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Resumo 

 
Esse trabalho tem como objetivo evidenciar que a inovação na agropecuária depende de um 

alicerce de conhecimento público e oportunidades tecnológicas que vêm capacitando os agentes 

produtivos a acumular conhecimento, tornando o Brasil um exemplo de excelência e de 

competitividade na produção agrícola. Para tanto, o trabalho fará uma revisão das principais 

teorias econômicas de inovação tecnológica, bem como apresentará um breve histórico da 

produção agrícola no Brasil, da história do milho no Paraná e da soja no Mato Grosso e suas 

relevâncias para a economia nacional. Para avaliar esse processo de inovação tecnológica no 

campo (à luz das teorias apresentadas), calcular-se-á a eficiência econômica agrícola do milho 

nos municípios de Londrina e Campo Mourão no Paraná e da soja nos municípios de Primavera 

do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso. 

 

Palavras Chaves: Tecnologia, Inovação, Eficiência Economia, Agronegócio. 

  



 

 

Abstract 

 

This work has as main objective to show that innovation in agriculture depends on a foundation 

of public knowledge and technological opportunities that have enabled productive agents to 

accumulate knowledge, making Brazil an example of excellence and competitiveness in 

agricultural production. 

Therefore, this work will review the main economic theories of technological innovation, as 

well as present a brief history of agricultural production in Brazil, the history of corn in Paraná 

and soybean in Mato Grosso and its relevance to the national economy. To evaluate this process 

of technological innovation in the field of agriculture (in the light of theories presented), the 

economic efficiencies of corn in the county of Londrina and Campo Mourão in Paraná and 

soybean in the county of Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis and Sorriso no Mato 

Grosso are computed. 
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INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, a humanidade está atravessando um momento de transformação em que se 

vive uma grande divisão. Por um lado, as pessoas vivem tempos singulares de grande 

prosperidade, vida longa saudável, tecnologias disponíveis associadas ao acesso à informação 

e ao conhecimento e crescimento do nível de educação. Por outro lado, descobrem-se vários 

riscos ao planeta, níveis altos de pobreza, enfermidades e necessidades de melhoria da 

qualidade da educação. 

O mundo contemporâneo e a globalização direcionam-nos a uma busca por uma 

economia mais sustentável e mais justa. Nesse cenário, a Bioeconomia ganha força e 

visibilidade porque a sustentabilidade passou a ser prioridade na sociedade com o aumento da 

demanda por alimentos. 

A Bioeconomia é um ramo da atividade humana que declara unificar os setores da 

economia, valendo-se de recursos biológicos (seres vivos) para oferecer soluções eficazes e 

concretas para os grandes desafios - como as mudanças climáticas, a substituição de insumos 

de origem fóssil, a segurança alimentar e a saúde da população (Embrapa, 2014). 

O Brasil é líder no grupo de países chamados megadiversos, que são aqueles que 

abrigam a maioria das espécies da Terra. Por isso, o país tem uma grande chance de ocupar 

também o topo do ranking de bioeconomia do mundo, desenvolvendo conhecimento e 

explorando o potencial da biotecnologia. 

Posto que os focos são a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar, cada vez mais os 

desenvolvimentos em tecnologia da informação terão uma característica estratégica e política 

para o Brasil e para o mundo. No relatório elaborado pela National Science Foundation dos 

Estados Unidos da América, Converging Technologies for Improving Human Performance 

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science, foi apontada 

como o maior potencial de futuro para a humanidade nos próximos 20 anos a associação entre 

a nanotecnologia, a tecnologia da informação, a biotecnologia e a ciência cognitiva (Roco; 

Bainbridge, 2002). 

Nesse contexto, os itens cruciais para o desenvolvimento da Bioeconomia estão 

relacionados principalmente às questões que envolvem: Investimento em P&D (Pesquisa e 

Desenvolvimento) Público e Privado; Recursos Humanos Qualificados; Propriedade 

Intelectual; Regulamentação; Modelo de Negócio e; Atitude Social. De modo direto, a 

agropecuária está relacionada à bioeconomia e às suas aplicações no campo, tais como sistemas 

https://www.sinonimos.com.br/caracteristica/
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de irrigação inteligente, agricultura de precisão envolvendo a aplicação de inteligência 

embarcada, automação e rede de sensores locais para mapeamento de solos, monitoramento de 

doenças e de variáveis meteorológicas. Além dessas aplicações, existem as atividades de 

sensoriamento remoto, visando obter mais dados sobre a produção e os aspectos ambientais e 

climáticos, e programas de inteligência artificial são usados para diagnósticos de problemas na 

produção animal e vegetal. Satélites meteorológicos mapeiam o globo terrestre, auxiliando a 

compreensão do clima e dos riscos climáticos à produção, além de técnicas de bigdata e a 

Internet das Coisas e a introdução de uma nova era de tecnologia agrícola por meio do conceito 

da Agricultura 4.0 (Agro 4.0), também chamada de agricultura digital em uma clara referência 

à Indústria 4.0. Essa inovação teve início na indústria automobilística alemã e, agora, conquista 

fábricas de diversos segmentos devido à completa automatização proporcionada aos processos 

produtivos (VDMA Verlag, 2016), ao emprego de métodos computacionais de alto 

desempenho, à rede de sensores, à comunicação máquina para máquina (M2M), à conectividade 

entre dispositivos móveis, à computação em nuvem (Cloud Computer), aos métodos e soluções 

analíticas para processar grandes volumes de dados e construir sistemas de suporte para a 

tomada de decisões de manejo, entre outros fatores. Por conseguinte, é de suma importância 

que a inovação venha a contribuir para a eficiência no uso de insumos, para a redução de custos 

com mão de obra, para melhorar a qualidade do trabalho e a segurança dos trabalhadores e para 

diminuir os impactos ao meio ambiente. (Embrapa, 2014). 

Na perspectiva estratégica e política para o Brasil e para o mundo, confirma-se que, nos 

últimos 20 anos, a participação do setor do agronegócio vem sendo em média 24,3% do PIB 

brasileiro, destacando-se os anos de 2002 e 2003 como os maiores índices históricos do PIB no 

período entre 1997 e 2016, com 29,5% e 30,4%, respectivamente. Mesmo em anos de crise 

histórica no Brasil, como 2014, 2015 e 2016, a participação do agronegócio no PIB Brasil foi 

nesta ordem de 19,1%, 20,5% e 22,8%. Correlativamente, podem-se destacar também as 

participações nas produções e exportações dos cultivos de milho e de soja no Brasil. A produção 

de milho no Brasil, por exemplo, foi de 64,97 e de 81 mil toneladas e as exportações foram de 

19,30 e de 23 mil toneladas de grãos, enquanto a produção de soja foi de 97,96 e de 114 mil 

toneladas e as exportações foram de 54,51 e de 68 mil toneladas de grãos, no momento em que 

o crescimento do PIB do Brasil foi de 0,50%, -3,55% e -3,46 nos anos 2014, 2015 e 2016. 

(CEPEA, 2018). 

Dito isto, este trabalho fará uma revisão das principais teorias econômicas 

evolucionistas, demonstrando que as atividades científicas e tecnológicas são fortes atributos 
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no papel de fatores econômicos. Tal processo percorre desde a pesquisa até os esforços 

tecnológicos relativos à produção, passando pelas trajetórias tecnológicas, com o propósito de 

redução de custos e aumento de produção. Logo, por meio da aplicação do uso de tecnologia 

pelos agentes produtores do agronegócio, o escopo é demonstrar que as inovações de produtos, 

processos e formas de organizações da produção vêm resolvendo problemas. 

Neste sentido, o presente trabalho buscará evidenciar a magnitude de relevância da 

produção no setor de agronegócio,  por meio de pesquisa com diferentes tecnologias de plantio 

aplicadas no campo que afetam o processo produtivo agrícola, a partir da avaliação dos custos 

de produção, das quantidades produzidas, das áreas plantadas e da eficiência de produção em 

relação à utilização dos insumos e do capital físico e humano.  Para tanto, foram destacados o 

cultivo do milho no Paraná e da soja no Mato Grosso, com 7,9% e 21,9%, respectivamente dos 

valores brutos da produção agrícola e dos grãos no Brasil em 2016. (Embrapa/SGI. 2017). O 

Paraná vem contribuindo com 23% da produção de milho no Brasil desde 1976/77 e o Mato 

Grosso com 25,05% da produção de soja no Brasil desde 1976/77(Conab, 2018). Os processos 

produtivos que serão analisados são: Do milho nos municípios de Londrina e Campo Mourão 

no Paraná e de soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso 

no Mato Grosso.  

Por meio de análises descritivas, avaliam-se e são consideradas as produções mais 

eficientes ao longo do tempo de acordo com as diferentes tecnologias de plantios no campo 

empregadas, comparando a produção com os custos totais de produção entre os períodos de 

1997 e 2016. Outrossim, avalia-se, também, as correlações mais eficazes entre os custos e a 

produtividade, as correlações entre custos de operação com máquinas e mão de obra e as 

correlações entre os custos de insumos químicos e mão de obra.  

Os dados e metodologias utilizadas nesse trabalho serão coletados por meio das bases 

de dados da CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento – e do sistema SIDRA do IBGE 

– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Produção Agrícola Municipal (PAM), onde 

são encontrados os dados de custos por tecnologia de plantio, quantidade produzida e área 

plantada. A concentração do estudo será entre os anos de 1997 e 2016. Esses serão os principais 

estímulos para organizar o esforço de produzir esse trabalho e propor uma análise descritiva 

dos processos ocorridos nos anos mais recentes, sobretudo no que tange aos aspectos 

econômicos produtivos.  

Essa pesquisa está organizada em capítulos. No Capítulo 1, descreve-se a evolução do 

agronegócio no Brasil, sintetizando a essência agroprodutiva em região tropical e vales fluviais, 
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iniciando com os nativos indígenas, passando pela colonização dos portugueses, depois com a 

demanda de madeira para os dormentes e de carvão na manutenção e construção de ferrovias, 

as revoluções industrial e química e os investimentos nos setores privado e público em 

tecnologia na agropecuária no século XIX. Em seguida, explica-se a herança recebida pela 

Embrapa do DNPEA e seus pesquisadores: 11 institutos, 70 estações experimentais, mais de 

1.040 projetos de pesquisa em execução e 130 convênios com entidades públicas e privadas, 

concebendo o surgimento da biotecnologia por meio de pesquisas que permitiram o uso de 

sementes híbridas e melhoradas e, finalmente, algumas inovações mais recentes em “As 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) da Embrapa” que prometem alavancar as 

pesquisas na agropecuária gerando novas AgroTIC, tais como sistemas de informação 

geográfica (SIG), sistemas baseados em conhecimento, sistemas de suporte à decisão e modelos 

que são incorporados em novas tecnologias empregadas no campo. Nesse mesmo Capítulo, é 

descrita, ainda, a história do cultivo do milho no mundo, no Brasil e no Paraná e a história do 

cultivo da soja no mundo, no Brasil e no Mato Grosso. 

