2
 16,2

2
 5,6

2
 47,5

2
 

1
Silva et al., 2009 

2
Morgado et al., 2009 

Cana-de-açúcar 28,46 2,87 2,62 - 39,74 Cruz et al., 2014 

Amedoim Forrageiro 24,5
1
 7,9

2
 18

2
 1,9

2
 46,9

2
 

1
Silva et al., 2009 

2
Morgado et al., 2009 

Leucena 26,8 9,6 32,6 4,9 75,9 Pirez et al., 2006 

Capim Braquiarão 26,6
1
 7,9

1
 6,9

1
 1,27

2
 68,0

1
 

1
Souza et al., 2007 

2
Chizzotti et al., 2005 

Capim Colonião 26,26
1
 9,8

1
 8,1

1
 8,72

1
 69,44

1
 

1
Odedire et. al., 2014 

Capim Elefante 14,58
2
 11,64

2
 11,36

1
 2,71

2
 67,96

1
 

1
Silva et al., 2002 

2
Pacheco et al., 2013 

Silagem de Sorgo 59,85 4,99 9,93 5,57 24,93 Cabral et al., 2003 

Silagem de Milho 54,31 5,66 15,23 2,68 36,52 
1
Costa et al., 2005 

Tithonia diversifolia 15
1
 14,14

1
 21,14

1
 4,0

1
 63,2

1
 

1
Odeidire et. al., 2014 

Gliricidia (feno) 18,47 9,36 13,9 12,3 38,56 Pacheco et al., 2013 

 
Nota: MS (Matéria Seca); MM (Matéria Mineral); PB (Proteína Bruta); EE (Extrato Etéreo); FDN (Fibra 
Detergente Neutro). 

Fonte: REIS et al.(2015d) 
 

Referindo-se à época e altura de corte da T. diversifolia, considerando sua 
composição química e variações do estado fenológico, Ruíz et al (2014c apud REIS 
et al, 2015) e Lezcano et al (2012 apud REIS et al, 2015) observam que: 

 
[...] a composição das plantas e também da T. diversifolia é afetada pela 

época de colheita, condições climáticas e tratos culturais. Assim, a realização de 
estudos para determinação da época e altura de corte, estado fenológico e demais 
fatores que influenciam nos melhores valores nutricionais da T. diversifolia. A 
composição química da T. diversifolia sofre variações acentuadas com o estado 
fenológico, época (RUÍZ et al., 2014) e também da quantidade de folhas (LEZCANO 
et al., 2012). 
 
3.1.2 Tratos culturais e manejo da Tithonia diversifolia objetivando maior 
produtividade de forragem 
 

Ruíz et al (2014d) por meio de seus experimentos apresentam relevante 
contribuição para o meio científico, relatando como deve ocorrer o manejo da planta 
com vistas à produtividade de forragem em nível elevado: 

Em estudos de avaliação do desenvolvimento agronômico, comportamento 
biológico e uso em sistemas pecuários de 29 acessos de T. diversifolia determinou-
se o espaçamento de 0,5 m entre sulcos, cortes altura entre 0,1 e 0,15 mm com 
intervalo de 60 e 80 dias para estação chuvosa e seca respectivamente para maior 
produtividade de forragem. Houve também caracterização para o pastejo de bovinos 
com espaçamento de 3 a 4 m entre linhas e altura de pastejo entre 1 e 1,5 m para 2 
UA com dois de ocupação e intervalo de 60 e 90 dias para o período chuvoso e seco 
respectivamente (RUÍZ et al., 2014). 
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3.1.3 Referências de análises bromatológicas realizadas e conclusões a 
despeito da oferta de Tithonia para vacas leiteiras 
 

Derivado do grego “broma” que significa alimento e “logos” que significa 
ciência, a bromatologia atua, entre outros segmentos, desde o controle de qualidade 
do alimento até o seu armazenamento. A mesma tem como função a análise dos 
alimentos, detalhando sua composição química, seu valor nutricional, seu valor 
energético, suas propriedades físicas e químicas, quais são seus efeitos no 
organismo, verificar se estes alimentos estão contaminados com elementos tóxicos, 
se contém aditivos, e qualquer outra substância que pode alterar a qualidade do 
alimento.  (MARTINEZ, 2016) 

São abordados no estudo de Souza Júnior (2007b) os experimentos 
realizados por meio de análise bromatológica onde se relatou a presença de 
componentes da T. diversifolia favoráveis à suplementação alimentar dos animais, 
como seguem: 

Em uma avaliação realizada sobre o conteúdo de nutrientes de Tithonia 
diversifolia (folhas, pecíolos, flores e caule até 1,5 cm de diâmetro), em 
cinco fases de desenvolvimento, Navarro e Rodriguez (1990), encontraram 
que a matéria seca variou de 13,5 a 23,23% e a proteína bruta oscilou entre 
14,84 e 28,75%, sendo que os valores mais baixos de proteína foram 
encontrados em estados avançados da floração (89 dias), enquanto que na 
fase de crescimento avançado (30 dias) e de prefloração (50 dias), se 
encontraram os valores mais altos de proteínas. Os conteúdos de proteínas 
obtidos se encontram dentro dos valores encontrados por Devendra (1992), 
para folhas de 12 espécies de árvores (14 - 36,6%) e por Benavides (1994) 
em uma série de dados compilados de 24 espécies arbóreas e 22 
arbustivas (10,9 a 42,4%). 
 

Segundo Odedire et al e Ruíz et al (2014 apud REIS et al. 2015) a dieta 
sugerida aos ruminantes permitiram a seguinte formulação: 

 
A T. diversifolia seca e triturada pode ser uma fonte de volumoso de 
qualidade de para ruminantes. A inclusão de até 30% na dieta de caprinos 
em crescimento com a farinha de folhas de [titonia] como suplemento 
alimentar na época da seca promoveu bom desenvolvimento após seis 
semanas de tratamento (ODEDIRE; OLOIDI, 2014). A adição de farinha de 
[titonia] ao feno na alimentação de bezerros promoveu ganho médio diário 
de 761 g e após 120 dias de tratamento 113 kg de peso vivo por animal 
(RUÍZ et al., 2014). 
 

E objetivamente, corroborando com os objetos deste artigo, Mahecha et al 
(2005 apud REIS et al, 2015) concluiu, a despeito da pecuária leiteira, que o uso da 
Tithonia por meio de substituição parcial de alimentos concentrados pode ser 
interessante na alimentação de gado leiteiro, tendo em vista a manutenção da 
produção de da qualidade do leite após a adição dessa planta na dieta. 

Souza Júnior (2007c) informa utilização da Tithonia diversifolia na área 
agrícola, como adubo verde no melhoramento do solo e como atração de insetos em 
algumas culturas; na apicultura, como fonte de néctar; na área médica, como 
fitoterápico contra diversos males como hepatite e algumas infecções; na área 
nutricional, como complemento alimentar para animais. Também discorre sobre a 
utilidade da T. diversifolia na função de adubação verde, explica a presença de 
compostos químicos na planta e sua utilização em atividades farmacológicas, onde 
faz referência a todos os pesquisadores que colaboraram com a produção do 
conhecimento. Mas por se tratar de conteúdos com menor influência no objeto 

http://www.infoescola.com/quimica/substancia-quimica/
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central de pesquisa deste artigo, permanecerão limitados à citação. 
 
4 Proposta de métodos complementares de análises que expressam o 
potencial da Tithonia para uso no Distrito Federal e demais regiões onde o 
clima e solos se assemelham 
 

Em complemento ao estudo de Reis et al (2015e), por se tratar de região com 
características típicas do Cerrado Brasileiro, recorreu-se à metodologias específicas 
de análise que indicaram haver viabilidade para uso da Tithonia na pecuária leiteira 
do Distrito Federal, ocasião em que dois modelos analíticos foram elaborados pelos 
autores. O primeiro demonstra a incidência de vantagens absolutas no comparativo 
do custo de produção para cultivo da planta em relação ao custo de produção de 
outras culturas tipicamente utilizadas na alimentação de bovinos, e a segunda 
consiste na dieta ideal às vacas leiteiras com a introdução da Tithonia na 
alimentação das mesmas. 

Não é pretensão dos autores desse artigo que os resultados dessas análises 
metodológicas sejam considerados definitivos, mas buscam, contudo estabelecer 
parâmetros comparativos a fim de também suscitar discussões mais aprofundadas, 
quem sabe em estudos futuros, que de forma mais cabal possam finalmente 
confirmar a suspeita aqui apresentada.  

 
4.1 Modelo analítico baseado no cálculo da vantagem absoluta em se produzir 
Tithonia diversifolia quando confrontando o seu custo de produção ao de 
outras culturas tipicamente utilizadas na alimentação de bovinos 
 

Segundo Sandroni (1999), a vantagem absoluta consiste na:  
 

condição em que determinado produto ou serviço podem ser oferecidos 
com preços de custo inferiores aos dos concorrentes. Em geral, essa 
situação é criada pela especialização, mas, no caso de produtos agrícolas, 
a condição climática favorável é fundamental. 
 

O método empregado consistiu no cálculo da diferença de custos envolvidos 
na produção de duas culturas comparadas num total de quatro pares, no qual a 
Tithonia incidia em cada par e foi tida como base em todos os cálculos envolvidos. 
As figuras 1 a 4 descrevem as fórmulas de cálculos efetuadas. 

 
A Figura 1 abaixo apresenta o cálculo da diferença do custo de insumos e de 

serviços: 
Figura 1 - Cálculo da diferença do custo de insumos (CDI) e de serviços 

(CDS) 
 

CDI = (Custo Insumo Tithonia - Custo Insumo Cultura) 
CDS = (Custo Serviço Tithonia - Custo Serviço Cultura) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A Figura 2 abaixo apresenta o cálculo da vantagem absoluta: 

Figura 2 - Cálculo da vantagem absoluta (VA) 
 

VA = [ (∑ CDIs + ∑ CDSs Tithonia) - (∑ CDIs + ∑ CDSs Cultura) ] 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Figura 3 abaixo apresenta o cálculo da equivalência Tithonia x cultura: 
Figura 3 - Cálculo da equivalência Tithonia x cultura (ET%) 

 

ET% = [ (∑ CDI + ∑ CDS Tithonia) / (∑ CDI + ∑ CDS Cultura) ] x 100 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A Figura 4 abaixo apresenta o cálculo da vantagem relativa Tithonia x cultura: 

Figura 4 - Cálculo da vantagem relativa Tithonia x cultura (VR%) 
 

VR = 100 - { [(∑ CDI + ∑ CDS Tithonia) / (∑ CDI + ∑ CDS Cultura)] x 100 } 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
Isso posto, tomando por base o custo de produção calculado pela EMATER-

DF para o cultivo de alimentos também destinados à alimentação de bovinos, 
concluiu-se que a Tithonia diversifolia, quando utilizada em consórcio com a cana de 
açúcar e o milho, por exemplo, tende a produzir uma economia significativa nos 
gastos com insumos e serviços normalmente empregados na produção dessas 
culturas, podendo, em alguns casos, reduzir gradual e significativamente esses 
gastos (tabela 2 e 3, gráficos 1, 2 e 3). 

Em termos práticos o método utilizado para calcular a vantagem absoluta 
(Tabela 3) consistiu na elaboração de uma matriz que listou 31 itens de insumos e 
33 itens de serviços que incidem na produção de 04 cultivares selecionados, objetos 
do cálculo do custo de produção realizado pela EMATER-DF. São elas: Capineira 
(formação 1º ano + manutenção, ao custo de R$ 4.711,72); Canavial (formação 1º 
ano + manutenção, ao custo de R$ 10.150,90); Milho para silagem, ao custo de R$ 
5.111,00; e Sorgo para silagem ao custo de R$ 4.098,92. Todos convencionados ao 
custo para produção em 01 (um) hectare, cada um, totalizando, juntos, R$ 
24.072,54. 

Para efeito de análise, considerando a produção de Tithonia e dos demais 
cultivares comparados em área de mesmo tamanho (01 ha), estimou-se um custo 
para produção de Tithonia da ordem de R$ 2.295,00. Assim, utilizando uma planilha 
eletrônica elaborada a partir do Microsoft Excel 2010, foram efetuados cálculos que 
revelaram para cada item comparado a incidência dos insumos e serviços 
envolvidos na sua produção, o custo relativo de cada item e a diferença absoluta e 
relativa do comparativo um a um, conforme exemplificado no comparativo Tithonia 
versus Milho para Silagem, Tabela 3, e resumidamente Tithonia versus demais 
cultivares, Gráficos1, 2 e 3, como seguem: 

 
Tabela 2 - Custo total de insumos e serviços empregados no cultivo de 

culturas destinadas à alimentação de bovinos 
 

Cultivares Empregados na  
Alimentação de Bovinos 

Custo Total 

Insumos Serviços Total 

Capineira (formação e manutenção 1º ano) 
(1)

 R$ 1.521,72 R$ 3.190,00 R$ 4.711,72 

Canavial (formação e manutenção 1º ano) 
(2)

 R$ 3.185,90 R$ 6.965,00 R$ 10.150,90 

Milho para Silagem 
(3)

 R$ 2.351,00 R$ 2.760,00 R$ 5.111,00 

Sorgo para Silagem 
(4)

 R$ 1.698,92 R$ 2.400,00 R$ 4.098,92 

Total R$ 8.757,54 R$ 15.315,00 R$ 24.072,54 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos de demonstrativos sobre o custo 
de produção da bovinocultura - EMATER-DF (2014a). 
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Explicando a Tabela 2: 
 (1) Considerado a realização de 02 cortes; Considerado neste custo de 

produção os serviços pagos na forma de diárias. No caso da agricultura familiar 
muitos desses serviços podem ser realizados pelo próprio agricultor ou sua família, 
assim como na agricultura patronal por empregados assalariados. Então considere 
as particularidades de cada propriedade na elaboração do custo de produção. As 
indicações e/ou sugestões de adubação e fontes dos nutrientes recomendados não 
substituem a necessidade de análise de solo preliminar. As recomendações feitas 
são baseadas no histórico dos resultados das análises interpretadas pela empresa 
(EMATER-DF, 2014b); 

 (2) Consideramos neste custo de produção os serviços pagos na forma 
de diárias. No caso da agricultura familiar muitos desses serviços podem ser 
realizados pelo próprio agricultor ou sua família, assim como na agricultura patronal 
por empregados assalariados. Então considere as particularidades de cada 
propriedade na elaboração do custo de produção; Deve-se sempre realizar a análise 
de solo para que se realize o custo de produção baseado na necessidade real de 
insumos no solo onde se pretende trabalhar. A tabela acima é apenas uma sugestão 
(média) de adubação; As indicações e/ou sugestões de adubação e fontes dos 
nutrientes recomendados não substituem a necessidade de análise de solo 
preliminar. As recomendações feitas são baseadas no histórico dos resultados das 
análises interpretadas pela empresa; 

 (3) As indicações e/ou sugestões de adubação e fontes dos nutrientes 
recomendados não substituem a necessidade de análise de solo preliminar. As 
recomendações feitas são baseadas no histórico dos resultados das análises 
interpretadas pela empresa (EMATER-DF, 2014c); 

 (4) As indicações e/ou sugestões de adubação e fontes dos nutrientes 
recomendados não substituem a necessidade de análise de solo preliminar. As 
recomendações feitas são baseadas no histórico dos resultados das análises 
interpretadas pela empresa (EMATER-DF, 2014d). 

Tabela 3 - Tithonia diversifolia versus milho para silagem (equivalência e 
vantagem relativa, por insumos e serviços) 

CULTURA A SER 
PRODUZIDA EM ÁREA 
EQUIVALENTE A 1,00 

HECTARE 

TITHONIA DIVERSIFOLIA MILHO PARA SILAGEM 
TITHONIA 
VERSUS 
MILHO 

1/3 - INSUMOS QD. UNID. 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(A) QD. UNID. 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(B) 

CUSTO 
TOTAL 
(A-B) 

Corretivo (calcário + frete) 4,00 t 85,00 340,00     340,00 
Mudas de capim-de-corte 6,00 m³ 15,00 90,00     90,00 

Agrotóxico (triflumuron 480 
G/L) 

    0,10 l 133,00 13,30 -13,30 

Agrotóxico (sulfluramida))     1,00 kg 16,00 16,00 -16,00 
Agrotóxico (atrazina 200 G/L + 

metolachlor 300 G/L) 
    4,00 l 22,25 89,00 -89,00 

Agrotóxico (Lambda-cialotrina 
50 G/L) 

    1,00 l 141,00 141,00 -141,00 

Sementes de milho     15,00 kg 18,00 270,00 -270,00 

Lona dupla-face - 200 mm     1,00 
rolo 

(8x100 
m) 

302,00 302,00 -302,00 

Adubo mineral (04-30-16)     0,40 t 1.798,00 719,20 -719,20 
Adubo mineral (20-00-20)     0,50 t 1.601,00 800,50 -800,50 

Total Diferença (R$)    430,00    2.351,00 -1.921,00 
Vantagem Absoluta (R$)         -2.351,00 
Equivalência Tithonia (%)         18,29% 
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Vantagem Relativa (%)         81,71% 

2/3 - SERVIÇOS QD. UNID. 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(A) QD. UNID. 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(B) 

CUSTO 
TOTAL 
(A-B) 

Plantio e replantio 15,00 d/h 60,00 900,00     900,00 
Mudas 

(corte/seleção/tratamento) 
4,00 d/h 60,00 240,00     240,00 

Transporte (interno) 1,00 h/m 110,00 110,00     110,00 
Análise do solo 1,00 nd 65,00 65,00     65,00 

Prepara do solo (aração) 3,00 h/m 110,00 330,00 3,00 h/m 110,00 330,00 0,0 
Prepara do solo (gradagem) 2,00 h/m 110,00 220,00 2,00 h/m 110,00 220,00 0,0 

Plantio (mecânico)     1,00 h/m 110,00 110,00 -110,00 
Adubação (manual de 

cobertura) 
    2,00 d/h 60,00 120,00 -120,00 

Ensilagem - apoio     4,00 d/h 60,00 240,00 -240,00 
Agrotóxico (aplicação)     7,00 d/h 60,00 420,00 -420,00 

Ensilagem         -1.320,00 
Total Diferença (R$)    1.865,00    2.760,00 -895,00 

Vantagem Absoluta (R$)         -2.210,00 
Equivalência Tithonia (%)         67,57% 
Vantagem Relativa (%)         32,43% 

3/3 - TOTAL QD UNID 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(A) QD. UNID. 
CUSTO 
UNIT. 

CUSTO 
TOTAL 

(B) 

CUSTO 
TOTAL 
(A-B) 

Total Diferença (R$)    2.295,00    5.111,00 -2.816,00 
Vantagem Absoluta (R$)         -4.561,00 
Equivalência Tithonia (%)         44,9% 
Vantagem Relativa (%)         55,1% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos de demonstrativos sobre o custo 
de produção da bovinocultura (EMATER-DF, 2014e), submetidos a cálculos específicos. 

Base: Tithonia diversifolia. 

Concluiu-se, então, que: 
 Não obstante aos benefícios explicitados no tópico 3.1 (Levantamento 

de dados e informações que caracterizam a Tithonia diversifolia e indicam o 
potencial e a viabilidade econômica e financeira com seu uso da na pecuária 
leiteira), em ordem decrescente do custo total, considerando um cenário que admite 
a redução gradual da oferta de tradicionais cultivares empregados na alimentação 
de bovinos, verifica-se uma diferença monetária da ordem de -R$ 7.855,90/ha 
quando a Tithonia é adotada em substituição à Cana de Açúcar, expressa em 
Canavial (formação e manutenção 1º ano), considerando itens que incidem apenas 
no cultivo de Cana de Açúcar. E -R$ 8.405,90/ha, quando o resultado é o produto 
(diferença) do custo incidente em ambos ou apenas um dos dois cultivares, algo que 
representa uma equivalência Tithonia versus Cana de Açúcar de 22,6%, ou uma 
vantagem relativa em se produzir Tithonia (economia) da ordem de 77,4%, além dos 
benefícios indiretos não mensurados neste modelo, haja vista que a produção de 
Tithonia requer tratos culturais mínimos (Figuras 5, 6 e 7). 

 A 2ª maior diferença incide na substituição da Tithonia por Milho para 
Silagem, -R$ 4.561,00/ha, considerando os itens que incidem apenas no cultivo de 
Milho para Silagem. E -R$ 2.816,00/ha, quando o resultado é o produto (diferença) 
do custo incidente em ambos ou apenas um dos dois cultivares, algo que representa 
uma equivalência Tithonia versus Milho para Silagem de 44,9%, ou uma vantagem 
relativa em se produzir Tithonia (economia) da ordem de 55,1%, além dos benefícios 
indiretos não mensurados neste modelo, haja vista que a produção de Tithonia 
requer tratos culturais mínimos (Tabela 3; Figura 5, 6, 7).  

 A 3ª maior diferença incide na substituição da Tithonia por Sorgo para 
Silagem, -R$ 1.803,92/ha, considerando os itens que incidem apenas no cultivo do 
Sorgo para Silagem. E -R$ 3.548,92/ha, quando o resultado é o produto (diferença) 
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do custo incidente em ambos ou apenas um dos dois cultivares, algo que representa 
uma equivalência Tithonia versus Sorgo para Silagem de 56%, ou uma vantagem 
relativa em se produzir Tithonia (economia) da ordem de 44%, além dos benefícios 
indiretos não mensurados neste modelo, haja vista que a produção de Tithonia 
requer tratos culturais mínimos (Figura 5, 6 e 7).  

 A 4ª maior diferença incide na substituição da Tithonia por Capineira, -
R$ 2.416,72/ha, considerando os itens que incidem apenas no cultivo da Capineira. 
E R$ 2.821,72/ha, quando o resultado é o produto (diferença) do custo incidente em 
ambos ou apenas um dos dois cultivares, algo que representa uma equivalência 
Tithonia versus Capineira de 48,7%, ou uma vantagem relativa em se produzir 
Tithonia (economia) da ordem de 51,3%, além dos benefícios indiretos não 
mensurados neste modelo, haja vista que a produção de Tithonia requer tratos 
culturais mínimos (Figuras 5, 6 e 7).  

 
A Figura 5 a seguir mostra a equivalência absoluta da produção de Tithonia 

diversifolia em relação aos demais cultivares: 
 
 
 
 

Figura 5 - Equivalência e vantagem absoluta da produção de Tithonia 
diversifolia (T) em relação as demais cultivares (%) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos de demonstrativos sobre o custo 

de produção da bovinocultura (EMATER-DF, 2014f), submetidos a cálculos específicos. 

 
A Figura 6 abaixo mostra a vantagem absoluta em se produzir Tithonia 

diversifolia com base nos custos não incidentes em si mesmo: 
Figura 6 - Vantagem absoluta em se produzir Tithonia diversifolia (T) 

(economia) com base nos custos não incidentes em si mesmo (R$ 
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1,00)

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos de demonstrativos sobre o custo 

de produção da bovinocultura (EMATER-DF, 2014g), submetidos a cálculos específicos. 

Nota: Os custos que não incidem na produção da Tithonia ou incidem com 
menor valor, somados, equivalem à vantagem absoluta. 

A Figura 7 abaixo mostra a vantagem absoluta em se produzir Tithonia 
diversifolia com base no produto da diferença: 

Figura 7 - Vantagem absoluta em se produzir Tithonia diversifolia (T) com 
base no produto da diferença (R$ 

1,00)

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados extraídos de demonstrativos sobre o custo 

de produção da bovinocultura (EMATER-DF, 2014h), submetidos a cálculos específicos. 

Nota: A subtração dos custos que incidem em cada par comparado equivale 
ao produto da diferença. 
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4.2 Modelo analítico baseado na proposição de dieta alimentar ideal ao 
rebanho (vacas leiteiras), considerando misturas com a introdução gradual da 
Tithonia diversifolia  
 

Prosseguindo com o estudo voltado à busca de suplementação animal 
alternativa com o uso da Tithonia na dieta alimentar de vacas leiteiras, merece 
destaque a contribuição efetiva do prof. dr. Sérgio Lúcio Salomon Cabral Filho, o 
qual dedicou tempo e atenção aos anseios dos autores deste artigo, atendendo a 
todos por meio de orientações sustentadas na experiência adquirida em anos de 
estudos de temáticas relacionados ao meio rural, com dedicação especial ao estudo 
da Tithonia diversifolia e suas utilidades, inclusive para a pecuária leiteira. 

Com a sua orientação os autores deste artigo elaboraram um referencial que 
permitiu identificar a distribuição alimentar diária ideal para os animais e ao mesmo 
tempo demonstrar o custo/benefício envolvido com a introdução da Tithonia na dieta 
dos mesmos. Assim, foram idealizadas 04 alternativas, nas quais se objetivou 
comparar dentro de cada uma os custos envolvidos numa dieta sem a Tithonia em 
comparação à outra dieta com a introdução da Tithonia. Após esse primeiro 
momento o passo seguinte foi uma nova comparação entre as 04 alternativas a fim 
de se identificar a de maior destaque no quesito custo/benefício/substituto. Os 
alimentos da dieta tradicional de vacas de leite, milho, cana-de-açúcar e sorgo, 
foram prioritariamente empregados no modelo de análise. 

Há que se ponderar, contudo, que este modelo não pretende declarar uma 
forma definitiva de dieta alimentar ao rebanho leiteiro, mas sim chamar a atenção 
para alternativas a serem considerada na obtenção da redução nos custos de 
produção de leite bovino. 

Assim, em cada uma das alternativas foi proposta a distribuição alimentar em 
forrageiras e suplemento mineral (ureia pecuária e sal). O primeiro grupo de linhas 
da planilha se divide em “Quantidade de referência” (42,5 kg ou 37 kg de forrageira 
conforme a alternativa, e suplemento mineral) e “Custo” por kg de forrageira e 
suplemento mineral. O segundo grupo de linhas se divide em distribuição alimentar 
em percentual (%) e em quilograma (kg), sempre fazendo um comparativo de uma 
dieta sem a Tithonia contra outra dieta com a oferta da Tithonia. O terceiro grupo de 
linhas da planilha apresenta a economia resultante do uso da Tithonia na forma 
monetária (R$) e percentual (%) em cada uma das alternativas.  

Na primeira e segunda alternativa optou-se pela oferta do milho e sorgo na 
forma de grãos enquanto na terceira e quarta a opção foi pela forma de silagem dos 
mesmos produtos. A opção pelo grão se justifica diante da quantidade de massa 
disponível nas 02 primeiras alternativas. O levantamento do custo do kg de cada 
uma das forrageiras foi baseado no custo de produção de cada uma delas conforme 
dados da EMATER-DF. Os custos da ureia pecuária e sal mineral foram obtidos a 
partir consulta a fornecedores desse insumo localizados no Distrito Federal. E, em 
atenção às orientações do prof. dr. Sérgio Lúcio, diante da dificuldade de se obter o 
custo de produção da Tithonia diversifolia, optou-se por utilizar os custos em 
equivalência para a produção da Capineira, considerando excluídos insumos e 
serviços prescindíveis. 

Antes de adentrar na análise da planilha, torna-se relevante destacar que a 
quantidade de suplemento mineral aplicada a cada uma das alternativas foi a 
mesma: 0,120 kg de ureia pecuária e 0,300 Kg de sal mineral, portanto tem-se que: 

 Na primeira alternativa considerou-se uma dieta de 42,5 kg de 
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forrageira com a seguinte composição: Tithonia com cana (verdes) e milho (grão). 
Para fins comparativos a primeira opção foi composta de 41 kg de cana com 1,5 kg 
de milho (sem o uso da Tithonia). Na segunda opção a composição foi de 16 kg de 
Tithonia, 25 kg de cana e 1,5 kg de milho. Nessa primeira alternativa o custo total 
por vaca/dia sem a Tithonia foi de R$ 5,27 (cinco reais e vinte e sete centavos) 
enquanto que com a introdução da planta o custo total por vaca/dia alcançou R$ 
4,24 (Quatro reais e vinte e quatro centavos); 

 Na segunda alternativa considerou-se uma dieta de 42,5 kg de 
forrageira com a seguinte composição: Tithonia com cana (verdes) e sorgo (grão). 
Para fins comparativos a primeira opção foi composta de 41 kg de cana com 1,5 kg 
de sorgo (sem o uso da Tithonia). Na segunda opção a composição foi de 16 kg de 
Tithonia, 25 kg de cana e 1,5 kg de sorgo. Nessa segunda alternativa o custo total 
por vaca/dia sem a Tithonia foi de R$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos) 
enquanto que com a introdução da planta o custo total por vaca/dia alcançou R$ 
4,21 (Quatro reais e vinte e um centavos); 

 Na terceira alternativa considerou-se uma dieta de 37 kg de forrageira 
com a seguinte composição: Tithonia (verde) e milho (silagem). Para fins 
comparativos a primeira opção apresentou a alimentação integral com 37 kg de 
milho (sem o uso da Tithonia). Na segunda opção a composição foi de 16 kg de 
Tithonia com 21 kg de milho. Nessa terceira alternativa o custo total por vaca/dia 
sem a Tithonia foi de R$ 5,67 (cinco reais e sessenta e sete centavos) enquanto que 
com a introdução da planta o custo total por vaca/dia alcançou R$ 4,23 (Quatro reais 
e vinte e três centavos); 

 Na quarta alternativa consideramos uma dieta de 37 kg de forrageira 
com a seguinte composição: Tithonia (verde) e sorgo (silagem). Para fins 
comparativos a primeira opção apresentou a alimentação integral com 37 kg de 
sorgo (sem o uso da Tithonia). Na segunda opção a composição foi de 16 kg de 
Tithonia com 21 kg de sorgo. Nessa quarta alternativa o custo total por vaca/dia sem 
a Tithonia foi de R$ 4,71 (quatro reais e setenta e um centavo) enquanto que com a 
introdução da planta o custo total por vaca/dia alcançou R$ 3,68 (Três reais e 
sessenta e oito centavos). 

Nesta perspectiva, ao analisar as alternativas de dieta possíveis com a 
introdução da Tithonia diversifolia tem-se exemplificada a melhor opção na tabela 4 
(abaixo), melhor alternativa, onde se demonstra os resultados alcançados com a 
combinação Tithonia e milho. Nessa opção a economia foi de R$ 1,44 (um real e 
quarenta e quatro centavos) resultando numa queda de -25,4% no custo vaca/dia. 
Nas demais essa redução foi de -19,4% (1ª Alternativa), -19,5% (2ª Alternativa) e de 
-21,7% (4ª Alternativa) respectivamente, sendo relevante observar que segundo o 
prof. dr. Sérgio Lúcio, todas as alternativas aplicadas atendem às necessidades de 
uma vaca mestiça (HxG)1, com produção média de 10L/vaca/dia. 

Afim de melhor esclarecer as implicações advindas dos resultados aqui 
apresentados, suponha um cenário com uma propriedade com dez vacas leiteiras. 
Tendo como base comparativa a melhor alternativa identificada, no quesito 
custo/benefício/substituto, (Tithonia com milho), um produtor que alimente esses 
animais somente com o milho, além do suplemento mineral, teria um custo mensal 
de R$ 1.700,47 (Um mil, setecentos reais e quarenta e sete centavos). Com a 
introdução da Tithonia o custo se reduziria para R$ 1.268,90 (Um mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e noventa centavos), perfazendo uma economia mensal de R$ 

                                                                 
1
 Animais produzidos a partir de fêmeas da raça Holandesa e touros Gir Leiteiro (HxG).  

Fonte: Msc, Dsc. Sergio Lúcio Salomon Cabral Filho.  
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431,57 (quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), valor 
expressivo, considerando a média nacional de gastos com essa indispensável 
atividade assumida pelos pecuaristas de leite que atuam profissionalmente. (Tabela 
4). 

Tabela 4 - Influência da Tithonia no custo para alimentação de vacas de 
leiteiras quando a oferta dos alimentos é consorciada com a mesma 

Referências 

Tithonia com Milho 

Distribuição Alimentar (Kg) 
Custo (R$) 

Forrageiras Suplemento Mineral 

Preenchimento 
deve refletir a 

quantidade inicial 
em Kg e o custo 
de uma unidade 
(Kg/Vaca/dia)  

Base Tithonia 
Milho 

(Silagem) 
Ureia Sal 

Custo/ 
Vaca/dia 

Quantidade referência 
((n)Kg/Vaca/dia) 

37,0 37,0 0,120 0,300 - 

Custo (Kg/Vaca/dia) R$ 0,038 R$ 0,128 R$ 2,236 R$ 2,213 - 

Distribuição 
alimentar diária 

Dieta 
(em percentual - %) 

Tithonia 
Milho 

(Silagem) 
Ureia Sal - 

Dieta sem Tithonia 
Oferta total (%) 

- 100% 100,0% 100,0%   

Dieta com Tithonia Oferta 
total (%) 

43,2% 56,8% 100,0% 100,0% - 

Dieta 
(em Quilogramas - kg) 

Tithonia 
Milho 

(Silagem) 
Ureia Sal - 

Dieta sem Tithonia  
Oferta total 

((n)Kg/Vaca/dia) 
- 37,0 0,120 0,300 R$ 5,67 

Dieta com Tithonia Oferta 
total ((n)Kg/Vaca/dia) 

16,0 21,0 0,120 0,300 R$ 4,23 

Economia 
resultante do uso 

da Tithonia 

Economia resultante do 
uso Tithonia por vaca 

alimentada 
(em reais - R$) 

        -R$ 1,44 

Economia resultante do 
uso Tithonia por vaca 

alimentada                                    
(em percentual - %) 

        -25,4% 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas orientações recebidas do prof.dr. Sérgio Lúcio.  

 
5 Proposta para criação de um programa para difusão de boas práticas  de uso 
da Tithonia diversifolia 
 

Por todo analisado nos capítulos anteriores há que se considerar a baixa 
produtividade da pecuária de leite no Distrito Federal, percebida nos indicadores do 
setor que são divulgados pelos órgãos competentes. Segundo o Relatório de 
Atividades da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal 
(EMATER, 2014i), a produção de leite naquele ano foi de aproximadamente 29,9 
milhões/litros, o que posiciona o Distrito Federal na penúltima posição da produção 
nacional. São pouco mais de 1.330 produtores em atuação no Distrito Federal com 
um rebanho/plantel de aproximadamente 100 mil animais. Desses pecuaristas, 
pouco mais de mil são anualmente assistidos pela Entidade, os quais contribuem 
com 52% de toda a produção leiteira local, sendo pouco mais da metade dessa 
produção (55%) escoada por meio de fornecimento às Cooperativas (Tabela 5). 

 
Tabela 5 - Produção de leite no Distrito Federal (2012, 2014 e 2015) 
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Ano 
Produção 

Total 
(litros leite) 

Produtores 
Total 

Produtores 
Atendidos 

Plantel 
Produção 
Atendidos 
(litros leite) 

%Comercializado 
Cooperativa 

2015 29.890.000 n/d 1.011 96.576 22.124.261 n/d 

2014 34.767.150 1.332 1.044 100.056 18.000.000 55% (12.168.343) 

2012 34.448.000* n/d n/d 100.068 24.570.105 n/d 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em EMATER-DF. Relatório de Atividades 2012, 
2014, 2015. 

* IBGE/PPM - Pesquisa Pecuária Municipal. 

Essa participação minoritária remete para uma realidade fundamentada nas 
evidências apontadas por especialistas do setor, que em 2008 reuniram-se para, por 
meio de oficinas de trabalho, levantar as fraquezas e ameaças ao desenvolvimento 
da atividade, e subsidiaram a elaboração do Plano Executivo de Desenvolvimento 
Sustentável da Cadeia Produtiva da Pecuária Leiteira do Distrito Federal (EMATER-
DF, 2008a), importante referencial que naquele ano indicou como e onde deviam 
atuar os agentes com interesse na cadeia. 

Fato é que os números mostrados na tabela 5 (acima) sugerem reflexões 
sobre o que acontece não somente na dimensão da atividade porteira à dentro da 
fazenda, mas também fora dela, no nível que envolve a atuação dos agentes que 
atuam na cadeia produtiva do leite, suscitando dúvidas sobre a performance de 
todos: produtores, fornecedores de insumos, indústrias de laticínios, distribuidores, 
consumidores, entre outros. E, por hipótese, as respostas poderiam advir dos 
seguintes questionamentos: Qual a destinação da outra metade do leite produzido 
que não é fornecido às Cooperativas? Parte dessa produção segue direto para as 
grandes indústrias, sem a participação de Cooperativas? Parte é destinada ao 
autoconsumo e o restante é destinado ao mercado informal, formado por 
consumidores e indústrias artesanais? (Figura 8). 

 
Figura 8 - Representação simplificada de segmentos da cadeia produtiva do 

leite 
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Fonte: Adaptado de BRESSAN (2004) 

 
A resposta aos questionamentos descritos acima e sua influência no 

desempenho da pecuária de leite do Distrito Federal é fundamental em face da 
necessidade de adoção de medidas em favor da cadeia produtiva do leite. Assim, 
faz-se oportuno mobilizar os agentes com influência na atividade (entidades públicas 
e privadas, terceiro setor e sistema “S”), para que juntos atuem de forma integrada 
em favor dos pecuaristas de leite da região. 

A difusão de boas práticas para uso de alimentos alternativos à criação de 
bovinos constitui um dos pilares defendidos para o desenvolvimento sustentável da 
pecuária leiteira, como vem ocorrendo com a palma forrageira no Nordeste do Brasil, 
representando alternativa viável para produtores rurais que precisam recorrer à 
suplementação alimentar de baixo custo e com nível de produtividade satisfatório.  

As análises baseadas em referências bibliográficas prestigiadas e cálculos do 
custo de produção comparados entre Tithonia diversifolia e cultivares típicos da 
alimentação de bovinos, indicam real potencial para a utilização da planta em boa 
parte do Território Nacional, especialmente na Região do Planalto Central, onde 
milhares de pequenos produtores mantêm o volume de produção incapaz de cobrir 
os custos que incidem na atividade. 

Justifica-se assim a proposição de um programa para difusão de boas práticas 
para uso da Tithonia, onde a formação de um Grupo de Trabalho formado por 
especialistas será responsável por planejar e executar atividades em favor da 
pecuária leiteira da Região, tomando como base a introdução desta planta na 
alimentação de bovinos leiteiros. 
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5.1 Formação do grupo de pesquisadores em Tithonia diversifolia para 
realização de ações compartilhadas 
 

Dentre os colaboradores potenciais para compor um grupo de trabalho com o 
objetivo de elaborar um plano para introdução da Tithonia diversifolia na pecuária 
leiteira do Distrito Federal, considera-se imprescindível dispor da expertise de 
pesquisadores com notório conhecimento no assunto, sendo os autores das 
referências descritas neste artigo opções a serem consideradas, bem como os 
profissionais de empresas públicas e privadas que de forma direta ou indireta 
poderão contribuir para a consecução dos objetivos do Plano, conforme apontados 
no tópico 6.4. Estratégia para captação de parceiros para o PDUT (programa de 
boas práticas de uso da Tithonia diversifolia). 
 
5.2 Diretrizes para elaboração de um programa de capacitação para os 
produtores rurais 
 

Ao delimitar o espaço da investigação à dimensão territorial do Distrito 
Federal, é importante tomar como referência as deficiências apontadas pelo Plano 
Executivo de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva da Pecuária Leiteira 
do Distrito Federal (EMATER-DF, 2008b), importante referência bibliográfica que 
pouco depois do Censo Agropecuário 2006/IBGE reuniu diversos agentes com 
interesse no segmento (especialistas, pesquisadores, acadêmicos, entre outros). 
Com esses agentes foram realizados, por meio de Oficina de Trabalho, estudos que 
possibilitaram conhecer os obstáculos a serem superados pela Cadeia. Consideram-
se relevantes alguns aspectos observados na atividade desenvolvida na citada 
região, visto que, em se tratando do Agronegócio, o desempenho daquela Cadeia 
estava, à época, “abaixo do possível e do socialmente desejável”, algo que, em se 
tratando de pequenos produtores, também hoje se revela em grande parte dos 
Estados da Federação. 

O Plano da Emater expôs a fragilidade do sistema e indicou as áreas a serem 
trabalhadas por meio de um programa de capacitação de produtores rurais. Assim, 
devidamente qualificadas as fraquezas e ameaças à Cadeia, tornou-se sugestivo 
avaliar, dentre as ações mitigadoras propostas pelos especialistas, alternativas 
voltadas à suplementação alimentar dos animais. 

Esse mesmo Plano da Emater-DF, também permitiu prospectar a participação 
de colaboradores para atuar no que aqui denominamos “programa de disseminação 
de boas práticas de uso de Tithonia diversifolia” ou simplesmente, “PDUT”, sendo, 
então, recomendada a elaboração de um plano para captação de parceiros 
potenciais, onde esses seriam provedores de bens e serviços demandados pelo 
projeto, conforme sugerido no capítulo seguinte. 
 
5.3 Produção de cartilha sobre o cultivo e usos da Tithonia diversifolia 
 

Para difusão de boas práticas para uso da Tithonia diversifolia, recomenda-se 
a elaboração de material instrucional específico na forma de cartilha, para ser 
distribuído aos pecuaristas que pactuarem a participação no programa. Na ocasião, 
será indispensável a colaboração de entidades fomentadoras de assistência técnica 
e educação profissional para atingir os objetivos do Projeto Piloto, no Distrito 
Federal, e posteriormente, os objetivos voltados à difusão da Tithonia para uso nos 
demais estados integrantes da região que compreende o Cerrado do Planalto 
Central Brasileiro. 
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Os autores desse trabalho acadêmico, juntamente com a colaboração de 
especialistas, serão peças chave para a produção do material instrucional voltado à 
difusão das boas práticas de uso da Tithonia diversifolia. Cabe observar, contudo, 
que o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) é detentor de notório saber 
para a elaboração desse tipo de material, cartilhas, e faz uso de metodologia 
prestigiada para a produção de conteúdos e formação de seus instrutores. A 
Instituição conta com um acervo que supera 160 títulos, além de dispor de 
infraestrutura de recursos humanos dotado de titulação e experiência profissional 
adequada para a realização de assistência técnica e cursos direcionados aos 
produtores e trabalhadores rurais de todo o País. 

Um bom referencial de material instrucional utilizado na orientação aos 
produtores rurais consiste na apostila “Bovinocultura de Leite”, integrante do kit 
Assistência Técnica e Gerencial - ATEG (SENAR, 2014). O programa de ATEG do 
SENAR propõe o desenvolvimento de ações que potencializam os produtores rurais 
para a gestão do custo de produção de leite e desenvolvimento de ações voltadas à 
interpretação de indicadores técnico-econômicos; realização de planejamento da 
atividade leiteira; estabelecimento de objetivos e metas; e análise crítica dos 
resultados. Este formato de assistência técnica adotado pelo SENAR prioriza o 
atendimento presencial aos produtores rurais de forma duradora e continuada, onde 
por meio de rigoroso processo de levantamento de necessidades são identificados 
os pontos passivos de intervenção. Nessa perspectiva, em se tratando da pecuária 
leiteira, torna-se relevante observar com relação aos insumos tradicionalmente 
empregados na alimentação dos ruminantes que:  

 
O gasto com concentrado é o maior componente do custo de produção de 
leite da maioria dos sistemas de produção do Brasil. Ao contrário da mão de 
obra, o menor gasto possível de concentrado não corresponde à maior 
rentabilidade, pois a produtividade dos animais se torna muito baixa, 
diminuindo a receita da atividade. No caso do gasto excessivo, em sistemas 
de alta produtividade animal, o comprometimento da rentabilidade vem 
justamente pela elevação dos custos variáveis. Portanto, é preciso ter 
equilíbrio na utilização deste insumo (SENAR, 2014). 
 

Ao estimar o gasto com concentrado em torno de 30%, a mesma referência 
acrescenta que “é importante avaliar o que a soma do concentrado e a mão de obra 
representam em relação à receita”. E justifica: 

 
Até porque, em sistemas de confinamento, o concentrado chega a 
representar 40% da receita. No entanto, deve-se haver uma compensação 
do gasto com mão de obra, que não deve ultrapassar 10%, nesse caso. Ou 
seja, o somatório desses dois indicadores deve girar entre 45 e 50% 
(máximo), para não inviabilizar a atividade (SENAR, 2014). 
 

Por hipótese, pode-se afirmar que os pecuaristas de leite impactados por 
esses obstáculos serão potenciais participantes do projeto piloto, integrante do 
PDUT. 
 
5.4 Estratégia para captação de parceiros para o PDUT 
 

Por reunir características típicas do público alvo do projeto, torna-se sugestivo 
indicar a Região do Distrito Federal para execução do Projeto Piloto do PDUT, onde 
pequenos produtores de leite, que constituem maioria na região, terão a 
oportunidade de participar do projeto em todas as etapas previstas, sendo assistidos 
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por metodologia específica de assistência técnica voltada à gestão da produção 
leiteira sob influência do uso da Tithonia.  

Comporão o Kit para Divulgação do Projeto e servirão como instrumento para 
sensibilização e convencimento de parceiros potenciais, o projeto para o PDUT e 
uma apresentação em vídeo contendo o resumo das informações e imagens que 
expressam a utilidade da Tithonia para o Agronegócio Brasileiro. Tais conteúdos 
serão elaborados pelos autores desse Trabalho Acadêmico, juntamente com o apoio 
de Especialistas da área. 