O Capítulo 2 trata do Referencial Teórico. São abordados os conceitos e as teorias 

Schumpeteriana, nos quais se incorporam aspectos modernos, como as inovações tecnológicas. 

Em seguida, a discussão concentra-se nas Teorias Evolucionistas: Inovação para Schumpeter e 

os Neoschumepeterianos, em que se destacam os princípios das Teorias Evolucionistas e a 

trajetória da Inovação Tecnológica na Atividade Agrícola. 

No Capítulo 3, serão detalhados todos os procedimentos metodológicos, começando 

pelos conceitos e medidas das principais palavras-chave, fórmulas e equações. A seguir, é 

explicada a metodologia da Conab, sobre as tecnologias de plantios e como se compõem os 

custos de produção agrícola para esses dois cultivos. Na metodologia de cálculo da Conab estão 

contidos todos os itens de dispêndio assumidos na produção, sendo eles explícitos ou não, desde 

a preparação e a correção do solo até a fase inicial de comercialização do produto. Para o cálculo 

dos custos relacionados a uma determinada cultura, por exemplo, para o milho, a metodologia 

considera as características da unidade produtiva, a diversidade dos padrões tecnológicos e os 

preços dos fatores utilizados (Conab, 2010). 

No Capítulo 4, apresenta-se a análise de discussão dos resultados. Essa seção é iniciada 

com a discussão de dados de produção, custos e eficiência econômica do cultivo do milho nos 

municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná, consolidado por tecnologia de plantio e, 

logo após, os dados de produção, custos e eficiência econômica do cultivo de soja nos 

municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso, 
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consolidado por tecnologia de plantio. Nos dois cultivos também se apresentam as estatísticas 

descritivas das variáveis e a exposição das medidas de eficiências, bem como as interpretações 

e análises delas decorrentes. No final, é oferecida uma conclusão dos resultados das fórmulas e 

equações alcançadas. 

O Capítulo 5 organiza a conclusão geral da pesquisa e suas principais considerações. 

Capítulo 1 - A Evolução do Agronegócio no Brasil 
 

1.1. A Agropecuária Brasileira 

 

A agropecuária brasileira foi formada por colonizadores, por meio de espécies animais 

e vegetais trazidos, juntamente com os povos aqui existentes ou que aqui foram forçados a 

trabalhar, desenvolvendo, dessa maneira, uma abundante e diversificada atividade 

agroprodutiva nesta região tropical. Os ciclos da agropecuária brasileira (os ciclos do pau-brasil, 

da cana-de-açúcar, do tabaco, do gado, do café, do cacau, da borracha e, mais recentemente, da 

soja, das aves, dos suínos e, de novo, da cana-de- açúcar – agora como produtora de 

combustível) são os ciclos que fomentaram o desenvolvimento do que hoje é a nação brasileira 

(Embrapa, 2010). 

A agricultura primitiva praticada em Pindorama (Terra das Palmeiras, na linguagem 

tupi), nome dados pelos índios que viviam aqui antes de Cabral, é encontrada em sítios 

arqueológicos localizados em todas as regiões brasileiras. Os vales fluviais onde se 

encontravam alguns desses sítios eram regiões atrativas para o homem primitivo por várias 

vantagens competitivas, tais como a água, a facilidade para a pesca, a terra úmida e fértil para 

o plantio e para a confecção de vasos e outros utensílios, além de serem pontos estratégicos 

para os caçadores, por atraírem animais para o bebedouro (Embrapa, 2010). 

Os primeiros habitantes do Planalto Central, de aproximadamente 10 mil anos atrás, 

viviam em grupos basicamente de caça, pesca e coleta de frutos, visto que o Cerrado possuía 

oferta de frutos em alguns períodos do ano. Quando o Brasil foi descoberto, estima-se que 

existiam cerca de duas mil nações e/ou tribos. Esses povos indígenas eram tribos seminômades 

que viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura itinerante. Os indígenas coletavam 

espécies arbóreas ou arbustivas para a extração de madeiras, fibras e óleos, matéria-prima para 

o preparo de medicamentos que eram feitos de sementes, raízes, folhas ou cascas. Como viviam 

do extrativismo, esses povos migravam sempre que os recursos vegetais e os advindos da caça 

e da pesca esgotavam-se na área ocupada. Para os índios, o pau-brasil era somente um dos 
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milhares de árvores existentes na floresta tropical, mas para os portugueses chegados à terra 

recém-descoberta, esta árvore, junto com plumas e outras novidades, como as pimentas e os 

papagaios, compunham os principais atrativos.  Na Europa, o corante obtido da madeira de pau-

brasil (a brasilina) foi utilizado pela indústria têxtil como alternativa aos corantes vermelhos. 

Para a extração do pau-brasil, os portugueses usavam a mão de obra indígena.  

A culinária do Brasil é reconhecidamente multiétnica porque temos elementos de várias 

culturas mescladas para produzir um complexo conjunto de alimentos cujas origens não são 

comuns. A diversidade regional da cuisine brasileira reflete, em grande parte, as influências dos 

costumes europeus, portugueses, de religiões diferentes, de africanos e de indígenas das mais 

variadas etnias, modificada, enriquecida ou empobrecida, mas jamais permanecendo estática. 

Produtos alimentares de várias partes do mundo vieram somar-se à abundante variedade de 

alimentos encontrados no Brasil, enriquecendo a culinária brasileira (Embrapa, 2010). 

No final do século XIX, havia muita demanda de madeira para os dormentes e de carvão 

para a manutenção e construção de ferrovias em São Paulo, muito importantes por conta do 

transporte do café do interior do Estado. Para suprir a escassez dessa matéria prima, a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro criou dezoito hortos florestais, em Rio Claro, Jundiaí, 

São Carlos e outras cidades paulistas (Embrapa, 2010). 

No século XX, entre 1900 e 1999, a sociedade brasileira confrontou-se com a invasão 

tecnológica nas cidades e nos campos. Carros, caminhões, aviões, rádios, telefones, televisores, 

celulares, geladeiras, fogões, antibióticos, pesticidas, pivôs-centrais, colheitadeiras e 

computadores, entre outras invenções, passaram a ser elementos comuns no cotidiano das 

pessoas. Sem dúvida, a revolução tecnológica permitiu que grande parte dos indivíduos tivesse 

acesso a inovações técnicas sofisticadas e a custos reduzidos – a popularização tecnológica 

(Embrapa, 2010). 

A Revolução Industrial e Química do século XIX foi o primeiro impacto nas mudanças 

sociais, mesmo que tenham sido mais lentas e menos abrangentes quanto ao universo dos 

beneficiários. No topo da pirâmide dessas mudanças, no final do século passado (século XX), 

tivemos a tecnologia da informação e a "internetização". A agropecuária brasileira também não 

ficou isenta dessas mudanças. Os investimentos nos setores privado e público em tecnologia, 

na agropecuária, expandiram ainda mais os recursos naturais e aumentaram significantemente 

as áreas para a produção agrícola e industrial. Investiu-se na capacitação e na formação de 

pessoal técnico e em pesquisa de ponta para solucionar os gargalos da produção agrícola nos 

trópicos.  
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Em 1964, o Brasil focou na agropecuária que levou à busca da eficiência tecnológica, 

propiciando maior produtividade da terra e do trabalho e, com isso, maior rentabilidade ao 

capital. O Decreto nº. 68.593, de 6 de maio de 1971, modificou a estrutura do Ministério da 

Agricultura e estabeleceu que o Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária (DNPEA) 

teria a função de planejar, programar, coordenar, controlar e avaliar atividades de pesquisas 

pedológicas, fitotécnicas, zoopatológicas, de engenharia rural e de tecnologia aplicada. 

Também teria a função de transferência de tecnologias geradas pelos órgãos executores por 

intermédio de sua estrutura descentralizada, em que se incluíam dez institutos. O DNPEA, em 

1972, divulgou os Programas Especiais de Pesquisa Agropecuária (PEPA) com o objetivo de 

estimular os trabalhos com arroz, feijão, milho, sorgo, soja e bovinos. Em 26 de abril de 1973, 

foi criado o Sistema Brasileiro de Pesquisa Agropecuária (SBPA) e a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A Embrapa herdou o DNPEA com seus pesquisadores, 11 

institutos, 70 estações experimentais, mais de 1.040 projetos de pesquisa em execução e 130 

convênios com entidades públicas e privadas. O objetivo da Embrapa foi o de centralizar a 

pesquisa agropecuária em todo o território nacional e, ao mesmo tempo, o planejamento, a 

organização e a execução da pesquisa, deixando que o enfoque fosse apenas por disciplina para 

abranger os produtos e a ecorregião com uma perspectiva sistêmica que mescla modernos 

insumos químicos, biológicos e mecânicos com o ambiente produtivo (a terra, o clima, o saber 

dos agricultores), de forma a obter o melhor sistema de produção para cada produto.  

A Embrapa, em conjunto com as organizações estaduais de pesquisa agropecuária 

(OEPAs) e outras instituições, vem apoiando o desenvolvimento da agropecuária brasileira, 

oferecendo diversos produtos, tecnologias e serviços adaptados aos diferentes biomas, além da 

preocupação com a qualidade do produto e com a sustentabilidade ambiental, social e 

econômica, fazendo com que o portfólio de projetos se torne balanceado entre programas 

produtivistas e conservacionistas de pesquisa. 

As ciências básicas e aplicadas dos últimos 200 anos propiciaram mais conhecimento 

dos solos, das plantas e do meio ambiente e, por consequência, saltos radicais, como o 

desenvolvimento e a melhor compreensão dos adubos químicos, o melhoramento vegetal e 

animal que cria cultivares e raças e os agrotóxicos. Tais desenvolvimentos são usados 

eficientemente no combate a pragas e doenças, no entanto, em meados do século passado, essas 

transformações tecnológicas na agropecuária alteraram significativamente a produtividade 

agrícola.  
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O surgimento da biotecnologia permitiu o uso de sementes híbridas e melhoradas.  A 

moderna indústria de biotecnologia, a partir dos anos 1970, com o desenvolvimento da biologia 

molecular que se firma em meados da década de 1990 a partir da manipulação genética de 

plantas e organismos vivos, veio para apoiar o desenvolvimento da agropecuária, por meio, por 

exemplo, de marcadores moleculares que auxiliam no desenvolvimento de novas cultivares; de 

técnicas imunológicas, como a ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay), um tipo de 

teste imunoenzimático que auxilia os patologistas a detectarem a presença de patógenos em 

animais e plantas; e da cultura de tecido utilizada em diversos cultivos, de alho a eucalipto, para 

a multiplicação de plantas in vitro. Algumas inovações mais recentes em “As tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) da Embrapa” prometem alavancar as pesquisas na 

agropecuária gerando novas AgroTIC, tais como sistemas de informação geográfica (SIG), 

sistemas baseados em conhecimento, sistemas de suporte à decisão e modelos que são 

incorporados em novas tecnologias empregadas no campo.  

A tecnologia do GPS (Global Positioning System) é empregada em propriedades 

agrícolas otimizando a adubação, evitando gastos desnecessários e agredindo menos o meio 

ambiente. Dentre outras importantes aplicações no campo, destacam-se: os sistemas de 

irrigação inteligente, a agricultura de precisão envolvendo a aplicação de inteligência 

embarcada, a automação e redes de sensores locais para mapeamento de solos, o monitoramento 

de doenças e de variáveis meteorológicas e as atividades de sensoriamento remoto visando obter 

mais dados sobre a produção e aspectos ambientais e climáticos. Programas de inteligência 

artificial são usados no diagnóstico de problemas na produção animal e vegetal. Satélites 

meteorológicos mapeiam o globo terrestre, auxiliando na compreensão do clima e dos riscos 

climáticos à produção.  

A Agro 4.0, também chamada de agricultura digital, emprega métodos computacionais 

de alto desempenho, rede de sensores, comunicação máquina para máquina (M2M), 

conectividade entre dispositivos móveis, computação em nuvem (Cloud Computer), métodos e 

soluções analíticas para processar grandes volumes de dados e construir sistemas de suporte a 

tomada de decisões de manejo. Além disso, contribui para elevar os índices de produtividade, 

de eficiência no uso de insumos, de redução de custos com mão de obra e para melhorar a 

qualidade do trabalho e a segurança dos trabalhadores e diminuir os impactos ao meio ambiente. 

O projeto engloba a agricultura e a pecuária de precisão, a automação e a robótica agrícola, 

além de técnicas de bigdata e a Internet das Coisas.  
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À luz da economia, Rezende (1986, 1988, 1989b apud Bragagnolo e Barros, 2013) em 

uma série de artigos da década de 1980, enfatizou o comportamento da agropecuária nos ciclos 

econômicos brasileiros. Considerando a situação de que a recessão ocorrida nos anos 1980 não 

abalou a agropecuária na mesma intensidade que a indústria nacional, o autor buscou uma 

interpretação para este bom desempenho da agropecuária em relação às flutuações ocorridas na 

economia brasileira. Baseado nas teorias propostas por Schultz (1945 apud Bragagnolo e 

Barros, 2013) e Johnson (1950 apud Bragagnolo e Barros, 2013), o principal motivo 

apresentado por Rezende foi que o baixo desempenho da economia como um todo reduziu o 

nível de emprego, impactando o custo de oportunidade marginal do trabalho. Assim, motivado 

pela estabilidade do emprego rural, foi possível elevar a produção agrícola.  

A situação era contrária, ainda conforme Rezende (1986 apud Bragagnolo e Barros, 

2013), nos anos 1970: a economia apresentava resultado alto, o que acabava por elevar o custo 

de oportunidade marginal do trabalho, reduzindo a oferta agrícola, principalmente, sob a 

pequena produção. Para o autor, a maior parte dos produtos de mercado interno, até 1985, era 

produzida pelos pequenos e médios produtores, desta forma, as flutuações da economia e do 

trabalho rural levariam a uma variação maior na produção dos bens voltados para o mercado 

interno durante os anos 70.  

Nos anos 1980, o aumento do número de pequenos proprietários e arrendatários 

explicou o aumento da quantidade ofertada de produtos de mercado interno, conforme Rezende 

(1988 apud Bragagnolo e Barros, 2013). Investimentos e capital são fatores importantes para 

qualquer atividade produtiva. No caso da agropecuária brasileira, o aumento de disponibilidade 

de crédito público foi um fator chave nas décadas de 70 e 80, conforme Alves e Araújo (2002 

apud Bragagnolo e Barros, 2013), logo, esse fator influenciou, certamente, as decisões de 

investimento dos agricultores. Porém, a partir do final da década de 80, houve mudanças que 

reduziram essa abundância de crédito, segundo Barros (1999 apud Bragagnolo e Barros, 2013) 

e Ferreira Filho e Costa (1999 apud Bragagnolo e Barros, 2013), e alteraram a dinâmica de 

investimentos de recursos na agropecuária brasileira. 

De acordo com Gasques e Bastos (2003), o crédito de investimento foi baixo durante os 

anos 80 e parte dos anos 90; nessa época, as taxas de inflação eram extremamente elevadas. 

Porém, no final dos anos 90 e início de 2000, o aumento da oferta de crédito para investimentos, 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), facilitou a expansão 

da demanda dos maquinários agrícolas e outros bens de capital na agropecuária por meio de 

incentivos do Governo, como o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 
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Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota). Da-Rocha e Restuccia (2006 apud 

Bragagnolo e Barros, 2013) atribuíram os ciclos econômicos agrícolas como centrais em 

relação à economia como um todo.  

Conforme Da-Rocha e Restuccia (2006 apud Bragagnolo e Barros, 2013), há diferenças 

relevantes nos ciclos econômicos dos diferentes países que poderiam ser explanadas pelos 

ciclos agrícolas e pela importância da agropecuária na economia. Para os autores, os países que 

possuem relevante participação da agropecuária na economia sentem maior variação no 

produto, menor variação no emprego e baixa correlação entre emprego e produto.  

1. Da-Rocha e Restuccia (2006 apud Bragagnolo e Barros, 2013) explicam que a 

agropecuária tem relações distintas com as variáveis que a afetam em relação ao resto 

da economia e possui resultado pouco compatível com os ciclos econômicos agregados. 

Devido a estas características singulares, os autores ajustaram um modelo de dois 

setores de natureza RBC (real business cycles) e chegaram a um resultado que aponta 

que um aumento de 2% para 30% na participação da agropecuária no PIB aumenta a 

flutuação do produto da economia em quase 40%. Do mesmo modo, à luz da economia, 

destacam-se alguns números da relação da agropecuária com a economia. Em 2050, 

avalia-se que o mundo terá 9 bilhões de pessoas (são 7 bilhões atualmente). A população 

aumenta e, consequentemente a expectativa de vida e o poder de compra também 

aumentam, o que demandará mais água, energia, alimentos e fibras. Isso tudo em um 

cenário de mudanças climáticas que pode limitar a produção. Com isso, o resultado é: 

entre hoje e 2050, a população deverá crescer mais de 30%, resultando em mais 2,3 

bilhões de pessoas para alimentar. 

2. Calcula-se que, em 2050, a produção agrícola necessitará ter um aumento global de 

70%, e quase 100% nos países em desenvolvimento, para alimentar a crescente 

população, excluindo a demanda adicional por culturas como matéria-prima para 

biocombustível (FAO, 2009). 

3. A agropecuária brasileira é composta em mais de 300 espécies de cultivos e exporta 

para o mundo 350 tipos de produtos que chegam a 180 mercados do planeta. O Brasil é 

um grande produtor de grãos, de carne e de frutas, e o setor agropecuário contribui com 

22,5% do PIB e 37% da força de trabalho. 

No Quadro 1, pode-se verificar os milhões de toneladas produzidos de produtos 

agropecuários em 2016, fortalecendo e suportando a economia brasileira tanto no consumo 
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interno como na exportação, resultando em um aumento de 2% para 30% na participação da 

agropecuária no PIB. 

Quadro 1 - Produção Brasileira 

Tipo MILHÕES DE TONELADAS (2016) 

GRÃOS 219,14 

FRUTAS 43,8 

CARNES 26,35 

LEITE 35,17 litros 

Fonte: IBGE, Cepla, Conab, CNA Brasil. Fonte referência: Embrapa/SGI - março/2017 

 

O mesmo ocorre sobre alguns números da relação da agropecuária com a economia, 

quando se fala dos valores brutos da produção agrícola e dos grãos, de acordo com o Quadro 2:  

Quadro 2 - Valor bruto da produção brasileira em 2016 (US$ 156,42 bilhões) 

Tipo Percentual (%) 

Soja 21,9% 

Bovinos 14% 

Frango 10,5% 

Cana-de-açúcar 10,1% 

Milho 7,9% 

Leite 5,2% 

Ovos 2,6% 

Café 4,8% 

Suínos 2,7% 

Banana 2,9% 
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Tipo Percentual (%) 

Outros 17,5% 

Fonte referência: Embrapa/SGI. 2017  

Nota: Câmbio/média 2016 = 3,4901 

  

Finalizado o detalhamento da evolução do agronegócio no Brasil, partiremos para a 

história dos cultivos do milho e da soja que são objetos de estudo desse trabalho. Dessa maneira, 

conta-se a história do cultivo do milho e da soja no mundo, no Brasil e em seus respectivos 

estados, milho no Paraná e soja no Mato Grosso. 

 

1.2. A História do Cultivo do Milho  

 

1.2.1. No Mundo 

O milho contribui para a história alimentar mundial há mais de sete mil anos. Esse 

cultivo tem seus primeiros registros nas ilhas próximas ao litoral mexicano, no entanto, o cultivo 

espalhou-se muito rápido em todo país. Uma vez expandido no México, o grão se consolidou 

como produto nos países da América Central, nos quais encontrou o clima propício para o seu 

cultivo, como no Panamá, e também pela América do Sul, passando a ser a alimentação básica 

de várias civilizações importantes ao longo dos séculos. A título de exemplo, os Olmecas, os 

Maias, os Astecas e os Incas reverenciavam o cereal na arte e na religião (Aprosoja, 2018). 

Na América do Sul, mais exatamente no sul do Peru, grânulos de milho foram vistos há 

quatro mil anos, apresentando pelo menos 40 séculos de cultivo do alimento por essa região do 

continente. Com a colonização do continente americano e as grandes navegações que ocorreram 

durante o século XVI, o milho espalhou-se para outras partes do mundo, transformando-se em 

um dos primeiros itens na cultural mundial. Com a vinda de Colombo ao continente americano, 

o milho foi levado para a Europa e consolidou-se como fonte alimentar das populações mais 

modestas. Dado que esse alimento foi usado como alimento para os povos mais humildes e 

como ração animal, o cereal era discriminado pela elite europeia (Aprosoja, 2018). 