São alguns parceiros potenciais para o projeto: Associação dos Produtores e 
Processadores de Leite - APROLEITE; Banco Regional de Brasília - BRB; Banco do 
Brasil - BB; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA; Cooperativa 
Agropecuária de São Sebastião - COPAS; Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - EMATER-DF; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA Cerrados; EMBRAPA Cenargen; EMBRAPA Gado de Leite; e 
EMBRAPA Transferência de Tecnologia); Estância Leiteira; Federação da 
Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE-DF; Federação dos Trabalhadores 
Familiares na Agricultura - FETRAF-DF; Faculdade da Terra de Brasília - FTB; 
Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR; Laticínios Araguaia; Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (Assessoria de Gestão Estratégica; 
Secretaria de Relações Internacionais; Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 
e Cooperativismo; Secretaria de Defesa Agropecuária); Ministério da Ciência e 
Tecnologia (Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social); Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (Secretaria de Agricultura Família); Organização das 
Cooperativas do Distrito Federal - OCDF (SESCOOP); Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SEAPA-DF; Secretaria da Saúde do Distrito Federal; 
SEBRAE-DF; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR; Sindicato dos 
Produtores Orgânicos; Universidade de Brasília – UnB; e o Complexo Penitenciário 
da Papuda1 (situado na região administrativa de São Sebastião, no Distrito Federal). 
E, conforme descrito no quadro 1, a seguir, são atividades inerentes dos parceiros 
potenciais: 

 
Quadro 1 - Parcerias potenciais 

Parceiro Potencial 

Atividades inerentes aos 
parceiros potenciais 
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Associação dos Produtores e Processadores de Leite - APROLEITE X X X     

Banco Regional de Brasília - BRB X X     X 

Banco do Brasil - BB X X     X 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA X X      

Cooperativa Agropecuária de São Sebastião - COPAS X X      

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-DF X X X X X X  

                                                                 
1
 Capacidade para 5.000 detentos e formado por 05 presídios: Centro de Detenção Provisória - CDP, 

Centro de Internamento e Reeducação - CIR, Penitenciária do Distrito Federal – PDF I/II e 
provisoriamente Penitenciária Federal (WIKIPÉDIA, 2016). 
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EMBRAPA Cerrados X X  X X X  

EMBRAPA Gado de Leite X X  X X X  

EMBRAPA Transferência de Tecnologia X X  X X X  

Estância Leiteira X X  X X X  

Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE-DF X       

Faculdade CNA de Tecnologia do Agronegócio X   X    

Faculdade da Terra de Brasília - FTB X       

Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR X       

Laticínios Araguaia X       

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (Assessoria de 
Gestão Estratégica; Secretaria de Relações Internacionais; Secretaria de 
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo; Secretaria de Defesa 
Agropecuária) 

X X 

  

 

  

Ministério da Ciência e Tecnologia (Secretaria de Ciência e Tecnologia para 
a Inclusão Social) 

X X 
  

 
  

Ministério do Desenvolvimento Agrário (Secretaria de Agricultura Família) X X      

Organização das Cooperativas do Distrito Federal - OCDF (SESCOOP) X X      

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA-DF X       

Secretaria da Saúde do Distrito Federal X       

SEBRAE Nacional X X     X 

SEBRAE-DF X  X  X   

Sindicato dos Produtores Orgânicos X       

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR X X X X X X  

Universidade de Brasília - UnB X  X X  X  

Complexo Penitenciário da “Papuda”/DF X X X X X X  

Outras X       

Fonte: Elaborado pelos autores. 
(*) Captação por meio de convênio ou na forma de cota de patrocínio. 

 

Uma vez estabelecidas as parcerias, torna-se sugestiva a implantação de uma 
Fazenda Demonstrativa para desenvolvimento de um sistema de produção voltado à 
suplementação alimentar de vacas leiteiras a partir do consumo de Tithonia em 
consórcio com os demais insumos analisados neste artigo, sendo a estrutura 
administrativa do empreendimento definida a partir de decisão colegiada de 
integrantes de um Conselho Executivo a ser formado. Assim, todos poderão 
compartilhar das decisões que permeiam a gestão da fazenda, acompanhando a 
execução das ações e atividades previstas no projeto, bem como do uso eficiente 
dos recursos a serem captados com os parceiros. A Fazenda Demonstrativa, 
integrante do PDUT, será, além de local ideal para a realização de experimentos, 
uma referência para os visitantes que buscam alternativas viáveis para minimizar o 
impacto da alimentação no custo de produção da atividade.   
 
6 Conclusão 
 

O custo de insumos tradicionalmente utilizados na alimentação de ruminantes, 
como o milho e o sorgo, ambos utilizados em grande escala para a alimentação de 
vacas leiteiras, subtrai parcela significativa da receita do leite e pode tornar a 
atividade inviável para o produtor, embora indispensáveis para a nutrição e 
potencialização da produção leiteira. Por outro lado, a recomendação da Tithonia 
diversifolia para a agropecuária brasileira encontra fundamentação nos estudos e 
pesquisas disponíveis, onde dados e informações produzidos com a devida 
parcimônia traduzem o rigor metodológico empregado pelos autores. 

Os pesquisadores afirmam haver na planta propriedades que beneficiam o 
sistema de produção como um todo e apontam características favoráveis para o 
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cultivo no Cerrado do Planalto Central do Brasil, destacando sua adaptabilidade para 
o clima seco e solos ácidos predominantes da região. 

A viabilidade técnica e econômica para uso da Tithonia na agropecuária 
brasileira, especialmente na alimentação de vacas leiteiras, é revelada nos estudos 
devidamente referenciados, que demonstraram não somente haver na planta 
propriedades benéficas para a suplementação alimentar dos animais, mas também 
ganhos na forma como o produtor e seu rebanho reagem à introdução da Tithonia. 

Em complemento, a indicação da viabilidade financeira para uso da planta 
encontra fundamentação nos estudos produzidos pelos autores deste artigo, que ao 
realizarem análises comparativas entre os custos incidentes na produção da Tithonia 
e tradicionais cultivares destinados a alimentação de vacas leiteiras fez saber que o 
seu cultivo para manutenção do rebanho pode resultar em ganhos de escala, ou 
economias, que no curto prazo traduz-se em benefícios à produção. 

Visto a urgência em se minimizar o efeito do elevado custo da alimentação 
típica de vacas leiteiras, principalmente entre os pequenos produtores que são 
tomadores de preços e mais suscetíveis aos abalos decorrentes de variações de 
ordem econômica e social, é recomendada a implantação de um Programa de 
Difusão de Boas Práticas de Uso da Tithonia.  Por meio da execução de um projeto 
piloto a ser executado na região que compreende o Distrito Federal, dar-se á início à 
difusão do conhecimento sobre a planta, ocasião em que instituições diversas 
poderão atuar em parceria convergindo para o mesmo objetivo, “desenvolvimento 
sustentável da cadeia produtiva do leite do Distrito Federal”. 

Há que se considerar, contudo, a urgência na proposição de alternativas à 
suplementação alimentar dos animais, especialmente de bovinos em atividade na 
região do Cerrado, haja vista sucessivas altas de preços de insumos utilizados na 
fabricação de concentrados (milho e farelo de soja), motivadas, principalmente, pela 
crise econômica que se agravou em todo o país provocando a alta de preços dos 
combustíveis, energia elétrica, entre outros insumos indispensáveis à produção de 
leite. 

Por fim, sugere-se a execução de estudos acadêmicos no sentido de 
identificar formas de aproveitamento da Tithonia diversifolia na alimentação de 
diferentes espécies animais, na recuperação de solos de áreas agrícolas, assim 
como na simbiose com outros vegetais, atuando estrategicamente no custeio de 
diferentes criatórios e plantios. 
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Resumo 

       Este estudo foi motivado pela constatação de que empresas ditas de alta 
tecnologia não adotam modelo de gestão tecnológica contida do novo paradigma 
industrial-tecnológico. A preocupação com o perfil e desempenho das empresas de 
tecnologia avançada dos pólos tecnológicos de Campinas e São Carlos e a forma de 
organizarem suas atividades de inovação tecnológica também motivaram este 
estudo. Na intenção de conhecer o modelo de gestão tecnológica adotado pelas 
Empresas de Campinas e São Carlos fez-se, revisão teórica do modelo 
convencional de produção e organização industrial, ou paradigma fordista, e do novo 
modelo de organização industrial-tecnológico, ou pós-fordismo. Para fundamentar a 
percepção nas Empresas estudadas quanto ao aporte das tecnologias utilizadas 
para organizar o processo de trabalho revisou a literatura sobre novas tecnologias, 
organização e reestruturação industrial. Para conhecer os fatores viabilizadores de 
criação e funcionamento de empresas de alta tecnologia em pólos tecnológicos e 
sobre a interação universidades, centros de pesquisa-empresa fez-se a revisão da 
literatura sobre estes assuntos. Foi realizada visita técnica às gestoras dos Pólos 
Tecnológicos de Campinas e São Carlos para identificar as empresas que fariam 
parte da pesquisa. A pesquisa demonstrou que a forma de interação das empresas 
com as instituições de ensino e pesquisa não se dá, para, juntas, gerararem 
pesquisas, transformar conhecimento em produto tecnológico. A interação se dá, 
somente pela oferta de bolsas de estudos. Foi demonstrado que as empresas não 
adotam gestão tecnológica contidas nos princípios do novo paradigma industrial-
tecnológico. As empresas estudadas apresentaram dois tipos de discurso e de 
prática nas suas respostas. 

 
Palavras-chave: Modelo de gestão. Gestão tecnológica. Empresas de alta 
tecnologia. Novas tecnologias. Organização e reestruturação produtiva. 

  
1. Introdução 
 

 Em um país de escassos recursos, torna-se fundamental que as empresas, 
institutos de pesquisas e universidades trabalhem integrados para que o 
desenvolvimento tecnológico se torne uma realidade.  A cada dia, é mais forte a 
expectativa de que os institutos de pesquisa mantenham interação mais íntima com 
o setor produtivo e contribuam para o desenvolvimento tecnológico industrial. 

 O setor tecnológico torna-se, cada vez mais, um instrumento crítico para a 
capacidade competitiva da empresa. 

 As empresas no mundo todo têm se preocupado de maneira crescente com o 
uso da tecnologia como instrumento de competitividade investindo somas 
consideráveis neste processo.  Mas para que os setores produtivos possam 
aumentar a sua competitividade, necessitam dispor de tecnologias de produto, 
processo e gerenciais capazes de aumentar os níveis de produtividade, reduzir os 
custos de produção e de distribuição e conquistar e solidificar novos mercados. 

                                                                 
1
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 O período de crise de competitividade industrial exige que se conheça melhor 
o mecanismo das relações entre a comunidade científica e os setores produtivos. 

 A associação do setor público com a iniciativa privada, torna-se interessante, 
uma vez que pode conciliar a existência de uma bem formada estrutura de pesquisa 
existente no setor público, com a maior flexibilidade do setor privado.  Essa 
associação tem sido observada como tendência crescente não só no Brasil, mas 
também em outros países. 

 No Brasil, assim como nos países do primeiro mundo, existem cidades ou 
regiões que têm uma produção tecnológica intensa, ou seja, existe uma 
concentração de universidades, institutos de pesquisa e empresas que desenvolvem 
estudos e, a partir daí, geram novos produtos e tecnologias de ponta.  Estas cidades 
ou regiões são denominadas pólos de alta tecnologia ou pólos tecnológicos. 

 A cidade de Campinas é um exemplo típico de um pólo de alta tecnologia, 
pois conta com uma universidade reconhecida internacionalmente pela sua 
produção científica: a Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; possui o 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na área de telecomunicações mais 
capacitado da América Latina, o CPqD – da antiga Telebrás; o Centro Tecnológica 
para Informática – CTI, criado para dar suporte tecnológico às empresas e o 
Laboratório Nacional de Luz Sincronton – LNLS. Além disso, a cidade conta com a 
Universidade Católica,  IAC, CATI, ITAL, Embrapa, CODETEC e a Fundação 
Tropical de Pesquisa e Tecnologia André Tosello. 

 Outro exemplo de Pólo de Alta Tecnologia é a cidade de São Carlos que 
conta, com um número muito grande indústrias entre empresas tradicionais e de 
tecnologia de ponta.  Essas empresas atuam nos setores de automação, 
informática, instrumentação, mecânica de precisão, novos materiais, ótica e química 
fina.  
 
2. Problema  
 

 O momento exige a busca de novas parcerias entre os países assemelhados. 
As propostas de criação de mercados conjunto, como o MERCOSUL, com forte 
poder de compra exigem que estruturem novas parcerias e se leve a ciência e 
tecnologia para dentro das unidade de produção.  Deve-se estimular a maior 
cooperação entre as empresas na fase pré-competitiva, buscar o suporte das 
instituições de pesquisa e ensino, e reorientar a atuação do governo, para que se 
complemente o esforço da iniciativa privada. 

 Os pólos científicos-tecnológicos e as incubadoras de empresas demonstram 
que o conhecimento científico chega mais facilmente ao mercado quando há 
esforços compartilhados e parcerias realistas, que incorporam os papéis e 
referenciais do governo, do setor produtivo e das instituições de ensino e pesquisa 
(MEDEIROS 1990). 

 A integração instituição de ensino e pesquisa-indústria espelha-se no 
caminho da transformação da pesquisa básica em aplicada e desta em produto 
comercializável.  Assim, as universidades e centros de pesquisa apresentam-se 
como o ponto de partida para a criação de empresas de base tecnológica. 

 Segundo DEMATTOS (1990), no Brasil, a integração entre setor produtivo e 
os centros de desenvolvimento tecnológico, ainda é bastante tênue, a não ser nas 
poucas experiências de formação de pólos tecnológicos. Essa situação é explicada, 
por uma polêmica ainda não resolvida dentro do próprio ambiente desses centros de 
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desenvolvimento tecnológicos, existindo correntes, que não admitem a “ exploração 
comercial” dos seus conhecimentos. 

 Ainda, segundo DEMATTOS, as indústrias nacionais, por seu lado, também 
são responsáveis pela não-integração, decorrente de uma falta de iniciativa e da 
pouca preocupação em investir em ciência e tecnologia.  Razões diversas como, por 
exemplo, a instabilidade econômica do país, a ausência de uma política industrial 
explícita ao longo do passado recente, as várias formas de reserva de ,mercado que 
têm poupado a indústria brasileira da concorrência estrangeira e a falta da visão 
estratégica do empresariado nacional, contribuem para essa situação. 

 Além de gerar recursos, essa prática de explorar o valor comercial das 
pesquisas possibilita a estes centros de desenvolvimento científico-tecnológico o 
estreitamento dos contatos com o setor produtivo e a promoção do desenvolvimento 
econômico, através da criação de empresas. 

 A visão destes fatos e situações examinadas serviram de estímulo e 
motivação para a realização de pesquisa no ano de 2000/2001. 

 O estudo teve as seguintes indagações: 

 As empresas de alta tecnologia dos pólos tecnológicos de Campinas e 
São Carlos foi naquele período 2000/2001 um mecanismo eficaz para propor uma 
transformação rápida dos resultados de pesquisas das instituições de ensino e 
pesquisa em produtos disponíveis para o mercado? 

 As empresas nesses pólos adotavam gestão tecnológica contida nos 
princípios do novo paradigma industrial-tecnológico? 
 
3.Justificativa 

 
O interesse pelo tema surgiu da crença de que os investimentos do governo 

em instituições de pesquisa aplicada devem não só apresentar retorno sociais como, 
também, na medida do possível, resultados econômicos. 

Para que o esforço científico e tecnológico se traduza em reais benefícios à 
sociedade como um todo, é imprescindível que os conhecimentos gerados nas 
instituições de pesquisa sejam utilizados imediatamente pelos setores produtivos. 

Segundo SANTOS (1987) uma forma concreta de agilizar essa transferência 
de tecnologia é estimulando a criação e o desenvolvimento de pólos de empresas de 
tecnologia avançada. 

Constata-se que, efetivamente, a criação de pólos de empresas de tecnologia 
avançada é um mecanismo eficaz de transferência pelos institutos de pesquisa.  
Esta valorização ocorre no momento em que a empresa utiliza tais tecnologias para 
produzir bens e serviços (MEDEIROS 1990). 
 
4. Considerações metodológicas 
 

 O método de trabalho utilizado apresentou características de estudo 
comparativo que, de acordo com a classificação de BRUYNE (1991), permite 
estudar as relações entre um grande número de variáveis no contexto de uma 
amostra de organizações, como também analisar as suas semelhanças e 
dessemelhanças. 

  O estudo se encaixou também na classificação de SELLTTIZ et alii (1965) 
em estudo formulador ou exploratório, na medida em que se pretendeu familiarizar 
com um fenômeno. 
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 Este estudo pretendeu analisar o modelo de gestão tecnológica das 
empresas que atuam nas áreas de informática e instrumentação e que participam 
dos pólos tecnológicos de Campinas e São Carlos. A preocupação foi conhecer a 
dinâmica interna das empresas nestes pólos. Isto é, como se dá a relação 
instituições de ensino e pesquisa-empresa.  Outra preocupação, foi saber se as 
empresas destes pólos adotam ou não o modelo de gestão de organização do 
trabalho contida nos princípios do novo paradigma industrial-tecnológico 
denominado pós-fordismo. 

 O estudo resultou de uma pesquisa realizada entre as empresas de alta 
tecnologia de Campinas e de São Carlos que atuavam nas áreas de informática e de 
instrumentação. 

 Antes de iniciar a pesquisa fez-se uma visita à Companhia de 
Desenvolvimento do Pólo de Alta Tecnologia de Campinas- CIATEC e a Fundação 
Parque de Alta Tecnologia de São Carlos – Fundação PaqTc-Scar, entidades que 
atuam como gestoras dos pólos, à medida que criam condições para o surgimento e 
consolidação de empresas de alta tecnologia de ponta.  

 Nesta visita obteve-se a listagem com nomes e endereços dos diretores 
dessas empresas.  De posse dessa listagem, a outra etapa consistiu em utilizar o 
método de questionários enviados pelo correio aos diretores dessas empresas, 
através da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. 

 Foi considerado como o universo da pesquisa as oitenta e seis empresas de 
informática de  Campinas e as cinquenta de instrumentação de São Carlos, 
constantes na listagem fornecida pelas gestoras dos pólos.  

 No entanto, das empresas de Campinas, vinte e duas responderam 
representando 24,75% e em São Carlos, dez responderam, representando 20%, o 
que é aceitável estatisticamente, podendo-se dizer que a amostra pesquisada 
representa significativamente o universo. 

 O instrumento da pesquisa elaborado a partir da revisão bibliográfica 
permeou uma série de variáveis que identificam características de gestão do novo 
paradigma industrial-tecnológico, como também, variáveis que identificam se existe 
ou não, e como ocorre o relacionamento das empresas com as instituições de 
ensino e pesquisa,  Assim, dividiu-se esse instrumento em três itens: a) dados gerais 
da empresa, este item teve como objetivo identificar o tempo de funcionamento, a 
origem do capital e a qualificação da mão-de-obra das empresas;  b) aspectos 
gerais, pretendeu-se identificar fatores que viabilizaram a criação das empresas de 
tecnologia avançada nos pólos tecnológicos de Campinas e São Carlos; c)  aspectos 
ligados à gestão da produção, da organização da força de trabalho e à tecnologia, a 
intenção foi saber como as empresas adotam mudanças tecnológicas que as 
caracterizam como inovadoras em busca da competitividade e verificar como isto 
acontece. Com isto, constatar e caracterizar o modelo de gestão tecnológica 
adotado por elas. 

Os dados coletados foram processados com o auxílio do programa estatístico 
MICROSTAT, versão 4.1 de 1984 adequado à natureza e objetivos do estudo.  Para 
a análise quantitativa dos resultados utilizou-se a distribuição de freqüência, por ser 
um estudo exploratório e, portanto, necessitado de saber a frequência com que as 
variáveis caracterizam os paradigmas referenciados e com isto contatar o estado 
das empresas. A análise qualitativa consistiu na interpretação e descrição mais 
detalhada possível dos dados coletados nas questões abertas. 

Para efeito do presente trabalho foram definidos  alguns termos como por 
exemplo: fordismo,  pós-fordismo, desintegração espacial, integração vertical, 
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desverticalização das grandes firmas, especialização flexível, qualidade total, Jut-in-
time, just-in-case, kanban, CAD – Computer Aided Design, CAM – Computer Aided 
Management, empreendedor e desenvolvimento tecnológico. 
 
5. Fundamentação Teórica 
 
5.1. Modelo convencional de produção e organização industrial ou     
paradigma fordista 
 

 O modelo de desenvolvimento no período pós-guerra denominado “fordismo” 
foi imposto a partir de 1945 e se caracteriza como o modelo de organização do 
trabalho apresentando como movimento de racionalização da produção, fundada 
numa separação nítida entre os “idealizadores e organizadores” da produção 
(engenheiros e técnicos) e os  “executantes” (trabalhadores manuais, operários não 
qualificados) nas tarefas repetitivas, que é denominado de taylorismo.   Ou seja, os 
aspectos intelectuais e manuais do trabalho estavam completamente separados no 
interior das empresas (LIPIETZ ,1991). 

 O paradigma fordista oferece uma concepção de progresso que se apóia em 
progresso técnico (concebido como progresso tecnológico incondicionalmente 
conduzido pelos “trabalhadores intelectuais”, progresso social (concebido como 
fiador do interesse geral contra as invasões dos interesses individuais).  

 Para Lipietz (1991), um modelo de desenvolvimento sustenta-se nos 
seguintes aspectos: 

1) Um modelo de Organização do Trabalho ou Paradigma Tecnológico ou 
Modelo de Industrialização, são os princípios gerais que governam a 
evolução da organização do trabalho, englobando não apenas as formas de 
organização do trabalho no interior das empresas, mas as formas de divisão 
do trabalho; 
2) Um regime de acumulação, que são os princípios macroeconômicos que 
descrevem por um longo período as condições da produção, grau de 
mecanização, importância relativa dos diferentes ramos e também as 
condições de uso social da produção (consumo familiar, investimentos, 
despesas governamentais e comércio exterior); 
3) Um modo de regulação que é a combinação dos mecanismos que 
efetuam o ajuste dos comportamentos contraditórios, conflituosos dos 
indivíduos aos princípios do regime de acumulação.  Essas formas de 
ajustes são o costume, a disponibilidade dos empresários, dos assalariados 
de se conformarem a esses princípios, por reconhece-los (mesmo a 
contragosto) como válidos ou lógicos. São formas institucionalizadas: as 
regras de mercado, a legislação social, a moeda, as redes financeiras. 
 

 O compromisso desse modelo se materializou num regime de acumulação 
que, segundo Lipietz (1991) , pode ser assim resumido: 

 
- uma produção em massa, com polarização crescente entre idealizadores 
qualificados e executantes sem qualificação, com mecanização crescente, 
que acarretava uma forte alta do volume de bens e equipamentos utilizados 
pelo trabalhador; 
- uma repartição regular do valor agregado, isto é, um crescimento do poder 
aquisitivo dos assalariados, paralelo ao crescimento de sua produtividade; 
- taxa de lucro das empresas permanecia estável, com a plena utilização 
das máquinas e com o pleno emprego dos trabalhadores. 
 

O paradigma fordista oferece uma concepção de progresso que se apóia em 
progresso técnico (concebido como progresso tecnológico incondicionalmente 
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conduzido pelos “trabalhadores intelectuais), progresso social (concebido como 
progresso do poder aquisitivo), progresso do Estado (concebido como fiador do 
interesse geral contra as invasões dos interesses individuais). 

Segundo Lipietz (1989), as grandes crises são o marco da inadequação do 
modo de regulação e do regime de acumulação, seja porque um novo regime se 
encontre limitado por formas de regulação superadas (caso da crise de 
superprodução de 1930), seja porque o próprio regime de acumulação esgotou suas 
possibilidades no contexto do modo de regulação em vigor. 

A análise de Lipietz (1988) para a grande crise dos anos trinta é caracterizada 
como sendo a primeira da acumulação.  O modo de regulação efetivamente era 
caracterizado por um ajuste a posteriori das quantidades produzidas nos diversos 
ramos em função do movimento dos preços, por uma grande sensibilidade destes 
em relação à demanda e por um ajuste dos salários ao movimento dos preços do 
qual resultava uma estabilidade ou baixo crescimento do salário real direto. 

 Conclui-se, que no fordismo tem-se, que o aumento da produtividade está 
associado ao crescimento dos mercados, via aumento das economias de escala em 
busca de salários mais baixos.  O desenvolvimento das trocas internacionais no 
interior dos países desenvolvidos possibilita novos ganhos de produtividade, pela 
centralização do capital através de maior interdependência entre as economias 
desenvolvidas. 

No final dos anos sessenta, esse regime de acumulação intensiva, o fordismo, 
entrou em crise.  A saída seria mediante a retomada organizada do crescimento.  O 
fator mais preponderante da crise do regime de acumulação intensiva, o fordismo, 
reside na diminuição geral dos ganhos de produtividade, baixa de rentabilidade, 
internacionalização dos mercados e da produção comprometendo a regulação 
nacional, revolta dos produtores diante da alienação do trabalho e diante da 
onipotência da hierarquia e do Estado, aspiração dos cidadãos à maior autonomia. 

Lipietz (1991) atribui que a razão profunda de tais tendências desditosas deve 
ser buscada no âmago do modelo fordista de organização do trabalho. 

A forma de organização do trabalho baseado na expropriação da maioria dos 
produtores, do controle da sua própria atividade, reduziu as fontes de produtividade 
apenas à atividade dos engenheiros e técnico, que só podem aumentar a 
produtividade de todos os agentes através das máquinas mais complexas por eles 
concebidas. 

Mias que a revolta pelos princípios tayloristas, ou de separação entre a 
organização científica do trabalho e a execução desqualificada que haviam secado a 
fonte dos ganhos de produtividade uma vez eu a grande maioria dos produtores 
estava formalmente excluída da batalha pela produtividade e pela qualidade do 
produto, já que seu envolvimento era negado, e ficava apenas uma minoria restrita 
de técnicos e engenheiros incubidos da tarefa de fazer avançar o know how coletivo.  
Essa minoria não podia fazer aumentar a produtividade dos outros a não ser por 
meio de máquinas cada vez mais complexas e caras que concebia para eles  
(LIPIETZ, 1991). 

A saída para a crise é escolher novas regras, novos princípios de organização 
do trabalho, novas normas na orientação e no uso social da produção, novos hábitos 
e novos modos de regulação (LIPIETZ, 1991). 
 
5.2. Novo modelo de organização do trabalho ou o novo paradigma industrial-
tecnológico – pós fordismo 
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 O  novo modelo de organização do trabalho ou o novo paradigma industrial-
tecnológico surge da crise que atravessa o sistema industrial do mundo ocidental, 
que é caracterizado por grandes indústrias produtivas fabricando produtos 
padronizados para o consumo de massa. Esse modelo convencional está sofrendo 
transformações profundas em conseqüência do advento de novas tecnologias e 
formas de organização do trabalho. Nesse modelo, o grande volume de produtos 
permitiu especialização das tarefas, das máquinas e da mão-de-obra, como sistema 
predominante de administração da força de trabalho e da organização das 
atividades produtivas. 

 No novo paradigma industrial-tecnológico estabelece a formação de equipes 
para executar tarefas de diferentes complexidades. As equipes trabalham 
integradamente num clima de cooperação e relacionamento com outras equipes.  A 
autonomia e flexibilidade tornam o trabalhador motivado e capaz de interferir na 
produtividade em prol da qualidade. 

 A essência do novo paradigma industrial tecnológico é representada pela 
administração e coordenação de um processo contínuo de inovações e revoluções 
incrementais, em que se adquire competência em busca da competitividade.  Isto se 
faz por meio dos recursos humanos, das pessoas, pois são estes a força 
fundamental das empresas, o que significa, então, o aproveitamento total da 
potencialidade humana em todos os níveis.  Vantagens competitivas se conseguem 
através de avanços tecnológicos baseados na imaginação, motivação e criatividade 
técnica e organizacional (GARCIA, 1992). 

 A ambiência competitiva em curso no mundo exige das organizações, a 
capacidade de reestruturar mudanças e concepções de gerência e administração.  O 
sucesso na competição internacional de alguns países advém da evolução da 
“rigidez” para a “flexibilidade” do contrato de trabalho, como, também, uma evolução 
do  “controle direto” para a  “autonomia responsável”. É claro que este sucesso 
muito favorece tal evolução mesmo que aliado às dificuldades de aplicação das 
novas tecnologias em m contexto de “flexibilidade liberal” que encorajaram uma 
transformação nas formas de administração das empresas (GARCIA, 1992). 

 Essa nova concepção de gerência e de administração pauta-se na questão 
da racionalidade decorrente da transformação industrial.  Para isso, é necessária 
melhor difusão da informação, diminuição ou modificação das tarefas dos níveis 
intermediários resultando, assim, numa redução dos níveis hierárquicos. Dá-se mais 
importância ao planejamento das tarefas, previsão de problemas, comunicações 
menos formais e ajuda mútua para a realização das tarefas.  A diferenciação ocupa 
o lugar das tarefas muito especializadas, tendendo à formação de grupos 
relativamente autônomos e com os membros operando tarefas complementares.  

 Conclui-se daí, que a nova ordem paradigmática industrial-tecnológica é 
caracterizada por uma harmonização das inovações tecnológicas, organizacionais e 
sociais no seio das empresas. 

 A especialização flexível, enquanto modalidade tecnológica, opera na base de 
princípios muito diferentes.  Utiliza recursos muito variados e multifuncionais para 
produzir pequenas linhas de produtos muito especializados.  Em casos extremos 
cada produto é feito sob medida para uma necessidade ou demanda muito 
particular.  No lugar da máquina superespecializada e do trabalhador 
semiqualificado, tecnologias flexíveis utilizam operários altamente treinados e 
equipamentos e ferramentas multifuncionais (PIORE, 1987). 

 A especialização flexível emerge a partir da descentralização da autoridade e 
da criação de elos menos rígidos, mais cooperativos e interativos entre os 
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componentes das empresas. Como modo de produção, a especialização flexível 
favorece as cidades na medida em que as economias de escala são reduzidas ou 
eliminadas.  As cidades passam a ser viáveis enquanto uma unidade econômica.  
Cada vez mais, irão ser capazes de produzir eficientemente para suas necessidades 
sem um intenso comércio com o resto do mundo .  Com isso, elas desenvolverão 
seus próprios padrões de consumo (PIORE, 1987). 

 Os sistemas flexíveis permitem a automatização dos processos para 
produção de pequenos lotes, reduzindo as diferenças de custos mediante o uso de 
equipamentos reprogramáveis. A nova flexibilidade permite não só mudar de um 
produto para outro, o que é sempre difícil quando as máquinas e equipamentos são 
rígidos, mas também obter ganhos de economias de amplitude (scope) pelo 
aumento do número de lotes de diferentes produtos fabricados (LIPIETZ 1991). 

 O novo paradigma não depende de novas máquinas que podem ser 
empregadas tanto em sistemas rígidos quanto flexíveis. Seu fator central é a 
capacidade de variar a produção mediante inovações e melhorias de processos e 
produtos, os quais dependem, em última análise, da organização e da qualidade dos 
recursos humanos, inclusive das relações industrias e sindicais (LOJKINE1983). 

 O novo padrão, assumindo características de flexibilidade e integração, tem a 
possibilidade de ser aplicado geralmente em todas as atividades e não apenas na 
produção em massa. Esse novo padrão objetiva o melhor uso de todos os itens que 
integram o custo total, inclusive o tempo, alcançando redução dos estoques de 
produtos, maior e melhor utilização dos equipamentos, melhor integração das 
etapas, melhor e mais garantia da qualidade dos produtos. Significa melhoria da 
produtividade, sem necessariamente, automação. Trata-se da obtenção de 
aumentos da produtividade, através de melhorias sucessivas na organização da 
produção (as novas tecnologias de organização social da produção – TOSP, as 
tecnologias de automação flexível – TAF na terminologia de Tauíle  (1990), o que 
permite eliminar as perdas de tempo e materiais e conseguir alta qualidade e índice 
zero de defeito.  A estas tecnologias podem ser adicionados novos métodos 
CAD/CAM e técnicas novas tipo controle da qualidade, kanban e just-in-time. 

 
5.3. Novas tecnologias, organização e reestruturação industrial 

 
O aporte das novas tecnologias surge como uma saída possível para a crise 

latente do paradigma industrial tecnológico atual.  Torna-se premente a necessidade 
de reorganizar o processo de trabalho, a relação salarial e reunificar o que o 
taylorismo separou: os aspectos manuais e intelectuais do trabalho. 

No modelo fordista, a forma clássica de organização industrial era a divisão do 
trabalho, segundo os princípios tayloristas.  Esta divisão podia tomar a forma de uma 
divisão entre estabelecimentos, uma desintegração espacial. 

As novas tecnologias oferecem novas possibilidades de organização 
industrial, graças à gestão dos fluxos de informação, à flexibilidade dos bens e 
equipamentos, à padronização que permite a fabricação automatizada de alta 
precisão, à concepção modular, aos produtos e à montagem automatizada por 
subconjuntos.   

Rattner (1990) aborda que o desenvolvimento de um novo modelo de gestão 
com profundos impactos no planejamento estratégico no nível das unidades 
produtivas e das grandes corporações é uma alternativa à nova ordem 
paradigmática que impera nos tempos atuais.   No nível do estabelecimento, 
emergiu uma nova forma de organização e coordenação do pessoal e da produção, 
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que permitiu manter competitividade por ganhos em produtividade e pagar maiores 
salários. Os ingredientes básicos são uma visão e abordagem de integração 
sistêmica (kanban e just-in-time) que passam por melhor processo de controle de 
qualidade, melhor controle do fluxo de materiais e componentes e 
conseqüentemente reduçao de estoques, mudanças de designs e de processos de 
fabricação, economias de amplitude (scope) e não só de escala. 

A essência do Controle de Qualidade Total (TQC) é a qualidade na origem.  
Isso significa: no processo de produção, uma etapa de trabalho , ou um trabalhador, 
só transfere para a seguinte, ou para o trabalhador seguinte, um produto ou serviço 
em perfeitas condições. Se ocorrerem erros ou defeitos, eles devem ser descobertos 
e corrigidos na origem, isto é, na etapa na qual o serviço é realizado. 

A flexibilidade da informática está reduzindo o ciclo de vida dos produtos, o 
que possibilita introduzir ou retirar produtos do mercado segundo as exigências do 
momento. Com isso, gera economias denominadas de diversificação. 

O novo paradigma industrial-tecnológico emergente ou pós-fordismo tem-se 
um modo de desenvolvimento da produção caracterizado pela especialização 
flexível. No padrão tecnológico faz-se uma nova forma de reorganização do 
processo de trabalho e da relação salarial, da unificação dos aspectos manuais e 
intelectuais  do trabalho, de uma mudança da base técnica, ou seja, da “mecânica” 
para a “microeletrônica” , visando a automação dos processos para a produção de 
pequenos lotes, o que permite a mudança da economia de escala (verticalização = 
quantidade) para a economia de escopo (desverticalização =  volume), o que 
caracteriza uma produção variada, uma diferenciação (o produto em função do 
mercado) representando maior volume agregado de bens produzidos. 

Todas as evidências apontam para a emergência de um novo paradigma de 
produção e organização industrial, tornando instalações, equipamentos, produção e 
modelo de gestão da era fordista obsoletos, menos produtivos  e, portanto, 
desaconselháveis para projetos de industrialização do Terceiro Mundo. 

 
6. Interpretação dos dados coletados 
 

Os dados demonstraram que o capital tanto das empresas de Campinas como 
o das de São Carlos é próprio. Com isso, constatamos suas independências em 
relação a capitais externos. 

Considerando-se como funcionários qualificados aqueles que possuem 
formação superior ou técnica, pode se observar que a qualificação da mão-de-obra 
é, de alguma forma, pouco significativa, o que não vem confirmar a importância das 
instituições de ensino na região como formadoras de mão-de-obra qualificada. 

Observou-se que existiam dificuldades no entrosamento entre os três 
integrantes do processo de inovação tecnológica, as empresas, o governo federal, 
estadual e municipal, e as instituições de ensino e pesquisa. Adotam 
comportamentos individualizados e com isso acabam por se isolarem. 

Observou-se da mesma forma que a articulação e iniciativas conjuntas das 
empresas nos pólos estudados, com as instituições de ensino e pesquisa, 
demonstraram a existência de uma baixa sinergia e interação e, quando existe, 
resulta apenas de forma mais intensiva pela oferta de bolsa de estudos e utilização 
de laboratórios. 

Ao se considerar os dados relativos aos aspectos ligados à gestão do 
processo de organização da força de trabalho e da produção, devemos reportar à 
posição de Suzigan (1988), que relata alguns aspectos que devem ser considerados 
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enquanto elementos-chaves do processo de reestruturação produtiva: os gastos em 
P&D; incorporação e difusão do progresso técnico, realocação de recursos 
produtivos entre setores; processo de incorporação e fusão de empresas; 
redefinição da divisão do trabalho inter e intra-empresas; racionalização certas 
atividades através da cooperação tecnológica e associação de empresas para 
grande projetos. 

 Isto nos leva a inferir que há necessidade de se compreender que, num pólo 
tecnológico, as empresas participantes necessitam adotar a filosofia e administração 
contida nos moldes ou princípios do novo paradigma industrial-tecnológico, ou pós-
fordismo. Uma nova forma de organização do processo de trabalho, de uma 
mudança da base técnica, ou seja, a adoção da microeletrônica, visando a 
automação dos processos, o que caracteriza uma produção variada, uma 
diferenciação, o produto em função do mercado. 

Ao se perguntar às empresas de Campinas e São Carlos pelas mudanças 
tecnológicas para a introdução de novos produtos/processos, podemos observar, 
que as mesmas classificaram a tecnologia por elas utilizadas como altamente 
sofisticadas em contraposição às suas classificações de tecnologia atrasada em 
relação aos concorrentes.  Os dados demonstraram que as empresas dos Polos de 
Campinas e São Carlos são contraditórias em relação a mudanças tecnológicas 
adotadas por elas com as classificações de suas tecnologias. Com isso, podemos 
considerar que tanto as empresas de Campinas como as de São Carlos ainda não 
estão em um estágio de obterem produtos tecnologicamente mais avançados. 

Os fatores característicos das novas tecnologias organizacionais que 
oferecem novas possibilidade de organização industrial, graças à gestão dos fluxos 
de informação, flexibilidade dos equipamentos e engajamento geral dos 
trabalhadores, são fatores que não estavam presentes nessas empresas, conforme 
foi observado nos aspectos da tecnologia por elas utilizadas. 

Os métodos e ferramentas utilizados pela gestão da qualidade caracterizaram 
que as empresas da amostra de Campinas ainda não incorporavam essa prática 
para o êxito das tarefas. Já as de São Carlos incorporaram numa porcentagem mais 
alta.  É necessário, portanto, que paralelamente aos métodos e técnicas de 
qualidade, as empresas deviam investir nas pessoas, senão os programas de 
qualidade não se consolidariam, conforme a observação de Garcia (1992). 

a) quanto ao problema do estudo 
Para a questão um, os dados mostraram que as empresas instaladas nos 

pólos tecnológicos estudados não demonstraram ser um mecanismo eficaz para 
propor uma transformação rápida dos resultados de pesquisa das instituições de 
ensino e pesquisa, já que a forma de interação não se dá, para, juntas gerar 
pesquisas, transformar conhecimento em produto tecnológico, como também até 
para efetuar a sua distribuição e comercialização nos mercados apropriados. A 
interação se dá, nas empresas de Campinas somente, pela oferta de bolsas de 
estudos e, nas de São Carlos, pela utilização dos laboratórios das instituições. 

Para a indagação dois, devemos considerar que as empresas nos pólos 
estudados demonstram não adotar gestão tecnológica contidas  nos princípios do 
novo paradigma industrial-tecnológico, ou pós-fordismo, porque as mudanças 
tecnológicas não se caracterizaram de formas exigidas pelo no modelo de 
organização da produção, pois a inovação tecnológica e a tecnologia adotada  não 
se dá de forma a flexibilizar totalmente a produção, conforme é apregoado no pós-
fordismo; os métodos/ferramentas utilizados na gestão da qualidade, o just-in-time 
por exemplo, não são aqueles necessários à configuração desse modelo; as formas 
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de relação de produção e organização das produção demonstram não serem afim 
com a filosofia do pós-fordismo, ou do novo paradigma industrial-tecnológico. 
 
7. Conclusão 

 
 Sem querer referenciar teoricamente assunto não abordado no escopo deste 

estudo com relação às racionalidades inerentes a todo o processo empresarial, cabe 
ressaltar que as empresas estudadas dos dois pólos tecnológicos apresentaram dois 
tipos de discurso e de prática nas suas respostas. 

  Um desses discursos e práticas refere-se à racionalidade instrumental 
que é todo o conjunto de métodos e técnicas idealizados e/ou aplicados para atingir 
um fim.  Os métodos e técnicas do novo paradigma industrial-tecnológico que as 
empresas de Campinas e São Carlos demonstraram conhecer só são empregados        
totalmente nas intenções.  Apenas aqueles instrumentos que, por serem 
empregados parcialmente, não ameaçam romper com os princípios do paradigma 
convencional de produção e organização do trabalho e, portanto com a estrutura 
hierárquica e de poder, são praticados racionalmente 

 O outro discurso e prática referem-se à racionalidade estratégica que é o 
conjunto de métodos e técnicas idealizados e/ou aplicados para a interação com fins 
de competitividade e sobrevivência.  Estes métodos e técnicas para uma 
racionalidade estratégica, nas empresas do pólo tecnológico de Campinas e de São 
Carlos, também não se configuram em sua totalidade, dentro do novo paradigma 
industrial tecnológico.  Haja vista as suas características de não interações flexíveis 
com as instituições de ensino e pesquisa e outras organizações de seus ambientes 
externos.  A falta de estrutura flexível de organização das relações de produção 
demonstradas nas respostas das empresas, talvez, responda às suas posições 
estratégicas não ofensivas. 

 
8. Recomendações para outros estudos 

 
Este estudo deve ser considerado somente como uma contribuição ao estudo 

dos modelos de gestão tecnológica das empresas de alta tecnologia dos pólos 
tecnológicos de Campinas e São Carlos para aquele período, inícios do ano 2008 e 
fins 2011. Com certeza, mudaram se os tempos, mudaram-se as pessoas e com 
certeza mudaram-se os modelos de gestão das empresas destes dois pólos 
tecnológicos. Por isso, recomendou-se naquela época, sendo válido para os dias 
atuais, a realização de estudos mais profundos, com pesquisas não exploratórias 
como esta, mas descritiva ou experimentais dos fenômenos de e para mudança de 
paradigma industrial-tecnológico. 
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Plano de capacitação profissional para a região do Matopiba: estudo de 
viabilidade 

Aldilenice O. Ferreira1 
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Resumo 
 

A expressão Matopiba refere-se ao espaço geográfico compreendido pelos 
estados brasileiros: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, cujas siglas dão nome a 
essa região. Com a publicação do Decreto nº 8.447 em 2015, essa região passou a 
ser foco de grandes investimentos de recursos públicos no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento Agropecuário (PDA) do Matopiba. O objetivo deste artigo é o de 
identificar a viabilidade de implantação de um plano de capacitação profissional para 
a população rural dessa região. A ênfase do estudo de viabilidade está na 
identificação do perfil educacional da população alvo, por meio da análise de dados 
públicos do Ministério da Educação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como das 
competências profissionais necessárias para colocar em prática o PDA do Matopiba. 
O presente estudo mostra que a população alvo possui baixo nível de escolaridade, 
baixo nível de renda, o acesso à internet é limitado, mas o potencial de investimento 
na região justifica a implantação de um plano de capacitação profissional. A 
conclusão a que se chega é a viabilidade da implantação de um plano de 
capacitação profissional voltado à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada 
(FIC) nas áreas de pecuária e de produção de grãos, na modalidade presencial. 
 
Palavras-chave: Matopiba. Educação Profissional. Senar. 

 
Abstract 
 

The expression Matopiba refers to the geographical space covered by the 
Brazilian states: Maranhão, Tocantins, Piauí and Bahia. It can be noticed that the first 
syllables of each state compose the name of the region. After the publication of the 
Brazilian Decree nº 8.447 in 2005, this region became the focus of huge investments 
of public resources under the Agricultural Development Plan (Plano de 
Desenvolvimento Agropecuário -PDA) of Matopiba. The purpose of this article is to 
identify if it is available implementing a professional capacitating plan for the rural 
population in this region. The identification of the educational profile of the target 
population will be the emphasis of this viability study in the mentioned area, and this 
uses analysis data of the Brazilian Ministry of the Education, Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply and the Brazilian Institute of Geography and Statistic 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE). Besides that, the study uses 
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the necessary professional competences to put the PDA of Matopiba into practice. 
This study shows that the target population has low level of education, low income 
and limited access to the internet, but the potential investment in this region justifies 
the implementation of a professional capacitating plan. The conclusion reached is 
that is a professional  

 
Keywords: Matopiba. Professional Education. Senar. 
 
1 Introdução 
 

O Agronegócio tem sido o pilar de sustentação da economia brasileira. O 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) acompanhou o crescimento do 
Agronegócio levando à população do meio rural formação profissional para cerca de 
300 profissões ligadas ao agronegócio. (SENAR, 2014) 

Segundo dados do Senar (2014), a necessidade de ampliar as ações de 
qualificação profissional no meio rural tem sido uma demanda constante para o 
Senar. Em quase 25 anos de existência, já são mais de 60 milhões de trabalhadores 
capacitados em ações de formação profissional rural e promoção social em todo o 
Brasil. 

Apesar do crescimento das ações formativas do Senar para a população que 
vive no meio rural, algumas regiões do país ainda sofrem com a falta da qualificação 
da mão de obra rural. Um exemplo é a região do Matopiba. 

A expressão Matopiba é resultado 
 

(...) de um acrônimo criado com as iniciais dos estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia. Essa expressão designa uma realidade geográfica 
que recobre parcialmente os quatro estados mencionados, caracterizada 
pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias modernas 
de alta produtividade (EMBRAPA, 2015). 
 

O Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba (PDA do Matopiba) 
foi definido pelo Decreto nº 8.447, de 06 de maio de 2015, que dispõe sobre o Plano 
de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba e a cria o seu Comitê Gestor. 
Segundo Miranda (2015b), estão estabelecidos no âmbito do Matopiba 80 projetos 
de PD&I baseados em 5 grandes áreas temáticas, a saber: melhoramento genético; 
sistemas de produção; defesa sanitária; sistemas transversais; e transferência de 
tecnologia. 

A relação de municípios que estão contemplados pelo PDA do Matopiba são, 
ao todo, 337, de acordo com a Portaria MAPA nº 244, de 12 de novembro de 2015. 
A distribuição dos municípios por estado está apresentada na Tabela 1: 

Tabela 1: Municípios inseridos no PDA do Matopiba 

 
Fonte: MAPA (2015) 
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Segundo Pinho (2016), uma das piores taxas de analfabetismo da América do 
Sul é a do Brasil. Ao todo, 13 milhões de jovens e adultos brasileiros não sabem ler 
e escrever no país, o equivalente a 8% da população com 15 anos ou mais.  

Em artigo publicado pela Folha de São Paulo, Pinho (2016) apresenta o mapa 
do analfabetismo no Brasil. A meta brasileira apresentada para a Unesco era que 
em 2015 o Brasil teria 6,7% de analfabetismo na população com 15 anos ou mais. 
No entanto, a Figura 1 demonstra que essa meta não foi cumprida. 

Figura 1: Taxa de analfabetismo no Brasil, em % (15 anos de idade ou mais) 

 
Fonte: Pinho (2016) 

A Figura 2 apresenta dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2013b), a região do Matopiba possui Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) médio de 5,2, para os anos iniciais do 
ensino fundamental (1º ao 6º ano), incluindo as redes pública e privada de ensino. 
Mas, somente 34 municípios da região alcançaram índice IDEB superior a 5,0. São 
293 municípios com IDEB inferior a 5,0. 
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Figura 2: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2013 no Matopiba 

 
Fonte: Embrapa (2015) 

Diante do exposto, busca-se responder à seguinte pergunta: é viável implantar 
um plano de capacitação profissional para a população rural da região do Matopiba? 