O milho, como alimento, fortalece-se com a capacidade de se transformar em farinha, 

flocos, pastas, entre outros derivados, mas ele é também usado largamente na indústria como 

ingrediente básico para processos industriais, sendo o produto base para a produção de artigos 
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como amido, azeite e proteínas, bebidas alcoólicas, edulcorantes alimentícios e combustível, 

elementos espessantes e colantes (Aprosoja, 2018) 

1.2.2. No Brasil 

No Brasil, os índios cultivavam o milho mesmo antes da chegada dos portugueses, 

inclusive o grão já era um dos principais alimentos de sua dieta. Com a vinda dos colonizadores 

para o Brasil, há mais de 500 anos, o milho passou a ser mais consumido e passou a ser integrado 

como hábito alimentar na população. O milho é matéria-prima principal de vários pratos da 

culinária brasileira como canjica, cuscuz, polenta, angu, mingaus, pamonhas, cremes, bolos, 

pipoca ou, simplesmente, milho cozido. Nos dias de hoje, somente cerca de 5% de produção 

brasileira destina-se ao consumo humano, a maior parte de sua produção é utilizada na 

alimentação de animais (Aprosoja, 2018. FIESP, 2018).  

1.2.3. No Paraná 

O milho no Brasil era uma cultura típica do período de primavera-verão (Milho Verão), 

com a semeadura das lavouras sendo realizadas entre os meses de agosto e novembro conforme 

Fancelli e Dourado Neto, (2000 apud Embrapa, 2018, e Fornasieiri Fiilho, 2007 apud Embrapa, 

2018). Porém, o cultivo extemporâneo do milho iniciou-se em meados da década de 1970, no 

município de Floresta, Região Norte do Paraná, e foi ganhando seguidores, apesar de ser um 

cultivo de alto risco, em função das condições climáticas que prevalecem no período de outono-

inverno, conforme Grodzki et al., (1996 apud Embrapa, 2018) e Gonçalves et al. (2002 apud 

Embrapa, 2018). Esse cultivo no período outono-inverno surgiu por causa das geadas severas 

na década de 1970 e, principalmente, em 1975, quando dizimou as lavouras cafeeiras do Estado, 

de acordo com Parmenter (1976 apud Embrapa, 2018) e Hamilton e Tarifa (1978 apud 

Embrapa, 2018), e com as culturas de inverno como o trigo, de acordo com Gerage e Bianco 

(1990 apud Embrapa, 2018). Como o cultivo do milho é tipicamente uma espécie de semeadura 

de verão, a semeadura implantada no final da época normal, no período de outono-inverno, faz 

com que as plantas tenham seus atributos fitotécnicos alterados pelas limitações climáticas nos 

estágios avançados de desenvolvimento, principalmente pela disponibilidade hídrica, de 

radiação solar e de temperatura, como citado por Durães et al. (1995 apud Embrapa, 2018), 

Gonçalves et al. (2002 apud Embrapa, 2018), Shioga,(2009) e Shioga et al. (2012 apud 

Embrapa, 2018). Em decorrência das condições climáticas do período de outono-inverno, os 

agricultores realizavam mínimos investimentos nas lavouras, empregando baixo nível 

tecnológico, o que resultava em baixas produtividades (Vilhegas et al., 2001 apud Embrapa, 

2018), e cultivavam, na maioria das vezes, com sementes de “paiol”, adubação residual da 
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cultura de verão e controle mecânico de plantas daninhas (Gerage e Bianco, 1990, apud 

Embrapa, 2018).  

Neste contexto, surgiu a popularização, entre os agricultores, do termo “Milho Safrinha” 

que, desde o início, tem sido considerado uma atividade agrícola de elevada vulnerabilidade 

(Embrapa, 2012a). Porém, com a intensificação do cultivo da soja no período de verão 

(Embrapa, 2011) e com o abandono do cultivo do trigo por grande parte dos agricultores 

paranaenses (Gerage e Bianco, 1990), o Milho Safrinha tornou-se a melhor opção de cultivo 

pelos agricultores para o período de outono-inverno (Fornasieiri Filho, 2007 apud Embrapa, 

2018), observando-se assim, no início da década  de 90,  um grande avanço no nível tecnológico 

empregado, incluindo a utilização de híbridos simples e de ciclos precoces e adaptados às 

condições climáticas do período de outono-inverno (Fornasieiri Filho, 2007 apud Embrapa, 

2018). Ao longo dos anos, observou-se um crescimento vertiginoso na produção paranaense de 

milho graças à incorporação de novas tecnologias no processo de produção desse sistema de 

cultivo, destacando-se a participação do Milho Safrinha no abastecimento de milho no Paraná, 

com expressiva superioridade sobre o Milho Verão, a partir do ano de 2007, sendo atualmente 

71% da área cultivada com milho no Paraná de Milho Safrinha (Embrapa, 2018). 

 

1.3.A História do Cultivo da Soja 

 

1.3.1. No Mundo 

A soja, como alimento, data de mais de cinco mil anos atrás. O primeiro a mencionar o 

grão foi o imperador chinês, considerado o “pai” da agricultura chinesa, Shen-nung. A produção 

de tofu (leite de soja coalhado), já nos anos 200 a.C., usava como matéria prima o grão da soja, 

fundamento de importância cultural e nutricional para os chineses. Nessa época, também, a soja 

tinha papel importante como uma espécie de moeda porque era vendida à vista ou trocada por 

outras mercadorias. A soja possui um cultivo muito diferente ao de cinco milênios atrás: eram, 

então, plantas rasteiras que se produziam nas margens dos rios e dos lagos, como uma soja 

selvagem. O processo de “amestração”, datado do século XI a.C., foi feito por meio dos 

cruzamentos naturais por cientistas chineses, época em que a soja era avistada na região oriental 

do Norte da China, onde se cultivava trigo de inverno (Aprosoja, 2018). 

No ocidente, a soja teve adoção lenta como alimento. No século XVIII, estudos feitos 

por pesquisadores europeus, iniciaram-se por meio dos brotos de soja como matéria-prima para 

a produção de óleo e nutriente animal. Entretanto, seu cultivo comercial só começou nos 
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primeiros anos do século XX, pelos Estados Unidos, e o grão só chamou a atenção das indústrias 

mundiais na segunda década do século XX pelo teor de óleo e pela proteína do grão. Em 1921, 

foi fundada a American Soybean Association (ASA), como o marco da consolidação da cadeia 

produtiva da soja em esfera mundial, uma vez que, em 1919, o grão de soja se torna um item 

de comércio exterior importante (Aprosoja, 2018). 

1.3.2. No Brasil 

Ainda que a inserção da soja no Brasil remonte a 1901 como marco principal, ocasião 

que começam os cultivos da soja na Estação Agropecuária de Campinas e a distribuição de 

sementes para produtores paulistas, anteriormente já havia registros históricos que apontam 

para cultivos experimentais de soja na Bahia, em 1882. O grão só começa a ser encontrado 

prontamente no País com a intensificação da migração japonesa, a partir de 1908. No Rio 

Grande do Sul, estado que se assemelha às condições climáticas das regiões produtoras nos 

Estados Unidos (origem dos primeiros cultivares, até 1975), somente em 1914, é oficializada a 

implantação do grão. O crescimento da soja no Brasil começa quando a indústria de óleo é 

ampliada nos anos 1970 e com o aumento da demanda internacional pelo grão, outro fator que 

contribuiu para o início dos trabalhos comerciais e em grande escala da sojicultora (Aprosoja, 

2018). 

A Embrapa foi um agente importante na evolução do processo da sojicultura brasileira, 

fortalecendo novas cultivares adaptadas às condições climáticas das regiões. A Embrapa Soja 

foi criada em 1975 e, a contar da década de 90, várias agências de pesquisa começam a surgir 

para atuar no segmento. Os estudos e desenvolvimentos de cultivares adaptadas ao clima mais 

quente e a adoção da técnica do plantio direto foram fatores importantes na introdução da soja 

para além dos estados da Região Sul. Outro desenvolvimento de cultivares importante foi a 

tolerância de herbicidas no Brasil em 1995, quando o Governo Federal aprova a Lei de 

Biossegurança, possibilitando o cultivo de plantas de soja transgênicas em caráter experimental. 

A lei é atualizada em 2005, regulamentando definitivamente o plantio e a comercialização de 

cultivares transgênicas no Brasil. Esse processo de estabelecimento da sojicultura no País foi 

essencial para o desenvolvimento de toda uma cadeia produtiva, integrando investimentos 

privados e públicos em estruturas de armazenagem, unidades de processamento do grão e 

modais para transporte e exportação da soja e seus derivados, e comercialização para a atividade 

pecuária, como matéria-prima estratégica para a produção de ração animal para gado bovino, 

suíno e aves. Na década de 70, a soja já era a principal cultura do agronegócio nacional: a 

produção havia ultrapassado 1,5 milhão de toneladas, em 1970, para mais de 15 milhões de 
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toneladas, em 1979, graças à associação ao desenvolvimento rápido de tecnologias e pesquisas 

focadas no atendimento da demanda externa e, também, intrinsecamente ligada aos 

investimentos no aumento de produtividade, e, não necessariamente, de área (que de 1,3 milhão 

de hectares passou para 8,8 milhões de hectares na década). Os índices de produtividade nesse 

período saíram do patamar de 1,14 t/ha para 1,73 t/ha (Aprosoja, 2018). 

1.3.3. No Mato Grosso 

O Mato Grosso entra no cenário nacional de produção do grão na expansão da 

sojicultura para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. As cidades como Rondonópolis, 

Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Primavera do Leste, Campo Verde, Campo Novo, 

Sapezal, Tangará da Serra, entre outras, surgiram e desenvolveram-se a partir da cultura da soja. 

Atualmente, das dez cidades com maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado, 

nove têm na sojicultura sua base econômica (Aprosoja, 2018). 