A presente pesquisa tem como objetivo geral realizar estudo de viabilidade 
para implantação de um projeto que visa à melhoria da qualificação da mão de obra 
na região de Matopiba. 

São objetivos específicos: 

 Identificar o nível de escolarização da população rural do Matopiba; 

 Coletar dados estatísticos sobre a oferta de cursos de qualificação 
profissional na região do Matopiba, nos últimos quatro anos; 

 Propor um portfólio de produtos educativos do Senar direcionados para 
a população rural da região do Matopiba; e 

 Identificar estratégias de mobilização do público-alvo. 
O presente estudo de viabilidade se justifica pela baixa qualificação da mão 

de obra da região do Matopiba. Segundo entrevista publicada no site do Sistema da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), com o presidente da 
Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp), 
Élio Neves, o mesmo afirma que o Agronegócio vive uma espécie de apagão da 
qualificação profissional. 

 
O Brasil sempre teve política de qualificação e requalificação profissional. 
Mas infelizmente essas políticas não deram conta de preparar nem 
trabalhadores, nem empresários para essas mudanças de paradigmas que 
estamos vivendo, principalmente na agricultura (FAEG, 2015). 

 

Além da carência de mão de obra, outra importante motivação para o estudo 
de viabilidade ora proposta é a tendência de expansão do mercado na região, por 
meio de aumento dos investimentos públicos. 

A metodologia utilizada para desenvolvimento do estudo de viabilidade pode 
ser classificada, segundo Silva e Menezes (2005) do ponto de vista de sua natureza, 
como sendo uma pesquisa aplicada, gerando conhecimento para aplicação prática 
de um portfólio de cursos de qualificação básica para a população da região do 
Matopiba. 
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Também segundo Silva e Menezes (2005), do ponto de vista da forma de 
abordagem do problema, a pesquisa será quantitativa por meio da análise estatística 
dos dados a serem coletados na base de dados do Ministério da Educação (MEC). 

Do ponto de vista dos objetivos, segundo Gil (1991, apud Silva e Menezes, 
2005, p. 21), a pesquisa será descritiva, pois pretende descrever as características 
da população rural da região do Matopiba, sob aspectos socioeconômicos e seu 
perfil profissional e educacional. 

Em relação aos procedimentos técnicos, também de acordo com Gil (1991, 
apud Silva e Menezes, 2005, p. 21) será realizada pesquisa bibliográfica, com 
estudos já publicados sobre a região do Matopiba, especialmente os da Embrapa e 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do MEC, bem 
como normativos e demais legislações correlatas. 

 
2 A Região do Matopiba 
 

A região do Matopiba é apresentada a seguir considerando informações 
socioeconômicas, bem como dados estatísticos que caracterizam a população sob 
os aspectos educacionais e perfil profissional. 
 
2.1 Fatores Socioeconômicos 
 

O Governo Federal lançou no mês de junho de 2015 o Plano Safra para o 
biênio 2015/2016, com investimentos de mais de 187 bilhões de reais. Este valor é 
20 por cento maior que os recursos destinados ao programa no ano de 2014. O 
novo Plano Safra mostra que o Governo Federal considerou o agronegócio como um 
dos principais setores da economia brasileira. Se não fosse a produção agrícola 
nacional, o Brasil teria tido um déficit de 85 bilhões de reais na balança comercial em 
2014. 

A região do Matopiba compreende 73 milhões de hectares, distribuídos em 31 
microrregiões e 337 municípios, conforme demonstrado na Tabela 2: 

Tabela 2: A Região do Matopiba 

 
Fonte: IBGE (2010) 

Em relação à produção agrícola, na safra 2015/2016, conforme dados 
divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) no mês de 
setembro de 2016 e demonstrados na Figura 3, a região do Matopiba foi 
responsável por 6,52% da produção de grãos do Brasil ocupando a sexta posição, 
tendo perdido apenas para Mato Grosso com 23,30%, para o Paraná com 19,15%, 
para o Rio Grande do Sul com 17,45%, para Goiás com 9,41% e para Mato Grosso 
do Sul com 7,51%. A região do Matopiba representa hoje uma das principais áreas 
do mundo em expansão na produção de grãos. 
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Figura 3: Produção Total de Grãos no Brasil – Safra 2015/2016 

 
Fonte: CONAB (2016) 

Ainda segundo os dados da CONAB (2016), na safra 2015/2016 a produção 
de grãos no Brasil se desenvolveu com a seguinte distribuição por cultura, 
demonstrada na Figura 4: 

Figura 4: Produção Total de Grãos por Cultura 

 
Fonte: CONAB (2016) 

Segundo a Embrapa, há estimativa de que até 2022, a área plantada na 
região do MATOBIPA se expandirá 16,4%, acrescentando cerca de 10 milhões de 
hectares às lavouras brasileiras. Sua produção de grãos nesse mesmo período 
deverá ter um aumento de 27,8%. As projeções indicam para essa região uma 
produção total próxima de 20 milhões de toneladas de grãos em 2022 (aumento de 
27,6%).  

A região do Matopiba é muito importante para o desenvolvimento da 
agricultura e para a segurança alimentar do País, segundo estudos da Embrapa 
(2015) que fundamentam as políticas públicas de investimentos nessa região. 

Segundo dados apresentados por Pacievitch (2016a), a economia na Bahia é 
composta principalmente pela produção agropecuária e industrial, pelo extrativismo 
mineral, e pelas atividades de prestação de serviços e de turismo. Na agropecuária, 
os destaques são: rebanho de caprinos, cacau, mamona, sisal, coco, mandioca, 
feijão, manga e uva. Em relação à indústria, os destaques são os setores químicos e 
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petroquímicos, seguidos dos setores de informática, automobilística (peças e 
montagem) e a agroindústria. 

Para Pacievitch (2016b), a economia do Piauí tem como principais atividades 
o comércio e os serviços. Mas a agricultura e a pecuária, além da indústria, e do 
extrativismo vegetal e mineral, também possuem importante contribuição para o 
desenvolvimento do estado. Também segundo Pacievitch (2016b), a agricultura no 
Piauí é desenvolvida basicamente para a subsistência dos pequenos produtores. A 
produção agrícola comercial é muito modesta e as principais culturas são: milho, 
arroz, mandioca, feijão e cana-de-açucar, entre outras. 

Em relação ao estado do Tocantins, Pacievitch (2016c) apresenta como 
principais atividades do estado o comércio e os serviços, além da pecuária e da 
agricultura de subsistência. A atividade pecuária se concentra no vale do Araguaia, 
voltada para a criação de gado de corte e de suínos. Já na agricultura, Pacievitch 
(2016c) destaca o cultivo do arroz, soja, feijão, milho, mandioca e cana-de-açúcar 
como sendo as principais culturas do Tocantins. 

Segundo Francisco (2016), o Maranhão ainda possui baixa participação no 
Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, com apenas 1,3%. Os principais setores da 
economia maranhense são: serviços com 63,5%, a agropecuária com 18,6%; e a 
indústria com 17,9%. Ainda de acordo com Francisco (2016), na indústria 
maranhense, destacam-se os setores de metalurgia, madeireiro, extrativismo, 
alimentício e químico. A agricultura destaca-se pelos cultivos de cana-de-açúcar, 
mandioca, soja, arroz e milho. O estado do Maranhão também se destaca na pesca 
e no turismo. 

Em relação à população, com base nos dados do IBGE (2010), 69,3% da 
população total do Matopiba vive em áreas urbanas e 30,7% na área rural.  

Ainda sobre a população total do Matopiba: 80% são muito pobres; 14% são 
pobres; e apenas 8,35% geram a renda bruta da Região. A Figura 5 mostra a 
distribuição geográfica da região do Matopiba e destaca os municípios de referência 
em cada uma das quatro Unidades da Federação. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), o 
Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada (IPEA) concluiu que a região do 
Matopiba, na década de 2000, possuía o IDHM muito baixo. Porém, em 2010 atingiu 
a faixa média do IDHM. Contudo, essa melhora aconteceu em algumas 
microrregiões, especialmente no Estado de Tocantins, que apontou melhora nos três 
indicadores que integram o IDHM: longevidade, educação e renda, com IDHM de 
0,53 para 0,70. Já os Estados do Piauí e Maranhão saíram de IDHM de 0,42 para 
0,59 e 0,60, respectivamente. No que diz respeito ao IDHM dos 337 municípios do 
Matopiba, saiu de 88,4% de municípios relacionados à faixa muito baixo, para 47,5% 
baixo e 47,8% médio. 

http://www.infoescola.com/economia/agricultura-de-subsistencia/
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Figura 5: Distribuição Geográfica da região do Matopiba 

 
Fonte: MAPA (2015) 

Segundo os dados do IPEA (2013) apresentados na Figura 6, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) no Matopiba subiu de 0,45 para 0,63, entre os anos 
2000 e 2010. As faixas do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
vão de muito baixo (0 – 0,499), baixo (0,500 – 0,599), médio (0,600 – 0,699), alto 
(0,700 – 0,799) e muito alto (0,800 – 1). 

Figura 6: Índice de Desenvolvimento Humano do Matopiba 

 
Fonte: IPEA (2013) 

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios que 
compõem da Região do Matopiba foi de aproximadamente R$ 47 bilhões, conforme 
demonstrado na Tabela 3. Os Estados do Maranhão, do Tocantins e da Bahia foram 
os que mais contribuíram com o PIB na região, alcançando mais de 96%. O Piauí foi 
o Estado que menos contribuiu com o PIB, alcançando apenas 3,74% do PIB da 
região, de acordo com a Tabela 3. 
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Tabela 3: Distribuição do PIB do Matopiba por Estado 

 
Fonte: IBGE (2010) 

 
2.2 Fatores Políticos e Legais 
 

O Decreto nº 8.447, de 06 de maio de 2015, dispõe sobre o Plano de 
Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba (PDA do Matopiba) e sobre a criação 
do seu Comitê Gestor. O Decreto estabeleceu, em seu Artigo 1º, § 2º, algumas 
diretrizes para a implantação do PDA do Matopiba que são:  

 
I – desenvolvimento e aumento da eficiência da infraestrutura logística 
relativa às atividades agrícolas e pecuárias; 
II – apoio à inovação e ao desenvolvimento tecnológico voltados às 
atividades agrícolas e pecuárias; e 
III – ampliação e fortalecimento da classe média no setor rural, por meio da 
implementação de instrumentos de mobilidade social que promovam a 
melhoria da renda, do emprego e da qualificação profissional de produtores 
rurais. (BRASIL, 2015) 
 

Com a criação do PDA do Matopiba para impulsionar o agronegócio na 
região, foi criada, em 03 de junho de 2015, a Frente Parlamentar do Matopiba, com 
apoio de 218 parlamentares no Congresso Nacional, no âmbito da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da 
Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar do Matopiba tem como objetivo 
apoiar o desenvolvimento e a implantação de um sistema de planejamento territorial 
estratégico para a Região. 

Tramita na Câmara dos Deputados, desde 12 de maio de 2016, o Projeto de 
Lei Complementar nº 279/16 que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência de 
Desenvolvimento do Matopiba. O Projeto de Lei prevê que a agência será 
responsável por promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário da 
região, por meio de atividades tais como fortalecer a infraestrutura agrícola a partir 
da inovação tecnológica e da orientação e apoio ao produtor rural; articular e 
elaborar projetos de assistência técnica, extensão rural e formação a pequenos e 
médios produtores rurais; promover a melhoria da qualidade de vida dos pequenos e 
médios produtores rurais, por meio de ações socioambientais, entre outras. 
 
2.3 Fatores Tecnológicos 
 

Uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic) mostra, por exemplo, os indicadores de acesso à 
Internet na área rural do país. O acesso à internet, no ano de 2015, contemplava 
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apenas 22% dessa população. A mesma pesquisa demonstra que o número de 
computadores, por domicílio, na área urbana era de 54% e na área rural 25%. 

Ainda sobre o percentual de domicílios com acesso à Internet por região 
geográfica brasileira, o Cetic apurou os resultados apresentados na Figura 7. 

Figura 7: Percentual de Domicílios com acesso à Internet 

 
Fonte: Cetic (2015) 

Além disso, a população rural em extrema pobreza no Brasil contabiliza 
7.593.532 pessoas, de acordo com o Censo Demográfico 2010 do IBGE (2010). As 
regiões norte e nordeste concentram a maior parcela dessa população em extrema 
pobreza no campo, representando 56,42% e 52,54% respectivamente (Tabela 4). 

Tabela 4: População em Extrema Pobreza no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

O estudo do Cetic, em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) utilizou os seguintes critérios para determinar a condição dos 
extremamente pobres: não ter banheiro de uso exclusivo; ou não ter ligação com 
rede geral de esgoto ou pluvial e não ter fossa séptica; ou estar em área urbana sem 
ligação à rede geral de distribuição de água; ou estar em área rural sem ligação à 
rede geral de distribuição de água e sem poço ou nascente na propriedade; ou não 
ter energia elétrica; ou ter pelo menos um morador de 15 anos ou mais de idade 
analfabeto. 

Como se pode verificar na Tabela 4, aproximadamente a metade dos 
extremamente pobres do país (46, 68%), vive em áreas rurais, embora essa 
população rural seja apenas 15,64% da população total do Brasil, de acordo com a 
Figura 8. 
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Figura 8: População do Brasil 

 
Fonte: IBGE (2010) 

A Embrapa elaborou, em conjunto com o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) um projeto de implantação do Sistema de Planejamento 
Territorial Estratégico para a Região do Matopiba com cinco temas principais: 

 
i) a integração e gestão das bases de dados territoriais do INCRA, sua 

análise técnica; ii) a caracterização territorial da região do Matopiba, 
além da produção de análises de contexto agrário, rural e agrícola 
(...); iii) a produção de análises de contexto e informações sobre 
processos de natureza territorial, no contexto agrário, rural e 
agrícola de áreas quilombolas, seu entorno e região; iv) a produção 
de análises de contexto e informações sobre processos de natureza 
territorial, no contexto agrário, rural e agrícola de assentamentos 
prioritários para titulação; e v) apoio técnico na requalificação do 
conceito e da definição de módulo fiscal, considerando a evolução 
tecnológica da agricultura, do conhecimento sobre o uso potencial 
das terras e as novas exigências de preservação no interior dos 
imóveis rurais advindas no novo Código Florestal. (EMBRAPA, 
2014) 

ii)  

O incremento da produção agrícola no Matopiba cria uma busca constante de 
novas tecnologias pelos agricultores, impulsionando a criação de novidades no 
mercado, sobretudo nos segmentos de maquinário, irrigação, transporte e 
armazenagem. Tal contexto estabelece uma circunstância muito propícia para a 
realização de um estudo de viabilidade com vistas ao desenvolvimento de um plano 
de capacitação que permita preparar a população rural local para o desenvolvimento 
que se aproxima. 

 
3 A Capacitação Profissional no Setor Agropecuário 
 

O setor agropecuário nacional é considerado a grande força econômica do 
país, pois ocupa lugar de destaque na economia e lidera o desempenho do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em alta desde 2013, o PIB do setor agropecuário, em 
2015, cresceu 0,6% na comparação dos resultados do 4º trimestre de 2015 com os 
resultados de 2014, sendo um dos pilares da economia brasileira, segundo dados do 
IBGE demonstrados na Figura 9. 
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Figura 9: Percentual de crescimento do PIB por setor: acumulado de 2015 

 
Fonte: IBGE (2015) 

O setor agropecuário brasileiro tornou-se competitivo em função de uma 
combinação favorável de fatores: recursos naturais abundantes, produtores 
competentes, cadeias produtivas integradas, além de novas oportunidades de 
negócio com outros países. 

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC), os últimos anos foram marcados por mudanças estruturais positivas 
no setor agropecuário brasileiro. Para citar um exemplo, as exportações de 
commodities agrícolas dobraram o faturamento bruto dos produtores. O Brasil é hoje 
um dos maiores exportadores de café, carne bovina e de aves, sucos, açúcar e 
álcool. Em 2015, as primeiras posições no ranking do MDIC de produtos mais 
exportados são ocupadas principalmente por commodities agrícolas, conforme 
demonstrado na Figura 10. 

Figura 10: Exportação de commodities em 2015 

 
Fonte: MDIC (2015) 

Um grande desafio para o Brasil, portanto, é estar preparado para o cenário 
de crescimento, intensificando o foco dos investimentos no setor que mais cresce e 
se desenvolve: o setor agropecuário. Para isso, será necessário mesclar as 
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demandas do setor agropecuário com as necessidades de qualificação de mão-de-
obra.  

Os processos produtivos agrossilvipastoris são complexos, com níveis 
variados de sofisticação de operações e tem particularidades que precisam ser 
compreendidas. O setor precisa de novos talentos, com qualificação adequada para 
responder rapidamente a esse cenário, com postura empreendedora e disposição 
para contribuir e aprender. Questões como a segurança fundiária, tributos, 
burocracia no sistema de comercialização, exigências de defesa animal, vegetal, 
políticas públicas e competitividade nacional e internacional precisam ser tratadas 
em fóruns próprios, cuja discussão propicie ao setor agropecuário brasileiro 
estrutura, segurança, qualidade e o reconhecimento de que precisa. 

Por essas questões, a mão de obra meramente operacional e automática ou 
puramente técnica perde espaço para profissionais com perfil mais estratégico, com 
visão gerencial e mercadológica. Os requisitos de profissionalização da cadeia 
produtiva – desde a fase de pesquisa até o ponto de venda ao consumidor, 
demandam novas habilidades e competências, além de profissionais especializados 
na área Jurídica, de Recursos Humanos, Administração, Finanças, Gestão de 
Riscos, Gestão da Qualidade, Logística, Marketing, Comunicação, Engenharia 
(mecânica, genética, agronômica, florestal, de alimentos, etc.), Tecnologia da 
Informação, Sustentabilidade, Química, Nutrição, Economia, Contabilidade entre 
outras. 

 
3.1 O Senar 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) é uma entidade de direito 
privado, paraestatal, mantida pela classe patronal rural e está vinculada à 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, é administrado por meio 
de um Conselho Deliberativo tripartite, foi criado pela Lei nº 8.315, de 23 de 
dezembro de 1991 e é integrante do Sistema Nacional de Aprendizagem – SNA ou, 
como é mais conhecido, “Sistema S”. 

As ações do Senar contribuem para esta colocação, com ações de Formação 
Profissional Rural (FPR), atividades de Promoção Social (PS), ensino técnico de 
nível médio, presencial e a distância, e com um modelo inovador de Assistência 
Técnica e Gerencial (ATeG). 

Para responder ao contexto econômico brasileiro, o Senar precisa planejar, 
executar e avaliar as suas ações educativas, uma vez que estar permanentemente 
em sintonia com o mundo do trabalho é condição para formar cidadãos competentes 
e com reais chances de progressão profissional. 

Todos os anos, as ações finalísticas do Senar alcançam, gratuitamente, mais 
de dois milhões de brasileiros do meio rural e urbano, contribuindo para a 
profissionalização, integração na sociedade, melhoria da qualidade de vida, segundo 
Relatório de Atividades do Senar (2014). 

O Senar atua em todas as Unidades Federativas do Brasil, por meio das 
Administrações Regionais que promovem cursos e capacitações para desenvolver 
competências profissionais e sociais em mais de 300 profissões do meio rural. As 
Administrações Regionais do Senar atuam disponibilizando ao seu público uma 
oferta educativa variada, específica e definida em planejamento anual de trabalho, 
desenvolvido a partir das necessidades de Formação Profissional Rural (FPR) e 
Promoção Social (PS) dos municípios e do estado. 
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O Senar possui também possui uma Administração Central que desenvolve 
um amplo portfólio de programas e projetos nacionais. Esta assegura suporte 
administrativo, metodológico e jurídico, além de ser responsável pela interface com 
os órgãos federais, instituições nacionais e internacionais ligadas à educação, ao 
trabalho, à pesquisa, disseminado experiências bem sucedidas para as 
Administrações Regionais. 

Os recursos do Senar são provenientes da contribuição compulsória de 
produtores rurais tanto sobre a comercialização de produtos agrossilvipastoris 
quanto sobre a folha de pagamento da empresa rural, sendo que 80% destes 
recursos retornam ao produtor na forma de treinamentos e cursos de formação 
profissional, assistência técnica e ações de promoção social. As atividades podem 
ainda ser subsidiadas por parcerias e convênios firmados com outras instituições 
privadas e/ou governamentais.  

A missão institucional do Senar é:  
 

Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e as atividades de 
Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente 
desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços 
sociais no campo. (SENAR, 2016) 

 
3.2 O portfólio de serviços do Senar 
 

A Educação Profissional do Senar, que oferece cursos e treinamentos 
voltados para a formação de profissionais em quase 300 profissões catalogadas 
pela Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho (CBO/MTE), 
em 8 áreas ocupacionais a saber: agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, 
extrativismo, agroindústria, atividades de apoio agrossilvipastoris e atividades 
relativas à prestação de serviços. A programação educativa do Senar é 
categorizada, de acordo com a Série Metodológica do Senar (2016) da seguinte 
forma: 
 
3.2.1 Educação não Formal 
 

A educação não formal é composta por: Formação Inicial e Formação 
Continuada. A Formação Inicial é a educação profissional destinada a qualificar 
jovens e adultos, independentemente de escolaridade prévia e de regulamentação 
curricular, podendo ser oferecida segundo Itinerários Formativos, de forma livre, em 
função das necessidades das pessoas inseridas no setor agropecuário brasileiro. Os 
cursos de Formação Inicial do Senar, com carga horária mínima sugerida de 160 
horas, compreendem as seguintes naturezas de programação: Aprendizagem Rural 
e Qualificação Profissional Básica. 

Já a Formação Continuada é o processo educativo que se realiza ao longo da 
vida, com a finalidade de desenvolver competências complementares, incluindo, 
quando necessário, a elevação da escolaridade básica do cidadão. Os cursos e 
treinamentos de formação continuada do Senar têm a carga horária mínima 
estipulada com base nas necessidades de formação do público e apresentam como 
requisito para o ingresso a comprovação de formação inicial ou a avaliação e 
reconhecimento de competências para o aproveitamento em prosseguimento dos 
estudos. Compreende as naturezas de programação: Aperfeiçoamento, Atualização 
e Especialização. 
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3.2.2 Educação Formal 
 

A educação formal ofertada pelo Senar compreende a educação profissional 
técnica de nível médio que possui o objetivo de capacitar o aluno com 
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades do setor produtivo. 
Acesso imediato ao mercado de trabalho é um dos propósitos daqueles que buscam 
esses cursos, além da perspectiva de requalificação ou mesmo a reinserção no 
setor produtivo.  

A clientela do Senar para ações de educação profissional técnica de nível 
médio será composta por pessoas que pretendam exercer atividades no setor 
agropecuário. O Senar poderá ainda realizar a educação profissional técnica de 
nível médio nas formas integrada ou concomitante, voltada para as pessoas que 
tenham concluído o ensino fundamental e estejam cursando o ensino médio, ou na 
forma subsequente, orientada para aqueles que já tenham concluído o ensino 
médio, vinculados às escolas agrotécnicas e/ou outras instituições nas modalidades 
presencial e a distância, observados os procedimentos para a realização e conforme 
a legislação vigente. Atualmente, a oferta do Senar em cursos técnicos de nível 
médio é realizada somente na forma subsequente. 

A educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação refere-se 
aos cursos de educação formal tecnológica que serão estruturados para atender a 
demanda de formação tecnológica de excelência, identificada a partir de longa e 
vasta experiência de formação profissional do Senar. Devem ainda estar de acordo 
com as necessidades de reflexão acadêmica sobre os resultados das pesquisas, 
projetos, atividades e eventos realizados pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Instituto CNA, instituições que formam o Sistema 
CNA/Senar/ICNA.  

Seu propósito é disseminar novos conhecimentos de forma corresponsável e 
solidária, nos diversos espaços de aprendizagem que compõem o Sistema 
CNA/Senar/ICNA e que contribuem para desenvolver o meio rural brasileiro de 
forma sistematizada e qualificada. Será oferecida nos níveis educação profissional 
tecnológica de graduação e pós-graduação, na modalidade presencial e a distância, 
em cursos estruturados para atender a demanda de formação para os setores 
produtivos e de gestão da agropecuária e orientados por resultados de pesquisas de 
investigação das necessidades do mercado de trabalho, de forma própria ou 
vinculados a instituições ofertantes, de acordo com a legislação vigente. 
 
3.3 O Pronatec 
 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec) 
foi instituído pela Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011. O Art. 1º, Parágrafo 
Único da citada Lei define os objetivos do Pronatec: 

I – expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e 
programas de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 
educação profissional e tecnológica; 
III – contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio púbico, por 
meio da articulação com a educação profissional; 
IV – ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do 
incremento da formação e qualificação profissional; 
V – estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica; e 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    59 

 

VI – estimular a articulação entre a política de educação profissional e 
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. (Brasil, 
2011) 

Com esses objetivos definidos, o Pronatec pressupõe o atendimento prioritário 
de estudantes e egressos do ensino médio da rede pública ou bolsistas integrais da 
rede privada, trabalhadores, beneficiários de programas de transferência de renda 
do Governo Federal, com estímulo à participação de pessoas com deficiência. 

A Lei nº 12.513 estabeleceu, em seu Art. 4º, as ações a serem desenvolvidas 
no âmbito do Pronatec. A Portaria MEC nº 8171, de 13 de agosto de 2015 é a 
regulamentação atual da oferta da Bolsa-Formação, uma das ações do Pronatec. 

Ao longo da execução do Pronatec, de 2011 a 2015, considerando as 
matrículas registradas em todo o território brasileiro, foi possível contabilizar um total 
de 9,4 milhões de matrículas, de todas as redes ofertantes, para cursos FIC e 
técnicos de nível médio, na ação da Bolsa-Formação. A maior concentração se deu 
nos cursos FIC, com 6,6 milhões de matrículas e o Senar foi responsável por 2,2% 
delas, conforme demonstrado na Figura 11. 

Figura 11: Participação no Pronatec por Rede Ofertante (2011 a 2015) 

 
Fonte: MEC (2016) 

Os dados apresentados nesta pesquisa acerca do Pronatec referem-se à 
oferta da Bolsa-Formação do Pronatec, com recortes por rede ofertante, por 
capilaridade de oferta e por curso, de maneira a dar uma visão geral da cobertura de 
capacitação profissional ofertada pelo Pronatec na região do Matopiba. 

 
3.3.1 O Pronatec na Região do Matopiba 
 

Entre os anos de 2011 a 2015 foram ofertados 328 diferentes títulos de cursos 
no âmbito da Bolsa-Formação do Pronatec, entre cursos técnicos de nível médio e 
de Formação Inicial e Continuada (FIC) na região do Matopiba, totalizando 211.585 
matrículas. Esses cursos foram ofertados pelas diversas redes: Sistema S, Rede 
Federal, Rede Estadual e Escolas privadas, conforme Tabela 5. 

                                                                 
1
 A oferta da Bolsa-Formação foi regulamentada, em 2011 pela Portaria MEC nº 815/2011. Em 2013, foi 

atualizada pela Portaria MEC nº 168/2013.  
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Tabela 5: Matrículas por Rede Ofertante do Pronatec (2011 a 2016) 

 
Fonte: MEC (2016) 

Desse total de 211.585 matrículas, 94% foram realizadas em 277 diferentes 
títulos de cursos FIC e apenas 6% em 51 diferentes títulos de cursos técnicos, 
demonstrando uma tendência do público do Pronatec em demonstrar maior 
interesse por cursos de curta duração. Outra curiosidade destacada na Tabela 6 é a 
rede ofertante com maior quantidade de matrículas: o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai).  

Tabela 6: Matrículas por modalidade de curso e rede ofertante (2011 a 2015) 

 
Fonte: MEC (2016) 

Em relação aos cursos, observa-se que a principal demanda do Matopiba no 
Pronatec foi registrada no curso FIC Auxiliar Administrativo, com expressivos 12% 
do total de matrículas registradas nos 4 estados que compõem a região. Os dez 
cursos mais demandados somam em torno de 35% do total de matrículas da região, 
conforme demonstrado na Figura 12, considerando as ofertas de Bolsa-Formação 
de todas as redes ofertantes. 
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Figura 12: Os 10 cursos FIC mais demandados 

 
Fonte: MEC (2016) 

Ao serem analisados os dados dos cursos técnicos de nível médio ofertados 
no âmbito da Bolsa-Formação do Pronatec, pode-se identificar que as 13.371 
matrículas estão distribuídas em um total de 51 diferentes títulos de cursos técnicos, 
dos quais, o mais demandado foi o curso Técnico em Segurança do Trabalho, 
conforme demonstrado na Figura 13. No entanto, cabe registrar que as ofertas da 
Rede e-TEC Brasil realizadas pelo Senar, nos anos de 2015 e 2016 não haviam sido 
registradas pelo MEC até o momento da presente pesquisa. 

Figura 13: Os 10 cursos técnicos mais demandados 

 
Fonte: MEC (2016) 

Conforme Tabela 7, o Piauí e o Tocantins foram os estados que tiveram o 
maior percentual de municípios da região do Matopiba contemplados com oferta de 
cursos do Pronatec, sendo 91% e 98%, respectivamente, seguidos de Maranhão 
com 88% e Bahia com 40%. 
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Tabela 7:  Municípios Contemplados no Pronatec, por UF 

 
Fonte: MEC (2016) 

Percebe-se, portanto, que do total de municípios da região do Matopiba, 39 
não foram contemplados com cursos do Pronatec no período de 2011 a 2015. São 
18 municípios na Bahia, 16 municípios no Maranhão, 3 municípios no Piauí e 2 no 
Tocantins que não receberam qualquer intervenção da Bolsa-Formação, o que 
representa 11,57% do total de municípios da região. 

 
3.3.2 O Pronatec do Senar 
 

Em 2011, o Senar passou a fazer parte do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), na condição de parceiro ofertante de vagas, 
expandindo a oferta de cursos para jovens e adultos do Brasil rural. A participação 
efetiva com oferta de cursos se deu a partir de 2012. Esse foi um grande desafio, 
uma vez que os cursos do Senar, até então, possuíam carga horária média de 24 a 
40 horas/aula, segundo dados do Relatório de Atividades 2014 do Senar. 

Já no Pronatec, atendendo aos requisitos previstos no Guia Pronatec de 
cursos FIC, foi estabelecida pelo MEC a necessidade de oferta de cursos com carga 
horária mínima de 160 horas/aula. Pode-se verificar na Tabela 8 a evolução das 
ofertas do Senar no âmbito do Pronatec por meio das quantidades de matrículas, 
por ano, ofertadas em todo o Brasil. 

Tabela 8: Evolução das Matrículas do Senar no Pronatec, por ano 

 
Fonte: MEC (2016) 

As matrículas do Senar foram realizadas em vários estados brasileiros, 
alcançando uma capilaridade de atendimento demonstrada na Figura 14. 
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Figura 14: Capilaridade do Senar no Pronatec 

 
Fonte: MEC (2016) 

Em 2013, o Senar identificou a necessidade de ofertar, também, cursos 
técnicos de nível médio, na forma subsequente, nas modalidades presenciais e a 
distância. A primeira oferta se deu na modalidade presencial, no Centro de 
Formação em Florestas, localizado na cidade de Palmas/TO. O curso oferecido foi o 
de Técnico em Florestas como uma oferta regular do Senar, ou seja, fora do escopo 
do Pronatec. 

A partir da formalização da adesão do Senar à Rede e-Tec Brasil, outra ação 
do Pronatec, iniciou-se a oferta do curso Técnico em Agronegócios, com carga 
horária de 1.230 horas/aula distribuídas em quatro semestres. O curso é ofertado na 
modalidade a distância e as primeiras turmas foram iniciadas em 2015. Atualmente, 
já são 73 polos de apoio presencial para os alunos da Rede e-Tec Brasil, 
distribuídos em 23 estados e o Distrito Federal. Desde 2015, o Senar já iniciou 
quatro ofertas com um total de 6.729 alunos matriculados. 

Na Tabela 9 estão demonstrados os números do Senar na Rede e-TEC Brasil, 
por oferta semestral. 

Tabela 9: Ofertas da Rede e-TEC Brasil do Senar 

 
Fonte: Senar (2016) 

De acordo com a Tabela 10, o curso Técnico em Agronegócios foi ofertado 
pelo Senar no âmbito da Rede e-TEc Brasil e possui a seguinte distribuição de carga 
horária: 
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Tabela 10: Estrutura Curricular do Curso Técnico em Agronegócios 

Estrutura Curricular Carga Horária

Núcleo de Formação Geral e Humana 435 horas

Núcleo de Formação Técnico-Profissionalizante 615 horas

Núcleo de Formação Especializante 135 horas

Núcleo de Formação Orientada 45 horas

Total 1.230 horas
 

Fonte: Senar (2016) 

 
3.3.3 O Pronatec do Senar na região do Matopiba 
 

Na região do Matopiba, a oferta do Pronatec do Senar em cursos FIC 
representou 31% do total de matrículas do Senar no Programa, alcançando nos 
quatro anos de oferta da Bolsa-Formação o montante de 40.881 matrículas, 
conforme demonstrado na Tabela 11. 

Tabela 11: Matrículas do Pronatec do Senar no Matopiba 

 
Fonte: MEC (2016) 

De acordo com a Tabela 7, apresentada anteriormente, houve um total de 298 
municípios da região do Matopiba contemplados por cursos do Pronatec, por 
diversas redes ofertantes. A Tabela 12 a seguir apresenta a quantidade de 
municípios atendidos somente pelo Senar no Matopiba, demonstrando que dos 298 
municípios contemplados, 212 contaram com a participação do Senar. 

Tabela 12: Municípios Atendidos pelo Pronatec no Matopiba (2012 a 2015) 

 
Fonte: MEC (2016) 

Em relação aos títulos de cursos, a Figura 15 apresenta dentre os cursos 
ofertados os dez que tiveram a maior demanda para o Senar, ou seja, a maior 
quantidade de matrículas registradas no sistema de informações do MEC. Os cursos 
de Auxiliar Administrativo e de Bovinocultor de Leite estão, cada um, com 10,3% das 
matrículas. 
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Figura 15: Os 10 cursos FIC mais ofertados pelo Senar no Matopiba 

 
Fonte: MEC (2016) 

A Figura 15 mostra que das 40.881 matrículas realizadas pelo Senar no 
Matopiba, 30.426 foram realizadas nos 10 cursos mais demandados, ou seja, 
74,42% das matrículas do Senar no Matopiba estão concentrados nos 10 cursos 
mais demandados. As demais matrículas (25,57%) estão distribuídas nos outros 31 
cursos ofertados pelo Senar no Matopiba. 

 
4 O Estudo de Viabilidade 
 

Analisando as cinco grandes áreas temáticas do PDA do Matopiba 
(melhoramento genético; sistemas de produção; defesa sanitária; sistemas 
transversais; e transferência de tecnologia), bem como as diretrizes para a 
implantação do PDA definidas no Decreto nº 8.447, em seu Artigo 1º, § 2º, torna-se 
possível propor um portfólio de produtos educativos do Senar direcionados para a 
população rural da região do Matopiba, considerando as evidências encontradas por 
essa pesquisa quanto ao nível de escolarização da população alvo e tendências de 
demanda por algumas ocupações. 

É indispensável conhecer e monitorar o nível de escolarização da população 
rural do Matopiba, uma vez que o Guia Pronatec de cursos FIC estabelece 
condições mínimas para participação nos cursos de formação inicial, tais como o 
nível de escolaridade exigido dos beneficiários. 

Segundo a Série Metodológica do Senar (2016) a estrutura ocupacional do 
setor rural organiza as atividades por setor da economia: setor primário (produção 
de recursos da natureza, matérias-primas), setor secundário (transforma as 
matérias-primas em produtos industrializados) e setor terciário (serviços). 

Uma vez identificado o setor da economia, a Série Metodológica do Senar 
(2016) identifica as ocupações com base na CBO/MTE e distribui nos três setores e 
estabelece as linhas de ação que são: Agricultura, Pecuária, Silvicultura, 
Aquicultura, Extrativismo, Agroindústria, Atividades de Apoio Agrossilvipastoril e 
Atividades Relativas à Prestação de Serviços, totalizando oito linhas de ação. 

A proposta de portfólio de cursos do Senar para a região do Matopiba 
apresentada a seguir irá focar duas linhas de ação onde estão concentradas as 
principais demandas e, consequentemente a maior quantidade de matrículas do 
Pronatec: Pecuária e Agricultura. Esta decisão também considerou que os focos de 
demanda representam a indicação das principais cadeias produtivas da região com 
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potencial de desenvolvimento, uma vez que não foi foco dessa pesquisa realizar um 
diagnóstico situacional profundo, com evidências coletadas em campo. 

 
4.1 Portfólio de Cursos do Senar para a região do Matopiba 
 

Com foco no desenvolvimento das competências profissionais capazes de 
implementar o PDA do Matopiba apresenta-se a proposta de portfólio de cursos, 
como segue:  
 
4.1.1 Linha de Ação: Pecuária 
 

Conforme demonstrado nas Figuras 12 e 13, a produção animal está presente 
entre os cursos mais demandados, tanto FIC quanto técnicos. Dentre os cursos 
técnicos, o curso Técnico em Agropecuária ocupa a décima posição. No caso dos 
cursos FIC, o curso Bovinocultor de Leite está na sétima posição. Se forem 
considerados apenas os cursos ofertados pelo Senar, a Figura 15 demonstra que a 
produção animal ocupa as posições 2, 5 e 8 com os cursos Bovinocultor de Leite, 
Bovinocultor de Corte e Avicultor, respectivamente. 

No escopo das áreas temáticas do PDA do Matopiba, cursos voltados à 
produção animal poderão contribuir para: melhoramento genético dos rebanhos, 
defesa sanitária animal e implementação de sistemas de produção mais eficientes, 
com a implementação de novas tecnologias. Os cursos na área de produção animal 
poderão prever unidades curriculares capazes de discutir, no mínimo, os temas 
propostos no Quadro 1: 

Quadro 1: Temas propostos em cursos de Produção Animal 

 
 

Na linha de ação voltada à pecuária, onde se enquadra a produção animal, é 
possível identificar as seguintes áreas ocupacionais: pecuária de grande porte; 
pecuária de médio porte e pecuária de pequeno porte. 
 
4.1.2 Linha de Ação: Agricultura 
 

De acordo com as Figuras 12 e 13, a produção vegetal também se destaca 
entre os dez cursos mais demandados no Matopiba. O curso Técnico em 
Agropecuária, que ocupa a décima posição, refere-se tanto à pecuária quanto à 
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agricultura e, por isso está citado novamente. Já o FIC em destaque é Horticultor 
Orgânico, ocupando a quarta posição dentre as ofertas mais expressivas de todas 
as redes. Considerando apenas as ofertas do Senar, entre os dez cursos FIC mais 
demandados na linha de ação Agricultura estão: Horticultor Orgânico na terceira 
posição, Fruticultor na quarta posição e Operador de Sistemas de Irrigação em 
décimo lugar. 

Os cursos destinados ao desenvolvimento de competências e habilidades na 
produção vegetal poderão focar a produção de grãos, pois é a principal cadeia 
produtiva do Matopiba. 

Os cursos na área de produção de grãos serão classificados na linha de ação 
de Cultivo de Plantas Industriais e poderão prever unidades curriculares capazes de 
discutir, no mínimo, os temas propostos no Quadro 2: 

Quadro 2: Temas propostos em cursos de Produção de Grãos 

 
Na linha de ação Agricultura, segundo a Série Metodológica do Senar (2016), 

estão relacionadas as seguintes áreas ocupacionais: cultivo de plantas industriais, 
olericultura, fruticultura, floricultura e plantas ornamentais, plantas medicinais e 
especiarias, além de produção de sementes e mudas. 

 
4.2 Estratégias de mobilização do público-alvo 
 

Por se tratar de uma população alvo de baixa escolarização, baixa renda, 
localizados em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, com 
acesso limitado à internet, deverão ser aplicadas estratégias de abordagem e 
técnicas de mobilização diferenciadas das tradicionalmente utilizadas nos centros 
urbanos: outdoor e redes sociais, por exemplo, se tornariam ineficientes. 

De acordo com a Série Metodológica do Senar (2016) os agentes da 
Formação Profissional Rural são: o Mobilizador, o Instrutor e o Supervisor. O 
Mobilizador é o responsável pela organização das ações educativas: divulgação dos 
cursos, composição das turmas com base na identificação de interessados, logística 
e preparação dos ambientes educativos necessários. Assim, o mobilizador pode ser 
funcionário ou empregado de empresas parceiras do Senar ou um profissional 
autônomo, com o seguinte perfil: idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, 
possuir conhecimento do meio rural, ter facilidade de comunicação, disponibilizar o 
tempo necessário para realizar a ação de mobilização de maneira adequada, 
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conhecimentos básicos de informática, ser proativo e ter passado por capacitação 
na metodologia de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) do 
Senar para realizar as suas atividades de forma a mantendo o padrão de qualidade 
exigido pela metodologia. 

A formação das turmas deverá considerar o nível de escolaridade do público, 
a idade, o gênero, a prática profissional anterior, o contato com a atividade cujas 
competências serão aprimoradas nos cursos, entre outros, de maneira a garantir um 
ambiente equilibrado, de liberdade de expressão que estimule a participação de 
todos os alunos. A estrutura física dos ambientes educativos deverá garantir 
condições mínimas de estudo, com mobiliário adequado, iluminação, ventilação, 
organização, limpeza. 

 
5 Conclusão 
 

O problema que motivou o desenvolvimento deste trabalho é identificar se a 
viabilidade de implantar um plano de capacitação profissional para a população rural 
da região do Matopiba. O objetivo geral foi realizar um estudo de viabilidade para a 
implantação de um projeto que visa à melhoria da qualificação da mão-de-obra no 
Matopiba. Com base nos dados coletados acerca das ofertas de cursos de formação 
inicial (FIC) no âmbito do Pronatec pelo Senar na região do Matopiba, no período de 
2012 a 2015, pode-se observar uma tendência de demanda nos cursos das áreas de 
gestão e áreas técnicas, conforme demonstrado na Figura 15. 

Como forma de atender ao objetivo específico de identificação do nível de 
escolarização da população alvo, foi possível identificar que a tendência pela busca 
de cursos voltados às áreas de gestão e áreas técnicas faz-se coerente quando 
considerados os dados da Embrapa e do IPEA referentes ao baixo nível de 
escolaridade da população rural do Matopiba e ao baixo índice de desenvolvimento 
humano dos municípios da região (IDH), demonstrados nas Figuras 2 e 6. 

Para responder o objetivo específico de coletar dados estatísticos sobre a 
oferta de cursos de qualificação profissional na região do Matopiba, nos últimos 
quatro anos, o estudo de viabilidade demonstrou ser possível implementar o projeto 
de elaboração de um portfólio específico de qualificação profissional para os 
produtores rurais da região do Matopiba ao serem analisados os dados do MEC 
referentes às ofertas de cursos pelo Pronatec evidenciados nas Tabelas 5 e 6. Há 
uma grande quantidade de cursos previstos no Guia Pronatec de Cursos FIC, no 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e nas próprias ofertas diretas de 
Formação Profissional Rural do SENAR compatíveis com o perfil da população rural 
do Matopiba. 

Em relação ao objetivo específico de propor um portfólio de produtos 
educativos do Senar direcionados para a população rural da região do Matopiba, 
bem como considerando as demais políticas públicas de educação profissional do 
MEC, especialmente o Programa Pronatec, torna-se viável a implantação de um 
portfólio de capacitação voltado ao desenvolvimento social e econômico do 
Matopiba, com apoio do Senar que contemple as seguintes especificidades: oferta 
na modalidade presencial, pois é precário o acesso à internet; oferta de formação 
inicial (educação não formal), uma vez que o nível de escolaridade da população da 
região é baixo; cursos de curta duração, pois o público sobrevive do trabalho na 
propriedade não tendo disponibilidade para dedicação a cursos com carga horária 
extensa; e oferta de conteúdos voltados às temáticas de gestão e áreas técnicas do 
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setor agropecuário, para que a aplicação do conhecimento ocorra na prática diária 
do trabalho desenvolvido nas propriedades rurais. 

Por fim, o objetivo específico de identificar as estratégias de mobilização do 
público-alvo, de acordo com a Série Metodológica do Senar (2016) e com o item 4.2 
do presente trabalho, as estratégias de abordagem e técnicas de mobilização devem 
ser diferenciadas para esse público, uma vez que as utilizadas nos centros urbanos 
se tornariam ineficientes: outdoor e redes sociais. 

Para o desenvolvimento de futuras pesquisas, recomenda-se que a 
implementação do portfólio sugerido seja precedida de um diagnóstico situacional 
detalhado, com evidências coletadas em campo, pois esse não foi o foco deste 
trabalho. Para fins de diagnóstico e com o objetivo de adequar as ofertas dos futuros 
cursos à realidade local, recomenda-se o desenvolvimento de estudos voltados a: 

 Identificar o Estado (Unidade da Federação): Dividir o estado por 
regiões / núcleos / mesorregiões ou outro recorte geográfico que identifique áreas 
com características específicas; listar a quantidade de municípios em cada 
região/núcleo. 

 População: Identificar a quantidade de habitantes, baseando-se em 
censos oficiais, em cada município, identificando as características dessa 
população: faixa etária, nível de escolaridade, nível de renda (pobreza, extrema 
pobreza...), participação em programas federais de transferência de renda, entre 
outros elementos. Uma fonte para coleta desses dados é o site do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Dados Sociais e Econômicos: Identificar a característica econômica 
atual: principais fontes de geração de receita, cadeias produtivas predominantes dos 
diversos segmentos; identificar alguma característica econômica futura: se houver 
cenários com prospecção de demandas em médio ou longo prazo que indiquem 
mudanças na característica econômica atual; identificar períodos em que as 
atividades econômicas por segmento são desenvolvidas, destacando os períodos de 
defeso, vazios sanitários ou outras características que possam influenciar na 
programação e na participação do público-alvo nos cursos da Bolsa-Formação, tais 
como: expressões festivas, culturais ou religiosas, campanhas de vacinação, 
migração populacional para outras regiões, entre outras. 

 Clima: Identificar o regime de chuvas ou estiagem associado ao 
calendário de atividades por segmento para cada recorte geográfico; identificar as 
condições para deslocamentos internos no estado (logística) para cada período 
climático e recorte geográfico. 