Uma forte ação de desenvolvimento de pesquisas foi implantada, tendo a Fundação 

Mato Grosso como principal expoente, a fim de criar um know how para a inserção da cultura 

no Estado, pois apesar de terra farta e mais barata em Mato Grosso da década de 70, o solo não 

era muito propício. Outro importante fator e complicador era a infraestrutura de logística, tanto 

para o escoamento da produção, quanto para o recebimento de insumos. Assim, para resolver o 

problema de logística foram necessários investimentos de produtores e gestores públicos na 

pavimentação de rodovias, na criação de novas estradas e em uma rede básica de serviços para 

dar conta da nova cultura. Em 2005, quando foi criada a Aprosoja, o Mato Grosso já era o 

campeão nacional de produção e produtividade de soja. Porém, vários problemas ainda 

dificultavam a evolução da cultura, como logística e endividamento dos produtores. Por 

conseguinte, o Governo do Estado cria o Fundo Estadual de Apoio à Cultura da Soja (Facs), 

permitindo o estabelecimento de uma série de projetos que visam dar condições para o 

desenvolvimento da sojicultura (Aprosoja, 2018). 
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Capítulo 2 - Referencial Teórico 
 

2.1. Economia da Inovação: Conceito e Teorias 

 

A Ciência é o conjunto de conhecimentos organizado sobre os mecanismos de 

causalidade dos fatos observáveis, obtidos por meio do estudo objetivo dos fenômenos 

empíricos (Unesco, 1982).  

Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a sua 

aplicação por meio de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados 

e utilizados a partir de tal conhecimento. A tecnologia tem se apresentado como o principal 

fator de progresso e de desenvolvimento (Miranda, 2002). 

A invenção é a criação de um novo artefato que pode ou não ter relevância econômica. 

A invenção só se torna uma inovação se ela for transformada em uma mercadoria ou em uma 

nova forma de produzir mercadoria e seja explorada economicamente (Schumpeter, 1934). 

A inovação refere-se a novas combinações de recursos já existentes para produzir novos 

bens, ou para produzir bens antigos de uma forma mais eficiente, ou ainda para acessar novos 

mercados. São cinco os tipos de inovação: (1) novos produtos; (2) novos métodos de produção; 

(3) novas fontes de matéria-prima; (4) exploração de novos mercados e; (5) novas formas de 

organizar as empresas (Schumpeter, 1934). 

 Entende-se por Difusão Tecnológica, o amplo uso de uma nova tecnologia pelos 

agentes de uma determinada economia. Geralmente, a difusão ocorre por imitação, por 

transferência voluntária ou pela descoberta de outras aplicações para a nova tecnologia.  

Ainda segundo as definições da Unesco (2018) e da OECD (2015), as atividades de 

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) compõem-se de: 

1. Básica dirigida: enquadram-se os trabalhos executados com o objetivo de adquirir 

conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao 

desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. Envolve a análise de 

propriedades, estruturas e conexões para formular e comprovar hipóteses, teorias e leis. 

Em geral são projetos desenvolvidos no âmbito acadêmico e de institutos de pesquisas.  

2. Pesquisa aplicada: enquadram-se os trabalhos executados com o objetivo de adquirir 

novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, 

processos e sistemas. Determina os possíveis usos para as descobertas da Pesquisa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
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Básica ou novos métodos e maneiras de alcançar um objetivo específico. Como exemplo 

de pesquisa aplicada, pode-se citar o desenvolvimento de equipamentos, componentes 

e sistemas utilizando os supercondutores, novos fármacos etc. 

3. Desenvolvimento experimental: enquadram-se os trabalhos sistemáticos delineados a 

partir de conhecimentos preexistentes, visando a comprovação ou demonstração da 

viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços, ou 

ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos. Logo, consiste 

no processo de transformar e refinar os conhecimentos advindos da pesquisa em 

programas operacionais, incluindo os projetos de demonstração e testes, para aplicação 

comercial.  

4. Serviços de apoio técnico: enquadram-se os trabalhos indispensáveis à implantação e à 

manutenção das instalações e dos equipamentos destinados exclusivamente às linhas de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico dos programas em andamento, bem como à 

capacitação dos recursos humanos dedicados a esses. 

 

2.2. Teorias Evolucionistas: Inovação para Schumpeter e os Neoschumepeterianos 

 

Schumpeter (1982) conceitua o sistema econômico em estado de equilíbrio estático, em 

que não existe estímulo ou motivação para mudar de posição, exceto por uma suave adaptação 

às alterações existentes, porém visando a condição por um estado dinâmico. O autor considera 

as inovações como o equilíbrio lentamente mutável com desejo de expansão econômica, 

desenvolvimento, progresso e evolução, deslocando a função de produção por meio de novas 

combinações, como: a) novos produtos; b) novos métodos de produção; c) abertura de novos 

mercados; d) novas fontes de matérias-primas e; e) novas formas de organização industrial. 

Para Schumpeter (1927), a economia não pode ser explicada pelas teorias neoclássicas, 

as quais consideram a tecnologia como uma variável externa (exógena) ao processo de 

desenvolvimento econômico. Em sua teoria, o autor incorpora aspectos modernos como “as 

inovações tecnológicas, o empresário inovador, a grande empresa, a concentração de capitais, 

as instituições bancárias e o ambiente hostil do mercado” (Souza, 2005, p. 144). Na sua 

interpretação, as atividades de inovação ocorrem em períodos de expansão e de depressão, pois 

não são um processo contínuo e sofrem descontinuidade temporal. Nos períodos de depressão, 

quando ocorrem irregularidades, perdas e incertezas, as firmas tendem, para sobreviver, a adotar 

outros métodos, passar por testes, corrigir erros; já no período de expansão, quando as firmas 
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estão enriquecidas, a indústria é reorganizada e os custos de produção são reduzidos. Apesar de 

Schumpeter ter sido um pioneiro ao enfatizar a importância da dinâmica do desenvolvimento 

capitalista, suas considerações são insuficientes para analisar o processo de mudança técnica no 

capitalismo atual.  

Para os neo-schumpeterianos, inovação é uma descoberta, desenvolvimento, imitação e 

adoção de novos produtos, novos processos e nova organização (Dosi, 1988a). Desta forma, 

a inovação não é estática, mas, ao contrário, é um processo inventivo e um fator chave para 

explicar os ciclos econômicos e a dinâmica do crescimento econômico. A visão teórica enfatiza 

as necessidades do mercado e tenta satisfazer essas necessidades por meio de avanços 

tecnológicos ou trata a tecnologia como um fator autônomo, ou quase autônomo. Ambas as 

visões são incapazes de explicar o tempo das inovações e a descontinuidade de seus padrões e 

desconsideram a complexidade e o papel da incerteza no processo inovativo. Tentando resolver 

essas limitações, os neo-schumpeterianos propõem similaridades entre a natureza e os 

procedimentos da ciência e da tecnologia. Assim como existe o paradigma científico de Thomas 

Kunh, existe o paradigma tecnológico para os neo-schumpeterianos.  

A corrente neo-schumpeteriana contrapõe o enfoque estático tradicional, segundo 

Kupfer e Hasenclever (2002), e vê na concorrência um processo evolutivo e dinâmico, o qual é 

gerado por fatores internos (endógenos) ao processo de desenvolvimento econômico. As 

necessidades de inovações surgem nas empresas quando buscam novas oportunidades 

lucrativas em sua interação competitiva. Os neo-schumpeterianos desenvolveram diferentes 

enfoques, alguns focaram na invenção, outros, na inovação e, há ainda, aqueles que focaram na 

interação entre o padrão tecnológico e a infraestrutura institucional. Richard Nelson, Sidney 

Winter e Giovani Dosi salientaram, em seus estudos, a Teoria da Firma. Christopher Freeman, 

por sua vez, destacou os aspectos estruturais do padrão tecnológico (Conceição, 2000). Para 

ele, a inovação é um processo de mudança tecnológica. A teoria econômica representa a 

tecnologia como um conjunto de fatores definido (qualitativa e quantitativa) em relação a certos 

produtos. 

A teoria evolucionista do sistema Schumpeteriano envolve transformações econômicas, 

políticas, sociais e culturais, o que leva à mudança do ambiente. As teorias econômicas 

conhecidas como evolucionistas ou neo-schumpeterianas formam o esforço de construir um 

novo corpo teórico para o estudo da firma. Atualmente, um número crescente de autores 

contribui para as correntes evolucionistas. As teorias evolucionistas são destacadas por três 

princípios: 
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(1) Primeiro princípio: as teorias evolucionistas são fundamentadas em inovações de 

produtos e processos e nas formas de organização da produção: "paradigmas 

técnico-econômicos" de Dosi (1982). 

(2) Segundo princípio: baseado no processo de aprendizado ao longo das interações com 

o mercado e novas tecnologias (Winter, 1993; Dosi, 1991; Coriat e Weinstein, 

1995). 

(3) Terceiro princípio: refere-se à propriedade de auto-organização/adaptação da firma, 

como resultado das flutuações do mercado.  

Para Dosi (2006), a tecnologia é como um conjunto de parcelas de conhecimento 

“prático” (relacionados a problemas e dispositivos concretos) e teórico – know how, métodos, 

procedimentos, experiências, dispositivos físicos e equipamentos.  Ao mesmo tempo, há uma 

parte “desincorporada” da tecnologia que se constitui de expertise específica, da experiência de 

tecnologias do passado, juntamente com conhecimento e as realizações do estado-da-arte. Dosi 

(2006) vai além fazendo uma analogia dos paradigmas científicos com os “paradigmas 

tecnológicos”. Em linhas gerais, define o paradigma científico como uma “perspectiva” de 

problemas relevantes, um “modelo” e um “padrão” de investigação.  

Na ciência normal, constitui-se a efetivação dessa promessa atingida pelo conhecimento 

dos fatos por meio do paradigma como especialmente significadores, pela harmonização dos 

fatos com a teoria e pela articulação da teoria (resolução de ambiguidades e problemas) (Kuhn, 

1963). Em ampla analogia ao “paradigma cientifico” de Kuhn, definiremos o “paradigma 

tecnológico” como um “modelo” e um “padrão” de solução de problemas tecnológicos 

selecionados. Estas similaridades se relacionam, especialmente, com os mecanismos e os 

procedimentos. Da mesma forma que o paradigma científico determina o campo de 

investigação, os problemas, os procedimentos e as tarefas (“quebra-cabeças”, conforme Kuhn), 

também a tecnologia o faz, definindo o campo de investigação, os problemas, os procedimentos 

e as tarefas. A sugestão de Dosi (2006) é de que seria melhor falar de “agrupamento de 

tecnologias”, como por exemplo: tecnologias nucleares, tecnologias químicas, tecnologia 

agrícola; que são os principais fatores para a produção eficiente e rentável. Em síntese,  assim 

como a “ciência normal” constitui a efetivação de uma promessa composta num paradigma 

cientifico, também o progresso tecnológico é definido por intermédio de um determinado 

“paradigma tecnológico”. 

Entretanto, Dosi (2006) também diz que essa analogia não deve ser considerada como 

uma identidade, pois há uma clara diferença entre a natureza das resoluções dos problemas e o 

https://www.sinonimos.com.br/sintese/


31 

 

conhecimento tecnológico que é menos articulado do que o conhecimento científico. De 

qualquer forma, de seu ponto de vista, ambas as atividades (científica e tecnológica) 

representam fortemente atributos poderosos. Para ele, o papel dos fatores econômicos, 

institucionais e sociais verifica-se desde a pesquisa até os esforços tecnológicos relativos à 

produção, passando pelas trajetórias tecnológicas, com base na exequibilidade, negociabilidade, 

rentabilidade, entre muitos outros paradigmas tecnológicos. Dadas as incertezas relacionadas a 

seus resultados serão muito difíceis de comparar e classificar ex ante os sucessos tecnológico e 

econômico. Dessa forma, o autor coloca algumas variáveis que são fatores que intervêm na 

trajetória tecnológica e no apoio financeiro à P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), tais como: 

interesses econômicos das organizações comprometidas com P&D em certas tecnologias, 

história tecnológica e seus campos de especificações, variáveis institucionais como órgãos 

públicos e militares por meio de políticas. 

As instituições mesmo focando em si próprias, às vezes, atuam em favor da construção 

da ciência “pura” e da P&D aplicada, uma vez que há diversas possibilidades de tecnologia, 

diversas organizações, diferentes soluções tecnológicas, em regras gerais. Nas economias 

capitalistas, a tecnologia atua como critério de redução de custos e potencial de economia de 

mão de obra validado com a sugestão de Nelson e Winter (1982) sobre as “trajetórias naturais” 

em direção à mecanização e à exploração das economias de escala. Normalmente, quando há 

uma mudança no ambiente econômico há um aquecimento no progresso técnico, interagindo 

com o processo de seleção de novas tecnologias e seu desenvolvimento, obsolescência ou 

substituição. Todo esse mecanismo gera uma reação a um estímulo “ascendente” que vai desde 

o ambiente econômico até a tecnologia, influenciado, a longo prazo, pelos fatores econômicos 

e tecnológicos na mudança científica. 

As nações sempre estiveram próximas à ciência, à tecnologia e ao efetivo 

aproveitamento de ambas quando se trata de crescimento e desenvolvimento. Os resultados 

gerais dos desenvolvimentos salientam que as economias avançadas e uso bem-sucedido de 

novas tecnologias são dependentes, bem como o grau de dependências de aptidões científicas 

e tecnologias locais. 

Como mencionado nesse trabalho, a humanidade vive tempos singulares de grande 

prosperidade, vida longa saudável, tecnologias disponíveis associadas ao acesso à informação 

e ao conhecimento e crescimento do nível de educação, mas descobrem-se vários riscos ao 

planeta, como níveis altos de pobreza, enfermidades e necessidades de melhoria da qualidade 

da educação. Essa ambiguidade entre vida próspera e grandes desafios no meio ambiente gera 
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ainda mais necessidade e dependência tecnológica em questões como biotecnologia e 

tecnologias inovadoras produzidas por meio de inovação, invenção e processo de aprendizado. 

Portanto, o mercado interage com as novas tecnologias e dá suporte financeiro à P&D (Pesquisa 

e Desenvolvimento), assegurando assim, conforme a teoria dos neo-schumpeterianos as 

transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, o que leva à mudança do ambiente. 

Nessa perspectiva, a agropecuária tem sido um destaque na economia e tem obtido uma 

relevante participação no PIB do Brasil, cuja avaliação em termos de desenvolvimento será 

abordada a seguir.  

 

2.3. Inovação Tecnológica na Atividade Agrícola 

 

A inovação na agropecuária depende de um embasamento do aprendizado educacional 

e da preparação institucional para transferir conhecimento público e oportunidades 

tecnológicas, além do acúmulo do conhecimento dos agentes produtivos, proporcionando ao 

Brasil um prosseguimento do primor e da competitividade na produção agrícola.  Embasamento 

esse que a Embrapa, com sua área de tecnologias da informação e da comunicação TIC, tem 

contribuído sobremaneira há anos e de forma marcante, nas diversas áreas de conhecimento, 

suportando o armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, a automatização 

de processos e a troca de informações e de conhecimento, gerando valor agregado e benefício 

para as diversas áreas de negócios, mercado, agronegócio e meio-ambiente. 

Nos últimos 60 anos, o país deixou de ser essencialmente agroexportador, elevando a 

participação da transformação industrial.  Conforme Gasques et al (2004), os cálculos da 

participação do agronegócio na economia brasileira variam de 15% a 45%, englobando toda a 

organização da atividade agrícola e cerca de 34% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 

sendo essa parcela dividida, em média, em 6% da participação dos insumos agropecuários, 30% 

da agropecuária, 31% da agroindústria e 33% da distribuição. 

A trajetória tecnológica no setor agrícola é determinada por sistemas complexos de 

inovação. É necessário bloquear a ideia de que a atividade agrícola é superada pela 

industrialização: diversos países e regiões conduziram um processo de desenvolvimento 

econômico com uma base agroindustrial em seu núcleo de crescimento.  As transformações da 

agropecuária são derivadas da criação de um conjunto de capacitações e instituições. 

Ao tratar a tecnologia na agropecuária, Dosi (1988, p. 1.161), por exemplo, ressalta que: 
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Innovations are mainly embodied in equipment and components bought from other 

sectors, and while technological opportunities might be significant, they are mainly 

generated exogenously. 

Contudo, o mesmo autor é inexato ao tratar da questão da adoção tecnológica pelos 

agricultores ao afirmar que:  

Suppliers of new types of machinery, components, seeds, and so on have an interest 

in the most rapid possible diffusion of their outputs, and thus the rates of change in 

average performance (productivity, etc.) in the user sectors depends jointly on (a) the 

pace of innovation in the supplier sectors and (b) the variant conditions governing 

adoption. Dosi (1988, p. 1.161) 

Ao analisar a importância da interdependência tecnológica, ele confirma que as difusões 

na produção e na demanda são fortemente interdependentes: 

[…] the rates of innovation/imitation in user industries are often dynamically linked 

with the technological levels of that domestic industry where the innovations come 

from. The opposite holds true as well: the technological levels, the size and the 

competitive patterns in user industries provide a more or less conducive environment 

for technological innovation and/or imitation in the industry ‘upstream’, i.e. the 

industry originating the innovations. (Dosi, 1984, p. 288). 

 A agropecuária é tratada de forma análoga às filières – canais industriais. Sendo de 

interesse do fornecedor, o processo de difusão das novas tecnologias gera o aumento das 

vendas, o crescimento do lucro e, portanto, a interdependência da produção agrícola e da cadeia 

produtiva mediante à troca de informações. 

O que se pode dizer é que o processo de adoção tecnológica depende do conhecimento 

de cada agricultor. Esposti (2002, p. 694) declara que:  

Firstly, innovations in agriculture are often site-specific to some extent and transfer 

can be constrained by multiple factors: adaptation to climate and soil, particular pest 

problems, specific local crops or products, and so on. Secondly, however, many 

sources and channels of innovation can create new technological opportunities for the 

farm production also in site-specific contexts whenever these opportunities are 

adequately adapted. 

A administração da atividade agrícola envolve não apenas as atividades a montante 

(indústria fornecedora de insumos) e a jusante (indústria logística e distribuidora) da unidade 

produtiva, como também um amplo sistema de pesquisa, ciência e tecnologia, ou seja, as 

inovações relevantes na agropecuária ocorrem ao longo da cadeia produtiva regional. 
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Essa cadeia produtiva pode ser verificada por meio da Figura 1, que ilustra as etapas de produção, suas devidas tecnologias aplicadas e seus 

sistemas de pesquisas e ciência. 

Figura 1 - Fluxo da cadeia produtiva com amplo sistema de pesquisa, ciência e tecnologia. 

 

Fonte: Adaptação da Embrapa  
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Portanto, o processo de inovação na agropecuária sobre a adoção e os parâmetros da 

difusão tecnológica é formado no interior de complexos arranjos produtivos, interligados entre 

si e mediados por instituições do conhecimento, centros de pesquisa, universidades, empresas 

de extensão rural e órgãos reguladores do Estado. De acordo com Nelson; Winter (1977, p. 47-

48): 

[…] in agriculture, there is considerable public subsidization of research done by 

predominantly non-profit institutions (largely universities) and a subsidized federal-

state extension service for the dissemination of information regarding new 

technological developments to farmers, interacting with the network of private farms, 

and industries that produce and sell farm equipment, fertilizers, etc. 

As principais transformações da trajetória tecnológica no agronegócio tiveram início há 

cerca de 200 anos. Somente em meados do século passado, essas transformações alteraram 

significativamente a produtividade agrícola. Até 1900, a produção agrícola era organizada de 

forma manual e utilizava técnicas rudimentares de cultivo. A partir 1920, técnicas mais 

refinadas foram utilizadas e, na década de 40, as indústrias de produtos químicos e de veículos 

automotivos beneficiaram-se dos avanços científicos e tecnológicos por meio do motor de 

combustão interna e do crescimento da indústria petroquímica (uma substituição da matriz 

energética dos produtos químicos orgânicos, cuja matéria-prima era o carvão, por aqueles 

baseados em petróleo e gás natural). Já em meados da década de 50, houve o aparecimento de 

uma indústria farmacêutica – um setor importante na indústria química – apoiada por um 

relativo desenvolvimento dos conhecimentos de base. Logo após, estabeleceu-se o surgimento 

da biotecnologia que, na área agrícola, permitiu o uso de sementes híbridas e melhoradas.  A 

moderna indústria de biotecnologia surge a partir dos anos 70, com o desenvolvimento da 

biologia molecular, e firma-se em meados da década de 90, com a manipulação genética de 

plantas e organismos vivos. 