De forma complementar, sugere-se o estabelecimento de parcerias com as 
redes estaduais e municipais de educação básica, com o objetivo de estimular a 
elevação de escolaridade da população rural do Matopiba, inclusive por meio de 
currículos capazes de articular a educação básica com a educação profissional. 
Com isso, haverá a possibilidade de um maior nível de profissionalização, com 
ampliação das alternativas de trabalho, emprego e renda, atendendo melhor as 
necessidades dos mercados consumidores de produtos e serviços agrossilvipastoris. 
Sugere-se, também, uma atualização dos dados referentes às condições de acesso 
da população da região do Matopiba à rede mundial de computadores, como forma 
de indicar condições para realização de cursos na modalidade a distância. 

Pela percepção de melhores condições de vida no campo, e pelo despertar do 
interesse da população alvo por meio de estratégias inovadoras de abordagem e 
mobilização do público para os cursos, entende-se que a sucessão no setor 
agropecuário torna-se, além de possível, mais atraente, mantendo a população rural 
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no campo e diminuindo, ou até invertendo, o fluxo de migratório da população das 
áreas urbanas e rurais. 
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A radiodifusão como veículo divulgador da produção agropecuária 
brasileira 

 
Edit Pinto da Silva1 

 

Resumo 
 
O uso da linguagem radiofônica é de fundamental importância para 

disseminar notícia e criar hábitos diários nos ouvintes de emissoras de rádio. O 
modo simples e objetivo de escrever e relatar notícias com base nas informações do 
dia a dia pode servir de ensinamento para alunos de escolas rurais em todas as 
regiões do Brasil. O País é um grande produtor e exportador agropecuário e isso, 
por si só, já seria suficiente para ser noticiado sistematicamente, mas, ao contrário, a 
programação radiofônica é cada vez mais urbana. Como inserir esse celeiro de 
informação na programação radiofônica? Este artigo tem por objetivo mostrar que, 
muito além da produção agropecuária brasileira, existe grandioso ambiente gerador 
de notícia para bem informar a população que planta e colhe o alimento, e a 
população em geral que consome essa produção tão importante e necessária para 
manter a boa alimentação e a saúde humana. O ambiente escolar sempre tão rico 
em conhecimento e ensinamento é o local ideal pra a realização de oficinas de rádio 
que possam envolver professores, alunos e profissionais do setor rural detentores 
das formas de realizar as atividades do campo. Conhecer e entender as ferramentas 
de como usar a linguagem radiofônica é um aprendizado a ser perseguido.  

 
Palavras-chave: Escola rural. Oficina de rádio. Agropecuária brasileira.  

 
Abstract 

 
The use of radio language is of fundamental importance to disseminate news 

and create daily habits in the listeners of radio stations. The simple and objective way 
to write and report news based on day to day information can serve as a lesson for 
students of rural schools in all regions of Brazil. The country is a major producer and 
exporter of agricultural products and that, in itself, would be enough to be reported 
systematically, nevertheless radio programming is increasingly urban. So, the question 
is how to insert agricultural news on radio programming. This article aims at showing 
that, besides Brazilian agricultural production, there is a great news generator 
environment to keep well informed those devoted to planting and harvesting food, as 
well as the general population that consumes this production as an important and 
necessary means both for good nutrition and for sound human health. The school 
environment always so rich in knowledge and teaching is the ideal place for conducting 
radio workshops that may involve teachers, students and professionals in the rural 
sector experts in ways to carry out the activities of the field. Knowing and 
understanding the tools of how to use the radio language is a goal to be achieved.  

 
Keywords: Rural School. Radio workshop. Brazilian agriculture. 
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1 Introdução 
 
A informação segmentada é uma forma direta para se alcançar o objetivo 

perante o público-alvo. O veículo rádio é considerado de suma importância como 
elemento disseminador da informação de qualquer tema em qualquer época e local. 
O ambiente rural é rico em matéria-prima que gera notícia de forma ampliada o 
tempo todo, e seus temas podem ser divididos em sazonais e perenes. É do campo 
que vem o sustento para a saúde do corpo humano, tudo o que nele é produzido nos 
é oferecido em forma de alimento líquido e sólido, mas nem sempre a população 
urbana consumidora é capaz de promover essa importante relação entre a produção 
rural e o que o comércio de alimentos oferece sobre algo tão necessário à vida. 

Para que uma população seja bem informada, é necessário buscar os bons 
temas e trabalhar com dedicação e responsabilidade. A divulgação sempre deve ter 
caráter informativo, educativo, de entretenimento e, antes dela, é obrigatório que os 
fatos sejam bem apurados, com todas as informações que os envolvem e 
contextualizados, para que cheguem a toda e qualquer pessoa de forma direta e 
objetiva, além de servir de canal para estimular o conhecimento. O profissional que 
atua na área rural detém, em geral, ampla gama de conhecimentos, o que pode 
transformá-lo, com relativa facilidade, em formador de opinião sobre os variados 
aspectos do setor agropecuário. 

É natural que, ao preparar a terra para plantar, cultivar, colher, criar frangos, 
suínos, gado vacum e comercializar seus produtos, o agente rural não se dê conta 
da importância de todas as etapas, de todos os códigos e símbolos que envolvem a 
sua profissão. No entanto, um profissional qualificado, preparado, atento, poderá 
detalhar cada etapa das atividades e contribuir para levar as informações ao público, 
que tanto pode estar na região produtora quanto em qualquer rincão do país. 
Explicar como ocorre o plantio, como cada produto é cultivado, suas finalidades e 
tudo o que abrange a produção rural é algo que pode e deve ser feito de maneira 
simples, leve e envolvente. 

A escola, as associações, o sindicato rural, o clube social são espaços 
propícios e podem servir como suporte para a divulgação de informações 
pertinentes ao meio rural. Os temas a ele ligados e o material humano disponível 
são fundamentais e necessários. Rádio é notícia, informação, utilidade pública, 
prestação de serviço, música, humor, audiência. O emprego da linguagem 
radiofônica pode fazer com que toda a população seja beneficiada: enquanto uns 
apuram as informações, outros a transformam em notícia e todos ouvem o resultado 
desse produto, que pode se tornar fato bastante positivo na medida em que essa 
ferramenta atue positivamente no cotidiano de seus diversos atores, produtores 
agrícolas e seus filhos e, ainda, professores e alunos da área rural. Ao se tornar 
ambiente central, a esfera escolar pode, ainda, ganhar maior grau de importância 
perante a comunidade. 

Segundo Tavares (1999): 
 

O rádio, fruto deste século, rapidamente tomou conta do mundo inteiro, 
estabelecendo um contato praticamente imediato entre o acontecimento, o 
fato, a informação, a notícia enfim e o grande público. Isso no dá portanto a 
ideia de que “rádio é audiência”! (...) Levando em consideração a 
responsabilidade do rádio perante o grande público, surge de imediato a 
pergunta: - O que mais deseja, hoje, o ouvinte?! 

 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    74 

 

Os diferentes canais de emissoras de rádio AM (Amplitude Modulada), FM 
(Frequência Modulada), por OC (Ondas Curtas). OM (Ondas Médias) e OT (Ondas 
Tropicais), rádios comunitárias e digitais nos permitem ouvir suas variadas 
programações. 

Quem faz textos e comentários para o rádio escolhe as palavras de modo a 
criar as devidas imagens na mente do ouvinte e, assim fazendo, torna o 
assunto inteligível e a ocasião memorável (...). O termo radiodifusão indica a 
dispersão da informação produzida, que abrange cada lar, vila, cidade e 
país que esteja ao alcance do transmissor (MCLEISH, 1999, p. 16). 

 
A notícia é algo que nasce e se produz a partir dos fatos que ocorrem no dia a 

dia e podem ser divulgados a qualquer momento. Quem não conhece a importância 
do que é notícia e como ela é processada e transformada pode vê-la como algo 
muito distante. A linguagem radiofônica, a mais próxima de todos nós, requer a 
devida importância pela maneira como cada situação ocorre. É possível entender, 
ao se levar em consideração os fatos, a importância de se noticiar cada 
acontecimento no exato momento em que eles estão sendo construídos e ocorrem. 
Um olhar apurado permite entender a necessidade de se viabilizar a notícia, que é 
fruto de toda e qualquer realização.   

No meio rural, o uso do rádio sempre foi motivo de informação e lazer. Os 
programas de cunho agrícola sempre tiveram boa aceitação. Mas, aos poucos, 
foram se tornando escassos, a programação das emissoras sofre alterações e o 
público-alvo tem sentido os reflexos dessa ausência. A “nova” programação está 
mais focada no entretenimento e na informação sobre notícias não pertinentes ao 
meio rural, voltando-se mais para o entretenimento e o lazer. Pode-se supor que, 
uma vez remodelado seu potencial, através da realização de oficinas informativas, o 
rádio pode ser um difusor de educação na área rural, a partir de sua utilidade e do 
modo de criar notícia.  

O rádio é o veículo de comunicação mais próximo de cada pessoa e da 
comunidade pela simplicidade em sua utilização, servindo como ferramenta 
instrutiva e devido às informações que proporciona. Assim, é possível capacitar os 
envolvidos, através da esfera educacional agrícola, para o ensino da produção e da 
veiculação de notícias pelo rádio, visando à ampliação do horizonte dos ouvintes e 
como reforço diário de sua vivência.  

Os caminhos que podem contribuir para trazer esse tema ao centro do debate 
são muitos: ouvir opiniões e sugestões das pessoas que podem ser úteis nesse 
processo; conhecer os seus anseios e necessidades no que se refere à informação; 
envolvê-las de tal forma que se sintam atraídas pela linguagem radiofônica e 
passem a identificar temas e sugerir a forma de transcrevê-los para o papel, para o 
computador e para outros meios a que tenham acesso. 

A partir daí, abre-se espaço para a elaboração de oficinas de produção para 
difundir, de forma objetiva, a importância do veículo rádio, ensinando: a utilização da 
linguagem radiofônica, a busca da informação, a redação de textos e sua posterior 
gravação, transmissão, apresentação de programas radiofônicos. Para tanto, pode-
se sugerir que professores de Língua Portuguesa e de matérias como História, 
Geografia, Matemática e Educação Física, entre outras, incentivem seus alunos a 
reunir informações sobre o dia a dia das atividades rurais desenvolvidas por suas 
famílias e por outros trabalhadores, e a transformá-las em informação radiofônica, 
aspecto que será mais detalhado na seção 4 deste artigo. 

Após a elaboração de um programa de variedades ou de um noticiário o 
conteúdo pode ser apresentado ao vivo, mesmo sem a necessidade de 
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equipamentos, e isso pode ocorrer, em horário predeterminado, com as pessoas 
reunidas numa sala de aula, sala de estar, no salão da igreja, num canto da praça, 
na feira agropecuária. Bem treinados, o pauteiro (quem elabora a agenda do 
trabalho), o produtor (quem levanta as informações e os contatos sobre o que e 
quem vai passar as informações), o redator e o apresentador têm a capacidade de 
realizar bom trabalho e informar as pessoas no ambiente onde estão inseridas. Se 
houver espaço numa emissora de rádio será muito bom. A internet, também é uma 
opção sem a necessidade de gravar vídeo, porque, nesse caso, seria TV e não 
rádio. E, sem qualquer dúvida, a voz é o condutor desse processo. 

Dessa forma, o problema de pesquisa que norteia esse estudo pode ser assim 
formulado: a realização de oficinas de rádio nas escolas do meio rural pode 
proporcionar aos alunos a prática e o interesse pela linguagem radiofônica? 

O objetivo geral é avaliar a possibilidade de investir na educação agrícola 
visando a levar à população das áreas rurais informações sobre o meio que vive. 

São objetivos específicos: 
- Analisar o papel do rádio para esse público 
- Conhecer o perfil do público agrícola abordado; 
- Identificar as possibilidades de inserção deste ensino nas escolas rurais; 
O veículo rádio tem a capacidade de envolver o ouvinte de tal forma que o 

leva a se identificar com as vozes de seus apresentadores, locutores, repórteres e a 
elaborar imagens em sua mente capazes de fazê-lo criar ‘uma família”’, uma porção 
de “amigos da voz”. A audiência radiofônica tem o poder de envolver e de 
transformar a vida das pessoas, oferecendo entretenimento, informação, 
conhecimento, companhia. Por outro lado, observa-se que as emissoras de rádio de 
Brasília não têm, em sua grade diária, programas voltados, especificamente, para 
temas ligados à agropecuária. Embora a região seja reconhecida por seu potencial 
agrícola e a larga produção de frangos, isso não se traduz em necessidade de 
informação direta a quem produz e ao consumidor.  

O rádio funciona bem no mundo das ideias. Como um meio de promover a 
educação, ele se destaca com conceitos e também com fatos. Da “Escola no Ar”, na 
Austrália, à “Universidade Aberta”, no Reino Unido, a eficiência do rádio satisfaz as 
necessidades das pessoas que querem evoluir na vida (MCLEISH, 1999, p. 19).  

Um bom programa de rádio pode e deve ser produzido de forma simples. O 
importante é o seu conteúdo, mas a estrutura do programa é que vai garantir um 
bom resultado. Saber dosar o que vai ser apresentado requer habilidade e 
informação. Não basta preencher o horário falando palavras soltas, sem uma 
sequência ou embasamento, e não se deve usar o horário radiofônico para falar 
sobre o que não se sabe, mostrando-se desinformado. O ouvinte aprecia o locutor 
inteligente, que seja ágil no falar, sem repetições, e que demonstre dominar o 
assunto que está sendo apresentado. 

É importante ter visão crítica do que é produzido e não se conformar em fazer 
o “feijão-com-arroz” sem a qualidade necessária. Não é porque se está 
apresentando um programa que a pessoa deve esquecer o profissionalismo, a 
humildade, e achar que não é passível de crítica. Afinal de contas, o programa é 
feito para o ouvinte ouvir, compreender, entender e se divertir. Isso não deve ser 
esquecido jamais. É comum que um apresentador sem muito conteúdo e arrogante 
caia no esquecimento ao perder seu espaço na programação.  

Setores produtivos, em geral, podem e devem usar o rádio para expor seus 
pontos de vista. Mas, para isso, têm que se programar, contratar profissionais que 
conheçam a dinâmica do veículo para que possam se comunicar de forma correta. 
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No mundo em que vivemos, onde os fatos ocorrem rapidamente e milhares de 
pessoas desejam expressar seus conhecimentos, pensamentos e sentimentos, ter a 
oportunidade de fazer um programa de rádio e, às vezes, ter uma emissora de rádio 
é algo promissor, porque aí reside a possibilidade de falar diretamente com as 
pessoas e, até mesmo encontrar novos amigos e simpatizantes da sua atividade 
produtiva. 

Para melhor aproximar o ambiente rural do ouvinte de rádio, é possível 
preparar pessoas que atuam no setor para produzir programas e textos. 
Professores, escolares, trabalhadores podem ser orientados a pensar o produto 
agrícola como fonte geradora de notícia e aprender a elaborar material específico 
utilizando a linguagem radiofônica para o que vai ser veiculado na programação do 
rádio.  

Para Mcleish (1999, p. 21): 
 

(...) O produtor ou produtora de um programa, no entanto, deve ter uma 
ideia clara do que ele ou ela está tentando realizar. A falta de clareza sobre 
o objetivo de um programa resulta num produto final confuso e ineficiente - 
e também em discussões no estúdio sobre o que deveria ou não ser 
incluído. (...). 

 
Assim, esse estudo volta-se para a avaliação da possibilidade de se investir 

na educação agrícola e levar o rádio como objeto de estudo, de modo que ele possa 
levar às populações das áreas rurais maior conhecimento sobre o meio onde vivem. 
Dessa forma, é possível conceituar e estudar o papel do rádio para o público que 
vive nas áreas rurais, conhecer-lhe o perfil e identificar as possibilidades de inserção 
desse ensino nas escolas localizadas no ambiente rural. 

A realização de oficinas de rádio nessas escolas justifica-se pela importância 
das áreas de produção, redação e apresentação da radiodifusão, bem como dos 
estudos sobre a participação do rádio na área agrícola. Essa abordagem é 
relevante, pois a difusão da comunicação é de suma importância para a área da 
comunicação social. 

Segundo Silva e Menezes (2001, p. 20), do ponto de vista da natureza da 
presente pesquisa, pode-se classificá-la como sendo uma pesquisa empírica na 
área de programa de rádio voltado ao tema produção agrícola em qualquer região 
do Brasil. É uma pesquisa de cunho bibliográfico, visando a entender as 
possibilidades desse meio, tendo como função produzir informação direcionada ao 
público em geral. Para tanto, e para melhor fundamentar esse trabalho, a revisão 
teórica abrange os temas que compõe este estudo: rádio, uso do rádio e uma visão 
sobre o meio agrícola. Este trabalho apresenta uma sequência lógica das 
informações para o entendimento da importância do veículo rádio. 
 
2 Breve história do rádio 

 
Segundo César (2005), a primeira emissão radiofônica experimental realizada 

no Brasil teve lugar no dia 6 de abril de 1919 pela Rádio Clube de Pernambuco, 
fundada no Recife por Oscar Moreira Pinto.  

Souza (1996) ressalta que, em 1922, realizou-se a primeira transmissão 
radiofônica oficial no Brasil. Um serviço de "rádio-telefone com alto-falantes" 
transmitiu o discurso do então presidente da República Epitácio Pessoa, no Rio de 
Janeiro, durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil. Ainda 
segundo o mesmo autor, naquela época havia no país 80 aparelhos receptores 
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importados dos EUA e distribuídos em pontos estratégicos da então capital da 
República. A Westinghouse Electric International e a Companhia Telefônica 
Brasileira eram as responsáveis pela façanha de montar no alto do Corcovado uma 
estação de 500 watts, surpreendendo todos os que ouviram a nítida transmissão da 
fala presidencial. 

No dia 20 de abril de 1923, começou a funcionar a PRA-2, Rádio Sociedade 
do Rio de Janeiro. Criada por Edgar Roquette-Pinto e Henrique Moritze, tinha como 
objetivo “lutar pela cultura dos que vivem em nossa terra". Seu caráter era 
puramente educativo e, para dar continuidade a esse conceito, em 1936, Roquette-
Pinto decidiu doar a emissora ao Governo Federal, que mudou seu nome para Rádio 
MEC (Ministério da Educação e Cultura). Hoje, as rádios MEC (AM e FM) integram a 
rede de emissoras da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A partir de 1936, a 
emissora ampliou sua audiência podendo ser ouvida pela população em geral.  

Para Roquette-Pinto (Cf. TAVARES, 1999, p. 8): 
 

O rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à 
escola; é o divertimento gratuito do pobre; é o animador de novas 
esperanças; o consolador dos enfermos; o guia dos sãos; desde que o 
realizem com espírito altruísta e elevado. 

 
A primeira transmissão de rádio, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no dia 

7 de setembro de 1922, ocorreu simultaneamente à exposição internacional em 
comemoração ao Centenário da Independência do Brasil, inaugurada pelo então 
presidente da República, Epitácio Pessoa. Mas a primeira emissora de rádio só foi 
inaugurada no ano seguinte. Entretanto, a história é mais distante ainda, quando, em 
1893, o padre gaúcho Roberto Landell de Moura realizou um feito importante para a 
história da radiodifusão ao levar a efeito a primeira transmissão, em público, de som 
por meio de ondas hertzianas na capital do Estado de São Paulo. Esse fato, entre 
outros, deu a Landell de Moura, o reconhecimento como o “Pai do Rádio”, fama que, 
todavia, ficou obscurecida pela atuação do italiano Guglielmo Marconi, que 
patenteou o aparelho de radiodifusão. 

Marangoni (2005) lembra que se, por um lado, Landell de Moura, que pode 
ser considerado “de fato” um dos pais do rádio, apesar de seu nome não constar 
como tal em muitas publicações, morou em Mogi das Cruzes, por outro, Guglielmo 
Marconi, o “pai” por direito, também esteve na cidade. No dia 12 de outubro de 1931, 
ele acionou, direto do iate Electra, ancorado no porto de Gênova, na Itália, o 
comando de uma chave de onda eletromagnética que iluminou a imagem do Cristo 
Redentor, no morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Mais tarde, em 3 de outubro 
de 1935, na viagem de trem a São Paulo, Marconi fez uma parada em Mogi das 
Cruzes, pois sabia que lá morara o padre Landell de Moura. Ele foi recebido na 
estação da Central do Brasil por autoridades, clero e uma multidão que o aplaudiu 
efusivamente. Na ocasião a animação ficou por conta da Banda Musical Guarani de 
Mogi das Cruzes.  

Marangoni (op. cit., p. 19) destaca:  
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Um exemplo de seu sucesso público como inventor foi provado em 1893, 
quando colocou em prática, em São Paulo, a experiência de se comunicar 
do Alto de Santana com a avenida Paulista, numa distância de oito 
quilômetros, utilizando duas de suas invenções: o telefone e o telégrafo com 
e sem fios. Os jornais noticiaram tudo e a “má fama” do padre ganhou 
corpo. Mas a ousadia dele por ser muito preocupado com algo além das 
orações, custaram-lhe caro. Uma tarde, a casa dele foi invadida por uma 
multidão enfurecida que destruiu todos os seus aparelhos e experimentos. 
Para o azar de Landell, cerca de três anos depois desse incidente, o físico 
italiano Guglielmo Marconi patenteou o rádio, em 1895.  

 
Embora seu trabalho ainda permaneça em grande parte desconhecido, 

Landell de Moura já recebeu homenagens e reconhecimentos oficiais no Brasil e, em 
dezembro de 2011, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da 
Câmara dos Deputados, aprovou, em caráter terminativo, o Projeto de Lei nº 
7504/10, de iniciativa do senador gaúcho Sérgio Zambiasi, e relatado pelo deputado 
catarinense Esperidião Amin, dispõe sobre a inclusão do nome do padre Roberto 
Landell de Moura no Livro de Heróis da Pátria em página de aço e guardado no 
Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três 
Poderes, em Brasília. 

Dados do ano 2013 publicados no site da Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão (Abert), informam que há, no Brasil, 9.776 emissoras de rádio 
licenciadas a executar os serviços de radiodifusão nas áreas comercial, educativa e 
comunitária. Desse total, 4.653 são emissoras comunitárias. No Brasil são 5.566 
municípios e, em 921 deles não há nenhuma emissora de rádio. Ao mesmo tempo, o 
rádio é o veículo de comunicação com grande credibilidade perante a opinião 
pública, segundo atestam pesquisas de opinião de institutos especializados. 

Nas cidades onde o veículo rádio está presente, a sua audiência é altamente 
assegurada entre homens e mulheres, e é ouvido por algo superior a 80% da 
população local. Mas não há pesquisas ou registros oficiais sobre a presença do 
rádio em áreas rurais brasileira, onde há fartura de informação. O País está entre os 
grandes produtores e exportadores de produtos alimentícios, tanto na agricultura 
quanto na pecuária, e isso, por si só, já seria de fundamental importância para que 
houvesse boa estrutura tecnológica no campo, com a concessão de emissoras de 
rádio que pudessem funcionar ativamente e, assim, transmitir notícia, informação, 
música e entretenimento ao público ouvinte em geral.  

 
2.1 Importância do Rádio 
 

Entre os meios de comunicação de massa, o rádio pode ser considerado um 
dos mais populares e o de grande alcance de público no Brasil e no mundo. Essa 
característica do rádio deve-se, primordialmente, à capacidade que o homem tem de 
ouvir a mensagem sonora e a falada simultaneamente sem ter que interromper suas 
atividades, podendo dedicar sua atenção ao que ouve. Assim, o rádio torna-se um 
meio de estimular a imaginação do ouvinte, fazendo com que, ao ouvir a voz do 
locutor, ele possa visualizar o cenário a que a locução se refere, criando, 
mentalmente, as imagens que poderão prender-lhe mais a atenção. Também 
caracteriza o rádio o fato de ele ser bastante à transmissão da informação, fazendo-
o, em geral, com mais rapidez do que qualquer outro meio. 

O rádio, como veículo informativo, tem grande influência na cena política e no 
desenvolvimento das comunidades rurais enquanto receptoras, pois é comum a 
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zona urbana dos municípios ficar distante das áreas rurais. Assim, a maioria dessas 
regiões afastadas só tem acesso a informações locais através das ondas do rádio. 

Nos centros urbanos, diferentes mídias, como jornais impressos, noticiários 
televisivos e portais na Internet, influenciam as relações sociais. Já nas zonas rurais 
a presença marcante é o rádio. O fato de muitas comunidades rurais serem carentes 
de transporte regular para os centros urbanos e da falta ou precariedade de sinais 
de telefonia torna o rádio o meio de acesso ao mundo ao redor. 

Por isso, o rádio deu imediatismo à notícia graças à possibilidade de divulgar 
os fatos no momento em que eles ocorrem, permitindo que o ouvinte se sinta 
integrado a um mundo muito mais amplo que aquele ao alcance de seus órgãos 
sensoriais. A esse respeito, Sampaio (1971, p. 37) diz que o rádio “intrinsecamente 
coloca o ouvinte dentro daquela ‘história que passa’, no momento exato em que está 
passando e, extrinsecamente, abre-lhe a alternativa de acompanhá-lo”. 
 Para Makovics (1999), a imediata comunicação oral com seus ouvintes, que 
captam a sua mensagem em receptores individuais e transportáveis, faz do rádio o 
veículo de comunicação que tem maior popularidade e receptividade entre as 
grandes camadas urbanas e rurais, além de transmitir credibilidade. Desta forma, 
essa vantagem faz com que o rádio seja, também, um divulgador em potencial de 
informações de e para o meio rural. 

Vale lembrar, também, que no mesmo instante em que o rádio fala a um 
público de milhões de pessoas, esse mesmo veículo pode dirigir-se a um único 
indivíduo em particular, aproximando-o da informação. Neste caso, as palavras e a 
forma de falar são produzidas para o ouvinte com suas expectativas particulares. 
Segundo Porchat (2004), o tom de intimidade nas transmissões é representado 
pelas expressões: “caro ouvinte”, “querido ouvinte”, aproximando o ouvinte de quem 
fala (locutor); o que torna esse meio de comunicação um veículo companheiro. A 
esse respeito, Porchat (id. pp. 144-145) diz que:  

 
Cada ouvinte em particular precisa sentir que é para ele que o locutor está 
falando (...) ser natural e usar a linguagem simples são condições 
absolutamente indispensáveis para quem fala em rádio (...) A vida do texto, 
ou da matéria, atrai o ouvinte para a informação. O que é a vida de um 
texto? É tudo o que diz respeito ao ouvinte. Não agrada ouvir um ‘sermão’, 
um discurso acadêmico ou uma sequência de regras. É preciso se por no 
lugar de quem ouve, dando exemplos próximos dele. 

 
Destaque deve ser dado, também, à figura do locutor que leva ao ouvinte o 

noticiário local, nacional e internacional. Concentrado no texto escrito, atento para 
não pular palavras, ele não se dá conta, naquele momento, que alguns milhares ou 
milhões de pessoas o estão escutando e que as notícias que divulga podem afetar a 
vida de muitos ouvintes (BORDENAVE, 1994). Sem dúvida, a emoção transmitida 
pelas ondas do rádio é algo que afeta a quem veicula os fatos e aos que ouvem. 

O autor volta ao assunto para realçar como se dá essa interação entre quem 
fala e quem ouve, sem que uma pessoa tenha contato visual com a outra. 
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O locutor de rádio se comunica com o seu público. Para manter a atenção 
de seus ouvintes enquanto transmite os acontecimentos do dia, ele usa, 
além de suas palavras, músicas e efeitos de som. Um complexo mecanismo 
tecnológico – a emissora – leva suas palavras até milhões de receptores, de 
tal como que as recebam simultaneamente. Embora os ouvintes não 
tenham condições de dialogar com o locutor (BORDENAVE, 1994, p. 37) 

 
Assim, a importância do rádio é significativa porque ele informa, ao mesmo 

tempo, centenas, milhares, milhões de pessoas e dá uniformidade ao que transmite. 
Seu modo de fazer é capaz de reunir os mais diferentes tipos interessados e 
produzir uma programação variada e útil. O rádio é fundamental para o analfabeto, 
para o cego, para caminhoneiros e todos os que têm como rotina o movimento 
diário. Ao “fazer” rádio, uma pessoa é capaz de superar a timidez, a gagueira e se 
integrar com os demais colegas. Ela se torna curiosa e com o pensamento mais ágil, 
porque deve pensar de forma clara, objetiva, além de se divertir, porque o 
entretenimento é salutar para quem o realiza e para quem ouve. Em suma, todos 
saem ganhando. 

 
3 Programas de Rádio Rural 

 
A necessidade de crescimento do número de emissoras voltadas para as 

atividades do meio rural não é, tão-somente, uma forma de levar a informação ao 
homem do campo. Mais do que isso, é uma forma, cuja efetividade é indubitável, de 
levar ao incremento e à melhoria das produções agrícola e pecuária. Trata-se de 
colocar ao alcance do produtor do campo o que há de mais atual para que ele possa 
modernizar sua área de produção. 

É relevante deixar claro que, além de divulgar o potencial produtivo de 
determinada região, o rádio proporciona interação com a sociedade – inclusive a do 
meio urbano – mostrando que o campo é um lugar importante tanto como produtor 
do que vai ser consumido nas cidades como, também, um ótimo lugar para se 
investir. O produtor agrícola  carece de informação sobre o clima, a economia, os 
negócios nacionais e internacionais, os preços dos insumos e da ração, além de 
tantas outras necessidades que somente a boa programação radiofônica pode 
oferecer em qualquer dia, a qualquer hora porque o rádio é dinâmico. 

Duas das emissoras de rádio que compõem a Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) levam ao ar, diariamente, programas exclusivos para quem vive 
e trabalha na área rural. A Rádio Nacional de Brasília AM tem, em sua grade diária, 
o programa Brasil Rural, apresentado pelo mineiro Marcelo Ferreira; e a Rádio 
Nacional da Amazônia leva ao ar o programa Nossa Terra, apresentado pelo gaúcho 
Airton Medeiros. O Prosa Rural, programa semanal produzido por equipe de 
jornalistas e radialistas da Embrapa é distribuído gratuitamente para centenas de 
emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil. 
 
3.1 Embrapa no Rádio 
 

O programa Prosa Rural, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), foi transmitido pela primeira vez em 2003, com a finalidade de divulgar 
tecnologia e demais informações consideradas úteis para o trabalhador rural. 
Músicas de artistas locais, poesias, receitas e dicas variadas também são temas 
constantes. De lá para cá, ampliou-se seu raio de alcance e o Prosa Rural saiu de 
50 emissoras de rádio para mais de mil emissoras em todas as regiões do País, 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    81 

 

formando parceria gratuita que leva informação para milhões de famílias rurais e 
demais pessoas que ouvem as notícias gravadas semanalmente.  

No site da Embrapa, a equipe do programa informa que “a cada semana, 
durante 15 minutos, milhares de casas brasileiras recebem as ondas do Prosa Rural 
e ficam sabendo das tecnologias e dos produtos de baixo custo e de fácil adoção 
desenvolvidos pela Embrapa para os jovens e agricultores familiares do semiárido 
brasileiro, Vale do Jequitinhonha (MG) e das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul. Em cada região, são veiculados 48 programas por ano, com conteúdo 
desenvolvido pelos Centros de Pesquisa da Embrapa, organizações estaduais de 
pesquisa agropecuária e instituições parceiras. Pelo rádio, o produtor fica sabendo 
como plantar e colher os melhores frutos do seu trabalho no campo.” 

 
3.2 Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
 

O Programa Brasil Rural, da Rádio Nacional de Brasília, está no ar há 10 anos 
e sua proposta é levar informação ao homem do campo e, ao mesmo tempo, trazer 
sua experiência para a população urbana, ao abordar assuntos atuais como 
economia, cultura rural, notícias de interesse geral, música caipira e sertaneja, 
observado o teor de suas letras, intercaladas com entrevistas. Boa parte dos temas 
surge de pautas enviadas pelos ouvintes por cartas, telefonemas e mensagem de 
texto pelo celular. Com horário privilegiado, é apresentado de domingo a sexta-feira, 
ao vivo, das 6h às 7h da manhã, e, no sábado, às 7h. O jornalista Marcelo Ferreira, 
apresentador do programa, acredita que a variedade de temas que vão ao ar 
“provoca mudança sutil na vida dos ouvintes, que, de posse de mais informação, 
pode adotar medidas que melhorem sua forma de produzir e o seu protagonismo 
como cidadão, ao exigir que seus direitos sejam respeitados.” 

A agenda do momento é determinante para que o programa Brasil Rural 
apresente temas de grande interesse do público, como já ocorreu com a discussão 
sobre o Código Florestal Brasileiro, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa 
Luz para Todos. Para responder à necessidade dos ouvintes, são entrevistados 
técnicos e autoridades de instituições e entidades públicas capazes de sanar as 
dúvidas de cada um. As novidades tecnológicas também interessam à população 
rural, e a produção do programa está sempre em contato com universidades e 
institutos de pesquisas agropecuárias para manter os ouvintes bem informados. 

Moradores do Distrito Federal, de Goiás, de São Paulo, de Minas Gerais, do 
Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, da Bahia e de Tocantins sintonizam, 
diariamente, a Rádio Nacional de Brasília, 980 Khz, em amplitude modulada (AM), 
para ouvir o programa, voltado para temas agropecuários. A audiência aumenta pela 
transmissão de oito emissoras, entre comerciais e comunitárias, em diversas 
localidades do País. O Brasil Rural ainda pode ser ouvido por meio de antena 
parabólica, pelo site www.nacionalbrasilia.ebc.com.br e por smartphone. Dessa 
forma, a Rádio Nacional de Brasília AM cumpre o seu papel de emissora de rádio 
pública. 

O Brasil do século XXI praticamente não oferece programa radiofônico com 
enfoque agropecuário, e essa carência acaba por implicar falta de informação para 
quem vive e depende da área rural. Segundo Marcelo Ferreira, “há uma carência de 
informação voltada para o campo. Emissoras comerciais precisam de índice de 
audiência para faturar e, como no meio rural a densidade demográfica é menor, 
essas empresas de comunicação não tratam a zona rural como prioridade, daí a 
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importância da comunicação pública cumprir seu papel social sem ter que se pautar 
por interesses políticos nem comerciais.” 

Exemplar no que faz, o jornalista Marcelo Ferreira nasceu e viveu, até os 14 
anos, na área rural de Arceburgo, sul de Minas Gerais, estudou em escola rural e 
iniciou sua vida profissional trabalhando no rádio, em Franca, São Paulo. Em 2004 
ingressou na então Radiobras, hoje, Empresa Brasil de Comunicação. Ao acordar 
todas as madrugadas, motivado a levar informação ao homem do campo, Ferreira 
defende o lema do Brasil Rural.  

 
o programa que leva informação da cidade para o campo e do campo para 
a cidade. Dessa forma, o programa se propõe a não apenas informar o 
campo, mas mostrar que a população rural tem algo a mostrar para o 
público urbano. Seu conteúdo visa mostrar a riqueza da chamada cultura 
caipira, que por muitos é desprezada por falta de conhecê-la melhor. Assim, 
o Brasil Rural mostra a riqueza da poesia rural, da música com sua 
infinidade de ritmos, a riqueza do saber popular que no interior está mais 
preservado que nas grandes cidades. O programa ainda tem compromisso 
de fazer a população refletir sobre a nobreza do trabalho da mulher e do 
homem do campo que são os responsáveis por fazer chegar à mesa de 
mesa de todos o alimento diário. 

 
Na Rádio Nacional da Amazônia, Airton Medeiros apresenta, de segunda a 

sexta-feira, o programa Nossa Terra, que tem foco no produtor familiar e orgânico, e 
seu compromisso  

é dar voz aos homens e mulheres que fazem a agricultura familiar, em 
especial na Região Norte do Brasil. Levar uma mensagem identificada pelo 
ouvinte, um papo leve, simples, buscando o fácil entendimento pelos 
ribeirinhos, extrativistas, agricultores, índios. Busco ser o porta-voz dessa 
gente tão distante da tecnologia e das novidades científicas que podem 
ajudá-los a crescer social e financeiramente. 

 
Ao mesmo tempo em que trabalham com uma pauta específica, os produtores 

e o apresentador do programa buscam uma forma intuitiva para montar a 
programação sempre em busca de novidades de interesse para esse segmento, 
ouvindo autoridades e pesquisadores na busca de soluções para os problemas. 
“Muitas vezes, nos deixamos levar pela intuição, até mesmo porque o segmento 
permite e possibilita essa alternativa,” destaca Medeiros, que, há 13 anos, põe o 
programa Nossa Terra no ar. Para ilustrar a programação, são executadas músicas 
sertanejas de raiz, que fizeram história e marcaram um momento do cancioneiro 
rural.  

Inicialmente, o programa ia ao ar pelas ondas curtas (OC) e pela internet das 
20h às 21h. Após seis meses, passou a ser apresentado das 17h às 19h, e, há oito 
anos, o Nossa Terra fica no ar, ao vivo, entre 17h e 18h30, sempre recebendo 
cartas, telefonemas, mensagens por e-mail e por celular sobre os mais diversos 
temas de interesse do público-alvo: formação de associações e cooperativas, 
piscicultura, e sobre pragas em culturas como milho, feijão e soja. Também desperta 
grande interesse o acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Muitas vezes, o rádio exerce papel fundamental onde não há 
representatividade governamental.  

Os temas econômicos também merecem destaque e o programa apresenta as 
novidades do mercado financeiro que podem gerar renda para o pequeno produtor. 
“O ouvinte ama uma novidade”, assegura o apresentador, que lamenta a falta de 
mais programas de rádio com a abordagem rural. “O homem do campo adora o 
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rádio. É o rádio que leva entretenimento e as novidades para essa gente, mas o 
momento do rádio brasileiro não é bom. O empresário vive um momento ruim e não 
investe no veículo, consequentemente, o rádio oferece música ruim, programas 
religiosos, que, na maioria das vezes, se aproveitam da fragilidade das pessoas, e 
grande parte das nossas emissoras de rádio são de propriedade de políticos.” 

Em 1986, Airton Medeiros iniciou sua carreira como locutor de rádio em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul. Embora urbano, é conhecedor das questões e 
necessidades do povo rural. Na EBC, já exerceu diversas atividades e, após 16 anos 
apresentando a Voz do Brasil, resolveu abrir novas frentes no rádio e falar 
diretamente ao produtor brasileiro de alimentos, que, diariamente, põe os produtos 
consumidos na mesa de cada um. 

 
4 O Rádio na Escola Rural 

 
Estimular os alunos de escolas rurais por meio de oficinas de rádio pode ser 

um bom início para que essas crianças se abram para um universo desconhecido, 
que pode ser útil para o seu futuro tanto como cidadão e na vida profissional. A 
agilidade do veículo rádio levará esses alunos, muitos dos quais vivem em áreas 
isoladas, a descortinar um universo totalmente favorável tanto ao seu 
desenvolvimento lúdico, de aprendizado, quanto ao ambiente em que vive, porque 
essa prática é carregada de conhecimento. 

A doutora em Psicologia Social, Elza Dias Pacheco, organizadora do livro 
Comunicação educação e arte na cultura infanto-juvenil (1991, p. 13) destaca que: 

 
A criança se expressa de várias formas: dramatizando, brincando, 
desenhando, pintando e até escrevendo. Toda a sua vida é dominada pelo 
jogo, que é a atividade lúdica, onde o tempo é tratado como totalidade 
contínua, diferentemente do tempo de produção rentável que é 
fragmentado. 

 
Aliar a educação à descontração do rádio é uma das formas de contribuir para 

o melhor aproveitamento das aulas, mas isso deve ser feito de forma engajada, para 
que o aluno não apenas conheça o rádio, mas que consiga aprender e compreender 
as matérias. Realizar um programa de rádio voltado para o dia a dia das atividades 
no meio rural pode ser de grande utilidade para os alunos que, poderão optar entre 
abordar temas referentes a uma única matéria ou englobá-las de forma a fazer uma 
programação diversificada. No caso de os alunos optarem por fazer um programa 
sobre a disciplina Língua Portuguesa, com duração de meia hora, é importante que 
todo o grupo se mobilize para elaborar a pauta com o propósito de diversificar dentro 
do tema. São variadas as opções de estrutura do programa, mas, com certeza, 
ficará mais fácil para o ouvinte entender a proposta se for apresentado um breve 
editorial sobre o que se pretende levar ao ar e, em seguida, os alunos poderão 
apresentar a pauta do programa, incluindo o nome de seus apresentadores, 
produtores e operadores de som.  

Os alunos poderão produzir uma reportagem na qual vão abordar os termos 
mais comuns utilizados em atividades de plantio e de colheita, e 
comparar/esclarecer os regionalismos com os termos da norma culta e do falar 
coloquial e, principalmente, ressaltar a importância do falar da região, enfatizando 
que a linguagem regional não é errada, como muitos podem pensar. Dessa forma 
poderão atrair a simpatia do ouvinte, que perceberá que o idioma não tem que ser, 
necessariamente, composto de palavras que ninguém compreende. Para tanto, eles 
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poderão procurar textos em jornais ou revistas voltados para a agricultura, a 
pecuária e a tecnologia usada em muitas atividades rurais e reproduzi-los sob a 
forma de notícias. Estarão, assim, adquirindo conhecimentos sobre o ambiente em 
que vivem, ao tempo que exercitam e aprimoram a habilidade da escrita. 

 
5 A Internet e o Meio Rural 

 
Enquanto a produção de alimentos é intensa no ambiente rural, o acesso a 

internet e ao telefone celular deixa grande lacuna e acaba por isolar crianças, 
jovens, adultos e idosos dos diferentes tipos de mídias. A maioria da população 
jovem produtiva urbana acessa internet no local de trabalho, e o segundo lugar de 
acesso está em lan-houses, informa a colunista da Rádio CBN, Cristina de Luca 
(LUCA, 2016). Isso significa que há grande carência exatamente no ambiente que 
mais ganhos e lucros proporciona ao Brasil. 

A pesquisa anual Cetic.br (id. ibid.) aponta que 30 milhões de domicílios 
brasileiros não têm acesso à internet. Há residências, inclusive, que têm 
computador, mas não têm internet. Se, nesses dados, estão incluídas famílias rurais, 
é bem provável que elas estejam sem informação alguma, sem emissora de rádio e 
sem linha de internet que também lhes permita acessar rádios.  

Mas esse quadro tende à reversão. Os avanços tecnológicos trouxeram, 
especialmente nos últimos anos, mudanças nos sistemas de comunicação que 
envolvem diretamente o agricultor. No início era somente a TV aberta, depois o 
vídeo, telefone celular, canais de TV a cabo ou por satélite, aumento de publicações 
especializadas e, finalmente, a revolucionária Internet, alteraram completamente as 
condições de acesso do agricultor à informação. “As redes possibilitam que os 
agricultores tenham acesso ao conhecimento disponível em qualquer parte do 
planeta sem precisar sair de suas propriedades”, afirma a engenheira agrônoma e 
Mestre em Extensão Rural, Verônica Crestani Viero (GUTJAHR, 2016). 

Essas mudanças resultaram em uma diluição dos fluxos de informação e 
permitiram o surgimento de novas instituições responsáveis pela intermediação tanto 
dos fluxos informacionais quanto da forma de relacionamento entre agricultores e 
fontes geradoras de tecnologias. No processo de comunicação emergiram novos 
atores, novas fontes e, com isso, alterou-se a noção histórica de extensão rural 
como exclusiva dos agentes públicos. 

Para Viero, a comunicação no meio rural brasileiro está em processo de 
evolução. Assim como as barreiras entre o rural e o urbano tornam-se cada vez mais 
tênues e difusas, a comunicação acompanha essas mudanças e busca adequar-se 
as diversidades encontradas. “Pensar em comunicação para o mundo rural é pensar 
em realidades conflitantes, divergentes, multimeios e em constante mutação, o que 
requer adequação de canais e linguagem acompanhando esse dinamismo”, 
assegura a gerente de ensino do Instituto Phytus (id. ibid.). 

Hoje o principal meio de comunicação interativa, a internet ainda apresenta 
elevado grau de heterogeneidade nas áreas rurais. Em muitas regiões, a internet é 
uma ferramenta importante para as atividades do homem do campo, tanto quanto 
para os moradores dos centros urbanos. Ainda assim, são muitos os locais 
inteiramente à margem desse recurso tecnológico. Assim é que pequenas vilas 
rurais e locais muito afastados dos centros urbanos enfrentam dificuldade maior para 
integrar-se ao mundo digital devido a problemas como o acesso a equipamentos e a 
impossibilidade de conexão com a rede. 
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A importância e a chegada da internet nas zonas rurais são apresentadas pelo 
Canal Rural. Metade da população brasileira acessa a internet pelo celular e essa 
tendência não é diferente no campo. Dos celulares com internet no Brasil, mais de 
20% estão localizados no campo. 

Dados apresentados pelo Canal Rural dão conta de que o número de usuários 
que acessam a internet pelo celular na zona rural passou de 4% para 24% em 
quatro anos, o que representa mais de 20 milhões de pessoas. 

Outra informação apresentada pelo Canal Rural mostra que o percentual de 
domicílios na zona rural com acesso à internet. Em 2008, 33% das casas tinham 
acesso discado. Esse número caiu para 7% em 2013 e o acesso móvel pelo sistema 
3G, inexistente na época da pesquisa, hoje está em 27% dos domicílios rurais do 
país. É fora de dúvidas que a maior facilidade de acesso à internet tem colaborado 
para modernizar e profissionalizar as atividades no campo. 

 
6 Considerações Finais 

 
As especificidades da linguagem radiofônica mostram o grau de importância 

que dois componentes têm na comunicação pelo rádio: a voz e o texto. Sabe-se – e 
este é um dos aspectos próprios do rádio – que ele alcança uma gama de ouvintes 
que vai do mais letrado ao analfabeto. O rádio é audição, dispensando, pois, 
conhecimentos como a leitura e a interpretação do texto lido. 

Esse imediatismo no entendimento obriga tanto o redator como o locutor a se 
aterem a determinados aspectos próprios da linguagem e do texto radiofônicos, 
como a clareza, a concisão e a precisão do que é veiculado, sejam notícias, 
comentários ou comerciais. Afinal, essa é outra característica bem própria do rádio, 
uma vez transmitida, a mensagem não pode ser repetida, não da mesma forma. Daí, 
também, a importância de se prender a atenção do ouvinte, mantendo-o atento ao 
que é veiculado. Para isso, concorre o texto adequado e a locução clara. Uma vez 
que a mensagem do rádio é muito rápida – o locutor não pode repeti-la até 
considerar que todos a entenderam – é importante que ela seja veiculada da forma 
mais direta e concisa possível, para ser imediatamente compreendida pela 
audiência. Observa-se, também, que a necessidade de clareza não se prende 
exclusivamente às classes de ouvintes. O texto deve ser redigido de modo a ser 
inteligível para qualquer indivíduo de qualquer classe socioeconômica. 