É interessante perceber que alguns dos avanços tecnológicos na agropecuária foram 

desenvolvidos somente após a publicação da última edição do Ensaio sobre a População (1798) 

de Thomas Robert Malthus, em 1826. As estatísticas não confirmaram a tese malthusiana no 

crescimento da população ou mesmo na produção de alimentos. De um lado, o uso de métodos 

anticoncepcionais, já consagrados no final do século XIX, propiciou uma redução significativa 

do crescimento populacional. Por outro, na primeira metade do século XX, conforme estudo da 

FAO (2000), a introdução de técnicas mais refinadas de cultivo e tratamento do solo, bem como, 

posteriormente, as descobertas de adubos químicos e de grãos híbridos, permitiram um notável 

crescimento da produtividade agrícola (Gasques, 2003). 
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A tecnologia utilizada no campo foi determinante para que a agropecuária brasileira 

alcançasse o patamar atual. A evolução tecnológica é contínua e agora se consolida uma nova 

era de tecnologia agrícola. Atualmente, já não existem um mundo físico e um mundo virtual 

separados, todas as pessoas estão conectadas para facilitar as suas vidas. De acordo com a 

Embrapa Informática Agropecuária (2017), estima-se que há mais de quinze bilhões de 

dispositivos conectados em todo o mundo, incluindo smartphones e computadores. A 

perspectiva é de que, na próxima década, esse valor será exponencial, atingindo 35 bilhões de 

dispositivos em 2025, ou cinco vezes a população mundial. Com esses aparelhos conectados a 

sistemas inteligentes que podem compartilhar, processar, armazenar e analisar dados entre si, o 

resultado será a conexão de bilhões de máquinas e outros dispositivos às redes e a criação de 

novos dados. Por conseguinte, necessitaremos técnicas inteligentes de gestão e análise de dados 

para extrair insights significativos e tomadas de decisões (Embrapa Informática Agropecuária, 

2017). 

Nesse contexto, não serão necessários apenas os aparelhos com sistemas inteligentes, 

mas será fundamental o desenvolvimento de diversos setores associados à tecnologia, tais 

como: telecomunicações, serviços de Computação em Nuvem (Cloud Computing) e Análise de 

Dados (Data Analytics), para a tomada de decisões confiantes e estratégicas baseadas em dados 

sólidos e analytics, insights valiosos que ajudem a identificar lacunas e entender melhor o 

negócio, seus processos e seus clientes. 

A Embrapa Tecnologia entende que as tecnologias digitais são um caminho sem volta 

no mundo rural, na era da Agro 4.0, tornando-se uma mola propulsora e integradora dessa 

inovação dentro e fora da cadeia produtiva por ser utilizada em aplicativos no melhoramento 

genético e bioinformática, influenciando na pré-produção, na agricultura de precisão e nos 

equipamentos diversos na produção, logística e transporte na pós-produção. Todas estas 

tecnologias e inovações estarão ajudando na tomada de decisão e gestão rural. Portanto, o 

desafio da Embrapa consiste em desenvolver pesquisas para integrar e conectar todas estas 

tecnologias, gerando conhecimento dos agentes produtivos no intuito de tornar o Brasil um 

protagonista da produção e exportação agropecuária. 

Analisando esse capítulo, verifica-se a total consonância entre os conceitos de ciência, 

tecnologia, invenção e inovação, bem como a narrativa da inovação tecnológica na atividade 

agrícola e as teorias neo-schumpeterianas ou evolucionistas.  O setor de agronegócio no Brasil, 

por se tratar de um país tropical, continental e com diversidade de ambiente climático, necessita 

muito de desenvolvimento em tecnologia para adaptação dos negócios e suas multiplicidades, 
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para constituir indústrias que elaborem produtos inovadores e que, por meio de processos e 

organização da produção, resultem em transformações econômicas, políticas, sociais e 

culturais, levando à mudança do ambiente. O processo de aprendizado, ao longo das interações 

com as necessidades e flutuações do mercado, e as novas tecnologias constituem um novo 

conhecimento prático de solução de problemas. A Embrapa vem sendo fundamental para esse 

conhecimento e aprendizado, desenvolvendo toda cadeia produtiva agrícola, por meios dos 

esforços em Pesquisa e Desenvolvimento para os grandes produtores agrícolas, distinguindo as 

etapas de pré-produção, produção e pós-produção, com seus devidos e amplos estudos de 

pesquisa, ciência e tecnologias aplicadas.  

É indiscutível que a tecnologia vem afetando o setor do agronegócio e, 

consequentemente, a produtividade, mas também a indústria de pré-produção (ex. indústria de 

sensores climáticos, fertilizantes etc.) e a indústria de pós-produção (indústria de software para 

a tomada de decisão, indústria de alimentação etc.). A Embrapa promete alavancar ainda mais 

as pesquisas nesse setor, por meio de pesquisas em novos sistemas e produtos inovadores, 

motivando o setor a produzir mais, e dispor de informações mais inteligentes para a tomada de 

decisão. 
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Capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos 
 

3.1. Conceitos e Medidas 

 

A Teoria da Firma é a parte da microeconomia que se ocupa em estudar o 

comportamento da firma. Essa teoria é a parte da Economia que incorpora a Teoria da Produção, 

a Teoria dos Custos de Produção e os Rendimentos da Firma. 

Na Teoria da Produção, a unidade econômica em estudo é a firma ou a empresa. Deste 

modo, essa teoria visa proporcionar ao produtor a base racional necessária para as suas decisões 

com relação à produção, que é precondição para se chegar à oferta. 

A relevância do estudo da Teoria da Produção consiste no fato de que seus princípios 

gerais proporcionam as bases para a análise dos custos e da oferta dos bens produzidos. Além 

disso, esses princípios também constituem ferramentas fundamentais para a análise dos preços 

e do emprego dos fatores de produção, bem como da alocação desses fatores entre os diversos 

usos alternativos na economia. 

 Os fatores de produção são bens ou serviços transformáveis em produção. Tais fatores 

se dividem em: (1) fatores de produção primários: são os fatores intrínsecos, que existem 

independentemente da ocorrência de um processo produtivo anterior. Um exemplo de fator de 

produção primário é a terra. (2) fatores de produção secundários: são aqueles que necessitam 

de um processo produtivo anterior para produzi-los. Um exemplo de um fator de produção 

secundário são as máquinas. Os fatores de produção também podem ser classificados 

considerando uma distinção puramente temporal: (1) Fatores fixos: são aqueles cuja quantidade 

utilizada não se modifica, embora se altere a quantidade produzida do produto, por exemplo, 

mão-de-obra permanente, benfeitorias etc. (2) Fatores variáveis: são aqueles em que a 

quantidade varia com a variação na quantidade produzida do produto, por exemplo, semente, 

adubo, mão-de-obra temporária etc. 

O custo total é o valor que a firma ou a empresa paga pelos seus insumos. O custo de 

produção da firma inclui todos os custos de oportunidade de produção dos bens e serviços. Esse 

custo inclui, ainda, custos implícitos e explícitos. Custos explícitos envolvem desembolso 

direto de dinheiro para pagar fatores de produção. Custos implícitos não envolvem desembolso 

direto de dinheiro. Os custos de produção são divididos em custos fixos e variáveis, como 

segue:  
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Equação 1 - Custo Total 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹𝑇 + 𝐶𝑉𝑇 

Em que, 

CFT: Custo Fixo Total 

CVT: Custo Variável Total 

 

O custo médio pode ser determinado dividindo-se os custos da firma pela quantidade 

produzida. O custo médio é o custo de cada unidade produzida. 

 

Equação 2 - Custo Total Médio 

CFM =
Custo Fixo Total

Quantidade Produzida
=

CFT

Q
 

Em que, 

Q: quantidade Produzida 

CFM: Custo Fixo Médio 

 

CVM =
Custo Variável Total

Quantidade Produzida
=

CVT

Q
 

Em que, 

CVM: Custo Variável Médio  

𝐶𝑇𝑀 = 𝐶𝐹𝑇 +   𝐶𝑉𝑇 =
𝐶𝑇

𝑄
 

Em que, 

CTM: Custo Total Médio  

 

Na Teoria de Produção há ainda dois conceitos a considerar os quais fazem a diferença 

em empresas ou firmas e em cooperativas. A eficiência técnica e a eficiência econômica são 

meios que afetam a produção. A eficiência técnica envolve aspectos físicos da produção. Sendo 

assim, a produção é tecnicamente eficiente quando não há a possibilidade de substituir um 
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processo produtivo por outro capaz de obter o mesmo nível de produção com uma quantidade 

inferior de insumos, por exemplo: se para a produção de 10 toneladas de milho são necessários 

100 Kg de sementes e 10 ha, quando se utiliza 80 Kg de sementes não há interferência na 

produção com a mesma área, então se pode dizer que houve eficiência técnica. A eficiência 

econômica envolve os aspectos monetários da produção de modo a conduzir o processo 

produtivo de forma a deter máximo lucro ou menor custo.  

 

Equação 3 – Produtividade 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
= 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡. =  

𝑄

𝐴𝑃
 

 

Equação 4 - Eficiência Econômica 

𝐸𝐸 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝐸𝐸 =  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡.

𝐶𝑇𝑀
 

Em que, 

EE: Eficiência Econômica  

 

Correlação é qualquer relação dentro de uma ampla classe de relações estatísticas que 

envolva dependência entre duas variáveis. Quando a correlação é igual a 1, significa 

uma correlação perfeita positiva entre as duas variáveis, quando é igual a -1, significa uma 

correlação negativa perfeita entre as duas variáveis. Em outras palavras, se uma aumenta, a 

outra sempre diminui e, quando é igual a 0, significa que as duas variáveis não dependem 

linearmente uma da outra. O sinal indica a direção, se a correlação é positiva ou negativa. Já 

tamanho da variável indica a força da correlação. Logo, os valores 0.9 ou mais são uma 

correlação muito forte, os valores 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indicam uma correlação forte, 

os valores 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indicam uma correlação moderada, os valores 0.3 a 

0.5 positivo ou negativo indicam uma correlação fraca e os valores 0 a 0.3 positivo ou negativo 

indicam uma correlação desprezível. 

Após os conceitos de firma, produção, custos e eficiência, o foco metodológico do 

estudo desse trabalho é, mediante pesquisa com diferentes tecnologias de plantio aplicadas no 

campo, avaliar como essas tecnologias estão afetando o processo produtivo agrícola. Para isso, 

são necessários os conceitos dos tipos de plantios ou tecnologias de plantio e quais tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
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plantios estão sendo utilizados nas amostras de milho e soja em cada safra. Logo em seguida, 

também são apresentadas as siglas das variáveis de custos e produtividade que são trabalhadas 

nesse estudo. 