Como entretenimento, divulgador de talentos, companheiro no dia-a-dia das 
pessoas, o rádio é o meio de comunicação de massa que tem a capacidade de unir 
e aproximar a sociedade. Através dos programas radiofônicos toda a comunidade é 
beneficiada pelas informações transmitidas de forma detalhada e precisa. 

Diante desse quadro de funcionamento urbano das emissoras de rádio torna-
se fácil evidenciar como as localidades rurais, distritos, povoados e demais regiões 
remotas são carentes em informação. Não há meio difusor de notícia e, por isso, é 
urgente e necessário que os governos, nos níveis municipal, estadual e federal 
atentem para a real situação dessas populações e tomem medidas para que elas 
também sejam agraciadas pela difusão e funcionamento de emissoras de rádio em 
suas cercanias. Ao agir assim, será possível cumprir preceitos da livre comunicação 
e atender as necessidades de quem vive no campo, trabalha e estuda em regiões 
rurais tendo contatos urbanos apenas em momentos de comemorações festivas e 
negócios com bancos e comércios.  

São os aspectos mencionados acima e ao longo do estudo que apontam para 
a importância de se levar o rádio para a sala de aula, em especial nas áreas rurais, 
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como uma forma não apenas de proporcionar conhecimento sobre o funcionamento 
desse recurso de comunicação, mas, também, sobre a importância do processo de 
comunicação. No cenário do mundo rural, a relevância desse processo reveste-se 
de maior peso uma vez que se trata de levar para além das divisas das regiões 
produtoras a importância da atividade por elas desempenhada e o impacto positivo 
que ela causa na vida urbana. É fundamental que os grandes centros urbanos 
tenham plena consciência da importância do campo, não o vendo, apenas, como um 
espaço para o repouso ou como uma região atrasada, distante de tudo e sem os 
confortos oferecidos pelas metrópoles. Na verdade, é do campo que vem o sustento 
das cidades e é altamente produtivo que as novas gerações das regiões rurais 
tenham noção da própria importância, tanto em escala local como nacional. É nesse 
contexto que se insere o rádio, não apenas como difusor de notícias, mas, também, 
como elemento importante na sala de aula, contribuindo com aqueles que, por meio 
das ondas sonoras do rádio, levarão a todos os recantos do Brasil a relevância das 
atividades agropecuárias para a economia do país e, individualmente, para o bem-
estar da população. 
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Processos de gestão em empresas do agronegócio brasileiro 
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Resumo 
 

A utilização de processos de gestão em empresas do agronegócio sejam elas, 
indústrias, cooperativas ou propriedades rurais, é uma realidade que tem evoluído 
nos últimos anos. Dentro do campo da gestão do agronegócio, destaca-se a gestão 
de custos e ambiental. Esses processos são importantes no apoio do 
desenvolvimento competitivo do setor. O seguinte artigo teve como objetivo de 
identificar questões relacionadas utilização da gestão no agronegócio brasileiro e 
sua influência no desenvolvimento do setor. Foi possível identificar quais processos 
de gestão são mais estudados no agronegócio, também se pontuou que cada 
empreendimento possui características próprias e que programas de assistência 
técnica e gerencial são uma alternativa para a disseminação do conhecimento nos 
empreendimentos rurais. 
 
Palavras chave: Agronegócio. Gestão. Desenvolvimento. Administração. 
 
Abstract 
 

The use of management processes in agribusiness companies (industries, 
cooperatives or rural properties), is a reality that has evolved in recent years. Within 
the field of agribusiness management, we highlight strategic, financial and 
environmental management. These processes are important for the development of 
the competitive development of the sector. The article aimed to identify the issues 
related to the management of the Brazilian agribusiness and its influence on the 
development of the sector. It was possible to identify which management processes 
are most studied and also pointed out that each enterprise is characteristic, also 
technical assistance and management programs are an alternative for the 
dissemination of knowledge in rural enterprises. 
 
Keyword: Agribusiness. Management. Development. 

 
1 Introdução 
 

A palavra agronegócio pode ser dividida em: agro, vem do latim ager, significa 
campo de lavoura; e negócio, definido pelo dicionário como transação, comércio, 
mercado. Defini-se então que agronegócio é tudo aquilo que se refere a 
comercialização do campo, sem distinção de tamanho, produtividade, localização.  

O conceito do termo ficou mundialmente conhecido em 1957 quando os 
pesquisadores da Graduate School of Business Administration da Harvard 
University, John Davis e Ray Goldberg publicaram o livro “A concept of 
Agribusiness”, em tradução livre, Um Conceito do Agronegócio. Para Davis e 
Goldberg (1957, p.2), agronegócio é definido como: 

                                                                 
1
 Engenheira de Alimentos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acadêmica do curso 

de Pós Graduação em Gestão de Projetos da faculdade CNA de Tecnologia e acadêmica do 
Mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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A soma total de todas as operações que envolvam a manufatura e 
distribuição de suplementos agrícolas; produção dentro do campo; e seu 
armazenamento; processamento e distribuição de commodities e itens 
agrícolas (tradução nossa). 
 

Sendo assim, o agronegócio engloba todas as negociações antes, dentro e 
depois da porteira. Ele tornou-se hoje um dos principais pilares da economia 
brasileira, sendo um dos poucos setores a continuar a crescer frente à crise 
enfrentada pelo país. Além de ser competitivo no mercado interno, o setor do agro 
brasileiro se destaca no mercado externo, sendo responsável por mais de 40% do 
total das exportações brasileiras (SOARES; JACOMETTI, 2015). 

No que se refere à cadeia do agro tem-se atividades nos três setores da 
economia, primário, secundário e terciário. O setor primário engloba as propriedades 
rurais, as atividades agropecuárias. No secundário tem-se os completoxos 
agroindustriais e no terciário a cadeia logistica e venda da produção (SOUZA et al., 
2012). 

O agronegócio é grande, abrange a todos, pode e deve ser lucrativo, para 
tanto é necessário a implantação de processos de gestão que maximizem os 
resultados, reduza gastos e controle custos. 

Já a gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas 
para administrar, gestão é a administração de processos. 

A utilização de processos de gestão em empresas do agronegócio sejam elas, 
indústrias, cooperativas ou propriedades rurais, é uma realidade que tem evoluído 
nos últimos anos. Esses processos auxiliam o melhor entendimento do negócio, 
redução de custos e o diferencial competitivo. 

A administração com enfoque rural teve seu início no começo com século XX 
quando universidades de ciências agrárias dos Estados Unidos e Inglaterra 
demonstraram o interesse estudar os processos rurais. Os estudos apontavem a 
importancia não só da gestão da produção, mas também das finanças, 
comercialização, marketing e recursos humanos (LUCCA; SILVA, 2012). 

Dentro do campo da gestão do agronegócio, destacam-se as seguintes linhas 
de atuação: 

 Gestão de Custos: trata dos custos da produção e relação com 
fornecedores e clientes. 

 Gestão de Riscos: trata do cálculo dos riscos envolvidos na produção, 
analisando assim a viabilidade do empreendimento. 

 Gestão de Pessoas: coordenar, capacitar e motivar as pessoas 
envolvidas na produção. 

 Gestão da Qualidade: inspecionar e fiscalizar a qualidade da matéria-
prima que será utilizada na produção e também o produto final que será entregue ao 
consumidor.  

 Gestão Ambiental: cuidar da utilização e rejeito correto de produtos. 
Na década de 1990 ocorreu uma grande mudança no mercado nacional com 

a abertura do mercado e o descongelamento de preços. Esse fato expôs nossos 
baixos índices de eficiência técnica e de gestão na produção. Ficou evidente a 
necessidade da criação de ações de melhoria para os processos de gestão dos 
agroempreendimentos (BORGES; GUEDES; CASTRO, 2015). 

Tratando-se de agronegócio é possível ver que o setor agroindustrial foi o 
primeiro a priorizar ações de gestão no seu cotidiano. Hoje os demais elos da cadeia 
evoluiram muito neste aspecto também.  
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No atual contexto econômico, os segmentos mais dinâmicos do 
agronegócio são constantemente desafiados a aprimorar seus 
conhecimentos sobre a administração, procurando, não só, alcançar 
elevados níveis de produtividade, mas também saber como gerenciar a 
produtividade obtida. [...] O ambiente econômico e social onde o 
agronegócio está inserido se tornou cada vez mais complexo e 
diversificado. O que anteriormente era entendido como exploração 
econômica de propriedades rurais isoladas é parte de um amplo espectro 
de inter-relações e interdependências produtivas, tecnológicas e 
mercadológicas (CALLADO; CALLADO, 2009). 
 

Neste contexto, o seguinte artigo tem a finalidade de identificar questões 
relacionadas utilização da gestão no agronegócio brasileiro e sua influência no 
desenvolvimento do setor. 

Para atingir esse objetivo, adotou-se a metodologia da revisão blibliográfica. 
Foram escolhidos artigos com temática de gestão em propriedades e empresas do 
agronegócio. Realizou-se pesquisas no Periódico da Capes, sendo utilizadas as 
palavras “Gestão+Agronegócio”, “Administração+Agronegócio”, 
“Agribusiness+Administração”, “Agribusiness+Gestão”, “Gestão Rural” e 
“Administração Rural” no campo de busca. 

Nos critérios de escolha dos artigos, deu-se preferência a artigos da Quali-
Capes, com revisão cega, sempre que possível, e cujo títulos se enquadrasem no 
tema gestão no agronegócio. 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de artigos encontrados em cada pesquisa 
realizada. 

Tabela 1 – Resultados Pesquisa Referencial Teórico 

Critério de busca 
Quantidade de Artigos 

encontrada 

Gestão+Agronegócio 109 Artigos 
Administração+Agronegócio 47 Artigos 
Agribusiness+Administração 46 Artigos 

Agribusiness+Gestão 83 Artigos 
Gestão+Rural 327 Artigos 

Administração+Rural 379 Artigos 
Fonte: Autor (2016) 

 
Foram escolhidos 12 artigos para compor a revisão apresentada, os demais 

artigos apareceram em duplicidade durante as pesquisas ou não se enquadraram 
nos critérios prédefinidos. 

Souza et al. (2012) constatou que até o período de 2011 os tema mais 
abordados pelos artigos de agronegócios presentes nos periódicos da Capes eram 
custos, avaliação de desempenho, gestão estratégica e sustentabilidade do 
agronegócio. Nas pesquisas realizadas em 2016 pela autora, foram encontrados, 
além dos temas citados por Souza et al., gestão de qualidade e gestão de pessoas. 
 
2 Processos de gestão no agronegócio 
 

Dentro das instituições do agronegócio destacam-se as agroindústrias, as 
cooperativas e as propriedades rurais. Cada uma possui suas peculiaridades, forças 
e fraquezas.  
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No que se refere à agroindústria temos um foco maior na gestão da qualidade, 
ambiental, de custos e de pessoas. As cooperativas e propriedades rurais atuam 
principalmente na área da gestão estratégica, da qualidade, de risco e de pessoas. 
 
3 Gestão da Qualidade 
 

A gestão da qualidade consiste em um conjunto de ferramentas de 
gerenciamento que passam por todo o sistema produtivo determinando o que deve 
ser monitorado, como deve ser monitorado, por quem deve ser monitorado e quem 
deve monitorar. A utilização destas ferramentas traz vantagens competitivas as 
empresas, pois possibilitam maior controle do processo produtivo, redução dos 
custos de produção, aumento de produtividade (TILLMANN; BAUDET; GALLI, 
2006). 

Um marco para a gestão da qualidade no agronegócio, em especial para 
indústria e serviço, foi a publicação das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) 
que regulamentam a implantação do sistema de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
na produção dos mais diversos produtos, sendo estas publicações iniciadas no ano 
de 2002. 
 
4 Gestão de Custos 
 

A gestão de custos na propriedade rural serve de base para tomada de 
decisões, pois a sobrevivência do empreendimento está diretamente ligada à sua 
capacidade de produzir resultados positivos, ou seja, sua capacidade de gerar lucro 
aos proprietários ou sócios não somente para agregação de riquezas, mas também 
para reinvestimentos em melhorias (ZANIN et al., 2014). 

Vilela e Macedo (2000) destacam que “a competição agressiva do mercado 
exige produtos de qualidade e de baixo custo”, evidenciando assim a importância da 
gestão de custos e qualidade da produção.  

Zanin et al. (2014) apresentam cinco estudos de caso sobre a utilização de 
ferramentas de gestão de custos em propriedades rurais. O resultado quase 
unânime é a desvalorização ou desconhecimento do pequeno e médio produtor no 
que se refere a gestão contábil. Assim, podemos concluir que muitos produtores 
hoje desconhecem o valor real de sua produção, sendo esse fato um grande 
agravante para o desenvolvimento competitivo das propriedades rurais.  
 
5 Gestão de Riscos 
 

A produção rural está sujeita ao clima, ao mercado, a logística, a oferta e a 
demanda da produção. A análise desses fatores engloba a gestão de riscos da 
produção. Esse tema é largamente abordado em artigos do agronegócio devido ao 
seu grau de impacto no sucesso ou fracasso da produção e comercialização do 
agronegócio. Primeiramente é importante destacar o que é risco e qual a diferença 
entre risco e incerteza. O risco são situações prováveis de acontecer, ou seja, existe 
uma probabilidade, pequena ou grande, que o fato ocorra. A incerteza não pode ser 
calculada. A cadeia do agronegócio possui muitos riscos climáticos e 
mercadológicos que podem ser previstos e evitados, porém da mesma forma as 
incertezas estão sempre presentes (MOREIRA et al., 2012). 

Tendo em vista a grande variedade da produção no Brasil, não existe uma 
fórmula única para gestão de risco, cada produção terá seu próprio contexto a ser 
avaliado. Esse alto grau de complexidade no processo de gestão de risco intimida 
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produtores menos estruturados que por vezes desconsideram os possíveis riscos 
envolvidos no setor.  

Segundo Moreira et at. (2012), alguns autores afirmam que a melhor forma de 
reduzir os riscos envolvidos na produção é através da diversificação da produção. 
Entretanto a estratégia evolve custos que poucos agentes da cadeia podem investir. 
Pequenos produtores ou cooperativas e associações não possuem essa flexibilidade 
de alternar entre produções para reduzir seu risco. 
 
6 Gestão Ambiental 
 

No que tange a gestão ambiental Nilson (1998) afirma que: 
 

A gestão ambiental envolve planejamento, organização e orienta a empresa 
a alcançar metas [ambientais] específicas, em uma analogia, por exemplo, 
com o que ocorre com a gestão de qualidade. Um aspecto relevante da 
gestão ambiental é que sua introdução requer decisões nos níveis mais 
elevados da administração e, portanto, envia uma clara mensagem à 
organização de que se trata de um compromisso corporativo. A gestão 
ambiental pode se tornar também um importante instrumento para as 
organizações em suas relações com consumidores, o público em geral, 
companhias de seguro, agências governamentais, etc. (NILSSON, 1998, p. 
134). 
 

A gestão ambiental se mescla com a produção sustentável. Dos pequenos a 
grandes empreendimentos, a redução do desperdício, a reutilização e a reciclagem 
se tornam novas fontes de renda. O bagaço da cana que é queimado para produzir 
energia ao frasco de detergente que é cortado para servir de porta papel toalha. Os 
produtores e empresários do agronegócio buscam formas de atender as legislações 
vigentes e desenvolver seu negócio de forma competitiva. 
 
7 O Profissional de Gestão especialista em Agronegócio 
 

Processos de gestão são uma realidade hoje no agronegócio, a dinâmica do 
negócio é cada vez mais complexa, assim, faz-se necessária a formação de 
profissionais especializados na área.  

Os profissionais mais engajados no apoio ao agronegócio são engenheiros 
agrônomos, zootecnistas e veterinários, mas um novo profissional começa a surgir 
no mercado, cursos técnicos, de graduação e pós-graduação em agronegócio são 
cada vez mais comuns pelo Brasil. 

O profissional do agronegócio é formado para atuar em qualquer elo da 
cadeia, identificando gargalos na produção e apresentando soluções viáveis para 
seu crescimento. Durante seu desenvolvimento este profissional aprende noções 
gerais de gestão (financeira, de pessoas, da qualidade, de logística), além dos 
conhecimentos de saúde animal, agronômicos e industriais. Temos dessa forma um 
profissional multidisciplinar com condições de atuar em toda cadeira do agronegócio 
(SANTOS NETO; AZEVEDO, 2013) 
 
8 Assistência Técnica  
 

Poucas são as empresas ou fazendas que dispõe de recursos financeiros 
para custear um profissional especialista próprio, essa lacuna é sanada com a 
utilização de programas de assistência técnica. Do seu início (meados do século XX) 
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até os dias de hoje, os programas de assistência passaram por diversas 
modificações. Nos dias atuas ela é disponibilizada aos produtores por instituições 
públicas, privadas ou organizações de sociedade civil, sua atuação se dá através de 
“visitas técnicas, dias de campo, participação em eventos e viagens para visita de 
experimentos, instituições e empresas”(BRAGA; FUTEMMA, 2015). 

O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, iniciou em 2015 um 
programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), o projeto é um passo além da 
usual assistência técnica presente atualmente no mercado, pois, os técnicos focam 
não somente nos problemas específicos da propriedade, mas também nos 
processos gerenciais das propriedades, sendo possível assim, identificar quais 
gargalos presentes da produção e qual melhor forma de sana-los ((SENAR, 2017). 

 
9 Conclusão 
 

No presente artigo discutiu-se a utilização da gestão em empreendimentos do 
agronegócio. Existem diversas linhas de atuação da gestão, e em muitos casos os 
processos se cruzam ou se repetem. Não é preciso que o produtor ou empresário 
rural utilize todas as ferramentas de gestão para se desenvolver de forma 
competitiva. Cada empresa rural possui suas características e necessidades 
específicas. 

Ações de assistência técnica e gerencial ainda são pontuais no Brasil, mas 
vem sendo apontadas como uma solução para auxiliar de pequenos a grandes 
produtores, contribuindo assim para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. 

A partir da discussão apresentada foi possível identificar a importância dos 
processos de gestão para os empreendimentos rurais, também o surgimento e 
valorização de profissionais especialistas em agronegócio.  

Sugere-se para trabalhos futuros estudos de caso sobre o impacto da 
assistência técnica e gerencial em propriedade de pequeno e médio porte do Brasil.  
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Resumo  
 

A necessidade de um controle informatizado das pequenas e médias 
empresas do agronegócio, a rastreabilidade dos produtos, as mudanças políticas e 
do agronegócio, geram oportunidades de mercado. Diante deste cenário, o estudo 
propõe orientar produtores interessados em maximizar seus lucros melhorando a 
gestão por meio da tecnologia. Foi visto que hoje existem vários meios para fornecer 
a capacitação necessária ao produtor rural. Quanto à inclusão digital, apesar da 
limitação geográfica, a utilização da internet via satélite apresenta-se como uma 
forma viável a um custo/benefício interessante ao produtor. A avaliação de softwares 
para a gestão da propriedade identificou sistemas robustos com preços acessíveis, 
sendo alguns gratuitos. Portanto, para aqueles produtores que buscam a 
informatização de sua propriedade, verificou-se a existência de diversas formas e 
possibilidades no mercado capaz de auxiliar o produtor rural a reduzir os custos e 
como consequência aumentar o lucro de sua atividade. 
 
Palavras-chave: Rastreabilidade. Gestão. Tecnologia. 

 
Abstract 
 

The need for a computerized control of small and medium-sized agribusiness 
companies, the traceability of products, political changes and agribusiness create 
market opportunities. In this scenario, the study proposes to guide producers 
interested in maximizing their profits by improving management through technology. 
It has been seen today that there are several ways to provide the necessary training 
to farmers. As for digital inclusion, despite the geographical limitation, the use of 
satellite internet is presented as a viable way with an interesting cost/benefit to the 
producer. The software appraisal for property management has identified robust 
systems at affordable prices, some being free. Therefore, to the producers who seek 
the computerization of their property, it was found the existence of different ways and 
possibilities in the market capable of assisting farmers to reduce costs and 
consequently increase the profit of their activity. 
 
Keyword: Traceability. Management. Technology. 
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1 Introdução 
 

Com as novas políticas governamentais para o agronegócio, existe uma 
necessidade de controle e rastreabilidade da produção rural. A apresentação do 
plano de defesa da agropecuária de 2015/2020 publicado pelo Ministério da 
Agricultura do Brasil visa modernizar, desburocratizar e agilizar as tomadas de 
decisões. 

A administração financeira da propriedade rural deve receber a mesma 
atenção que as atividades de produção. Tão importante quanto saber produzir, é 
saber comercializar a produção, vender e comprar de maneira estratégica. 

A propriedade rural deve ser encarada pelo produtor como uma empresa, 
sendo gerida de forma profissional e com o auxílio de ferramentas que façam com 
que o controle de tudo que acontece dentro da sua propriedade esteja ao alcance de 
forma simples e fácil. 

A utilização de um software que controle a gestão da propriedade, passando 
pelos custos de produção, orçamentos, rastreabilidade da produção, ajudará o 
produtor neste processo de profissionalização da sua propriedade. 

A falta de gestão em uma propriedade pode gerar investimentos 
desnecessários, mal dimensionados ou em momentos impróprios, desconhecimento 
do resultado do negócio entre outros problemas. 

Segundo Lobo (2009, p. 30) “Um software com funções intuitivas permite que 
o usuário saiba onde encontrar os recursos e funcionalidades do sistema; em outras 
palavras, este software oferece uma interface amigável e fácil de ser compreendida”. 

Segundo Engholn Júnior (2010, p. 20) “Com base na importância cada vez 
maior do software no dia-a-dia das empresas, devemos nos preocupar com a 
maneira com que ele agrega valor aos negócios das mesmas, aumentando a 
produtividade e diminuindo os custos”. 

Com a existência de inúmeros softwares para gestão da propriedade rural, 
muitos não atendem aos requisitos básicos necessários para um controle da 
propriedade rural, tornando difícil para o produtor decidir qual sistema de gestão 
adquirir. 

A rastreabilidade da produção é hoje um assunto muito discutido e também 
muito importante. Ela possibilitará ao produtor acompanhar todo seu processo 
produtivo, desde a compra da semente, passando pelo manuseio da terra até a hora 
da colheita, trazendo assim, maior credibilidade para o seu produto, gerando uma 
maior confiança do consumidor na qualidade daquilo que ele está consumindo. 

Vive-se em um mundo cada vez mais competitivo, o modo que a propriedade 
rural era conduzida há 20 anos não está mais dando resultados favoráveis nos dias 
atuais. Novas tecnologias surgem a todo o momento e o meio rural não pode ser 
esquecido. A pesquisa pretende mostrar o que é importante ter em um software de 
gestão, pois a ferramenta, sendo utilizada da maneira correta irá proporcionar um 
ganho em agilidade, otimização dos custos, trazendo maior credibilidade aos seus 
produtos através da rastreabilidade. 

Diante do apresentado, busca-se responder ao seguinte problema de 
pesquisa: dentre os inúmeros softwares do mercado, será possível identificar os 
requisitos básicos para uma boa gestão da propriedade rural, analisar e sugerir 
softwares disponíveis no mercado na intenção de ajudar o produtor a diminuir os 
custos da produção, aumentando assim o lucro? 
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O objetivo geral é fornecer conhecimento para aquisição de um software que 
auxilie o processo de gestão e o controle da produção de produtores interessados 
em inovações tecnológicas para sua propriedade.   

Como objetivos específicos têm-se: 
- Fazer pesquisa junto a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) com a quantidade de 
produtores capacitados nos diversos cursos de gestão; 

- Analisar a inclusão digital no campo; 
- Elencar requisitos mínimos necessários em um software de gestão, bem 

como hardware e comunicação e internet; 
- Avaliar softwares de gestão disponíveis no mercado. 
O estudo disponibilizará informações estratégicas para que o produtor possa 

tomar decisões corretas, tendo acesso às informações gerenciais de sua 
propriedade de forma sistematizada. Acredita-se que a melhoria efetiva dos 
controles dos negócios gera o diferencial no resultado de sua produção.  

O produtor rural precisa ser muito versátil, pois é responsável pela compra 
dos insumos, manutenção de máquinas, equipamentos e instalações da 
propriedade, pela produção vegetal e/ou animal, tomando conta de todas as 
particularidades de suas culturas e criações, além de comercializar toda a sua 
produção. De fato, sobra pouco tempo para atividades como a de planejamento de 
compra de insumos, venda de produtos, controle do seu fluxo de caixa e dos custos 
de produção, com isso, fragilizando a gestão do seu negócio. Uma boa gestão é 
determinante para o sucesso financeiro da propriedade rural.  

As atividades que envolvem a gestão são bastante intuitivas, por isso muitas 
vezes não são encaradas de forma técnica. Basicamente, todo o produtor sabe que 
para o sucesso do seu negócio é importante comprar bem (insumos de qualidade a 
um preço baixo) e vender melhor ainda (valorizar ao máximo sua produção). Pela 
própria característica da produção, a época que o produtor precisa comprar insumos 
é o período em que estes estão mais caros, e quando precisa vender a produção 
para saldar as dívidas, os preços dos produtos estão mais baixos. 

Uma das principais dificuldades que o produtor enfrenta é a falta de 
informações gerenciais na sua propriedade. Hoje ele tem acesso a dados técnicos e 
financeiros de diversos países, porém possui poucos registros de sua própria 
atividade.  
 
2 Os produtores e o controle de sua propriedade 
 

A agropecuária brasileira hoje em dia, é reconhecida como uma das maiores e 
mais eficientes do mundo. A união do árduo trabalho do produtor rural com as 
melhores tecnologias para condução da atividade disponíveis no mercado faz com 
que a agropecuária brasileira cresça e se torne o grande celeiro do mundo na 
produção de alimentos. 

No entanto, apesar da utilização de tecnologia na hora de produzir, colher e 
estocar, o produtor rural brasileiro deixa a desejar na gestão de sua propriedade, 
tendo dificuldades de mensurar financeiramente o resultado do seu negócio. 
Diversos produtores alcançam índices altíssimos de produtividade, mas não sabe 
qual foi o custo para se produzir, fazendo com que o negócio que era para ser 
rentável, se torne inviável financeiramente. 

A maximização dos resultados de uma empresa ocorre na realização de sua 
atividade produtiva, pois ela procurará sempre obter a máxima produção possível 
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em face da utilização de certa combinação de fatores. Os resultados ótimos poderão 
ser conseguidos quando houver a maximização da produção para um dado custo 
total ou minimizar o custo total para um dado nível de produção (VASCONCELOS e 
GARCIA, 2004).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE divulgou, com 
dados do Censo Agropecuário de 2006, o Brasil possui mais de 5,1 milhões de 
propriedades com uma área de mais de 330 milhões de hectares, ou seja, mais 39% 
da área total do Brasil é destinada ao agronegócio. 

O agronegócio foi responsável por 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do 
País, com um Valor Bruto da Produção (VBP) de mais de 166 bilhões de reais, 
segundo dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Além disso, é responsável por mais de 37% dos empregos do País. 

 
Tabela 1 – Dados do Agronegócio Brasileiro 

Número de Estabelecimentos Agropecuários (unidades)* 5.175.636 
Área dos Estabelecimentos Agropecuários (Hectares)* 333.680.037 
Produto Interno Bruto (PIB) ** - (R$) 1,178 trilhão 
Valor Bruto da Produção agropecuária (VBP) ** - (R$) 166,6 bilhões 

Fonte:* IBGE – Censo Agropecuário  ** CEA/IBRE/FGV a partir dos microdados do Censo 
Agropecuário de 2006 do IBGE  

 
Apesar dos números econômicos expressivos, existe a preocupação com o 

conhecimento do produtor rural no que diz respeito à gestão da propriedade, pois o 
produtor rural, nem sempre tem noção da viabilidade do seu negócio, pois seus 
controles dentro da porteira são deficitários. A junção da vocação que o produtor tem 
para produzir com uma profissionalização na gestão trarão benefícios econômicos 
ao produtor e como consequência ao Brasil. 

No Brasil existem algumas entidades como o SENAR e a CNA, que 
disponibilizam gratuitamente cursos voltados para a capacitação do produtor rural 
que tem interesse em aprender a gerenciar toda a parte financeira e administrativa 
de sua atividade. 

Programas como o Campo Futuro da CNA, o Negócio Certo Rural, o Com 
Licença Vou à Luta e o Programa Empreendedor Rural do SENAR, já capacitaram 
diversos produtores no intuito de mostrá-los a importância da gestão dentro de uma 
propriedade rural. 

O programa Campo Futuro tem foco no gerenciamento de riscos de preços, 
custos e produção. O produtor aprende a calcular o custo da sua produção 
da sua propriedade e a utilizar ferramentas e estratégias mais eficazes no 
processo de comercialização e gerenciamento de riscos. (CNA, 2016). 
 

O programa Negócio Certo Rural, busca atingir os pequenos produtores rurais 
com suas famílias, no intuito de mostrar que a utilização de ferramentas simples de 
gestão, ajudará no processo de crescimento e melhoria da gestão de sua 
propriedade.  (SENAR, Negócio Certo Rural, 2016). 

O programa “Com Licença Vou à Luta”, desenvolvido pelo SENAR, tem como 
foco capacitar as mulheres, as empreendedoras rurais, que tocam as atividades da 
propriedade no dia a dia. O curso é online e tem como objetivo capacitar às 
produtoras rurais a gerir seu negócio com maior eficiência, ampliando a visão do 
negócio que ela é responsável, fazendo com que as decisões sejam tomadas com 
maior segurança. (SENAR, Com Licença Vou à Luta, 2016). 
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O Programa Empreendedor Rural foi desenvolvido pelo SENAR em parceria 
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE. O 
foco desse programa está na gestão da propriedade rural e tem o intuito de 
transformar os produtores em empreendedores, capacitando-os a calcular os custos 
de produção de sua atividade e mostrar o que representa a sua atividade frente ao 
mercado mundial. O programa orienta o produtor no sentido de que a propriedade 
rural é uma empresa, assim, ensina-o a gerir como tal, profissionalizando, assim, o 
gerenciamento de toda a sua atividade. (SENAR, Programa Empreendedor Rural, 
2016). 

 
Tabela 2 – Número de produtores rurais e turmas capacitadas pelo SENAR 

Programa 

Quantidade de 
Participantes 

Número de 
Turmas 

2014 2015 2014 2015 

Programa Empreendedor Rural (PER) 4.008 3.485 175 178 

Negócio Certo Rural (NCR) 18.806 4.160 949 224 

Com Licença Vou à Luta 6.513 3.743 455 250 

Fonte: SENAR – Relatório de Atividades 

 
O conhecimento dos custos de produção da atividade ajuda os produtores na 

tomada de decisões, de onde e quando investir, otimizando gastos e maximizando o 
lucro. Com o avanço da tecnologia e com entidades envolvidas para ajudar o 
produtor rural a conhecer toda a parte administrativa e financeira de sua 
propriedade, a tendência é que o produtor rural se interesse cada vez mais na busca 
por essa capacitação, fazendo com que o agronegócio cresça cada vez mais. 

 
3 Inclusão digital no campo, suas limitações e dificuldades 
 

A inclusão digital no campo é um fator determinante para o sucesso da 
informatização da propriedade rural. Ainda existem dificuldades, mas podem ser 
superadas como observado neste capítulo.  
 
3.1 Visão Geral sobre Inclusão Digital  
 

Tem-se a inclusão digital quando há a disponibilização de Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC), aliado ao fornecimento do conhecimento para a 
sua utilização e a infraestrutura adequada de forma contínua disponível para a 
população. 

Quando se fala em inclusão digital, é importante lembrar o que Silva Filho 
(2003) escreveu sobre os três pilares considerados necessários para que a inclusão 
digital aconteça, que são: TIC, renda e educação. Sem qualquer um desses pilares, 
todo projeto voltado para inclusão digital está fadado ao fracasso. 

As TIC’s têm contribuído fortemente para o desenvolvimento de toda a 
sociedade; elas estão disponíveis, de um modo geral, para toda a sociedade; seja 
um notebook, um tablet ou celular. Este último presente em quase todas as casas 
brasileiras. Por meio das TIC’s consegue-se obter grandes melhorias em vários 
setores, tais como: educação, cultura, economia e inclusão digital. Considerando 
que o processo de evoluções tecnológicas é muito acelerado nos tempos atuais, 
frequentemente têm surgido inovações que podem colaborar com a inclusão digital 
no meio rural (SILVA FILHO, 2003).  
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Porém, o acesso às TIC’s ainda depende da renda da população, já que nem 
todos podem adquirir um equipamento ou contratar um pacote de dados. A região de 
menor renda é também a região onde se percebe maior exclusão digital e 
consequentemente, menor acesso às TIC’s (SILVA FILHO, 2003).  

Nesse contexto, a educação não pode ser esquecida, pois já que a 
disponibilização do conhecimento é uma característica básica da inclusão digital, é 
possível então melhorar o processo educacional nas escolas fornecendo uma 
educação de melhor qualidade, promover a educação continuada, atingindo todos os 
setores da sociedade, inclusive o rural (SILVA FILHO, 2003). 

 
3.2 Dificuldades e Limitações da Inclusão Digital no campo 
 

O meio rural apresenta barreiras naturais como montanhas e vegetações que 
dificultam a comunicação, o que torna a infraestrutura de telecomunicações e rede 
de dados muito dispendiosa para os provedores desses serviços. Além disso, o 
público alvo atingido na área rural hoje é bastante reduzido se comparado com a 
área urbana, o que torna ainda menos atrativo o investimento para melhoria do setor 
pelos fornecedores desse serviço. Considerando as propriedades rurais que tenham 
ultrapassado as barreiras citadas acima, muitas delas ainda enfrentam dificuldade 
com a qualidade da conexão de internet. 

Está disponível no mercado um recurso bastante procurado que é a internet 
via satélite, capaz de oferecer uma conexão de internet com melhor qualidade e 
mais estável. Esse modelo de internet é subdividido em dois tipos que são os de 
baixa órbita, que estão localizados mais próximos da superfície terrestre, e os de 
órbita mais elevada, esse último também conhecido como geoestacionário. O custo 
de implantação e manutenção de internet via satélite ainda é bem superior ao dos 
demais provedores de internet, mas com um preço bem mais acessível se 
comparado há alguns anos atrás. A tabela 3 apresenta três propostas de planos de 
internet via satélite. 

 
 
 
 

Tabela 3 – Planos de internet via satélite1 

Plano 
Valor de Adesão em 
dolar (US$) 

Valor Mensal em 
dolar (US$) 

Velocidade de 10 mbps 112,12 78,04 

Velocidade de 15 mbps 112,12 109,27 

Velocidade de 20 mbps 112,12 140,51 

Fonte: adaptado de HughesNet (2016) 
 

3.3 Sugestões para enfrentar os desafios 
 

A inclusão digital é sempre um grande desafio, ainda mais em se tratando de 
um ambiente rural. Para o produtor que está buscando a informatização de sua 
propriedade, existem projetos voltados para esse tema que podem ajudar tanto 
aqueles que estão no nível básico, como os que estão no nível intermediário ou 
avançado. O SENAR possui um programa chamado Inclusão Digital Rural cuja 
proposta é oferecer meios para que o produtor e/ou trabalhador rural e suas famílias 

                                                                 
1
 Considera-se que o valor do dólar comercial no mesmo dia foi cotado em R$ 3,2019, segundo o site 

valor econômico em 10 de outubro de 2016. 
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tenham treinamentos direcionados para tecnologia, de forma gratuita, visando à 
aplicação direta na propriedade (SENAR, Inclusão Digital Rural, 2016). 

Para os interessados que não querem esperar a criação de uma nova turma 
no programa de inclusão digital do SENAR, há ainda a possibilidade de cursos de 
Ensino a Distância (EAD), também oferecidos pelo SENAR. É o ideal para quem 
deseja usar a tecnologia e a internet para melhorar o seu cotidiano ou alavancar o 
seu negócio rural. Nesse portal há cursos como: Digitação, Word 2010 Básico e 
Intermediário, Excel 2010 Básico e Intermediário, Informática e Internet Básico e 
Intermediário, além de outros programas voltados para agricultura de precisão, 
campo sustentável, capacitação tecnológica, empreendedorismo e gestão de 
negócios, gestão de risco e qualidade de vida (SENAR, EAD Inclusão Digital, 2016). 

 
4 Critérios Básicos necessários para um bom sistema de gestão 

 

Para os requisitos básicos de sistema de gestão do agronegócio, a ferramenta 
deve-se considerar funcional a fim de atender as necessidades de gestão da 
propriedade e produção, parte do princípio de que o mesmo deve ser intuitivo, que 
suas funcionalidades sejam de fácil identificação e sem necessidade de utilização de 
manuais ou tutoriais, uma vez que quando o gestor procura um software, a 
necessidade básica já é conhecida. Portanto, o software nada mais é do que um 
facilitador do processo já definido.  

Na escolha do sistema, deve-se analisar o cenário ideal para sua 
necessidade, se o local onde deseja utilizar o sistema possui uma boa 
disponibilidade de internet, e, se existe a necessidade de ser acessível em qualquer 
local, o ideal será optar por um sistema web que poderá ser utilizado em qualquer 
computador, independente do sistema operacional, simplesmente utilizando um 
navegador de internet em um computador pessoal ou mesmo um smartphone. Caso 
o local onde deseja utilizar o sistema seja um ambiente rural que possua baixa ou 
nenhuma disponibilidade de internet, o ideal será utilizar um sistema local, que 
deverá ser instalado no computador e utilizado somente na máquina instalada ou 
nas máquinas da mesma rede; quando adotar esta solução, deverá se atentar pelos 
requisitos mínimos para utilização do sistema, uma vez que a maioria dos softwares 
desenvolvidos são para computadores que utilizam sistema operacional Windows. 

Dentre inúmeras funcionalidades que poderão auxiliar na gestão dos custos 
de produção, vale citar as necessidades de: cadastro das culturas, períodos de 
safra, produtos que serão utilizados no manejo, classificação por grupo e subgrupos 
de produtos, fornecedores, registro dos princípios ativos dos produtos, controle das 
cotações de preços, registros de suas máquinas, peças, controle de seus 
funcionários, classificação de funcionários e suas propriedades. 

No controle da produção, o sistema deve permitir o registro dos 
produtos/insumos de uma determinada safra de cultura, a inclusão de todas as 
possíveis despesas que venha a gerar custo direto para a produção, o controle do 
estoque dos produtos de utilização nas safras através de registro de entrada notas 
ou recibos de compra, o controle de contas a pagar de todos os seus custos diretos 
e indiretos, o registro das cotações de preços dos produtos, o controle das 
manutenções das máquinas e maquinários, e a gestão dos recursos humanos da 
propriedade.  

É necessária para o sistema a disponibilização de um módulo relatório, onde 
deverá fornecer relatórios detalhados por gastos nas safras das culturas, gerar a 
rastreabilidade da safra de uma determinada cultura através dos registros inseridos 
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como: quantidade de insumos, fornecedor e nota fiscal. Esse módulo também 
deverá disponibilizar relatórios que demonstre o Custo Operacional Efetivo (COE)1 e 
se possível o cálculo do Custo Operacional Total (COT)2, relatórios de 
acompanhamento de contas a pagar, lista de estoque, lista de controle de acessos e 
alterações. 

Estes são os requisitos mínimos para a gestão do agronegócio. No mercado 
existem inúmeros sistemas, basta identificar o cenário de sua necessidade e solicitar 
uma versão de teste por um período mínimo de 30 dias e avaliar se irá gerar os 
resultados esperados. 

 
5 Análise de Softwares de Mercado 

 

Com a análise das funcionalidades de alguns softwares de mercado, será 
possível compreender a diversidade de softwares disponíveis. Com uma velocidade 
cada vez maior no quesito de evolução em tecnologias de desenvolvimento, têm-se 
sistemas mais intuitivos e de multiplataformas, sem que o usuário esteja limitado a 
um sistema operacional específico para funcionamento.  

Segundo Janones (2016), as ferramentas se tornam multiplataforma e 
entende-se que: 

 
Já era uma tendência nos anos anteriores e deve se consolidar em 2016. 
Tanto a Microsoft, a Embarcadero, a Oracle, a Intel, já anunciaram novas 
IDEs multiplataformas mais poderosas para 2016. Mas a grande novidade 
tecnológica já não será mais apenas aplicativos móveis ou Web, mas a 
Internet das Coisas que ganhará grande força em 2016(...) 

 
 

Tabela 4 – Quadro comparativo dos softwares apresentados a seguir 

Principais funcionalidades EAGRO SWRural 

Instalação local Não Sim 

Sistema web Sim Não 

Necessidade de internet Sim Não3 

Versão de teste Sim Sim 

Tabelas de apoio Sim Sim 

Contas a pagar Sim Sim 

Contas a receber Sim Sim 

Controle da produção Sim Sim 

Módulo de rastreabilidade Sim Não 

Acompanhamento de preços de mercado Sim Não 

Demonstração dos preços e custos Sim Sim 

Relatórios gerenciais Sim Sim 

Versão mobile Sim Não 

Emissão de nota fiscal eletrônica Não Sim 

 

                                                                 
1
 COE são os itens considerados custo direto da produção, ou somente desembolsos. 

2
 COT é obtido somando o COE com a depreciação de bens e maquinários. 

3
 Uso de internet necessário no módulo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. 
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5.1 Análise do software EAGRO 
 

O EAGRO (Figura 1) é um software web com acesso crossbrowser1, 
redimensionável em acesso por dispositivos móveis como tablets e smartphones, 
além de possuir aplicativo móvel para utilização da ferramenta. Segundo EAGRO, 
“O e-Agro foi desenvolvido para ser um software que descomplica a gestão da sua 
empresa rural. Obtenha as informações que você precisa para tomar uma decisão 
com poucos cliques!” (E-AGRO, O melhor software para Gestão Rural do Brasil, 
2016). 

Figura 1 – Painel do sistema 

 
Fonte: E-agro (2016) 

 
O software permite o controle das propriedades, culturas, maquinários, 

fornecedores, funcionários, talhões, safras, insumos, comprometimento da 
produção, registro pluviômetro e previsão de safra. Com um excelente painel inicial, 
o sistema permite ter uma visão consolidada das diversas informações incluídas no 
sistema de forma fácil e intuitiva. 

A parte de gestão no sistema se inicia com o controle das atividades 
realizadas em cada talhão agrupado por safra e procedimento, e acompanhamento 
de status de realização, tarefa importante para um sistema de gestão uma vez que 
irá gerar insumos para o controle de preços e custos. 

Já na gestão de compras de insumos, o sistema permite o registro das notas 
fiscais, vinculando fornecedor e os itens adquiridos, esta é uma informação 
importante para rastreabilidade da produção e controle do estoque. 

Uma funcionalidade importante é a gestão das máquinas; neste módulo, o 
sistema permite o controle de abastecimento, serviços mecânicos e peças utilizadas 
nas manutenções.  

Através de uma visão gerencial dos estoques de insumos e abastecimentos, o 
sistema permite prover uma rastreabilidade da compra e consumo, com uma visão 
consolidada e detalhando até o último nível. 

Na parte da gestão financeira, o sistema possibilita o controle das receitas e 
despesas vinculadas às safras, conta financeira, forma de pagamento e status de 

                                                                 
1
 Crossbrowser refere-se à habilidade de um site ou aplicação web suportar múltiplos navegadores de 

acesso à internet. 
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recebimento ou previsão. Com uma visão gerencial, o mesmo permite visualizar de 
forma sintética os valores em um calendário diário, consolidando por conta 
financeira e previsão. 

O sistema permite o controle da colheita, registrando o fluxo de lavagem, 
secagem, tulhas e/ou beneficiamentos. Nesta funcionalidade, após o registro de todo 
o fluxo, o sistema possui a funcionalidade de rastreabilidade por fluxograma com 
sequência dos processos executados. Já na funcionalidade chamada “Tickets” ao 
clicar na funcionalidade “rastreabilidade”, o sistema gera um relatório com todo o 
processo desde a entrada dos insumos até a colheita e armazenagem; no momento 
da impressão, o sistema gera um código de barra Quick Response (QRCODE), para 
possibilitar a visualização universal dos dados por meio do escaneamento através 
da maioria de telefones celulares que possuam câmera. 

Uma funcionalidade interessante é o E-broker que permite avisar quando uma 
cotação chegar a um determinado valor de produto, assim auxiliando o produtor em 
sua gestão. 

Após todo o registro de controle, o sistema permite a extração de relatórios de 
consumo de combustíveis e insumos, das atividades manuais e mecanizadas, 
gerencial consolidada por área, atividades executadas por funcionários, custos de 
colheita, analise de maquinários, armazenamento, financeiros de movimentação e 
fluxo de caixa, demonstrativos de resultados e fechamento do COE. 

A análise final trata que o sistema é bem robusto, atende pequenos e médios 
agronegócios. Por sua interface ser totalmente web, permite acesso em qualquer 
dispositivo com acesso à internet, situação favorável para propriedades perto dos 
grandes centros, mas desfavorável para as propriedades afastadas que não queiram 
utilizar a versão mobile off-line.  

 
5.2 Análise do software SWRural 

 

Outra análise é a do software SWRural (Figura 2), versão Desktop da 
empresa BRAZSOFT, sem necessidade de utilização de internet, com instalação 
local em computadores que utilizam o sistema operacional Windows. Por ser 
desktop, esse sistema é mais indicado para utilização em propriedades rurais que 
possuem limitações de acesso à internet. 
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Figura 2 – Painel do sistema 

 
Fonte: SW-Rural, Brazsoft (2016) 

 

A versão analisada possui uma identidade visual menos atrativa se 
comparada com os atuais softwares. Por outro lado, ele leva vantagem através das 
inúmeras funcionalidades como: no cadastro já será possível controlar as 
propriedades, os cultivos, os ciclos de produção, as atividades, os talhões, os 
insumos, seus grupos e subgrupos de produtos, as cotações, os fornecedores, os 
funcionários, as máquinas e a mão de obra. 

No módulo de lançamentos, será possível registrar as atividades agrícolas, a 
aplicação de defensivos, o plantio, a colheita, a entrada da produção no armazém, a 
venda da produção, o controle de clima, as pragas, a termometria e os 
financiamentos. Em algumas destas telas será possível também vincular a atividade, 
os talhões, o ciclo de produção e o técnico responsável. Uma vez que a atividade é 
lançada, será possível registrar o levantamento das pragas, o trabalho com 
máquinas, a aplicação de insumos, a mão de obra e os demais custos extras. 

O sistema possui um módulo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), que 
permite ao produtor realizar a saída de seus produtos de forma segura e legal. Já 
que, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a partir do ano de 
2017 não haverá mais a disponibilização do sistema gratuito para emissão de NFe, 
será de grande valia ao produtor a utilização desde módulo do sistema. 

Com a parte de controle de estoque, das máquinas, do fluxo financeiro, do 
departamento de pessoal e do almoxarifado, o sistema irá proporcionar uma gestão 
completa das atividades pertinentes ao controle de custos e preços muito importante 
para atingir o COE dos produtos comercializados. 

O módulo de relatório é uma função interessante do programa, com os seus 
mais de 67 relatórios, o sistema irá proporcionar desde o acompanhamento da 
colheita, custos de produção, fluxo financeiro e rastreabilidade da produção, até 
informações que podem ser extraídas de forma pontual de acordo com a 
necessidade. 
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Em linhas gerais, o sistema possui uma enorme gama de funcionalidades que 
atendem do pequeno ao grande produtor. Além da versão de instalação local, a 
BRAZSOFT possui uma versão web, além do software a empresa fornece um 
serviço de consultoria que ao ser contratada já garante a licença do software 
inteiramente grátis. 
 
6 Conclusão 

 

Dado o exposto, percebe-se a dificuldade que o produtor rural tem em 
controlar sua propriedade, mesmo sendo o Brasil uma das grandes potências 
mundiais da agropecuária.  

Foi apresentada também a importância da inclusão digital para o sucesso da 
modernização tecnológica das propriedades rurais, as dificuldades encontradas e as 
sugestões para enfrentar os desafios. Foi destacado o estudo dos três pilares da 
inclusão digital, que são: TIC, renda e educação; destaca-se também a orientação 
sobre internet via satélite, que poderá ser o ponto de partida para muitos produtores 
que queiram informatizar sua propriedade, além de oferecer cursos relativos a 
inclusão digital, tanto presencial quanto EAD, de forma gratuita.  

Em seguida, foram expostos os critérios básicos para um bom sistema de 
gestão do agronegócio, lembrando que para qualquer que seja o software escolhido, 
ele deverá possuir algumas funcionalidades mínimas e ser autoexplicativo. 

Foi realizada a análise de dois softwares de gestão, um disponível pela 
internet e outro sem a necessidade de internet, já que ela pode ser considerada um 
complicador por causa da localização das propriedades.  

Contudo, pode-se concluir que foram apresentados todos os critérios 
considerados básicos para uma boa gestão. Os softwares analisados possuem 
características distintas, de forma a suprir uma grande parte das necessidades dos 
produtores. Entendemos que se observados os critérios elencados e adquirido o 
software que mais se aproxime da necessidade de cada produtor, seja um dos 
analisados ou outro disponível no mercado, será possível melhorar a sua gestão e 
consequentemente diminuir os custos de produção, maximizando o lucro.  

Para futuros trabalhos, recomenda-se a criação de possíveis cenários e 
necessidades de utilização dos softwares, bem como seu custo total para 
implantação. 

 
Referências 
 

CNA. Projeto Campo Futuro. Disponível em: < http://www.cnabrasil.org.br/servicos-
para-produtor/projetos-programas/projeto-campo-futuro>. Acesso em: 06 out. 2016. 
BRAZSOFT - Tecnologia em Agrobusinnes. Disponível em: 
<http://www.brazsoft.com.br>. Acesso em: 17 out 2016. 
EAGRO - Assessoria em Agronegócios. Disponível em: <http://eagroweb.com>. 
Acesso em: 02 out. 2016. 
ENGHOLN JÚNIOR, Hélio. Engenharia de Software na Prática. São Paulo: 
Novatec, 2010. 
HUGHESNET. Planos de Internet. Disponível em: <https://www.hughesnet.com.br/ 
#planos>. Acesso em: 10 out. 2016. 
IBGE. Banco de Dados Agregado. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br 
/bda/tabela/listabl.asp?c=263&z=t&o=11>. Acesso em: 05 out. 2016. 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    107 

 

JANONES, Ramos – Uma análise do mercado de software no Brasil em 2016. 
Disponível em: < https://www.linkedin.com/pulse/uma-an%C3%A1lise-do-mercado-
de-software-brasil-em-2016-ramos-janones?forceNoSplash=true>. Acesso em: 01 
out. 2016. 
LOBO, Edson Junior Rodrigue. Guia Prático de Engenharia de Software. São 
Paulo: Digerati Books, 2009. 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Software Emissor NF-e. 
Disponível em: <http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/>. Acesso em: 09 out. 
2016. 
SENAR. Com Licença Vou à Luta. Disponível em: <http://www.senar.org.br/progr 
ama/com-licenca-vou-luta>. Acesso em: 06 out. 2016. 
______. EAD Inclusão Digital Rural. Disponível em: <http://ead.senar.org.br/cur 
sos/inclusao-digital/>. Acesso em: 10 out. 2016. 
______. Inclusão Digital Rural. Disponível em: <http://www.senar.org.br/progr 
ama/inclusao-digital-rural>. Acesso em: 10 out. 2016. 
______. Negócio Certo Rural. Disponível em: <http://www.senar.org.br/programa 
/negocio-certo-rural>. Acesso em: 06 out. 2016. 
______. Programa Empreendedor Rural. Disponível em: <http://www.senar.org.br/ 
programa/programa-empreendedor-rural>. Acesso em: 06 out. 2016. 

______. Relatório de Atividades 2014. Brasília: Senar, 2014. 30 p.  
 

 

______. Relatório de Atividades 2015. Brasília: Senar, 2014. 54 p.  

SILVA FILHO, 2003. Os três pilares da inclusão Digital. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/024/24amsf.htm>. Acesso em: 10 out. 2016. 
VALOR ECONOMICO. Mercado. Disponível em: <http://www.valor.com.br/>. 
Acesso em: 10 out. 2016. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos 
de economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004 

 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    108 

 

Produção Integrada e Segurança Alimentar 
 

Ana Carolina Mera
1
 

Leticia de Figueiredo Assencio Abreu
2
 

Sílvio Andrigueto Venturoli
3
 

Resumo  
 

O aumento da exigência mundial por alimentos seguros, com um mínimo de 
impactos negativos ao meio ambiente, aos trabalhadores rurais e aos consumidores, 
faz com que os produtos alimentícios possuam regras de produção sustentável. 
Assim, o sistema de Produção Integrada (PI) apresenta inúmeras vantagens quando 
comparado ao sistema de produção convencional. Nesse sentido, o objetivo deste 
trabalho é fazer uma exposição das principais vantagens e desvantagens sobre o 
sistema de Produção Integrada, e mostrar como este sistema tem se tornado 
crescente. Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica. A Produção 
Integrada é uma exigência mercadológica em todo o mundo, e esta nova realidade 
pressiona o produtor rural a se adaptar às mudanças nos padrões de consumo 
exigidos pelo mercado, passando a adotar boas práticas de produção, em 
substituição ao modo de produção convencional. Inúmeras são as vantagens para 
os produtores rurais que adotam o Sistema de Produção Integrada. Além de terem 
seus produtos com preço diferenciado e maior aceitação no mercado internacional, 
há também a possibilidade de redução nas taxas de juros dos financiamentos 
bancários, através do Programa de Agricultura de Baixo Carbono – Programa ABC. 
A Produção Integrada garante a conservação do solo e da água, racionalização do 
uso de produtos fitossanitários, melhoria na qualidade de vida e segurança dos 
produtores rurais. Assim, é importante impulsionar a Produção Integrada, por meio 
de ações que envolvam o poder público e privado. Estas ações podem gerar 
impactos positivos diretos no setor agropecuário Brasileiro, à medida que este 
sistema busca proporcionar um equilíbrio técnico, econômico e ambiental. É preciso 
salientar a importância de promover os programas e sistemas de Produção 
Integrada disponíveis no Brasil, conscientizar os produtores rurais e os 
consumidores, identificando novas oportunidades e desenvolvendo novos mercados. 
 
Palavras-chave: Produção Integrada. Segurança Alimentar. Rastreabilidade. 
Sustentabilidade. 

 
Abstract 
 

The growing demand worldwide for safe food, with minimal negative impacts 
on the environment, farm workers and consumers, causes food to have rules of 
sustainable production. Thus, the Integrated Production System (IPS) presents many 
advantages when compared to the conventional production system. In this sense, the 
objective of this work is to make an exposition of the main advantages and 
disadvantages of the Integrated Production system, and show how this system has 
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grown. This work was accomplished through bibliographical research. Sustainable 
Agriculture, Safe Food”. The Integrated Production is a requirement of the market in 
all over the world, and this new reality presses the farmer to adapt to changes in the 
consumption patterns required by the market, through the adoption of good 
production practices, in replacement of the conventional way of production. There are 
lots of advantages to rural producers who adopt the Integrated Production System. In 
addition to having its products with a differentiated price, and greater acceptance in 
the international market, there is also the possibility of reduction in interest rates of 
bank financing, through the Agriculture Low Carbon Program – ABC. The Integrated 
Production ensures the conservation of soil and water, rational use of plant protection 
products, improvement in quality of life and security of rural producers. Thus, it is 
important to boost the Integrated Production, through actions that involve the public 
and private sectors. These actions can generate positive impacts directly into the 
agricultural sector in Brazil, to the extent that this system seeks to provide a 
technical, economic and environmental balance. It is necessary to highlight the 
importance of promoting programs and Integrated Production systems available in 
Brazil, raise awareness among the producers and consumers, identifying new 
opportunities and developing new markets. 
 
Keyword: Integrated Prodution System. Food Safety. Traceability. Sustainability. 

 
1. Introdução 
 

As boas condições de clima e solo diversificadas do Brasil favorecem a 
produção agropecuária variada, permitindo produzir tanto em clima temperado, 
quanto em clima tropical. E quando o assunto é agronegócio, o País merece 
destaque, pois esta é uma de suas principais atividades econômicas. Em 2015, de 
acordo com os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – 
CEPEA, o Produto Interno Bruto – PIB do agronegócio contribuiu com 
aproximadamente 21,46% do PIB nacional (CEPEA, 2016). Conforme gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Participação do PIB do Agronegócio no PIB Total - Brasil 

 
Fonte: CEPEA (2016) 

 

O Brasil é um dos principais produtores de alimentos e o maior exportador 
mundial de café, suco de laranja, açúcar, carne bovina, carne de frango e álcool, 
sendo a China o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, 
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seguida dos países da Zona do Euro, dos Estados Unidos e do Japão 
(AGROSTAT/MAPA, 2016). 

O hábito dos consumidores está alterando com o passar dos anos. A 
preocupação com relação à segurança dos alimentos tem crescido, e essa 
tendência torna-se mais evidente à medida que a disseminação do conhecimento 
científico é acentuada por meio da globalização. Com mais acesso ao 
conhecimento, os consumidores buscam alternativas saudáveis para alimentação e 
adquirem produtos orgânicos, ou com o uso racional de defensivos químicos, que 
sejam produzidos com a adoção de princípios de sustentabilidade. 

Todos esses fatores tornam o agronegócio um setor diferenciado, essencial 
para a economia nacional e considerando a importância da produção agropecuária, 
para o Brasil se manter como grande exportador de alimentos é preciso colocar em 
execução boas práticas de produção e adotar os programas de qualidade na cadeia 
produtiva, como Produção Integrada – PI, Produção Orgânica – PO, selos de 
conformidade, rastreabilidade, entre outros. 

 
1.1. Histórico  
 

O conceito de Produção Integrada surgiu na Europa em meados da década 
de 70, sendo introduzido pela Organização Internacional de Luta Biológica – OILB 
(VEDANA; VIEIRA; ITAVO, 2016), que definiu Produção Integrada como um sistema 
de produção que gera alimentos e demais produtos de alta qualidade, mediante a 
aplicação de recursos naturais e regulação de mecanismos para a substituição de 
insumos poluentes e que garanta uma produção agrícola sustentável (OILB, 1999). 

Na Europa a Produção Integrada surgiu na Alemanha, em seguida na Suíça e 
depois na Itália. Conforme Quadro 1, observa-se que na América do Sul, a Argentina 
foi o primeiro país a implementar esse tipo de sistema, no ano de 1993. Entre os 
anos de 1996 a 1997, o Uruguai e Chile também passaram a adotar atividades 
semelhantes (FACHINELLO, 1999). 

 
Quadro 1: Evolução da Produção Integrada de Frutas (PIF) 

País Ano de Início da PI Cultura 

Europa 1974 Maçã e Pêra 

Argentina 1993 Maçã e Pêra 

África do Sul 1994 Maçã e Pêra 

Nova Zelândia 1996 Maçã 

Estados Unidos 1997 Maçã e Pêra 

Brasil 1997 Maçã 

Chile 1998 Maçã e Pêra 
Fonte: Fachinello apud Oliveira (2002). 

 
BRAGA et al. (2009), afirmam que os princípios da Produção Integrada estão 

baseados na sustentabilidade, na substituição de insumos poluentes pela aplicação 
de recursos naturais, e na utilização de instrumentos adequados de monitoramento 
e rastreabilidade em todo o processo produtivo, tornando a atividade 
economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. 

Veiga (2003 apud Vedana; Vieira e Itavo, 2016) afirma que a agricultura 
sustentável transmite a visão de um futuro produtivo que proporcione a conservação 
e a manutenção dos recursos naturais e da produtividade agropecuária; diminuição 
dos impactos ao meio ambiente; retorno financeiro adequado aos produtores; 
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otimização da produção com menor uso de agroquímicos; satisfação das 
necessidades humanas de alimentos e renda; atendimento às demandas sociais das 
famílias e comunidades rurais. 

Para a adequação de um sistema de produção baseado em normas, que 
promova a sustentabilidade, a garantia de qualidade e de procedência dos 
alimentos, em 2001 foi publicado o Common Codex Integrated Farming que é um 
conjunto de princípios comuns e práticas de serem empregadas pelos produtores 
rurais para atingirem as suas metas de produção com o mínimo de impacto negativo 
ao meio ambiente. 

São princípios do Common Codex Integrated Farming (ANDRIGUETO, 2008): 
 

 Aquisição de alimentos de alta qualidade; 

 Demanda da sociedade por produtos mais saudáveis; 

 A manutenção do agronegócio por meio de responsabilidade social e 
práticas ambientalistas. 
 

Nesse contexto, o Common Codex Integrated Farming também define a 
adoção das seguintes práticas agropecuárias: 

 
1. Gestão da Propriedade - organização e gerenciamento; 
2. A Utilização de Indicadores e Níveis de aceitabilidade através de 
monitoramento e auditagem; 
3. A Proteção de Cultivo (Lavoura), através da prevenção e opções de 
controle; 
4. O Bem-Estar dos Animais, considerando a saúde, higiene, nutrição e 
abrigos; 
5. A Gestão do Solo e Água; 
6. A Nutrição das Plantas; 
7. O Gerenciamento da Energia; 
8. O Gerenciamento de Resíduos e a Prevenção da Poluição; 
9. O Gerenciamento do Habitat dos Animais Silvestres; e 
10.  A Rotação das Culturas e da Escolha de Cultivares. 
 

Já a Organização Internacional de Luta Biológica – OILB, organização 
científica que também institui normas para o Sistema de Produção Integrada, afirma 
que são princípios deste sistema de produção (SANHUEZA e HOFFMANN, 2009):  

 
1. Aplicação holística, combinando o Manejo Integrado de Pragas e 
suplementação de fertilizantes, para melhorar a efetividade do ecossistema, 
além da importância do bem-estar animal e preservação dos recursos 
naturais; 
2.  Minimização dos efeitos inconvenientes das atividades agrícolas, 
como a contaminação da água, pesticidas e erosão, com menos custo 
sobre a sociedade; 
3.  Consideração da exploração agrícola, no seu conjunto, como 
unidade básica; 
4.  Reciclagem periódica e regular dos conhecimentos para técnicos e 
empresários rurais; 
5.  Manutenção da estabilidade dos ecossistemas como componente 
chave; 
6.  Maximização da redução das perdas de nutrientes; 
7.  Preservação e melhoria da fertilidade intrínseca do solo; 
8. Proteção integrada das plantas e Manejo Integrado das Pragas; 
9.  Preservação da biodiversidade com manutenção do 
agroecossistema estável; 
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10. Consideração da qualidade ética, ecológica e social, além das 
características internas e externas como componentes da qualidade dos 
produtos; e 
11. Manutenção da densidade de animais por hectare em nível 
consistente com outros princípios, levando em consideração o bem-estar de 
todos os animais na propriedade. 
 

Sendo assim, é possível comparar os princípios determinados pela Common 
Codex Integrated Farming e pela Organização Internacional de Luta Biológica – 
OILB e perceber que seguem uma base comum. Estes princípios estão elencados 
na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: autores 

 
 
A PI é uma exigência mercadológica em todo o mundo, e esta nova realidade 

pressiona o produtor rural a se adaptar às mudanças nos padrões de consumo de 
alimentos, passando a adotar boas práticas de produção, em substituição ao modo 
de produção convencional. 

Uma maneira dos produtores e agroindústrias atenderem ao mercado 
consumidor cada vez mais exigente é fazendo o uso de tecnologias adequadas com 
a atual realidade do setor agropecuário, melhorando assim o sistema produtivo, 
reduzindo os custos de produção e produzindo alimentos de melhor qualidade, com 
preços mais competitivos e de acordo com as expectativas dos consumidores finais. 

O problema da pesquisa deste trabalho é esclarecer à sociedade quais os 
benefícios na obtenção de alimentos seguros de maior qualidade, e quais os 

Figura 1: Princípios da Produção 

Integrada 
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avanços da Produção Integrada? Além disso, buscou-se apresentar as diferenças 
entre os modos de produção convencional, integrada e orgânico. 

 
1.2. Objetivos 
 

Nesse contexto, o objetivo geral deste trabalho é fazer uma exposição das 
principais vantagens e desvantagens sobre sistema de Produção Integrada, e 
mostrar como a Produção Integrada tem se tornado crescente, além de apresentar 
as razões pelas quais a sociedade está disposta a pagar por um produto 
diferenciado. 

Os objetivos específicos foram: 

 Diferenciar a produção integrada da produção orgânica; 

 Apresentar as vantagens e desvantagens da Produção Integrada; 

 Apresentar os avanços e as perspectivas na Produção Integrada. 
O aumento da exigência mundial por alimentos seguros, com um mínimo de 

impactos negativos ao meio ambiente, aos trabalhadores rurais e aos consumidores, 
faz com que os produtos alimentícios possuam regras de produção sustentável. 

O sistema de Produção Integrada apresenta inúmeras vantagens quando 
comparado ao sistema de produção convencional, e embora esse sistema de 
produção tenha iniciado no Brasil há aproximadamente duas décadas com a cultura 
da maçã, e conte com normas técnicas específicas definidas para diversas culturas, 
o conhecimento por parte de todos os envolvidos na Produção Integrada, desde 
produtores rurais até os consumidores finais, ainda é bastante incipiente. 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho foi realizado por meio de 
pesquisa qualitativa e exploratória, conforme classificação apresentada por Silva e 
Menezes (2005), envolvendo pesquisa bibliográfica, a partir de material já publicado, 
como livros, artigos e material disponibilizado na internet (GIL apud SILVA E 
MENEZES, 2005). 

 
1.3. Metodologia: 
 

Foram utilizados diversos tipos de materiais disponíveis sobre o assunto, 
como livros, instruções técnicas, folders e artigos publicados. O principal material 
utilizado para a elaboração deste trabalho foi o livro “Produção Integrada no Brasil. 
Agropecuária Sustentável, Alimentos Seguros”, devido ao seu rico conteúdo. 

A revisão literária permitiu conceituar Produção Integrada, Produção 
Orgânica, Boas Práticas de Produção e Rastreabilidade entre outras, podendo ainda 
verificar a importância do sistema de Produção Integrada em detrimento do sistema 
de produção convencional. 

 
2 Desenvolvimento – Revisão de Literatura 
 

De acordo com Elliot e Cole (1989), a agropecuária é a atividade de maior 
impacto nos recursos naturais e nas populações humanas, pois implica no uso 
intensivo de máquinas, fertilizantes químicos, agrotóxicos e na 
manipulação/melhoramento genético. Nesse contexto, os aspectos relacionados 
com as técnicas de produção e pesquisas agropecuárias, os processos de 
beneficiamento e transformação, também devem ser considerados na discussão 
sobre desenvolvimento sustentável e segurança alimentar (GOMES JÚNIOR, 2007). 
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Em produção integrada busca-se obter alimentos de alta qualidade utilizando 
os recursos naturais e mecanismos de regulação natural em substituição de fatores 
de produção prejudiciais ao ambiente (AGUIAR; GODINHO; DA COSTA, 2005). 

Para Titi et al. (1995) a produção integrada é um sistema de exploração 
agrária que produz alimentos e outros produtos de alta qualidade, mediante o uso 
dos recursos naturais e de mecanismos reguladores para minimizar o uso de 
insumos e contaminantes e para assegurar uma produção agrária sustentável. 

Já Andrigueto et al. (2006), baseado no conceito europeu, afirmam que 
Produção Integrada “constitui-se numa evolução dos regulamentos públicos 
tradicionais em direção à normalização e certificação de processos produtivos”. 

A OILB define a Produção Integrada como um sistema de produção que gera 
alimentos e demais produtos de alta qualidade, mediante a aplicação de recursos 
naturais e regulação de mecanismos para a substituição de insumos poluentes e 
que garanta uma produção agrícola sustentável (AGUIAR, COSTA, e AMARO, 
2005). 

De acordo com uma visão ampla sobre o desenvolvimento sustentável e 
alimentos seguros, Andrigueto et al. (2009) afirmam que é uma condição básica e 
também um aspecto ligado à cidadania o acesso por parte das populações a 
alimentos saudáveis, que estejam conforme os padrões de qualidade e produzidos 
em sistemas produtivos que priorizem a conservação ambiental e a valorização de 
produtores e trabalhadores rurais, incentivando o associativismo rural, as formas de 
produção adaptadas à realidade dos pequenos e médios produtores, buscando sua 
maior competitividade, geração e distribuição de renda/emprego, com 
desenvolvimento social e segurança alimentar. 

Ainda segundo os mesmos autores, com as exigências do comércio nacional 
e internacional de produtos agropecuários advindas da globalização, do crescimento 
populacional, da reciprocidade de cada país e da segurança dos alimentos, a qual 
está relacionada com a presença de perigos associados aos gêneros alimentícios, 
se tornou uma realidade a necessidade de implementação da Produção Integrada. 

O sistema de Produção Integrada iniciou na fruticultura, sendo denominado 
Produção Integrada de Frutas - PIF, e hoje é possível perceber o uso de suas 
práticas em diversas cadeias produtivas, como arroz, soja, café e demais grãos 
dentre outros. A regulamentação da Produção Integrada de Frutas ocorreu a partir 
da publicação da Instrução Normativa número 20 de 2001 que trata das Diretrizes 
Gerais e Normas Técnicas Gerais da Produção Integrada de Frutas e da Portaria 
número 144 de 2002, Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC/INMETRO) 
para Processo da PIF. 

A Produção Integrada de Frutas tem por objetivo a substituição do processo 
produtivo convencional, considerado prejudicial ao meio ambiente e aos serem 
humanos, por práticas produtivas sustentáveis que visam, sobretudo, a certificação e 
a rastreabilidade de alimentos, garantindo qualidade e segurança não só ao produto 
final, mas também a todo o processo produtivo. 

Segundo Planells (1997) citado por Lopes et al. (2009), as metas a serem 
atingidas por meio da Produção Integrada de Frutas são:  

 
 Reduzir ao máximo a aplicação de insumos agrícolas;  

 Dar preferência ao uso de tecnologias que não agridam o ambiente;  

 Manter a renda da exploração agrícola compatível; reduzir e eliminar 
a fonte de contaminação ambiental gerada pela agricultura, e adotar 
tecnologias que garantam uma produção sustentável sob os pontos de vista 
econômico, social e ambiental. 
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A Produção Integrada de Frutas apresenta Normas Técnicas Específicas – 
NTE estas normas são baseadas na aplicação de 15 (quinze) áreas temáticas de 
uma respectiva fruta, que vão desde a aquisição dos insumos, aplicação de boas 
práticas agrícolas, pós-colheita até o consumidor final envolvendo assim toda a 
cadeia produtiva. 

Cabe ressaltar que embora a produção integrada e a produção orgânica 
tenham objetivos semelhantes, ou seja, produção de alimentos de alta qualidade, 
com técnicas de produção que buscam reduzir os impactos ambientais e garantir a 
saúde do consumidor, estes sistemas são distintos. Se por um lado a agricultura 
orgânica busca, sobretudo a utilização de insumos específicos, determinados por 
legislação específica, por outro, Prata Neves e Neves (2007), afirmam que a PIF é 
mais exigente com os aspectos relacionados à capacitação dos colaboradores nas 
atividades agrícolas. No Quadro 2 é apresentado um comparativo entre os sistemas 
de produção convencional, integrado e orgânico. 

 
Quadro 2: Comparativo entre sistemas de produção 

 CONVENCIO
NAL 

INTEGRADA ORGÂNICA 

Manejo do 
solo 

Intenso Mínimo Mínimo 

Agroquímicos Pouco controle Restritos  Naturais 

Pós-colheita Usa químicos Não usa Não usa 

Fertilização Pouco controle Sob controle Só orgânica 

Defesa 
fitossanitária 

Calendário  Químicos e 
naturais 

Naturais 

Legislação Não dispõe  IN MA/20 de 
27/09/2001 

Lei nº 10.831 

Fonte: adaptado de Oliveira (2002) 

 
A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é um tipo de sistema produtivo 

que agrega na mesma propriedade diferentes tipos de produção. (MAPA 2017). 
Balbino et al  a definem como sendo uma estratégia de produção sustentável que 
integra atividades agrícolas, pecuárias e florestais realizadas na mesma área, em 
cultivo consorciado, em sucessão ou rotação, e busca efeitos sinérgicos entre os 
componentes do agrossistema, contemplando a adequação ambiental, a valorização 
do homem e a viabilidade econômica da atividade agropecuária. Porém não é todo 
consórcio de sistemas produtivos que segue os padrões determinados pelo SPI e os 
que não seguem não podem ser classificados como tal. 

Sansavini (1998) afirma que para haver a garantia do cumprimento das 
exigências ambientais de qualidade e respeito à saúde dos trabalhadores em todas 
as etapas da cadeia produtiva das frutas é preciso seguir os princípios da Produção 
Integrada. 

Dentre as diversas etapas que compões o processo de Produção Integrada, a 
rastreabilidade é uma das etapas mais significativas do sistema. Para garantir os 
processos de forma sustentável, a Produção Integrada possui a certificação PI-Brasil 
(Figura 2). 
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Figura 2: Selo de Certificação PI-Brasil 

 
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016a) 

 

Os produtores rurais que adotam o Sistema de Produção Integrada possuem 
o selo de certificação, que garante a qualidade da sua produção e a adequação das 
normas e padrões estipulados, e têm seus produtos com preço diferenciado e maior 
aceitação no mercado internacional. Outra vantagem é a redução nas taxas de juros 
dos financiamentos bancários, como por exemplo, o Programa de Agricultura de 
Baixo Carbono – Programa ABC.  

Os selos de conformidade representam para o consumidor a garantia de 
alimentos seguros, portanto selo é sinal de rastreabilidade, de garantia de 
monitoramento de todo processo de produção, desde a semente até as prateleiras. 
Segundo Vedana, Vieira e Itavo (2016), os selos indicam a existência de um nível 
adequado de confiança no qual todas as etapas do processo de PIF estejam em 
conformidade com a legislação da Produção Integrada. 

Numa época que o acesso à informação é cada vez maior, e muitas vezes 
são divulgados na imprensa casos de contaminação de alimentos, os selos de 
conformidade são um excelente instrumento que garante a segurança e qualidade 
dos produtos. 

O selo “Brasil Certificado: Agricultura de Qualidade” pode ser considerado um 
ótimo exemplo. O selo é concedido a produtores que, após passarem por uma 
criteriosa avaliação de conformidade e se tudo estiver em conformidade com as 
normas de Produção Integrada, o produtor é autorizado a utilizar o selo “Brasil 
Certificado: Agricultura de Qualidade” (Figura 3). 

 
Figura 3: Selo Brasil Certificado 

 
Fonte: Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016b) 

 

Atualmente, 19 (dezenove) espécies de frutas podem ser certificadas, de 
acordo com as normas técnicas aprovadas. Nos últimos anos houve uma forte 
redução de resíduos de agrotóxicos em produtos que adotam o sistema, como 
morango, manga, uva, caju e maçã. Essa solução é aplicável desde a agricultura 
familiar até aos grandes produtores (EMBRAPA 2016). 
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O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia apresenta NTE 
para produção integrada de frutas de 15 (quinze) espécies de frutas, a saber: 
banana, caju, caqui, citros, coco, figo, goiaba, maçã, manga, mamão, maracujá, 
melão, morango, pêssego e uva. 

Os quatro pilares de sustentação da PIF, conforme Andrigueto e Kososki 
(2005) são: 

 
a) Organização da base produtiva; 
b) Sustentabilidade do processo; 
c) Monitoramento do sistema; 
d) Informações (banco de dados).  
 

A adesão ao sistema de Produção Integrada é voluntária, e caso o produtor 
opte por este tipo de sistema, terá que cumprir rigorosamente as normas definidas. 

Por estarem ambas orientadas para os segmentos mais exigentes da 
sociedade, a produção orgânica e produção integrada abordam com maior ou menor 
abrangência e ou profundidade aspectos relacionados com a qualidade ambiental, 
segurança dos alimentos e responsabilidade social. Assim, é de se esperar que 
embora com enfoques diferentes, haja pontos de convergência entre os dois 
movimentos e as normas que os regulamentam (NEVES e NEVES, 2007).  

Tanto na Produção Integrada, quanto na Produção Orgânica as normas 
enfatizam a necessidade de implementação do sistema de Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2016c), 
são vantagens dos produtos certificados na Produção Integrada Brasil: 

 

 Produtos sadios, com melhor sabor, aroma, aparência e 
maior durabilidade; 

 Sustentabilidade ambiental, social e econômica do 
processo de produção; 

 Conservação dos recursos naturais; 

 Menor utilização de insumos como: água, agrotóxicos, 
fertilizantes, eletricidade, etc.; e 

 Índice de resíduos de agrotóxicos em acordo com 
padrões brasileiros e internacionais. 
 

Esses asseguram ao consumidor que todo o processo envolvido, desde a 
criação de mudas, até a prateleira, é conhecido e monitorado, permitindo-se 
identificação de produtos de baixa qualidade, os quais são descartados ou 
destinados a mercados menos exigentes, e de níveis de resíduos de agrotóxicos nos 
produtos, que possam comprometer a integridade física do consumidor. 

Nas normas de Produção Integrada, a rastreabilidade tem como foco a 
resgatar a origem do produto e todas as etapas do processo produtivo, enquanto 
que as normas para o sistema de Produção Orgânico, a preocupação com a 
rastreabilidade é restrita à garantia da qualidade orgânica. 

Prata Neves e Neves (2007) afirmam que as normas do sistema de Produção 
Orgânica são mais abrangentes, detalhadas e muito mais restritivas com relação ao 
uso de insumos, do que as normas de Produção Integrada. 

Dentre as principais características da produção orgânica, destacam-se: 
controle de ervas, pragas e doenças com base na rotação de culturas, adubação 
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orgânica, diversidade, predadores naturais e uso de variedades resistentes; 
proteção da fertilidade do solo no longo prazo; fornecimento de nutrientes para a 
cultura de modo indireto (CONEJERO, TAVARES e NEVES, 2009). 

Conceitualmente, alimento seguro é aquele que não oferece perigo à saúde e 
à integridade do consumidor. Já na visão do consumidor, alimento de qualidade 
engloba características de sabor, aroma, aparência, padronização do alimento, além 
de alimentos que não causem danos à saúde. 

A segurança e a qualidade dos alimentos são primordiais. Alguns países 
buscam meios de garantir o máximo grau de segurança na alimentação da sua 
população. A União Europeia, por exemplo, está empenhada em garantir que todos 
os seus cidadãos possam consumir alimentos que respeitem os mesmos padrões 
elevados de segurança, envidando esforços para reduzir os riscos ao mínimo, 
graças a uma estratégia global de segurança alimentar centrada em normas 
alimentares e de higiene modernas, baseadas nos conhecimentos científicos mais 
avançados. (ANDRIGUETO, 2008).  

Rastreabilidade significa a capacidade de encontrar o histórico da gênese de 
um produto por meio de identificação registrada de todos os passos do processo 
produtivo, possibilitando responder ao interesse dos consumidores sobre a 
segurança do artefato em questão, em termos de qualidade e conscientização da 
necessidade de preservar o meio ambiente, o bem-estar dos trabalhadores e da 
sociedade de um modo geral (ZAMBOLIM et al., 2003). 

Nos sistemas de produção com rastreabilidade, todos os passos são 
registrados em detalhes como, por exemplo, a quantidade de produto fitossanitário 
aplicado, a data de aplicação, hora e aplicador, sendo assim é possível identificar 
possíveis erros com facilidade e corrigi-los. 

 
Figura 4: Rastreabilidade no Agronegócio 

Fluxo das Informações  no rastreamento

Fluxo do Produto na Cadeia Produtiva

 Fora da Porteira:
Empacotamento;

Logistica e 

Distribuição;

Venda;

Consumo.

Dentro da 

Porteira:
Plantio;

Manejo e Tratos 

Culturais;

Colheita;

Armazenamento.

Antes da 

Porteira:
Compra de Insumos.

 
A rastreabilidade é uma nova realidade que deve ser aceita pelo produtor que 

traz benefícios além dos ganhos financeiros, com o registro de todas as atividades 
realizadas na propriedade ele tem em suas mãos uma importante ferramenta que o 
ajuda a tomar decisões em situações de riscos e identificar e corrigir com mais 
rapidez possíveis erros, minimizando os danos. 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    119 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas, na ISO 9001/2000, define 
rastreabilidade como sendo a “capacidade de recuperar o histórico, a aplicação ou a 
localização daquilo que está sendo considerado”. 

Cabe ressaltar que rastreabilidade e certificação são diferentes. A primeira 
registra todo o histórico do processo produtivo, enquanto a segunda pode ser 
considerada uma afirmação que garante que as especificações foram realizadas em 
conformidade, daí o termo “selos de conformidade”. 

O sistema de Produção Integrada emprega tecnologias que permitem a 
aplicação de Boas Práticas Agrícolas - BPA e o controle efetivo de toda a cadeia 
produtiva através de instrumentos adequados de monitoramento dos procedimentos 
e rastreabilidade em todas as etapas de produção, desde aquisição de insumos até 
a oferta do produto ao consumidor final. Nesse contexto, a produção sob sistemas 
de Produção Integrada proporciona melhores alternativas para exploração do 
sistema agrário, como controle da cadeia produtiva pré e pós colheita, assegurando 
menor risco de contaminação ambiental direta e indireta, e reduzindo 
gradativamente os custos de produção (EMBRAPA, 2001). 

Rocha (2013) afirma que ara a Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação para a Agricultura – FAO, Boas Práticas Agrícolas - BPA são práticas 
que devem ser seguidas para se conseguir a sustentabilidade ambiental, econômica 
e social dentro da propriedade e nos processos de pós-colheita e que resultem em 
um alimento seguro e com qualidade. 

De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA 
(2016d), as BPAs são definidas como o conjunto de princípios, conceitos, práticas, 
tecnologias, métodos e recomendações técnicas apropriadas aos sistemas de 
produção de insumos, de animais e de alimentos aplicados e implementados em 
nível de campo a fim de fomentar e agregar valor às atividades agropecuárias e de 
promover a saúde e o bem-estar humano e animal. 

 
3 Considerações Finais 
 

Tendo em vista as transformações nos hábitos alimentares dos consumidores 
e a crescente preocupação com relação à preservação do meio ambiente, este 
trabalho apresentou as principais diferenças entre os sistemas de produção 
convencional, orgânico e integrada, e que este sistema de produção se enquadra 
entre o convencional e o orgânico em relação às normas e princípios a serem 
seguidos, porém, não se mostra menos seguro que o orgânico. (ANDRIGUETO, 
2009) 

Dentre as principais vantagens proporcionadas pela Produção Integrada, 
merecem destaque a redução dos custos de produção, a partir da redução do uso 
de insumos químicos, tornando a produção mais viável economicamente, além da 
maior conservação dos recursos naturais, como água e solo, e o aumento da 
confiança do consumidor em relação aos produtos adquiridos. 

Para os produtores que aderem a este sistema, há a possibilidade de redução 
na taxa de juros dos financiamentos bancários para custeio ou investimento em suas 
lavouras, através do Programa Agricultura de Baixo Carbono, cujo objetivo é 
incentivar a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis promovendo a preservação 
do meio ambiente. 

As preocupações com o meio ambiente não param de crescer e mercado 
consumidor mostra-se cada vez mais exigente. Muitos consumidores estão 
dispostos a pagar mais por produtos diferenciados e que sejam produzidos através 
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de boas práticas. Com isso, o setor produtivo deve estar atendo a essa demanda. 
Ademais, para realizarem importações, os mercados internacionais passaram a 
exigir, além de produtos de alta qualidade, o controle de todo o sistema de 
produção, devendo existir toda a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva. 

No entanto, muito ainda precisa ser feito. O consumidor brasileiro no geral, 
não sabe o que é Produção Integrada e confunde com integração de sistemas 
produtivos. Apenas as integrações de sistemas produtivos que seguem princípios de 
conservação ambiental e sustentabilidade pré-definidos, por exemplo ILPF,  podem 
ser considerados SPI. Muitos desses consumidores também não sabem a diferença 
de produção convencional, integrada e orgânica e não exigem produtos com 
rastreabilidade, tampouco observam a presença dos selos de conformidade nos 
produtos. 

Com os resultados identificados neste estudo sugere-se que para trabalhos a 
serem desenvolvidos analisar a percepção de valor agregado por parte do 
consumidor final, pois, de acordo com Sanueza et al. (2009) sem perceber a 
diferença entre os produtos da Produção Integrada em relação aos demais, não é 
possível verificar a disposição do cliente em pagar mais pela mercadoria. 

Assim, impulsionar a Produção Integrada, por meio de ações que envolvam o 
poder público e privado, pode gerar impactos positivos diretos no setor agropecuário 
brasileiro, à medida que este sistema busca proporcionar um equilíbrio técnico, 
econômico e ambiental. É preciso promover os programas e sistemas de Produção 
Integrada disponíveis no Brasil, e conscientizar os produtores rurais e os 
consumidores identificando novas oportunidades e desenvolvendo novos mercados. 

O sistema de Produção Integrada deve ser cada vez mais consolidado como 
um importante instrumento para o desenvolvimento sustentável e garantia da 
segurança alimentar. 
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Resumo  
 

A produção do Shiitake no Distrito Federal ainda é uma cultura sem muita 
aplicação. Sua origem se dá, na sua grande maioria, de produtores de outras 
regiões do país, especialmente do Estado de São Paulo. Nesse sentido, o objetivo é 
detalhar a produção do Shiitake em Toras de Madeira e em Substrato, avaliando 
qual forma é mais eficaz na região. A metodologia de pesquisa utilizada foi 
bibliográfica, aplicada e após a pesquisa dos métodos de produção, suas vantagens 
e desvantagens, obteve-se a conclusão de que a produção do Shiitake em 
Substratos é a mais eficaz no Distrito Federal, mesmo com o custo de produção 
mais elevado.  
 
Palavras-chave: Shiitake. Toras. Substrato. Distrito Federal. 
 
Abstract 
 

The production of Shiitake in the Brazilian Federal District is still a culture 
without much application. Its origin is given, the great majority of producers in other 
regions of the country, especially the State of São Paulo. In this sense, the goal is to 
detail the production of Shiitake logs in wood and substrate, assessing which way is 
more effective in the region. The research methodology used was literature, basic 
and after the research of production methods, their advantages and disadvantages, 
we obtained the conclusion that the production of Shiitake Substrate is the most 
effective in the Brazilian Federal District, even with the cost of production higher. 
 
Keywords: Shiitake. Logs. Substrate. Brazilian Federal District. 

 
1 Introdução 
 

A agropecuária traduz-se em maximizar o rendimento da planta/animal nas 
condições ideais de clima e solo, é a forma como o homem direciona o meio natural 
com manejo e técnicas para melhorar o desempenho e adaptação das culturas à 
natureza (DIEHL, 1989). 

Em grande parte da existência humana, a agropecuária foi encarada como 
uma atividade de subsistência com propósito vital para a produção alimentar. 
Recentemente foi inserida a ideia da agropecuária como atividade econômica, ou 
seja, produção com fins lucrativos, dessa forma, houve uma acentuada alteração no 
seu destino e adição na dependência das energias fósseis para enriquecer a 
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produtividade, isso trouxe resultados como a poluição dos solos, das águas e dos 
alimentos e a série de problemas dos excedentes (MAZOYER e ROUDART, 2001). 

Apesar disso, a sociedade começa a se aproximar da agricultura como uma 
atividade ecológica, orientada para a produção de aconchego. Ou seja, além de ser 
apontado como um produtor de alimentos e matérias-primas pode ser visto como 
gerador de bens não transacionáveis e na salvaguarda do ambiente, dos recursos 
naturais, na gerência do espaço rural e a preservação da natureza (MAZOYER e 
ROUDART, 2001; ALMEIDA, 2004). 

No íntimo de qualquer nação, a atividade econômica é dividida em três 
setores, o primário, secundário e terciário. No setor primário acham-se os produtos 
com menor beneficiamento, utilizando grande quantidade de mão-de-obra e terra. 
No setor secundário encontram-se ocupações que agregam produtos primários, 
nesse setor há ampla utilização de capital. O setor terciário elucida-se como o 
aglomerado de ações que prestam serviços, seja para si ou para  outros ramos da 
economia (BACHA, 2007). Todavia, a agricultura não pode ser tratada de maneira 
autônoma das outras áreas responsáveis por todas as ações que salvaguardem a 
produção, deve se reputar a atividade agrícola como parte de uma longa ramificação 
de agentes econômicos que vai desde a geração de insumos, modificações 
industriais até depósito e ordenamento de artefatos agrícolas e derivados 
(BATALHA, 2001). 

O presente estudo pretende identificar os principais métodos de produção do 
cogumelo Shiitake, cujo nome científico é Lentinula Edodes, na região do Distrito 
Federal. Diante do exposto, o problema da pesquisa é: qual o método de produção 
mais adequado para o cultivo do Shiitake no Distrito Federal? 

Como objetivo geral da pesquisa, busca-se identificar a metodologia mais 
efetiva de produção no Distrito Federal. Especificamente, localizar os mais viáveis 
meios de produção, infraestrutura, insumos e conservação, no intuito de expor a 
técnica mais viável para a produção na região supracitada. 

A pesquisa se justifica na medida em que a população anseia por alimentos 
mais saudáveis, pela pequena produção na região, uma vez que cerca de 95% do 
Shiitake consumido no Distrito Federal vem de outras localidades do país, 
principalmente do Estado de São Paulo, grande disseminação da culinária oriental e 
crescente procura de fontes alternativas de proteínas. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo pode ser 
classificada, segundo Silva e Menezes (2005), como aplicada, pois objetiva gerar 
conhecimentos para uma aplicação prática.  

Também segundo Silva e Menezes (2005), do ponto de vista da forma da 
abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, cujo ambiente natural é a fonte 
dos esclarecimentos. 

Do ponto de vista dos objetivos e dos procedimentos técnicos, de acordo com 
Gil (apud SILVA e MENEZES 2005), a pesquisa é exploratória e bibliográfica, 
visando proporcionar maior familiaridade com o problema e elaborada a partir de 
material já publicado.  

No capítulo teórico inicial, busca-se identificar o histórico da produção de 
cogumelos, seus benefícios e reações adversas. No capítulo seguinte, aspectos de 
produção, controle e beneficiamento, focando nos métodos de produção, 
infraestrutura e insumos necessários, armazenamento e conservação. 
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2 Referencial Teórico 
 
O cultivo de cogumelos deriva de milhares de anos, mas, especificamente no 

Distrito Federal, ainda não é autossustentável, dependendo da importação do 
produto de outras regiões do país.   

 
2.1 Histórico 

 
O Shiitake (conforme Figura 1) é um cogumelo originário da Ásia, sendo a 

segunda espécie mais consumida no planeta. Com diversas propriedades 
nutricionais e medicinais, é incorporado principalmente na culinária oriental, bastante 
difundida no Brasil. 

 
Figura 1: Cogumelo Shiitake 

 
Fonte: Greenstore4u (2016) 

 
A China é a maior produtor mundial e o maior consumidor de cogumelos no 

planeta. No Brasil, o consumo ainda é bastante inferior ao país oriental, mas 
apresenta crescente evolução devido às melhorias na produção e anseio da 
população por uma alimentação mais saudável.  

A nomenclatura Shiitake é derivada de shii, que significa “subir em árvores”, 
referente à forma como o mesmo cresce, principalmente em árvores do gênero 
Pasania. Contudo, ele também costuma se desenvolver e pode ser cultivado em 
árvores de carvalho e similares (eucalipto). O cultivo de Shiitake é simples e pode 
ser realizado inserindo os cogumelos em troncos de madeira. (PLANTAS 
MEDICINAIS E FITOTERAPIA, 2016). 

 
2.2 Benefícios, Tabela Nutricional e Reações Adversas 
 

Utilizado na medicina chinesa há mais de seis mil anos, o cogumelo Shiitake 
até pouco tempo era pouco conhecido no país, mas hoje em dia é encontrado com 
certa facilidade e pode ser considerado um ótimo alimento para fazer parte do 
sustento diário. Mas para que serve o Shiitake? Além de ser um alimento pouco 
calórico e rico em fibras, ainda há uma grande diversidade de vantagens do 
cogumelo Shiitake para a saúde, que vão desde a redução de peso até o combate 
ao câncer. (MUNDO BOA FORMA, 2016).  
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O consumo de Shiitake fortalece o sistema imunológico, controla a pressão 
arterial, protege o sistema cardiovascular, previne trombose e o câncer. No entanto, 
também pode provocar reações adversas.  

A Figura 2 mostra a tabela nutricional do cogumelo Shiitake e a porcentagem 
do valor diário de calorias contidas no produto a cada 50 gramas. 

 
Figura 2: Tabela Nutricional 

 
Fonte: Cogumelos Urakami (2016) 

 
Quando consumidos em grande quantidade, os cogumelos Shiitake podem 

provocar diarreia e inchaço abdominal. Algumas reações alérgicas também foram 
observadas, nomeadamente erupções cutâneas. Também se deve tomar em 
consideração que dado todas as variedades de cogumelos serem uma fonte 
importante de purinas, que se podem transformar em ácido úrico, não são 
recomendados para quem sofre de gota nem de pedras nos rins. (DA XICA, 2016). 

 
2.3 A Região do Distrito Federal 
 

O Distrito Federal é localizado na Região Centro-Oeste do território brasileiro, 
cuja capital, Brasília, abriga a sede da Câmara dos Deputados, do Executivo 
Federal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF). 
Não se trata de um Estado e não possui municípios, sendo um território autônomo 
composto por 30 Regiões administrativas, mais conhecidas como cidades-satélites; 
exceto Brasília, capital federal e sede do governo Distrital. A extensão territorial do 
Distrito Federal é de 5.787.784 KM², com cerca de 96,6% da população localizada 
em áreas urbanas e apenas 3,6% das população se abrigando em áreas rurais. Sua 
vegetação é basicamente o Cerrado, tendo o clima basicamente tropical, uma 
temperatura média anual na faixa de 21°C, sendo caracterizado por uma área de 
planalto e topografia suaves. Sua economia é predominantemente do setor de 
serviços e seus principais rios são o Descoberto, Paranoá, Preto e São Bartolomeu. 
(BRASIL ESCOLA, 2016). 

O Distrito Federal possui cerca de 400 mil hectares de área rural onde vivem 
perto de 88 mil pessoas. De acordo com um estudo datado de 2015 da Companhia 
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de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), a agricultura familiar é responsável 
pela maior parte dos alimentos orgânicos produzidos na região. Conforme dados da 
Codeplan, as atividades do setor agropecuário do Distrito Federal são desenvolvidas 
em cerca 3,9 mil propriedades, sendo 46,1% composto por agricultores familiares. 
Os produtores citados ocupam uma área de cerca 10,8 mil hectares. Da totalidade 
da população rural que vive no Distrito Federal, aproximadamente 66% estão 
localizadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia, Planaltina, Gama, São 
Sebastião e Ceilândia. (MDA, 2016). 

 
3 Produção, Controle e Beneficiamento 

 
O Shiitake é um cogumelo de podridão branca (tipo celulolítico), necessitando 

de substrato a base de celulose e nutrientes minerais ou madeira para se 
desenvolver, além de temperatura, umidade e luminosidade adequadas para seu 
pleno desenvolvimento. 

 A produção do Shiitake pode acontecer em ambientes variados. Na sua 
forma natural, o Shiitake frutifica normalmente no outono e na primavera. Cumpre 
ressaltar que em condições climáticas favoráveis, a produção é praticamente anual 
(SILVA et al., 2010).  

Uma vez que o desenvolvimento dos cogumelos é mais ágil em temperaturas 
mais elevadas do que em baixas temperaturas (BRUHN e Hall, 2008), entende-se 
que a produção durante todo o ano pode ser conseguida com a presença de uma 
estufa e sob condições controladas (ANDERSON E MARCOUILLER, 1990; SILVA et 
al., 2010).  

Na Figura 3, é apresentada uma estufa climatizada para a produção do 
Shiitake, costumeiramente usada pelos produtores no intuito de manter uma 
temperatura adequada e um ambiente livre de pragas e doenças. 

 
Figura 3: Estufa climatizada para produção de Shiitake 

 
Fonte: Funghi e Flora (2016) 

 
O Shiitake também pode ser cultivado em substratos (blocos), cuja 

composição pode conter serragem ou feno, adicionado a uma mistura de cal e farelo 
de trigo ou farelo de arroz (A serragem é componente mais comum nos substratos, 
pois são ricos em nitrogênio e em outros nutrientes).  

A Figura 4 apresenta um substrato vegetal para a produção do Shiitake, 
normalmente feito com material vegetal esterilizado, visando evitar pragas e culturas 
concorrentes. 
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Figura 4: Substrato vegetal (Bloco) 

 
Fonte: Cogumelo em Casa (2009) 

 

Vale dizer que palhas de capim e bagaço de cana-de-açúcar também são 
materiais bastante utilizados – ricos em carbonos e pobres em nitrogênio e fósforo. 
Esta junção de insumos tem por objetivo garantir um crescimento micelial de 
qualidade.  

 
Figura 5: Micélio de um cogumelo 

 

 
Fonte: Reino Funghi 

 

3.1 Cultivo em Toras de Madeira 
 

O cultivo do Shiitake tem se destacado devido à acessibilidade na 
implantação dessa cultura e boa rentabilidade, onde muitos proprietários rurais têm 
encontrado nesse empreendimento uma fonte adicional de renda. (FUNGUI E 
FLORA, 2016). 

A Figura 6 destaca um produtor de Shiitake utilizando o método de toras de 
madeira, ressalte-se o termômetro localizado próximo ao tronco no intuito de 
acompanhar quaisquer mudanças climáticas que podem prejudicar a cultura. 
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Figura 6: Produtor de Shiitake 

 
Fonte: SENAR (2015) 

 

O Shiitake é um fungo que se alimenta pela decomposição da madeira, 
principalmente da celulose e a lignina. O seu cultivo no Brasil é feito utilizando-se 
toras de madeira como maior substrato, principalmente o eucalipto. Cada espécie de 
cogumelo depende de condições físico-químicas próprias para se desenvolver. Para 
cultivar o Shiitake, a temperatura ambiental ideal deve estar em torno de 20ºC a 
25ºC e umidade relativa do ar com 75% a 95 %, dependendo do nível de seu 
desenvolvimento. Para conservar essas condições climáticas na cultura faz-se 
necessário protegê-la através de estruturas físicas adequadas. Desta forma, os 
efeitos climáticos indesejáveis serão diminuídos, evitando prejuízos ao fungo, o que 
poderia ocasionar diminuição ou até mesmo a extinção da produtividade. (FUNGUI 
E FLORA, 2016). A Figura 7 destaca uma estrutura climatizada com troncos de 
madeira sendo preparados para o cultivo. 

 
Figura 7: Estrutura Climatizada 

 
Fonte: Aromas e Boletos (2014) 

 

A padronização das toras se dá em 1,0 metro de comprimento e 8,0 a 12,0 cm 
de diâmetro para facilitar a sua manipulação. Os furos nas toras serão preenchidos 
com a “semente-inóculo” do cogumelo Shiitake e em seguida os mesmos devem ser 
vedados com parafina derretida para sua proteção de contaminações. Esse 
processo é conhecido como inoculação. Após esse processo, as toras são 
empilhadas em forma de fogueira de São João para melhor utilização do espaço. 
(FUNGUI E FLORA, 2016).  
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A umidade relativa do ar na área de incubação deve estar em torno de 75 a 
80%. As toras devem ser molhadas para manutenção da umidade, evitando o 
ressecamento excessivo da casca. A temperatura do ambiente no local de 
incubação deve estar entre 20ºC a 28ºC para uma melhor evolução do micélio do 
Shiitake. (FUNGUI E FLORA, 2016). 

Depois de 6 a 7 meses de incubação, as toras já totalmente colonizadas pelo 
micélio do fungo devem ser encorajadas a induzir a emergência dos primórdios 
(brotos), favorecendo o desenvolvimento total dos cogumelos. Para isso, as mesmas 
são submetidas a um choque térmico que ocorre com a imersão da madeira 
colonizada em água fria, por um período de 18 a 24 horas. (FUNGUI E FLORA, 
2016). 

A Figura 8 mostra o Shiitake brotado em tora de madeira, pronto para a 
colheita. 

Figura 8: Shiitake em Tora de Madeira 

 
Fonte: Cursos CPT (2013) 

 

Depois do choque térmico, as toras colonizadas são colocadas em pé, 
escoradas em cavaletes ou até mesmo na parede. Nesse local, conhecido como 
área de frutificação, as condições físicas (temperatura, umidade e aeração) e os 
cuidados devem ser cuidadosamente monitorados, assegurando um ambiente o 
mais adequado possível para o desenvolvimento do Shiitake. (FUNGUI E FLORA, 
2016). 

A umidade relativa do ar no ambiente de frutificação do Shiitake deve estar 
entre 85% a 95%. Para manter a umidade do local, recomenda-se molhar as 
paredes e o chão. Dentro de 7 a 14 dias os cogumelos já estarão totalmente 
formados e poderão ser colhidos de forma manual, sem o uso de objetos cortantes. 
Os cogumelos devem ser embalados e mantidos sob refrigeração até a sua 
comercialização. (FUNGUI E FLORA, 2016). 

Realizada a colheita, as toras são novamente empilhadas em forma de 
fogueira, devendo ser regadas diariamente. Após 60 dias, elas podem ser 
submetidas novamente ao choque térmico e todos os procedimentos são realizados 
novamente para se obter uma nova colheita. Uma tora pode produzir em média até 4 
(quatro) colheitas. (FUNGUI E FLORA, 2016). 
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3.2 Cultivo em Substrato Vegetal 
 

As técnicas criadas para o cultivo de cogumelos variam de acordo com as 
condições edafoclimáticas (relação planta-solo-clima) da região a ser cultivada e 
com a variedade de cogumelo a ser utilizada. Costumeiramente, o cultivo do Shiitake 
é feito em toras de carvalho e castanheiras, principalmente no Japão e na China. 
(CURSOS CPT, 2016). 

No Brasil, tem sido utilizado com grande êxito o cultivo em toras de eucalipto, 
no entanto, em função de sua pequena e aleatória produtividade, em decorrência de 
pragas e contaminações da madeira, foram criadas alternativas de produção para 
redução dos riscos ao produtor. Uma das mais promissoras, que vem garantindo 
excelente produtividade, é o cultivo em blocos de substratos, que pode seguir a 
tecnologia de cultivo axênico (substrato estéril em sacos) ou severa pasteurização 
(blocos). O substrato pode ser feito com vegetais como bagaço de cana, capim, 
palha, trigo e arroz, entre outras variedades. (CURSOS CPT, 2016). 

A Figura 9 destaca o Shiitake produzido em substrato vegetal esterilizado para 
a prevenção de doenças e culturas concorrentes. 

 
Figura 9: Shiitake em substrato vegetal 

 
                            Fonte: Jornal Cruzeiro (2014) 

 

As primordiais características do cultivo do Shiitake em substratos englobam a 
versatilidade no uso de matérias-primas; período reduzido de maturação para início 
da produção e produtividade mais elevada; facilidade de manuseio; maior garantia 
de produção para a demanda requerida pelo mercado; melhor utilização do espaço 
físico; maior teor proteico e melhor qualidade visual. Seu cultivo pode ser realizado 
até em distritos urbanos, com pequeno espaço físico e infraestrutura. (CURSO CPT, 
2016). 
 
3.3 Infraestrutura e insumos 
 

Segundo Piccinin (2000), a primeira etapa para quem decide produzir 
cogumelos comestíveis é a obtenção de um inóculo ou “semente” de qualidade 
superior, uma vez que será o ponto de partida diretamente ligado para um bom 
cultivo. O inóculo ou “semente” do cogumelo Shiitake é vendido principalmente na 
forma de serragem com a adição de outros nutrientes ou como cavilhas de madeira, 
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raras de serem encontradas. As embalagens de inóculo do cogumelo Shiitake 
podem ser em frascos de vidro ou de plástico e são suficientes, em média, para a 
produção de 8 a 12 toras de 10 a 15 cm de diâmetro. Um inóculo de Shiitake com 
boa qualidade tem a coloração totalmente branca, podendo se observar a presença 
de um crescimento micelial vigoroso que corresponde a feixes de filamentos brancos 
que crescem com semelhança de raízes.  

O seu armazenamento do inóculo deve ser feito em local higienizado, escuro 
e em temperatura variando de 15 a 20°C. Deve ser evitado o armazenamento do 
inóculo em geladeira, pois pode ocorrer a indução da formação de primórdios do 
cogumelo em inóculos mais longevos ou com desenvolvimento muito vigoroso. As 
temperaturas de 35°C ou acima de maneira geral ocasionam o falecimento do 
cogumelo. 

A Figura 10 mostra o inóculo de Shiitake, prontos para serem inseridos num 
substrato vegetal ou em toras de madeira.  

 
Figura 10: Inóculo de Shiitake 

 
Fonte: Floresta Viva (2016) 

 

Também segundo Piccinnin (2000), tradicionalmente, o Shiitake é produzido 
em toras de eucalipto, mas o cultivo axênico em substratos sintéticos à base de 
diversos resíduos agrícolas vegetais vem ganhando espaço na produção comercial 
deste cogumelo, uma vez que a colheita acontece de forma mais ágil e a eficiência 
biológica do fungo é mais elevada por ser apta a utilizar lignina, celulose e 
hemicelulose como fonte de carbono e nutrientes. Vale ressaltar que o Shiitake pode 
ser cultivado em uma grande variedade de resíduos agrícolas, o que o torna 
ambientalmente sustentável, uma vez que esses resíduos muitas vezes são 
descartados. 

O cogumelo pode ser produzido em condições variadas, desde grotas, no 
meio de matas, em simples taperas de madeira ou até mesmo galpões modernos 
com automação industrial de alta tecnologia empregada. Quanto mais alta a 
tecnologia aplicada, maior a conversão da matéria-prima em produção e a maior 
lucratividade do agricultor. (REVISTA GLOBO RURAL, 2015). 

A Figura 11 mostra a produção em toras de madeira em estufa climatizada. 
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Figura 11: Produção em Estufa Climatizada 

 
Fonte: Expresso (2015) 

 
3.4 Armazenamento e Conservação 

 
A maneira mais efetiva de se armazenar o Shiitake solto é mantê-lo na 

geladeira num saco de papel vagamente fechado ou em embalagem plástica 
devidamente selada. Dessa forma, ele se manterá fresco durante cerca de uma 
semana. Os cogumelos secos devem ser armazenados num recipiente 
hermeticamente fechado em qualquer refrigerador. (ARMAZÉM DAS ESPECIARIAS, 
2014). 

Os cogumelos frescos duram em média de 7 a 10 dias na geladeira. Como 
forma de prolongamento deste tempo de conservação, costuma-se utilizar o 
congelamento. O Shiitake pode ser congelado normalmente, desde que observadas 
algumas regras como a limpeza do cogumelo lavando-se rapidamente, uma vez que 
o mesmo absorve muita água, sendo ideal sua limpeza com um pano úmido. 
Também se deve cortar o Shiitake em fatias ou cubos, vedando-o em saco plástico 
selado, não sendo ideal seu congelamento inteiro, pois após o descongelamento, ele 
possivelmente perderá suas características.  

A Figura 12 exibe o Shiitake pronto para o congelamento após ser embalado 
corretamente a vácuo.  

 
Figura 12: Shiitake em embalagem plástica para congelamento 

 
Fonte: Sergio Pankowski Gastronomia (2014) 

 
Comercialmente, o Shiitake in natura normalmente é vendido em material 

plástico Polietileno de Alta Densidade (PEAD), amplamente utilizado no segmento 
de alimentos, devido à sua enorme resistência às baixas temperaturas e fácil 
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higienização, atendendo a todos os requisitos sanitários. O material supracitado 
normalmente é coberto com filme de PVC maleável e resistente à baixas 
temperaturas, tornando a produção mais prática e higiênica, protegendo e 
conservando o Shiitake por mais tempo, além de oferecer um melhor acabamento e 
apresentação do produto aos consumidores. Cumpre ressaltar que assim, os 
cogumelos ficam totalmente isolados e protegidos do meio ambiente, evitando 
contatos indesejados, contaminações e odores, além de controlar a temperatura 
externa, possuindo várias vantagens por se tratar de um produto totalmente livre de 
toxidades, inodoro, com alto brilho e grande transparência. (CCES, 2016). 

A Figura 13 expõe o Shiitake em sua embalagem comercial mais comum em 
supermercados e feiras. 

 
Figura 13: Shiitake em embalagem comercial 

 
Fonte: Cogumelos Urakami 

 

Cumpre ressaltar que uma boa higiene no manuseio e colheita, aliados a bons 
equipamentos, são essencias para o sucesso do empreendimento. 

 
4 Estudo de caso na propriedade “cogu – cogumelos brasilienses industria e 
comercio de alimentos Ltda.” 
 

Como parte do desenvolvimento do trabalho final, foi realizada uma visita 
técnica na “COGU - Cogumelos Brasilienses Indústria e Comércio de Alimentos 
LTDA”, de propriedade do Sr. Gilsérgio dos Santos Silva, na data de 14 de outubro 
de 2016. Segundo informações do proprietário, já foi investido na propriedade, mais 
de R$ 1.000.000 (um milhão de reais) e o custo médio de uma estufa é de R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

O produtor supracitado atualmente produz cogumelos tipo Shimeji e 
Champignon de forma orgânica totalmente certificada. A produção de Shiitake está 
em fase de implantação, mas a estrutura e os métodos para sua produção são as 
mesmas do Shimeji e do Champignon, o que tornou a visita extremamente útil ao 
propósito do trabalho. A visita teve duração de 3 horas e foi apresentada toda a 
estrutura para a produção dos cogumelos desde seu plantio até o beneficiamento 
final para o consumidor, de forma extremamente asséptica e controlada. Cumpre 
ressaltar que a propriedade faz todo esse beneficiamento, sem intermediação, com 
exceção do inóculo que é trazido de São Paulo, uma vez que sua produção se 
tornaria economicamente inviável. Destaque-se que a ordem das fotografias segue o 
roteiro feito durante a visitação. A figura abaixo mostra os quadros de planejamento 
anual e semanal da propriedade, sendo acompanhados frequentemente pelos 
funcionários e pelo proprietário.  
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Figura 14: Planejamento Anual 

 
 
Como parte de uma organização funcional da produção, também é feito um 

quadro com o planejamento semanal a ser cumprido.  
 

Figura 15: Planejamento semanal 

                            
 

Os cogumelos são higienizados logo após a colheita, para o início do 
beneficiamento. 

Figura 16: Tanque de lavagem dos cogumelos 
 

 

 
 Os cogumelos também são embalados na propriedade, para posterior 

remessa aos compradores. 
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Figura 17: Máquina para embalagem dos cogumelos em Plástico 

 
 
A produção excedente é desidratada e vendida, no intuito de não perder 

nenhum material, além de ter um prazo de validade muito superior. 
 

Figura 18: Desidratador de Alimentos utilizado para fazer os cogumelos 
desidratados. 

 
          
 Na Figura 19, o cogumelo desidratado em sua embalagem final, pronto para 

comercialização. Vale ressaltar que se conservado adequadamente, sua validade é 
superior a dois anos.   

 
Figura 19: Cogumelo desidratado em sua embalagem final 
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A propriedade também produz em conserva, com tempero propriamente 
desenvolvido, conforme a Figura 20. 

 
Figura 20: Cogumelo Champignon Orgânico 

 
 

Na Foto 21, é mostrada uma estufa climatizada para cultivo dos cogumelos, 
devidamente inspecionada diariamente. 

 
Figura 21: Estufa Climatizada 

 
 
Em seguida, a Figura 22, mostrando o interior da estufa pronta para receber 

os substratos com o cogumelo selecionado.  
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Figura 22: Interior da estufa 

 
 

Na Figura 23, os substratos com alguns cogumelos Shimejis aflorados, 
prontos para colheita. Vale evidenciar que o acompanhamento deve ser diário, uma 
vez que após sua afloração, seu crescimento é vertiginoso e a falta da fiscalização 
pode fazer o produto perder seu apelo visual para o consumidor, mesmo não 
perdendo suas propriedades nutricionais. 

 
Figura 23: Substratos com Shimejis aflorados 

 
 

A Figura 24, mostra o Cogumelo Shimeji aflorado em substrato feito na 
propriedade componentes 100% orgânicos. 

 
Figura 24: Cogumelo Shimeji aflorado em substrato 
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A máquina para mistura do composto é utilizada para a confecção do 
substrato para o cultivo dos cogumelos. 

 
Figura 25: Máquina para mistura do composto 

 
 
O capim orgânico utilizado para a produção do composto é triturado e 

beneficiado na propriedade. 
 
 Figura 26: Espaço para trituração do capim a ser utilizado para a produção do 

composto 

 
 

Após a trituração, o capim é levado para secagem pré-forno. 
 

Figura 27: Área para secagem do capim para sua posterior esterilização no 
forno. 
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Forno para esterilização do capim utilizado como base para a produção dos 

substratos utilizados para o cultivo dos cogumelos. 
                           

Figura 28: Forno para a esterilização 

 
 

Substratos em fase de maturação para o recebimento do inóculo dos 
cogumelos, conforme a Figura 29. 

 
Figura 29: Substratos em fase de maturação 

 
 

Na foto abaixo, um substrato em perfeitas condições para o recebimento do 
inóculo do cogumelo. 

 
Figura 30: Substrato para o recebimento do inóculo 

 
 
 Na Figura 31, o controle de temperatura e umidade do ambiente da estufa. 

Vale destacar que o acompanhamento é realizado diariamente, com o 
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preenchimento de uma ficha contendo os dados referentes à umidade e 
temperatura. 

 
Figura 31: Controle de temperatura 

 
 
Como conclusão da visita e perguntado ao proprietário qual o método mais 

eficaz para a produção do Shiitake no Distrito Federal, foi respondido pelo mesmo 
que o método em composto (bloco) é mais eficiente e rentável do que a produção 
em toras, mais tardio e suscetível à infecção de pragas e doenças. O investimento 
para a produção dos substratos é maior, mas como seu risco se torna menor e a 
produção é maior, torna-se economicamente mais viável.  

 
5 Conclusão 
 

O Distrito Federal ainda não é autossuficiente na produção de Shiitake, 
contando com uma produção pequena e sem aplicação de novas tecnologias, faz 
com que o consumo seja baixo e oriundo de outras regiões do País. 

A pesquisa pretende incrementar a produção através da aplicação de novos 
conhecimentos tecnológicos cabíveis na cultura, com base nos estudos realizados e 
resultados obtidos. 

De acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo dos trabalhos e da 
visita técnica, a produção do Shiitake de Substratos (blocos), é a mais indicada para 
o Distrito Federal, mesmo com o custo de produção mais elevado, respondendo o 
problema da pesquisa. Por consequência, os objetivos gerais e específicos foram 
devidamente esclarecidos. 

Confrontando as duas técnicas de produção de Shiitake (produção em toras 
ou em substrato vegetal em bloco), localizam-se vantagens e desvantagens entre as 
mesmas, portanto, cabe do produtor escolher a técnica que melhor se adeque aos 
recursos disponibilizados em sua propriedade e ao investimento que está disposto a 
arcar. A produção de Shiitake em toras de eucalipto é um método costumeiro, 
contendo etapas simplificadas e de custo inferior ao produtor. Já a produção em 
substrato exige um investimento mais elevado, no  entanto, a produção por substrato 
também é bem maior e menos suscetível a perdas, se comparado ao método de 
produção em toras de eucalipto. 

Conclui-se que as técnicas desenvolvidas para o cultivo de cogumelos variam 
de acordo com as condições edafoclimáticas (relação planta-solo-clima) da região 
de cultivo e com tipo de cogumelo utilizado. Tradicionalmente, o cultivo do Shiitake é 
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feito em tora de carvalho e castanheiras. No Distrito Federal uma das mais 
promissoras, que tem garantindo boas produtividades, é o cultivo em substratos 
(blocos) que podem ser formados por vegetais como bagaço de cana, capim, palha, 
trigo e arroz, dentre outros. O cultivo em substratos (blocos) é mais controlado, 
menos sujeito a fatores incontrolados, que favorecem doenças e pragas, e menor 
aleatoriedade de produção, fato muito comum no cultivo em toras de madeira e 
diminui o tempo de produção aumentando a produtividade em comparação com o 
cultivo em toras, que requerem de 06 (seis meses) a (01) um ano em condições 
naturais. 

Como recomendação para trabalhos futuros, é sugerida uma pesquisa mais 
aprofundada sobre o consumo de cogumelos na região do Distrito Federal, bem 
como a localização geográfica dos produtores de Shiitake na região, uma vez que 
dados sobre os assuntos citados são carentes.  
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Resumo 

 
 Este artigo tem como objetivo de analisar a importância da TI na gestão 

administrativa da PGR. Com objetivo de entender como funciona a gestão 
administrativa na organização. Contudo utilizaremos um questionário que será 
aplicado para podermos analisar as informações obtidas nesse artigo. Entretanto 
será de grande importância para mim obter essas informações necessárias para 
meu aprendizado no meu curso de Administração. E também verificar se tudo que 
aprendi ao longo dos anos trouxe uma relevância no meu aprendizado como um 
futuro administrador.  

 
Palavras-chave: Tecnologia. Gestão. Administração. Importância. 

 
Abstract 

 
 This article aims to analyze the importance of IT in administrative 

management of PGR. In order to understand how the administrative management in 
the organization. However, we use a questionnaire that will be applied in order to 
analyze the information obtained from this article. However, it will be very important 
for me to get the information necessary for my learning on my course management. 
Also, check that everything I learned over the years brought a relevance in my 
apprenticeship as a future manager. 

 
Keywords: Technology. Management. Administration. Importance. 

 
Introdução 

 
A importância da Tecnologia da Informação (TI) na gestão administrativa é um 

importante fator à administração, tendo em vista a sua relevância. Entretanto, essa 
ciência causa um impacto positivo ou negativo numa organização se não souber 
utilizá-la. 

O problema deste artigo é pesquisar se a TI é importante na gestão 
administrativa da PGR.  Assim, poder-se-á verificar se tudo o que foi pesquisado 
constatara como se realmente é verdade. 

A hipótese deste artigo é que a TI é importante na gestão administrativa da 
PGR, oferecendo excelência e qualidade na sua administração, permanecendo 
como um órgão de sucesso na sua atuação oficial, pois tudo começa como uma boa 
administração. As empresas e órgãos devem ter essa visão de uma boa gestão nos 
seus negócios. 
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O objetivo deste artigo é entender como funciona a gestão administrativa na 
organização, analisando os impactos da sua gestão na PGR. 

Este trabalho é importante para os autores, pois irá auxiliar na análise de tão 
relevante tema. É também importante para a sociedade, por ser um tema que 
abordará como as organizações e órgãos podem utilizar a gestão na sua 
administração. 

Esta é uma pesquisa teórica, pois se utilizaram como base livros de autores 
que abordam sobre o tema. É uma pesquisa do tipo social, pois foi feita uma 
entrevista com os funcionários do órgão da PGR com aplicação de um questionário 
para uma melhor avaliação da gestão administrativa no âmbito interno da 
organização. 

Foi realizada a pesquisa de campo no órgão Procuradoria Geral da República 
– situado na SAF Sul, quadra 4, conjuntos “C”, Brasília/DF, no setor da Diep, que é 
composto por nove funcionários. É um órgão de grande porte, que atua em casos 
federais, regulamentados pela Constituição Federal brasileira e pelas leis federais, 
sempre que a questão envolve interesse público, órgão que tem 230 mil seguidores 
no Facebook. 

 
A importância da TI na Gestão Administrativa da PGR 

 
Essa pesquisa analisou a importância da TI na Gestão Administrativa da PGR 

no Setor da DIEP. Vale ressaltar que a falha numa má administração na gestão é a 
principal causa dos problemas de gestão nas organizações, que culmina não só em 
perdas para as empresas ou para os órgãos públicos, mas também para a 
população. Para iniciar, será abordado um tópico de conceitos sobre “Informação e 
Comunicação” sobre o tema pertinente. Em seguida, será explorado o sistema de 
suporte gerencial que explica essa relação entre sistemas no suporte aos gerentes 
das organizações. 

Depois passar-se-á para a Administração dos Recursos de Hardware e 
Software, no que tange a como isso pode ajudar as organizações no do 
desempenho do trabalho diário. 

Por fim, analisar-se-á a importância da tecnologia da informação, sua real 
importância nos dias de hoje, bem como, com essa gama de informaões nas 
empresas, como isso será administrado pelas organizações. 

 
Informação x Comunicação 
 

A comunicação e a informação são essenciais para a sobrevivência de 
qualquer organização e instituição. De modo que, para serem reconhecidas e para 
que possam adquirir notoriedade, as organizações necessitam construir  a 
capacidade de se comunicar de forma a criar uma identidade e uma imagem 
coerente e aceitável. 

Hoje, com o suporte da tecnologia, somos capazes de realizar diversas 
atividades ao mesmo tempo. Com o domínio dessas ferramentas, podemos 
transmitir documentos para qualquer parte em tempo real e em quantidades 
ilimitadas, seja qual for o dispositivo, se utilizado de forma correta, fornece um 
grande suporte as organizações. (GREGOIRE; BRACEWELL; LAFERIERE, 1996, 
p.1). 

O correio de voz é um dos meios usados para auxiliar a tecnologia na 
comunicação do enredo empresarial. Entretanto, essa tecnologia é de extrema 
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importância para o acesso de informações dentro da organização. 
(LONGENECKER, 1997, p.620). 

A comunicação tem apoiado o método de processamento para a resolução, 
assim como igualmente no monitoramento das tarefas empresariais. Essa relação 
tem que estar condicionada a garantir o entrosamento de uma organização visando 
a eficiência. (BEUREN, 2000, p. 43). 

Acredita-se que a maioria das informações poderão ser concebidas dentro da 
própria infraestrutura da organização. Sendo que essas informações poderão ser 
concebidas de uma maneira que vise à própria aprendizagem da organização. 
(BEUREN, 2000, p.44). 

A informática é um método que visa analisar racionalmente e 
sistematicamente a informação obtida por bens mecânicos. Essa análise que a 
informática faz gera uma comunicação de extrema importância no âmbito 
empresarial. (CHIAVENATO, 2004, p. 334). 

Ao tratar a notícia na área empresarial – o que se observa como uma grande 
dificuldade dos governantes, dado que são várias as pessoas envolvidas nesse 
procedimento – cada um tem interesses diversos e, como uma maneira peculiar de 
observar o alinhamento, é necessário concordar as diferenças em torno de um único 
propósito, ou seja, combinar a obrigação dos clientes como uma forma de se 
adequar aos programas tecnológicos (infraestrutura que suportará a solução) 
adquiridas pela TI, sem alterar as prioridades dos negócios. (BAYAMA, 2007, p.47). 

A comunicação é o elo entre todas as relações humanas, com ela podem-se 
desempenhar nossas ações cotidianas de forma racional. Pode-se afirmar que 
nenhuma atitude é tomada sem que haja uma espécie de comunicação envolvida 
nesse processo. Seja essa comunicação verbal, escrita ou corporal, envolve toda 
uma questão de sentimentos e sensações que são levadas em consideração pelo 
seu interlocutor. (MATOS, 2009, p.2). 

A forma mais eficaz de uma empresa ter uma gestão estratégica de sucesso é 
ter uma comunicação intensa e proveitosa com seu público alvo. Seja o público 
interno ou externo, difundindo informações relevantes de resultados, metas, projetos 
procedimentos e normas, fazendo com que todos possam compreender com 
exatidão a sua real missão e seus objetivos. (MATOS, 2009, p. 72). 

Atualmente o gestor de uma organização deve saber filtrar de forma criteriosa 
as informações que chegam diariamente por todas as formas possíveis de 
comunicação selecionando as que realmente são de interesse da organização. 
Nessa avalanche de informações que recebemos com mudanças diárias no senário 
econômico e social, uma atitude séria e cuidadosa pode levar a empresa a prosperar 
com segurança. (CHIAVENATO, 2010, p. 51). 

Percebe-se que tanto a comunicação quanto a informação andam lado a lado 
numa organização, visto que são duas ferramentas capazes de dar notoriedade nas 
suas relações e nas tomadas de decisões. 

 
Sistema de Informação Gerencial 

 
Atualmente vê-se um cenário de grande competividade entre as empresas em 

todos os segmentos e, para que possam ter êxito, as organizações buscam sistemas 
capazes de superar suas concorrentes. Um sistema capaz de ajudar as empresas é 
o Sistema de Informação Gerencial, que permite aos gestores obter de forma 
dinâmica e prática as informações de forma necessária para embasar as tomadas 
de decisões. 
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Assim define Stair: 
 

o proposito básico de um SIG é ajudar a empresa a alcançar suas metas, 
fornecendo a seus gerentes detalhes sobre as operações regulares da 
organização, de forma que possam controlar, organizar e planejar com mais 
efetividade e com maior eficiência. (STAIR, 1998, p.278).  

 
Existem vários tipos de sistema de apoio, esses sistemas são comumente 

chamados de sistema gerencial e são denominados de várias formas como, por 
exemplo, Sistema de Suporte da Decisão (SSD), Sistema de Informação Gerencial 
(SIG) e Sistema de Suporte Executivo (SSE). Todos esses modelos fornecem 
informações e apoio à tomada de decisões. (O’BRIEN, 2002, p.29). 

Com intuito de saber se a informática é capaz de conduzir o conhecimento 
necessário para a organização, foi levantada a seguinte questão: “A informática do 
seu setor trata as informações de maneira racional e sistêmica?” 55% dos 
entrevistados disseram que sim, e 45% disseram que não. Isso conclui que a 
informática é satisfatória no seu funcionamento habitual, tendo em vista que o 
sistema de informação é um aliado na rotina das operações dos funcionários no 
setor. 

Pode-se afirmar que o sistema de informação gerencial seria a interligação de 
recursos consolidados de informações de vários sistemas. De forma que a 
organização obtivesse posições atualizadas no âmbito corporativo. (POLLONI  apud 
GARCIA e GARCIA, 2003, p.29). 

A tecnologia da informação alterou todo o processo de todas as organizações. 
Além disso, efetuou toda a infraestrutura adicionada ao sistema organizacional. 
(SILVA, 2008, p.310)  

No planejamento, no que tange a mudanças no ambiente informacional, a 
função da TI torna-se de suma importância, no que diz respeito às tomadas de 
decisões, à renovação e à atualização dessa ferramenta. Essas mudanças devem 
ser feitas de forma controlada, para que se tornem eficazes e viabilizem a transição 
do modelo atual para o modelo planejado. (BEAL, 2009, p. 101). 

Com base na atuação dos computadores do órgão, foi realizada a seguinte 
pergunta: “Os computadores da sua área de atuação possibilitam administrar com 
eficiência e eficácia os sistemas utilizados?” 75% dos entrevistados disseram que 
sim, e 25% responderam que não. Com isso, conclui-se que as máquinas utilizadas 
estão funcionando de maneira eficiente e usando sistemas competentes para apoiar 
os usuários. 

Conclui-se que o Sistema de informação é uma plataforma de grande 
importância para as organizações, evitando sanar problemas e ajudando na tomada 
de decisões, auxiliando de forma satisfatória todo esse processo administrativo. 

 
Administração dos Recursos de Hardware e Software 
 

O computador é visto como um grande aliado para as tarefas do dia a dia e foi 
desenvolvido para melhorar a qualidade, sobretudo, no trabalho. No âmbito 
profissional, ele é também um companheiro para a sobrevivência das organizações, 
contribuindo para uma melhor eficiência e eficácia da jornada. Entretanto, tem-se 
plataformas de auxílio como os hardwares e softwares que, juntos, auxiliam entrada 
e saída de informações nas organizações, melhorando os serviços para os usuários 
e clientes, o que contribui para o sucesso das empresas. 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    148 

 

A administração de hardware e software deve ser observada de forma 
sistêmica e cuidadosa, pois essa utilização feita de qualquer modo pode causar 
profundo impacto para a empresa. Por outro lado, se for utilizada adequadamente 
pode auxiliar a organização na melhora de seu desempenho. (KENNETH, 2004, 
p.213) 

A TI requer do seu gestor uma atenção especial no que diz respeito à compra 
e manutenção de hardware e software de computadores. É preciso que se tenha em 
mente que não basta ter apenas uma boa aquisição de recursos tecnológicos, mas 
uma boa manutenção e um suporte de técnicos e treinamentos constantes. 
(KENNETH, 2004, p. 215). 

Com base na Administração dos Recursos de hardware e software, 
perguntou-se aos funcionários e gestores se “podemos afirmar que a tecnologia do 
setor está capacitada para efetuar o serviço de forma estruturada?” 75% dos 
entrevistados disseram que sim, e 25% disseram que não. Entretanto, pode-se 
afirmar que tecnologia é aplicada de forma eficiente e estruturada no setor, 
contribuindo para uma melhor eficiência das atividades a serem realizadas pelos 
funcionários. 

O método de distribuição de sistemas de hardware e software, espalhados 
pela organização, tem sido uma tendência na maioria das empresas. Essa tendência 
pode ser verificada, pois a maioria das empresas não se apoia mais em um modelo 
de sistema centralizado para o processamento de suas necessidades. (SILVA, 2008, 
p.308). 

O compartilhamento de informações por indivíduos do mesmo grupo de 
trabalho permite a realização de atividades, facilitando um resultado satisfatório e 
cooperativo. Existe hoje uma série de ferramentas que viabilizam esse tipo de 
trabalho em equipe e possibilitam, por exemplo, uma reunião virtual, a troca de 
mensagens em tempo real para um grupo específico. (BEAL, 2009, p.118). 

No âmbito de aumento de softwares, os investimentos mais importantes da 
indústria basearam-se em sistema padronizado, como a série ISO9000, da 
International Organization for Standardization e o Capability Maturith model 
Integration (CMMI) do Software Engineering Institute. (BEAL, 2009, p.121). 

Observa-se o aprimoramento de novos instrumentos administrativos 
adicionados na tecnologia da informação como telefone, fax, correio eletrônico e 
computadores e sistemas de ERC. Eles auxiliam as organizações a terem um 
sistema conciso no seu trabalho. (FOINA, 2010, p.14). 

Necessariamente, a área tecnológica pode adicionar novas ferramentas e 
novos produtos, com o objetivo de somar uma significativa quantidade de produtos 
da empresa. (FOINA, 2010, p.19) 

Com base nisso perguntou-se aos entrevistados: “Sem um programa eficaz, o 
setor teria condições de executar o serviço proposto?” 55% dos entrevistados 
disseram que não, e 45% disseram que sim. Assim, a maioria afirmou que concorda 
que, sem um programa eficaz, o setor não teria um respaldo satisfatório. 

Fica evidenciado que a administração de recursos de Software e Hardware 
consegue ajudar as organizações a terem uma melhor atuação na área da TI, por 
auxiliar de maneira convincente os usuários e empresas que precisam desse 
recurso no nosso trabalho. 
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A importância da Tecnologia da Informação 
 
Cotidiamente todos estão direta ou indiretamente ligados à tecnologia da 

informação, um tema que envolve os mais diversos segmentos da sociedade. Para 
que se tenha um entendimento mais simples da TI, basta pensar na agregação de 
significados dos termos “tecnologia” e “informação”. Em seguida, pode-se juntar 
esses termos e imaginar soluções providas pela computação e tudo que envolve a 
informação. 

As organizações necessitam de mudanças significativas em seu ambiente 
para que consigam acompanhar os eventos e as tendências no mercado externo. O 
estudo e o monitoramento desses ambientes implicarão em melhores utilizações de 
informações internas para as tomadas de decisões estratégicas (BARBOSA, 1997, 
p. 42-53). 

Nesse sentido, perguntou-se aos entrevistados se “as empresas modernas 
exigem de sua área de TI uma postura mais proativa em relação as suas 
necessidades e oportunidades de negócios?” 75% dos entrevistados disseram que 
sim, e 25% disseram que não. Com isso, apontou-se que as empresas modernas 
precisam ter uma postura agressiva em sua relação as suas necessidades e 
oportunidades de negócios. 

Confrontando-se a ideia do autor (BARBOSA, 1997) com a resposta dos 
entrevistados, conclui-se que, para que se obtenha sucesso nas empresas, é 
necessário que haja uma mudança de postura que significará um ambiente mais 
ligado ao que está acontecendo no mercado externo e nas tomadas de decisões 
pertinentes. 

No que diz respeito às novas tecnologias, é inegável que, ao longo dos 
últimos anos, foi uma contribuição significativa. Todavia, mesmo tendo sido de suma 
importância para o nosso desenvolvimento, esse avanço deve ser observado com 
cautela para que esse modernismo não nos coloque apáticos ou alheios a questões 
tão importantes quanto a ciência, a ética e as questões sociais e políticas. (BAZZO, 
1998, p. 142). 

A produção e distribuição das tecnologias da informação tem gerado avanços 
importantes dentro das organizações no que diz respeito à velocidade com que as 
informações são repassadas e compartilhadas. A facilidade para acessar 
rapidamente os vários meios de conhecimento tem se apoiado nas estratégias e 
tomadas de decisões, e isso é fundamental para o crescimento das novas 
organizações (BEAL, 2009, p. 8). 

A tecnologia da informação exige das organizações atuais um novo modelo de 
administração, baseando-se em aspectos como: técnicas de gestão administrativa e, 
principalmente, na escolha especializada de profissionais devidamente treinados 
para a execução das novas tarefas, seguindo o modelo dessa nova gestão (LIMA 
NETO, 2013, p.17). 

Nessa perspectiva, perguntou-se aos entrevistados: “A informação é 
fundamental no apoio àss estratégias e aos processos de tomada de decisões?” 
100% disseram que sim, que as informações têm um valor primordial numa tomada 
de decisão. 

Conclui-se que todas as organizações têm que estar atentas às informações 
obtidas nesse processo, a má utilização delas acarretará uma posição inferior as 
demais concorrentes no segmento que ela se encontra. 
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Considerações Finais 
 
 
É importante ressaltar como a tecnologia da informação tem um papel 

fundamental nas organizações. Observou-se nesta pesquisa o quanto a tecnologia 
gera resultados satisfatórios nas empresas quando bem planejada e executada. 
Entretanto, deve-se ressaltar como essa tecnologia alterou todo o processo de 
tomada de decisão nas empresas. 

O problema central foi debatido e respondido, que argumentava sobre a 
importância da tecnologia da informação na gestão das organizações. Conclui-se 
que a tecnologia da informação é a base para o bom desenvolvimento da 
organização, pois, tanto em tecnologia quanto em informação, necessita-se de um 
sistema integrado de alto nível nos dias atuais para reduzir falhas.  

Ficou evidenciado na hipótese deste artigo que a tecnologia é um fator 
importantíssimo para o andamento das organizações atuais. Pois a excelência das 
tecnologias alterou todo o processo de tomada de decisão e os impactos nas 
empresas, causando um outro modo de conduzir as informações nos dias de hoje. 

Os objetivos desta pesquisa foram alcançados, pois houve uma análise dos 
fatores que influenciam a importância da tecnologia na gestão analisando os 
impactos da informação. Também foram descritos os benefícios causados na 
tecnologia e seu papel de informar com rapidez e eficiência, e os sistemas capazes 
de auxiliar de forma coesa uma empresa. 

Com este estudo, foi possível entender que toda organização necessita de 
uma tecnologia eficaz para que o andamento de seu trabalho flua de forma positiva. 
Para que isso ocorra, foi sugerido a Diep, um programa bem avaliado pelos 
especialistas e mais eficiente que seus concorrentes, para também ter uma relação 
de troca de informações com o pessoal da TI do órgão fazendo a manutenção dos 
computadores para um melhor desempenho no dia a dia. 

Recomenda-se que o setor busque adquirir um sistema capaz de fazer toda 
chancela dos arquivos de uma só vez, não deixando que os funcionários tenham 
que fazer o trabalho mais de uma vez devido ao sistema não comportar o tamanho 
dos arquivos. 

 
Referências 

 
BAYAMA, Fátima de Oliveira (org). Tecnologia da informação e da comunicação: a 
busca de uma visão ampla e estruturada. São Paulo: Pearson Prentice Hall/ 
Fundação Getúlio Vargas, 2007.  
BARBOSA, R. R. Monitoração ambiental: uma visão interdisciplinar. Revista de 
Administração, São Paulo: v.32, n.4,1997. 
BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação 
tecnológica. Florianópolis: UFSC, 1998. 
BEAL, Adriana. Gestão Estratégica da Informação: como transformar a informação e 
a tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas 
organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 
BEUREN, Ilse Maria. Um Recurso Estratégico no Processo de Gestão Empresarial. 
2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a Sistemas, Organizações e Métodos- SO&M. 
Barueri: Manole, 2010. 
 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    151 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria da Administração: uma visão 
abrangente da moderna administração das organizações. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 
FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de Informação: Planejamento e Gestão. 2.ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
GARCIA, Elias; GARCIA, Osmarina Pedro Garcia. A importância do sistema de 
informação gerencial para a gestão empresarial. Revista Ciências Sociais em 
Perspectiva, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, Cascavel, v.2, 
n.1, p. 21-32, 1 sem. 2003. 
GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7.ed. 
Brasília: JRG, 2017. 
GRÉGOIRE, R.; BRACEWELL, R.; LAFERRIÈRE, T. The contribution of new 
technologies to learning and teaching in elementary and secondary schools: 
documentary review. 1996.  
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais: 
Administrando a Empresa Digital (tradução Arlete Simille Marques; revisão Erico 
Veras Marques, Belmiro João) São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 
LIMA NETO, F. S. Gestão de Tecnologia da Informação em Instituições de ensino 
Superior: estudo de caso em uma IES privada de Bacabal- MA 2013. 101f. 
Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Pedro Leopoldo, 2013. 
LONGENECKER, J. G.; MOORE, C. W.; PETTY, J. W. Administração de pequenas 
Empresas: ênfase na gerência empresarial. São Paulo: Makron Books, 1997. 
MATOS, Gustavo, Gomes de. Comunicação Empresarial sem Complicação: Como 
Facilitar a comunicação na empresa, pela via de cultura e dialogo. 2.ed. Barueri, 
Manole, 2009. 
O´BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
internet (Tradução de Cid Knipel Moreira). São Paulo: Saraiva, 2002. 
SILVA, Reinaldo O. da. Teoria da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2008. 
STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

 
 
 
 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    152 

 

Proposta de inserção de feira itinerante como forma de desenvolvimento 
econômico e social da agricultura familiar 

 
Bárbara Evelyn Magalhães Silva

1
 

Juliana Cristina de Sousa
2
 

Mônica Maria Rocha Amorim
3
 

 
Resumo 
 

Feira é um local de relações econômicas, sociais e culturais, onde habitantes 
locais tecem as múltiplas sociabilidades. O canal de comercialização através das 
feiras vai além da geração de emprego e renda, movimenta o social e o cultural. É 
um empreendimento de baixo custo, uma vez que será realizada em eventos 
populares já existentes, e, principalmente, é mais uma opção para escoar os 
produtos produzidos por pequenos produtores, pretendendo abranger pessoas de 
diferentes cidades satélites. Em comunidades rurais e de pequenos produtores, o 
desenvolvimento sócio econômico é proveniente da comercialização das produções 
agrícolas de pequena escala. Nesse contexto, verifica-se a necessidade de se 
lançar uma gama de possibilidades e alternativas que viabilizem a comercialização 
dos produtos agrícolas, expandindo com qualidade e confiabilidade as 
oportunidades inseridas no conjunto de feira itinerante. Este estudo objetivou 
exercer uma reflexão sobre a viabilidade econômica e de exposição dos produtos 
dos produtores rurais e formatar uma proposta de desenvolvimento desta exposição, 
uma feira itinerante, por uma entidade formadora. 
 
Palavra-chave: Feira itinerante. Comercialização. Escoamento de produção. 
Agricultura familiar. 

 
Abstract 
 

Fair is a place of economic, social and cultural relations, where local 
inhabitants weave the multiple sociabilities. The marketing channel through the fairs 
goes beyond the generation of employment and income, social and cultural 
movements. It is a low-cost venture, as it will be held at existing popular events, and, 
above all, it is another option to dispose of products produced by small producers, 
intended to cover people from different satellite cities. In rural and smallholder 
communities, socio-economic development comes from the marketing of small-scale 
agricultural production. In this context, there is a need to launch a range of 
possibilities and alternatives that enable the commercialization of agricultural 
products, expanding quality and reliability the opportunities included in the itinerant 
fair. This study aimed to reflect on the economic viability and exposure of the 
products of the rural producers and to form a proposal for the development of this 
exhibition, an itinerant fair, by a training entity 

 
Keyword: Traveling fair. Commercialization. Production flow. Family farming 
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1 Introdução 
 

Consolidadas na Idade Média entre os povos Gregos e Romanos, as feiras-
livres caracterizam-se como fenômenos econômicos e sociais que existem desde a 
antiguidade (LIMA e SAMPAIO, 2009). 

No Brasil, as feiras-livres fazem parte de uma tradição cultural de origem 
ibérica trazidas da época da colonização do país. Segundo os autores Almeida, 
Lucena, Matos e Cruz, assim como diversos componentes da cultura brasileira, a 
feira é de origem portuguesa. (ALMEIDA, 2009; LUCENA E CRUZ, 2011; MATOS, 
2005). 

Esta modalidade de comércio periódico desempenha papel relevante para o 
abastecimento urbano e contribuiu para o desenvolvimento socioeconômico do meio 
rural. As feiras-livres surgiram como alternativa de escoamento dos excedentes de 
produção. A relação de demanda de uns e oferta de outros proporcionou o início do 
processo de barganha e comercialização a princípio entre grupos e posteriormente 
se expandindo a pontos específicos (LIMA e SAMPAIO, 2009). 

Apesar de, com o passar do tempo, ter sido reduzido o espaço de mercado 
das feiras-livres, devido principalmente ao desenvolvimento de diversas 
modalidades de comércio advindas do desencadeamento de espaços permanentes 
de comércio varejista a exemplo dos supermercados e shopping centers, as feiras 
ainda ocupam espaço importante na consolidação econômica e social da agricultura 
familiar, além representar relevância socioeconômica e cultural do ponto de vista de 
mercado (GODOY e ANJOS, 2007; COÊLHO e PINHEIRO, 2009). 

No Brasil as diversas feiras livres têm características semelhantes entre si, e 
constituem espécie do mercado de vendas a varejo, geralmente com periodicidade 
semanal e voltadas para a distribuição de alimentos e produtos básicos. Estão 
presentes na quase totalidade das cidades brasileiras e representam papel 
importante para o abastecimento urbano. Sofisticaram-se com o crescimento dos 
segmentos econômicos, e passaram a existir feiras específicas de tais segmentos. 
De acordo com dados da UBRAFE (ABRACOM, 2016) – União Brasileira dos 
Promotores de Feiras –, anualmente acontecem por volta de 150 grandes feiras 
nacionais e internacionais de negócios e outras centenas de eventos locais pelas 
cidades do país. Nestas feiras são oferecidas oportunidades de atualização 
profissional e seminários diversos. Movimentam o setor de serviços das cidades, 
devido à geração de empregos temporários durante sua realização (ABRACOM, 
2016). 

Tais feiras são ambientes privilegiados para a promoção de relações 
comercias, sendo elas ricas em oportunidades de negócios. Essa modalidade de 
evento reúne desde fornecedores, compradores, especialistas e até mesmo a 
imprensa. A possibilidade de realizar negócios concentrados em um único ambiente 
possibilita, ainda, a otimização do uso dos recursos financeiros, do esforço de 
vendas e do tempo (SEBRAE, 2004). 

De acordo com SEBRAE (2004), atualmente as feiras são classificadas em 
três modalidades: 1 - Feiras Multisetoriais – ocorrem geralmente em escala regional 
e se caracterizam por serem abertas ao público, com comercialização usualmente à 
varejo e que possibilitam a comercialização de produtos de diferentes segmentos de 
mercado; 2 - Feiras Especializadas (Regionais ou Nacionais) – destinadas a um 
segmento específico, tendo como foco os profissionais da área explorada, podendo 
acontecer regional ou nacionalmente, com divulgação e expositores da área de 
abrangência, recebendo visitantes inclusive do exterior; 3 - Feiras Internacionais – 
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oportunizam a realização de negócios internacionais e requerem uma preparação e 
capacidade de atendimento às exigências de mercados mais exigentes que o 
nacional. 

Ainda de acordo com SEBRAE (2004), as feiras têm por objetivos, e 
efetivamente concretizam vantagens que possibilitam tais objetivos, a ampliação de 
mercados, aglutinação de compradores, desenvolvimento, adequação e lançamento 
de produtos e serviços, avaliação do posicionamento de mercado, acesso às novas 
tecnologias e tendências de mercado, formação de parcerias e fechamento de 
negócios. 

Ressalte-se que, para além do comércio, elas são pontos de encontro para 
conversas e diversão. De acordo com as observações feitas, por exemplo, nas feiras 
das cidades satélites do Distrito Federal, como descreve Ribeiro et al. (2005), muitas 
pessoas vão às feiras por lazer, “para comer pastel, ver amigos e conversar fiado” 
(p.7). Enfim, continuam presentes na quase totalidade das cidades brasileiras e 
continuam a representar um relevante meio de abastecimento urbano. 

Neste contexto, justifica-se o desenvolvimento do presente trabalho 
baseando-se na relevância das Feiras para o desenvolvimento econômico e para a 
abertura comercial da agricultura familiar. A dificuldade de escoamento da produção 
representa grande entrave ao desenvolvimento das comunidades rurais. E quando 
se fala em escoamento da produção, é muito importante ressaltar a necessidade de 
promover o abastecimento de produtos frescos no mercado. 

Em comunidades rurais de pequenos produtores, o desenvolvimento sócio 
econômico decorre da comercialização de itens agrícolas produzidos em pequena 
escala. São, portanto, bem-vindas quaisquer alternativas que impulsionem a 
comercialização. Feiras itinerantes são uma dessas alternativas. 

Neste contexto, o problema de pesquisa desse trabalho é: O modelo de 
comercialização em feiras itinerantes é viável para o desenvolvimento econômico e 
social para a agricultura familiar?  

O canal de comercialização através das feiras vai além da geração de 
emprego e renda, movimenta o social e o cultural. Nesse contexto, verifica-se a 
necessidade de se utilizar uma gama de possibilidades e alternativas que viabilizem 
a comercialização dos produtos agrícolas, expandindo com qualidade e 
confiabilidade as oportunidades inseridas no conjunto de feiras itinerantes. 

Assim, o objetivo proposto é de contextualizar a importâncias das feiras como 
alternativa de comercialização de produtos agropecuários e desenvolvimento 
socioeconômico de comunidades, núcleos, cidades ou regiões rurais. E a partir daí 
elaborar proposta de projeto de uma Feira Itinerante realizada por entidades 
formadoras, considerando em especial sua expertise, capilaridade e missão 
institucional. Para tanto, e considerando o público-alvo deste projeto, que é 
composto essencialmente de pequenos e médios produtores, a proposta sugere a 
execução do projeto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.  

O projeto prevê a formação da Feira Itinerante como forma de incentivo à 
formação de canais de comercialização, capacitação profissional, rodadas de 
negócio e Assistência Técnica aos produtores rurais, contribuindo para a promoção, 
melhoria da renda, da qualidade de vida e para o desenvolvimento da agricultura 
familiar. 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – já atua no segmento 
com várias ações voltadas para produtores rurais. Criado pela lei 8.315/91 o SENAR 
tem por missão “Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e as 
atividades de Promoção Social, contribuindo para um cenário de crescente 
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desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais 
no campo” (SENAR, 2016). Ao profissionalizar produtores e trabalhadores rurais, 
além de ofertar atividades de Promoção Social o SENAR contribui, sobretudo, para a 
ascensão social pautada nos princípios da sustentabilidade, produtividade e 
cidadania (SENAR, 2015). 

 
2 Feira itinerante como alternativa de comércio 

 
Na sequência será feita uma abordagem dos aspectos relevantes para o 

desenvolvimento da proposta. 
 

2.1 Contexto histórico das feiras 
 
O colonialismo levou a tradição das feiras para as colônias. Nestas, as feiras, 

promovendo interação social e intercâmbio cultural, exerceram papel fundamental ao 
desenvolvimento das cidades. Há registros de Regimentos – D. João III em 1548 e 
D. Afonso em 1677 – ordenando a criação de feiras semanais na colônia, com o fito 
de viabilizar trocas entre os colonizadores e os nativos (TREVISAN, 2008). 
Entretanto, tais feiras não se concretizaram, as trocas já ocorriam de forma mais 
dispersa, nas praias. Mais tarde, Séc. XVII, as feiras de gado trazido da zona rural 
intensificaram-se e, pouco a pouco, agregaram os mais variados itens demandados 
pelos moradores das cidades e suas orlas, constituindo, então, as Feiras Livres, 
também chamadas de Mercado. Paradoxalmente, feiras de gado se destacaram 
dessas e recuperaram sua especificidade, constituindo as denominadas Feiras 
Francas (TREVISAN, 2008). As Feiras de Mercado passaram a se concentrar nos 
fins de semana, enquanto que as Francas adquiriram dimensões cada vez maiores e 
passaram a acontecer poucas vezes ao ano, em decorrência da dificuldade natural 
de transportar a mercadoria principal (gado) por longas distâncias, bem como pela 
característica de espera pelo crescimento das reses (TREVISAN, 2008). 

A concentração da população no ambiente urbano consolidou a existência de 
pontos permanentes de comércio varejistas, inicialmente concentrados em 
determinada região de uma cidade, região coloquialmente chamada de “centro” ou 
“comércio”, mais tarde, com o crescimento das cidades, dispersos em toda a zona 
urbana. Nos tempos atuais, surgiram os supermercados, os shoppings centers e o 
comércio eletrônico (BAUMAN, 2003). 

 
2.2 Características de identidade e espaço das feiras livres 
 

O espaço urbano advém de diferentes relações, sendo essencialmente 
humano, pois o homem o constrói e o reproduz através de diferentes classes 
sociais. As feiras livres são característicos ambientes de produção de relações 
sociais. São constituídas de indivíduos ou grupos distribuídos de forma regular, ao 
acaso ou concentrados em diferentes modelos de organização, objetivos, ações e 
produtos comercializados ou barganhados (BOECHAT; SANTOS, 2009). 

Segundo Boechat e Santos (2009) além de ser um ambiente de comércio, 
para a agricultura familiar, as feiras livres proporcionam a circulação de bens, 
diferenças culturais, encontros sociais, representações de sociedades rurais e até 
mesmo articulação política. Para cada indivíduo as relações de identidade são 
específicas e podem ir desde a aquisição de produtos até mesmo para lazer. 
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2.3 Agricultura familiar 
 

O termo Agricultura Familiar é relativamente novo, se consolidando e em 
difusão nos setores da sociedade para conceituar uma gama de situações contrárias 
à agricultura patronal, baseando-se na mão de obra e modelo de gestão utilizado. 

 
A definição dada por INCRA/FAO (1996) diz que a agricultura familiar se 

caracteriza basicamente por: gestão da unidade produtiva essencialmente familiar, 
mão de obra realizada pelos membros da família e bens pertencentes e transferíveis 
entre os entes familiares em caso de falecimento ou aposentadoria. 

A agricultura familiar representa 74% dos estabelecimentos rurais, 
aproximadamente 4,4 milhões de unidades. Destes 50% situam-se na região 
nordeste, 19% no sul, 16% no sudeste, 10 no norte e 5% na região centro oeste 
(CENSO AGROPECUÁRIO, 2006). 

A consolidação da categoria agricultura familiar teve influência relevante no 
desenvolvimento econômico do agronegócio brasileiro, representando um dos 
principais balizadores do para a economia de diversas regiões (XAVIER; 
MARQUES; ALMEIDA, 2012). 

No Brasil os pequenos agricultores são responsáveis por abastecer em 87% o 
mercado de mandioca, 70% em feijão, 59% da carne suína, 58% do leite, além de 
contribuir para o suprimento de 50% em carne de aves e 46% milho (Portal Brasil, 
2015). 

 
2.4 Comercialização de produtos agrícolas 
 

Comercialização pode ser definida pelo conjunto de atividades que envolvem 
a transferência de bens e serviços em determinada cadeia produtiva. Outra definição 
trata a comercialização como processo social que envolve demanda satisfação de 
demanda, onde há uma antecipação ou ampliação de demanda por meio de 
concepção, promoção, intercâmbio e distribuição de produtos (BARROS, 2007).  

De acordo com Barros (2007) as mercadorias podem ser divididas em níveis 
de mercado. O mercado para o produtor geralmente é referido como mercado do 
produtor, atacadista e varejista. Onde, mercado do produtor é o qual são oferecidas 
produções aos intermediários; Mercado atacadista, quando segmento caracteriza-se 
por transações volumosas; e Mercado varejista, onde as mercadorias são fornecidas 
diretamente ao consumidor final, sendo este o último elo intermediário.  

Para a concretização dos objetivos de melhoria da qualidade de vida na 
agricultura familiar é condição indispensável à comercialização da produção.  E este 
é um dos principais gargalos, principalmente devido aos baixos potencial 
competitivo, aquisitivo e de volume de oferta de produtos além do acesso a 
mercados. Para tanto é necessário que seja definido um mecanismo de 
comercialização coerente ao volume, mão de obra e relacionamento comercial 
característicos do segmento produtivo (SEPULCRI; TRENTO, 2010). 

 
2.5 Feira itinerante como canal de comercialização da agricultura familiar 
 

A olericultura, seja para a comercialização ou mesmo para subsistência, tem 
papel importante na agricultura familiar. O cultivo de hortaliças demanda áreas 
menores, se comparada com outros segmentos produtivos, além de ter baixo nível 
de investimento inicial (FAULIN; AZEVEDO, 2003). 
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Até pouco tempo os produtos hortifrutigranjeiros tinham como principal ponto 
de comercialização as feiras-livres. A cadeia produtiva se compunha de uma serie 
de etapas que refletiam a estrutura precária e problemas de abastecimento e 
planejamento das cidades brasileiras (BELIK; CHAIN, 2016).  

Segundo Faulin e Azevedo (2003), devido à falta de homogeneidade e à 
produção em pequena escala distribuída entre os produtores representa dificuldades 
de comercialização. A mudança de hábito de consumo desses produtos tem 
provocado segmentação do setor e consequentemente alterando os modos de 
produzir e comercializar as olerícolas. 

Atualmente, aproximadamente 60% do volume comercializado de hortaliças, 
cerca de 15 milhões de toneladas, concentram-se nos atacados. Essa 
comercialização movimenta valor superior a R$ 10 bilhões (SEBRAE, 2015). 

Ainda de acordo com SEBRAE (2015), além das vendas em atacado, há 
também processos de venda direta do produtor ao consumidor final que ocorre em 
feiras livres, sacolões, varejistas e até mesmo em veículos. 

A comercialização envolve desde a fase de processamento, beneficiamento, 
embalagem, e demais atividades de logística (SEPULCRI; TRENTO, 2010). 

As feiras-livres são um canal de comercialização importante para a agricultura 
familiar, principalmente devido à disponibilidade e frescor dos produtos, dinâmica de 
negociação e atendimento personalizado. Além disso, as feiras geralmente 
funcionam durante a semana e finais de semana com oferta de hortifrutigranjeiros, 
doces, carnes e derivados e outros produtos regionais (MICHELON et. al., 2007). 

 
2.6 Eficiência das feiras no fortalecimento da agricultura familiar 
 

Segundo Braudel as feiras possuem duas funções bem definidas, 
economicamente e socialmente. Considera ainda as feiras é um importante meio 
para o desenvolvimento do capitalismo na comunidade local. (BRAUDEL,1998) 

Conforme a definição de Mascarenhas e Dolzani (2008, p. 75), a feira livre no 
Brasil tem finalidade de distribuição do modelo varejista que acontece ao ar livre, é 
um serviço de utilidade pública de periodicidade semanal, voltada para a 
classificação local de gêneros alimentícios e produtos básicos. Portanto, são 
eventos periódicos, no qual homens e mulheres realizam trocas comerciais de 
mercadorias, em tempo resumido, fortalecendo o escoamento de suas mercadorias 
agrícolas que aumenta o desenvolvimento local e colabora com estratégias de 
programa de fortalecimento para ampliar a distribuição dos produtos de agricultura 
familiar. 

Dentro de um determinado espaço público, as feiras livres podem ser 
atendidas a expressão de um emaranhado de relações sociais e econômicas. Ela 
apresenta uma relevância indiscutível principalmente em cidades periféricas no 
Distrito Federal por ser a única fonte de renda de inúmeras famílias que por fatores 
diversos, uma alternativa de sobrevivência por não conseguiram se inserir no 
mercado de trabalho via empregos. 

Na feira livre existem características particulares difíceis de encontrar em 
outras formas de comércio como, por exemplo, a troca de saberes, solidariedade, 
afetividade, e envolvidos preocupados com o nível de confiança. Uma estratégia de 
fortalecimento dos produtos alimentícios é que famílias com poder econômico baixo 
tem de fato oportunidade de consumo em feiras. Toda a população de baixa renda 
também encontra na feira oportunidades de consumo. Ofertas de produtos 
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essências e semanais a um preço acessível a todos. E remuneração condizente aos 
recursos disponíveis (SACCO dos ANJOS et al., 2005). 

Ambiente marcado por contradições, a feira-livre concebe a dualidade exposta 
pela modernidade urbana, sejam elas centrais ou periféricas. A relação do trabalho 
na feira-livre desperta curiosidade pelo conjunto de relações envolvidas. Sendo o 
principal atributo desta modalidade de comércio, a informalidade (MENEZES, 2005). 

Os espaços de comercialização varejistas como os supermercados e 
hipermercados competem com as feiras livres, que por sua vez são recurso de 
preferência para o abastecimento periódico de produtos frescos, embora a facilidade 
dos alimentos industrializados e da grande disponibilidade de produtos oferecidos 
em redes conhecidas e a qualidade única dos alimentos oferecidos são 
reconhecidos. 

Segundo Azevedo e Faulin, (2005), falar em agricultura familiar, é falar de 
comercialização, para diversos produtos, gera crescimento e estabilidade de renda, 
importante para a sustentabilidade e é o elo para o crescimento das famílias na 
atividade agropecuária.   

Comercializar produtos agrícolas e agroindustrializados envolve diversos 
elementos, como: canais disponíveis, preços praticados, condições de mercado, 
consumo, tendências, qualidade, classificação, padronização e embalagens 
(MACHADO e SILVA, 2005).  

Contudo o que se observa é que cada vez mais o produtor rural tem buscado 
qualidade na apresentação de seus produtos, agregando valor a matéria prima sem 
descaracterizá-la o que fortalece a agricultura familiar e dar condições de mercado, 
tendências e estratégia de comercialização, um atributo para o produto apresentado.  

A feira livre é uma ação que valoriza a identidade regional, um espaço de 
socialização, inclusão socioeconômica do agricultor e sua família, profissionaliza, 
gera trabalho, ocupa, gera renda e receitas que dinamizam a economia das 
pequenas cidades. 

 
3 Projeto feira itinerante com ação do Senar 
 

Conforme abordado anteriormente, o SENAR é uma instituição que atua junto 
ao produtor rural há mais de 20 anos, desenvolvendo ações que vão desde a 
capacitação profissional, promoção social à Assistência Técnica e Gerencial. Com 
enorme capilaridade, estando presente nos 26 estados e no Distrito Federal, o 
SENAR já atendeu mais de 3 milhões de pessoas. 

Desde 2013 o SENAR desenvolve a Assistência Técnica e Gerencial, 
processo de educação não formal e continuada, que prevê a orientação de 
produtores rurais com foco na melhoria dos processos produtivos, eficiência no uso 
de recursos e gerenciamento das propriedades rurais. Para a execução da ATeG o 
SENAR conta com metodologia própria, que consiste em 5 passos: Diagnóstico 
Produtivo Individualizado, Planejamento estratégico, Adequação tecnológica, 
Capacitação profissional complementar e Avaliação sistemática de resultados. 

Parte de um processo de desenvolvimento técnico e de gerenciamento, as 
propriedades assistidas pela ATeG têm, dentre outros, o incremento de produção. O 
aumento da disponibilidade de produtos no mercado regional pode acarretar na 
redução de preço e até mesmo em perdas devido o descompasso entre a oferta e 
demanda. 

Desta forma, e considerando a relevância de proporcionar aos produtores 
rurais, além das ações já desenvolvidas, possibilidades de escoamento da 
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produção, é importante que sejam realizados investimentos no sentido de mostrar a 
esse público que há um mercado com demanda efetiva de produtos agropecuários, 
o como acessar este mercado e quais os requisitos ou padrões que ele exige. 

Nesta linha, o projeto Feira Itinerante figura como alternativa de escoamento 
da produção num formato diferenciado e que pode ser reproduzido em diferentes 
regiões e escala.  

 
3.1 Desenvolvimento do projeto 
 

A seguir será apresentado o formato em que o projeto será desenvolvido. 
 

3.1.1 Projeto Feira Itinerante 
 

Público-alvo: Pequenos e médios produtores; 
Objetivo: Oportunizar aos produtores o acesso ao mercado, escoamento da 

produção, capacitação e Assistência Técnica e Gerencial; 
Proposta: Realizar Feira Itinerante com uma passagem em cada um dos 26 

estados da federação, além do Distrito Federal; 
Estrutura: Composta por circuitos, os quais permitirão que o produtor e os 

visitantes tenham à disposição não somente os produtos comercializáveis, mas 
também oficinas educativas e oportunidades de negócios e regularização dos 
empreendimentos rurais, conforme esquema abaixo: 

 
Figura 5: Estrutura sugerida para a Feira Itinerante. 

                                                                                                           

 
 

Estrutura 1 – Capacita produtor  
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Este ambiente será destinado à realização de treinamentos e palestras com 
diferentes temas, que serão definidos com base nas necessidades dos produtores 
locais, a partir das informações obtidas das inscrições e da Assistência Técnica e 
Gerencial executada na região.  
 

Estrutura 2 – Oficina do produtor 
 

Será o local onde ocorrerão oficinas práticas, também em diversos temas, em 
especial que fomentem o associativismo e cooperativismo, abrangendo também 
desde higiene, culinária, Boas Práticas, dentre outros. As oficinas acontecerão 
durante todo o período da feira com objetivo de proporcionar aos participantes 
atividades educativas e de lazer. 

 
Estrutura 3 – Armazém do produtor 
 

Espaço destinado à exposição e comercialização dos produtos agropecuários 
in natura ou processados, além de artesanatos produzidos pela comunidade local.  
 
Estrutura 4 – Salão do produtor 
 

Ambiente para negociação em atacado e demonstração de novas tecnologias. 
Para a composição deste espaço serão convidadas empresas de pesquisa, 
desenvolvedores de equipamentos e maquinários e insumos compatíveis às 
condições de estrutura física e financeira das pequenas e médias propriedades, 
tomando por base o tamanho médio das propriedades, a Renda Bruta Anual, 
modelos de produtivos e produtos da região. 
 
Estrutura 5 – Produtor legal 
 

Considerando a importância de produzir, transportar, beneficiar e 
comercializar produtos seguindo a legislação vigente, que vai desde a regularização 
da empresa, observância às Leis Trabalhistas, utilização das Boas Práticas 
Agropecuárias e de Fabricação até a utilização de embalagens adequadas para 
transporte e comercialização. Este espaço será reservado a empresas como o INSS, 
MAPA, Secretarias Agropecuárias, ANVISA, SEBRAE, Senac, o próprio SENAR e 
outras que possam orientar ou até mesmo prestar o serviço no local aos produtores 
em relação aos aspectos citados acima. 
 
Estrutura 6 – Praça do produtor 
 

Ambiente de descontração e lazer, aqui será o ponto de encontro, 
alimentação e diversão para os visitantes. Nele estão localizadas lanchonetes, 
restaurantes, sorveterias e stands de culinária local. 
 

Parceiros propostos: SENAR, SEBRAE, Governo Federal, empresas de 
fomento. 

Recursos necessários: Transporte de materiais e equipamentos, materiais 
de estrutura, instrutores, palestrantes, staff, mão de obra. 

Público esperado: Clientes, produtores, empresários, comunidade e 
estudantes. 
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Plano de ação 
 

A proposta de execução do projeto consiste em duas fases, a primeira prevê a 
realização de 27 feiras, uma em cada estado da federação e no Distrito Feral. Esta 
fase acontecerá da seguinte forma: 

A fase 1 será realizada em todos os estados da federação, considerando 
aspectos importantes como seleção do município de realização com base nos 
seguintes critérios: 

 Adesão e formalização de parcerias regionais: a proposta será 
apresentada aos representantes de produtores rurais no estado, em especial 
federações, sindicatos, cooperativas e outros.  

 Formação do Conselho de Feira: será o grupo responsável por 
selecionar o município de realização do evento com base nas informações de 
disponibilidade de local. 
 

Figura 6: Plano de ação - Fase 1 

 
Fonte: Arquivo próprio 

 
 Seleção do local e organização do evento: o local de realização 

deverá ser definido pelo Conselho de Feira com base na avaliação de critérios de 
acessibilidade, acesso à água e energia, boas condições de ventilação e iluminação, 
dentre outros aspectos relevantes. 

 Período de inscrições: O público-alvo da proposta é composto por 
pequenos e médios produtores que deverão realizar a inscrição prévia para a 
participação. No ato da inscrição os pretendentes deverão informar dados básicos e 
dados de produto, volume e forma que irá comercializa-los. Os participantes 
selecionados deverão participar de programa de capacitação específica, que visa a 
melhoria da qualidade, padronização, boas práticas de fabricação ou manipulação e 
agregação de valor aos produtos. 

 Período de inscrições dos expositores e praça de alimentação: 
Tendo em vista tornar a feira um local não somente destinado aos negócios, mas 
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prevendo também a visitação por motivo de passeio, interação, turismo e lazer será 
destinado um espaço para exposição de artesanatos, produtos regionais e 
alimentação. 

 Contratação de instrutores, staff e serviços gerais: Para a 
capacitação prévia e também durante a feira serão contratados de acordo com o 
volume de participantes e expectativa de visitação da feira. O staff e serviços gerais 
serão compostos de contratados e voluntários. 

 Ambientação e montagem da estrutura local: A estruturação do 
local dependerá do ambiente definido, que poderá ser ao ar livre ou em ambiente 
fechado (ex.: salão, galpão, dentre outros). A montagem do local será realizada por 
equipe própria ou por voluntários. 

 Período de execução do evento: A feira itinerante será realizada num 
período de uma semana em cada local/região de realização. Neste período serão 
realizadas as atividades educativas, de orientação, comercialização.  

 Levantamento dos resultados obtidos: Oportunamente, visando 
validar a proposta e realizar as intervenções e/ou replanejamento necessários, serão 
levantados os resultados de execução do evento. Esses dados serão consolidados 
em um relatório específico, que posteriormente servirá de ferramenta para o 
desenvolvimento projetos, formulação de políticas públicas, replicação da proposta 
em outras comunidades não contempladas na 1ª fase, dentre outras propostas. 

A segunda fase consiste na apresentação dos dados obtidos e das 
experiências de execução das 27 feiras. 
 
3.2 Estimativa de custos 
 

Com o objetivo de estimar os custos do projeto, avaliou-se um modelo de 
estrutura mínima para montagem e realização das feiras. O modelo consiste em 
adaptar um caminhão para transporte dos produtos e de estruturas em madeira para 
exposição nas feiras, com possibilidade de cobertura com lona. Não há necessidade 
de transporte por longas distâncias, portanto não há necessidade de compartimento 
refrigerado. Os preços apresentados foram coletados via internet. O espaço interno 
do caminhão, aproximadamente 45m³, seria dividido, com 30 m³ destinados a 400 
caixas plásticas vazadas (para os produtos) e 25 m³ destinados às estruturas de aço 
carbono e lonas para 30 barracas expositoras, hastes metálicas para fixação de 
lonas, bem como banners, bancos, aparelho de som, extensões elétricas e outros 
equipamentos/materiais porventura necessários. As barracas expositoras seriam 
com 1,80m de frente por 0,80m de largura, cada uma com sua cobertura individual, 
modelo abaixo (Figura 3): 
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Figura 3: Modelo de barraca 

 
Fonte: Telamix (2016) 

 
O custo unitário aproximado das barracas é de R$ 500,00. Para 30 barracas, 

R$ 15.000,00. 
As opções de caminhões existentes no mercado, em termos de tamanhos e 

capacidade de carga, seriam os tipos toco ou truck. As dimensões são similares, o 
que não gera diferença quanto à mobilidade no ambiente urbano. O truck, por ser 
mais reforçado, suporta maior carga, mas é mais caro. Como os tipos de produtos a 
serem transportados não apresentam pesos elevados, a melhor opção seria um 
caminhão tipo toco, usado, mas com baixa quilometragem (com o fito de reduzir 
custos de manutenção). A faixa de preços é ampla, dado os diferentes fabricantes e 
condições de conservação. Adota-se, aqui, o preço máximo de R$ 90.000,00, 
tomando-se como referência três cotações, todas de caminhões já com carroceria 
tipo baú, em alumínio. 

A adaptação do baú consistiria apenas de: a) grandes portas nas duas laterais 
do baú, que já possui porta nos fundos; b) instalação de suportes para hastes 
(tubos) metálicos para fixação de lona; c) hastes em ferro (removíveis) para 
acomodação, no interior do baú, de peças diversas em madeira (peças para a 
montagem das “barracas” para exposição dos produtos); d) hastes (removíveis) em 
ferro para acomodação, no interior do baú, das caixas plásticas (polietileno de alta 
densidade - PEAD) contendo os produtos. O custo gira em torno de R$ 10.000,00 
(Figura 4). 
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Figura 4: Modelo de caminhão transporte 

 
Fonte: Youtube (2016) 

 
Quanto à lona para cobertura de uma área comum (acima das barracas, 

apoiada em parte no próprio caminhão), a partir dos custos de m² encontrados 
estima-se o custo em R$ 2.000,00 para cobertura de 03 áreas de aproximadamente 
40m². 

Com relação às caixas plásticas, a ideia é que os produtores utilizem as suas. 
Porém, para facilitar e evitar atrasos e imprevistos, o caminhão disporia de 50 caixas 
plásticas, numa estimativa total de R$ 900,00, baseada em três cotações. 

A feira itinerante contaria com banners publicitários e com propaganda 
também nas lonas das barracas. O custo pode variar muito, de acordo com o projeto 
a ser executado. Ao invés de cotação específica, estipula-se um teto para o gasto 
com essa área: R$ 3.000,00. 

Assim, o custo total para o investimento ficou em torno de R$ 110.000,00. Os 
custos mensais (impostos e seguro do caminhão, combustível, e outros) foram 
estimados em R$ 9.765,00. 
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Tabela 1: Estimativa de custos 

 
 

Fontes de pesquisa: 
http://www.skytrack.com.br/?page=economize 

http://salariobr.com/PesquisaSalarialPorPorte?funcao=Motorista+de+Caminh%C3%A3o&Pag
eId=controllerName_c01dd693-687b-49c4-a797-4dabf51f7af2 

https://www.consultaripva2016.com/valor-e-calendario-do-ipva-df-2016/ 
https://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm 

http://www.precodoscombustiveis.com.br/postos/cidade/5564/df/brasi-lia 
http://www.anchietapecas.com.br/categoria/caminhao/oleosgraxas 

ITEM 
CUSTO UNIT. 

(R$) 
QTDD. 

CUSTO TOTAL 

R$ US$ * 

BARRACAS 500,00 30 15.000,00 4.685,30 
CAMINHÃO 90.000,00 01 90.000,00 28.111,82 

ADAPTAÇÃO DO BAÚ 10.000,00 01 10.000,00 3.123,54 
LONA 16,67 / m² 120 m² 2.000,00 624,71 

CAIXAS PLÁSTICAS 18,00 50 900,00 281,12 
MATERIAL PUBLICITÁRIO 3.000,00 01 3.000,00 937,06 

Subtotal custos fixos INICIAIS 120.900,00 37.763,55 

MOTORISTA (com encargos e 
provisões) 

4.000,00 01 4.000,00 1.249,41 

TRIBUTOS SOBRE O 
CAMINHÃO 

265,00 01 265,00 82,77 

SEGURO DO CAMINHÃO 850,00 01 850,00 265,50 
MANUTENÇÃO DO 

CAMINHÃO ** 
2.500,00 01 2.500,00 780,88 

COMBUSTÍVEL 2,88 3.000 km/mês 2.150,00 671,56 

Subtotal custos fixos e variáveis MENSAIS 9.765,00 3.050,13 

* Cotação do dólar comercial em 10 de outubro de 2016: R$ 3,2015. 
http://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-unidos 

** Manutenção: lubrificantes, lavagens, graxas, pneus, reparos, depreciação 

Cotações específicas de itens 

Caminhão 

1) Mercedes Benz 1718, ano 2011, 106 mil km rodados, por R$ 97.000,00 
2) Volkswagen Constelation 13 180, ano 2010, 45 mil km rodados, por R$ 
90.000,00 
3) Agrale 13000, ano 2011, 27 mil km rodados, por R$ 90.000,00 

Lona 
R$ 14,00 a R$ 16,00 - lona altamente resistente, trama em fio 1000 3x3 e 
espessura de 0,55mm, dispositivos de amarração constituídos de meias 
argolas (galvanizadas) 

Caixas Plásticas 

1) Ekopalete, caixas vazadas em PEAD com 56cm x 36 cm x 31cm, por R$ 
17,90 
2) SB Pallet, caixas vazadas em PEAD com 55 x 36 x 31, por R$ 18,00 
3) Paroli Shop, caixas vazadas em PEAD com 55,5 x 36 x 24,5, por R$ 
18,59 
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3.3 Vantagens de feiras itinerantes sobre feiras convencionais 
 

A opção por feiras itinerantes baseia-se nos seguintes aspectos: 
 
3.3.1 Possibilidade de levar a produção a locais distantes das tradicionais 
feiras permanentes 
 

Apesar das feiras permanentes distribuírem-se de forma a atender 
razoavelmente a quase todas as regiões urbanas, há locais não alcançados, cujos 
moradores ou se utilizam de lojas / supermercados que comercializem os produtos 
agrícolas, ou se deslocam por distâncias consideráveis para ter acesso a feiras com 
maior diversidade de itens ofertados. Feiras itinerantes podem chegar a tais locais 
com os produtos e a frequência adequados a obter viabilidade econômica do projeto. 
 
3.3.2 Indução da população dos locais atendidos por feiras itinerantes 
 

Várias feiras permanentes padecem do problema de não obter público 
satisfatório em alguns dias da semana, a ponto da maioria delas ou só funcionarem 
aos sábados e domingos, ou só funcionarem em sua plenitude nesses dias. Outras 
até funcionam por vários dias da semana, mas com baixas vendas e alta perda de 
produtos nos dias em que, sistematicamente, menos clientes as frequentam. Feiras 
itinerantes, ao adotarem o comparecimento a determinados locais com frequência 
regular, ou com divulgação prévias, induzem a população a preparar-se e programar-
se para comprar nas datas especificadas, o que minimiza a convivência do produtor / 
feirante com dias de baixas vendas. Evidentemente a otimização aqui descrita 
demanda um período de maturação do projeto, período no qual os participantes terão 
que adaptar a seleção dos locais e a fixação de datas de maneira a realmente 
alcançar máximos resultados. 
 
3.3.3 Alcance de um público mais numeroso e cultural e economicamente mais 
diversificado 
 

O constante deslocamento, associado ao processo de indução à programação 
(descrito no item anterior), resulta na oferta dos produtos a um número maior de 
pessoas. Somente feiras permanentes de maior porte, e com consolidação exitosa já 
alcançada, conseguem público grande, uma vez que mesmo moradores de locais 
mais distantes se deslocam a tais feiras, que já exercem forte atração. Feiras 
itinerantes, devidamente maduras, podem obter público tão grande quanto, ou até 
maior. Ainda, a diversidade cultural e econômica da população que as feiras 
itinerantes podem alcançar contribui para sustentar uma maior diversidade de 
produtos ofertados, e pode ser fundamental para o escoamento de itens menos 
aceitos (ou por questões culturais, e/ou por questões de preço) pela grande maioria 
das pessoas. 
 
3.3.4 Possibilidade de adequação dos produtos e tamanho da feira ao local 
visado 
 

Feiras itinerantes podem facilmente adequar seu tamanho, em área ocupada 
ou em volume de produtos, e os itens oferecidos de acordo com o público esperado 
no local/data. Isso também é fator de otimização dos fatores econômicos, o que induz 
ao alcance de viabilidade. 



Revista AGRO EM QUESTÃO – ISSN: 2594-5866, Ano I, número 1, Faculdade CNA.                    167 

 

3.3.5 Possibilidade de união de forças com outros eventos e outros segmentos 
econômicos 
 

Feiras itinerantes podem ser realizadas em locais e momentos nos quais 
estejam acontecendo outros eventos ou outros tipos de feiras, inclusive em horários 
noturnos, habitualmente não explorados pelos produtores rurais. Eventos que atraiam 
grande público pode ser objeto de parceria para feiras itinerantes, principalmente 
porque tais feiras têm alta capacidade de selecionar os produtos mais adequados a 
serem levados a diferentes tipos de público. Com o formato sugerido no presente 
projeto, que usa caminhão adaptado e barracas leves (de fácil e rápida 
montagem/desmontagem), mesmo públicos de eventos nos quais eventual parceria 
não se concretize podem ser explorados, naqueles casos em que a feira possa 
instalar-se no estacionamento (ou em sua borda) ou no trajeto obrigatório das 
pessoas. 
 
3.3.6 Alta capacidade como ferramenta de marketing 
 

Por suas características de atingir público numeroso e diversificado, feiras 
itinerantes são bastante propícias a divulgação de seus próprios produtos e atores, 
bem como de outras questões de interesse das entidades envolvidas no projeto. É 
alto o potencial para fixar na sociedade uma imagem positiva e forte (“top mind”) do 
SENAR. E também alta a perspectiva de obtenção de apoio financeiro de outras 
entidades interessadas nas possibilidades de marketing. 
 
3.3.7 Alternativa para produtores que já participem de feiras permanentes 
 

Nada impede que produtores já tradicionalmente instalados em feiras 
permanentes se utilizem das feiras itinerantes para melhor divulgar seu trabalho, para 
maximizar suas vendas, para prospectar novos mercados. 
 
Conclusão 
 

Com base no problema de pesquisa estabelecido nesse projeto, que consistiu 
em avaliar se o modelo de comercialização em feiras itinerantes é viável para o 
desenvolvimento econômico e social para a agricultura familiar, e considerando toda 
a base pesquisa é possível concluir que as alternativas de comercialização são, além 
de necessárias, possibilidade de acesso aos mercados comuns ou diferenciados, 
aumento de renda, formação de rede de parcerias e de capacitação dos produtores 
rurais. 

É necessário considerar também a importância de se estabelecer ações de 
incentivo ao associativismo e cooperativismo nas comunidades rurais para aumentar 
o potencial de negociação de mercadorias em maior volume e melhores preços, 
compor remessa para vendas conjuntas, gestão dos recursos e viabilização de 
estruturas para armazenamento, processamento e beneficiamento da produção, que 
poderão garantir mais competitividade e economia aos produtores. 

O objetivo geral do projeto destaca-se como prioridade importante, uma vez 
que a agricultura familiar ainda hoje enfrenta problemas de comercialização e 
escoamento de seus produtos. Sendo importante o envolvimento de instituições que 
possuem capacidade técnica e operacional de prestar o suporte necessário e que 
desenvolvam ações que permitam o empoderamento do produtor, no sentido de que 
ele desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam que ele seja 
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autônomo na gestão de sua propriedade. Sendo capaz de gerenciar sua produção, 
utilização de recursos, capacitação de mão-de-obra e comercialização. Neste 
contexto, as feiras itinerantes como proposta de ação SENAR seriam de grande valia 
para a inserção ou aproximação dos agricultores familiares num processo de 
capacitação, orientação e geração de oportunidades de desenvolvimento econômico, 
geração de renda e profissionalização da produção. 

A título de sugestão para futuros trabalhos destacam-se a pesquisa sobre as 
características de oferta e demanda de mercados locais, impacto econômico da 
comercialização de produtos agropecuários em feiras livres para os produtores rurais 
que optam por essa alternativa de comércio, volume comercializado em função da 
densidade populacional m determinada região onde as feiras livres estão difundidas.  
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El rol de las instituciones privadas en la revolución agrícola en Brasil 
 

Thiago Siqueira Masson
1
 

 
Brasil, década del 50. La agricultura del país estaba ensayando sus primeros 

pasos hacia el mercado. Los pequeños agricultores llegaron a las tierras tropicales en 
buques que zarparon a través del Atlántico. Huían de la hambruna que asoló a 
Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, la esperanza de una 
nueva vida comenzó a brotar en los campos del sur del país.  

 En la nueva tierra, empezaron a criar cerdos, aves de corral en propiedades 
no superiores a cuatro hectáreas. Gran parte de la pequeña producción se llevó a 
cabo ahí, en fincas pequeñas. Sin embargo, poco a poco, las primeras semillas de 
soya y maíz comenzaron a germinar en los paisajes de la pampa. Y la demanda de 
granos para alimentar el ganado dio a luz a la primera empresa en el campo. 

Desde entonces, el campo brasileño fue testigo de una revolución silenciosa. 
En poco más de medio siglo, la agricultura del país dejó la condición de subsistencia 
para lograr la máxima productividad en el mundo. Nietos y bisnietos de aquellos 
europeos que dieron las primeras azadas en los años 50, se convirtieron en 
responsables de una de las agriculturas más modernas en el planeta. Un récord tras 
otro, el superávit del Cerrado brasileño comenzó a abastecer a los mercados más 
exigentes del mundo. 

 Además de los recursos naturales, un cultivo de buenos factores 
institucionales ayuda a explicar el desarrollo de la agricultura en Brasil en los últimos 
50 años. Las inversiones en investigación biotecnológica adaptaron las semillas de 
clima templado del Sur a las condiciones áridas del Cerrado. Y la asistencia técnica y 
extensión rural se acercaron al productor de las nuevas tecnologías y prácticas 
agrícolas. 

Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, a su vez, consolidó las bases 
para el negocio para el campo. Unos años más tarde, la estabilización monetaria de 
los 90 generó los recursos necesarios para financiar las inversiones en las regiones 
agrícolas. 

Como parte de un círculo virtuoso, el crédito rural dio la bienvenida a la 
mecanización de las áreas planas de la región central. Por último, la reducción de la 
presión fiscal sobre el sector ha atraído a grandes empresas agrícolas al país.  

 Bajo el aspecto institucional, la organización de productores fue esencial 
para que las voces del campo llegaran a las agencias del gobierno en Brasilia. 
Todavía en los años 50, cuando la producción casi no iba más allá de las líneas de 
estado, los productores establecieron las bases de lo que sería la actual 
Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, CNA . 

 
 En poco tiempo, la institución ha demostrado ser eficaz en la defensa de los 

intereses de los agricultores. El modelo implica casi 2.000 Sindicatos Rurales y 27 
Federaciones - uno en cada Estado y el Distrito Federal. La Confederación es 
responsable de los programas nacionales e internacionales. 
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 En la práctica, la descentralización regional permite a la clase rural 
establecer su agenda de interés en todo el país. Más importante aún: se identifican 
las diferentes necesidades de los agricultores en cada micro région – de los 
pequeños agricultores de las montañas de Minas Gerais, a los grandes productores 
de soya en el Medio Oeste. 

 El sistema también paga sus propias facturas. Que no depende de los 
fondos públicos. El origen de los fondos es la cuota sindical rural - un impuesto 
parafiscal recaudadp por todos los agricultores. Se proporciona la obligación por ley 
desde principios de 1970.  

En la práctica, la independencia financiera es esencial para garantizar la 
autonomía política de todo el sistema patronal rural. Independientemente del partido 
en el poder, el cliente  hay que ser el agricultor brasileño. 

Pero la misión del sistema CNA va más allá de la representación política. A 
través de cursos y formación que ofrece el Sistema Nacional de Aprendizaje Rural 
(Senar), también trabaja para mejorar la calidad de vida en el campo. Cada año, 
realiza cursos de formación al menos para dos millones de trabajadores rurales. 

 Conservación del medio ambiente es un ejemplo de los problemas 
priorizados por el Senar. No podía ser diferente - más allá del compromiso con las 
generaciones futuras, la conservación de la biodiversidad ya es clave indispensable 
para abrir las puertas del comercio internacional de productos agrícolas. 

 Por ley, el sistema CNA no busca el beneficio. En consecuencia, no vende 
los productos de sus miembros, pero tiene un socio de larga data: el sistema 
cooperativo, que hace el papel de vendedor ambulante para los agricultores en 
Brasil. 

 En la práctica, los sindicatos funcionan como el ala política de los 
agricultores. Y las cooperativas de mover el brazo comercial. Además de aumentar el 
poder de negociación de los productores, incentivan la agregación de valor a través 
de la integración vertical de las cadenas productivas. Entran  los granos de café en 
los almacenes de las cooperativas, queda  tostado y molido, listo para los estantes de 
los supermercados. 

Al otro lado del mostrador, instituciones públicas sirven tanto a los pequeños 
productores familiares y grandes productores corporativos. La tesis de llegar de  
diferente forma a diferentes realidades productivas debe ser un pilar de la política 
agrícola de un país con dimensiones continentales. Por otra parte, el punto de 
llegada debe ser el mismo: los mercados agrícolas y la adición de valor. 

El hecho es que las instituciones públicas y privadas merecen un capítulo 
especial en la historia de la revolución agrícola en Brasil. Desde la llegada de los 
primeros colonos en los años 50, con el desarrollo de uno de los sectores agrícolas 
más modernos del mundo,  hay numerosas lecciones sobre el desarrollo de las zonas 
rurales.  

 Por otro lado,  la historia reciente ha demostrado que las estrategias 
exclusivamente ideológicas no desarrollan las áreas rurales de un país - ya sea, 
conquistar el espacio en el mercado internacional de productos agrícolas. 

 