O sistema plantio direto é composto por um conjunto de ações, cujo resultado objetivado 

é a sustentabilidade do negócio agrícola, maximizando os fatores do sistema e, ao mesmo 

tempo, reduzindo a degradação dos recursos naturais. Além de uma técnica de preparo de solo, 

envolve-se todo um conjunto de operações que permeiam o ciclo da cultura, assim como suas 

rotações e sucessões. Com base nesse conceito, compreende-se que o sucesso do plantio direto 

dependerá de ações fundamentais, que são requisitos para sua implantação e manutenção, 

ressaltando-se, entre elas, as coberturas do solo, as semeadoras, o manejo do solo, a rotação das 

culturas, o controle de plantas daninhas, o controle de pragas e doenças, a colheita e a pós-

colheita. O plantio direto tem cooperado para a melhoria do solo e dos lençóis freáticos e a 

fixação biológica de nitrogênio tem possibilitado a redução da aplicação de fertilizantes 

químicos. (ESALQ, 2018) 

A Conab considera pacote tecnológico e coeficientes técnicos da produção o plantio de 

alta tecnologia. No cálculo do custo de produção de uma determinada cultura, consta a 

informação básica sobre combinação de insumos, de serviços, de máquinas e de implementos 

utilizados ao longo do processo produtivo, que indica a quantidade de cada item em particular, 

por unidade de área, e que resulta num determinado nível de produtividade (Brasil, 1996). Essas 

quantidades relacionadas à unidade de área (hectare) são denominadas de coeficientes técnicos 

de produção, podendo ser expressas em tonelada, quilograma ou litro (corretivos, fertilizantes, 

sementes e defensivos), em horas (máquinas e equipamentos) e em dia de trabalho (humano ou 

animal) e, dada as peculiaridades da atividade agrícola, os referidos coeficientes são 

influenciados diretamente pela diversidade de condições ambientais (clima, solo, topografia, 

sistema de cultivo etc.) que acomodam, na prática, uma grande variedade de padrões 

tecnológicos de produção (Brasil, 1996; Conab, 2018). 

Os organismos geneticamente modificados (OGMs) são organismos vivos, sejam eles 

plantas, animais ou micro-organismos, cujo material genético foi alterado por meio de 

engenharia genética, seja pela introdução de sequências de DNA exógenas, que podem ser 

originárias de qualquer organismo vivo, inclusive de organismos filogeneticamente distantes à 

espécie a ser modificada, conforme Tozzini (2004 apud Conceição, Moreira, Binsfeld, 2006), 

seja pela inativação de genes endógenos de acordo com Terada et al. (2002 apud Conceição, 

Moreira, Binsfeld, 2006). 
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De acordo com a Embrapa, a transgenia é uma evolução do melhoramento genético 

convencional, uma vez que transfere características de interesse agronômico entre espécies 

diferentes. Dessa forma, essa tecnologia permite aos cientistas isolarem genes de 

microrganismos, por exemplo, e transferi-los para plantas com o objetivo de torná-las 

resistentes a doenças ou mais nutritivas, entre outras inúmeras aplicações. Transgênico é 

sinônimo para a expressão "Organismo Geneticamente Modificado" (OGM). É um organismo 

que recebeu um gene de outro organismo doador. Essa mudança no seu DNA permite que se 

manifeste uma característica que não havia antes. É importante ressaltar que, na natureza, 

sempre ocorreram alterações ou mutações naturais. 

A Embrapa descreve que a técnica de cultivo mínimo consiste em um preparo mínimo 

do solo. Este tipo de preparo do solo é indicado para locais onde não se verifica forte 

compactação ou problemas com barreiras químicas, que demandariam calagem e gessagem, ou 

ainda a existência de pragas de solo. Essa técnica é indicada também para áreas mais declivosas, 

onde os problemas de erosão são mais críticos.  

 Nesse contexto, o trabalho apresenta como os estudos dos plantios diretos, do OGM e 

da alta tecnologia, do cultivo mínimo e dos transgênicos são aplicados no campo da seguinte 

forma: para o caso do milho, são estudados os tipos de plantios ou tecnologia de plantios PD 

80%, PD, PD/AT e PD/OGM/AT no solo das área plantadas, isto é, a produção na amostra de 

milho desse trabalho utilizou os conceitos acima citados para produção de milho nas safras de 

1997/98 até 2016/17, com conceito de plantio direto 80% do solo nas safras de 1997/98 até 

2007/08, com tecnologia de plantio direto com 100% do solo nas safras entre 2008/09 e 

2010/11,  com tecnologias de plantio direto e alta tecnologia nas safras entre 2011/12 e 2014/15, 

e com tecnologias de plantio direto, organismos geneticamente modificados e alta tecnologia 

nas safras entre 2015/16 e 2016/17. Por sua vez, no caso da soja, utilizam-se os tipos de plantios 

ou tecnologia de plantios PD80%, PD/CM_PD_90%TG, e PD/AT_PD/AT/OGM, dessa forma, 

a produção na amostra de soja desse trabalho utilizou os conceitos acima citados para a 

produção de soja nas safras de 1997/98 até 2016/17, com tecnologia de plantio  direto 80% do 

solo entre as safras de 1997/98 até 2006/07,  foram utilizados as tecnologias de plantio direto e 

cultivo mínimo e plantio direto com 90% transgênico para as safras entre 2007/08 e 2010/11, e  

foram utilizados as tecnologias de plantio direto e alta tecnologia e plantio direto com alta 

tecnologia e organismos geneticamente modificados nas safras entre 2011/12 e 2016/17. 

Para facilitar a escrita do trabalho foram utilizadas algumas siglas que merecem uma 

explicação. Produt é a sigla utilizada para produtividade, enquanto que nas variáveis de custos 

https://www.sinonimos.com.br/demandariam/
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as siglas são OM – Operações com Maquinas, MO – Mão de Obra, IO – Insumos Químicos, 

OC – Outros Custos e EE – Eficiência Econômica. 

A dissertação também conta com uma investigação de caráter empírico no que tange à 

Análise Qualitativa dos Dados, o Modelo Estatísticos Básicos e o Modelo de Análise Estatística 

de Correlações de Seleção de Variáveis para cálculos de Produtividade do Milho e Soja, a 

Eficiência de Produção Agrícola do milho nos municípios de Londrina e Campo Mourão no 

Paraná e da soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no 

Mato Grosso. Os resultados de Eficiência de Produção e as Análises Estatísticas dos cultivos 

acima mencionados serão coletados dos dados de quantidades produzidas por toneladas, áreas 

plantas por hectares, custos de produção em reais de operação com máquinas (OM), inclusive 

operação com avião, mão-de-obra (MO) temporária e fixa, custos de insumos químicos (IQ) 

como sementes, fertilizantes e defensivos e outros custos (OC), como despesas pós-colheitas, 

despesas financeiras, depreciações, manutenções periódicas, encargos sociais, seguro e renda 

de fatores, compondo, assim, os custos totais de produção. 

A metodologia de cálculo da Conab busca compor todos os dispêndios de custos 

consumidos na produção, sendo eles explícitos ou não, que começam pela preparação e 

correção do solo até a fase inicial de comercialização do produto. Para o cálculo dos custos 

relacionados a uma determinada cultura, por exemplo, para o milho, a metodologia considera o 

município produtivo, a diversidade das tecnologias de plantios e os custos dos fatores utilizados 

(Conab, 2010). Pela metodologia de cálculo da Conab, os custos de produção podem ser 

classificados em: (i) Custo variável: assim considerados os elementos de custeio do cultivo, 

outras despesas e despesas financeiras e; (ii) Custo fixo: composto por depreciação, outros 

custos fixos e a renda de fatores (remuneração do capital fixo, da terra própria e do 

arrendamento).  

Como sumarizado no Quadro 3, a soma dos custos variáveis com os custos fixos resulta 

no Custo Total (CT) da produção. Pode-se afirmar que os custos de produção de milho 

calculados pela Conab incluem insumos, mão-de-obra, terra, máquinas, implementos e taxa de 

uso de tecnologias e serviços, e todos eles são considerados variáveis para a análise que se 

pretende neste trabalho. 
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Quadro 3 - Discriminação dos custos de produção 

I – Despesas de Custeio da Lavoura 

  1 - Operação com máquinas 

  2 - Mão-de-obra temporária 

  3 - Mão-de-obra fixa 

  4 - Sementes        

  5 - Fertilizantes  

  6 - Defensivos      

TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA 

II – Despesas Pós-Colheita 

  1 - Recepção, Limpeza e Secagem 

  2 - Transporte externo 

TOTAL DAS DESPESAS PÓS-COLHEITA 

III – Despesas Financeiras  

  1 - Juros 

  2 - PROAGRO 

  3 - Assistência Técnica 

TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS 

CUSTO VARIÁVEL (I+II+III) 

IV – Depreciações                   

  1 - Depreciação de benfeitorias/instalações 

  2 - Depreciação de implementos 

  3 - Depreciação de máquinas 

TOTAL DEPRECIAÇÕES (IV) 

V – Outros Custos Fixos             

  1 - Manutenção periódica de máquinas 

  2 - Encargos sociais 

  3 - Seguro do capital fixo 

TOTAL DE OUTROS CUSTOS FIXOS - V 

CUSTO FIXO (IV + V) 

CUSTO OPERACIONAL – CUSTOS VARIÁVEIS E CUSTOS FIXOS  

VI – Renda de Fatores  

   1 - Remuneração esperada sobre capital fixo 
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   2 - Terra 

TOTAL DE RENDA DE FATORES - VI 

CUSTO TOTAL = CUSTO OPERACIONAL + RENDA DOS FATORES 

Fonte: CONAB/ Elaboração Própria 

 

No Quadro 4, são apresentados os conceitos de cada variável que são utilizadas 

em todo trabalho, especialmente nos capítulos 4 e 5. 

 

Quadro 4 - Quadro de Variáveis 

Grupo de componentes Discriminação Sigla 

Operação com máquinas Operação com Máquinas OM 

Mão-de-obra temporária Mão de Obra MO 

Mão-de-obra fixa 

Sementes Insumos Químicos IQ 

Defensivos 

Fertilizantes 

Despesas pós colheita Outros Custos OC 

Despesas financeiras 

Depreciações  

Custo fixo 

Outras Despesas 

Eficiência Econômica Eficiência Econômica EE 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As quantidades produzidas, áreas plantadas e rendimentos médios serão 

coletados dos dados públicos do Sistema SIDRA do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e da Produção Agrícola Municipal (PAM). Já todos os custos de 

produção separadamente por tecnologia de plantio serão reunidos pelo site da CONAB 

– Companhia Nacional de Abastecimento. Os valores de custos serão atualizados pelo 

IGP DI extraídos do site do Banco Central e, finalmente, os índices de crescimento do 

PIB do Brasil e Participação do Agronegócio no PIB Brasil, serão utilizados a partir da 

coleta do site do IBGE, do IPEADATA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
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(Base de Dados Macroeconômicos) e do CEPEA – Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada da Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

Explicado os conceitos e medidas, a metodologia adotada e os dados e suas 

fontes, executam-se as equações e os cálculos para a formação das informações e os 

resultados da pesquisa, os quais serão tratados no próximo capítulo. 
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Capítulo 4 – Análise e Discussão dos Resultados  
 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa. O estudo inicia-se com os 

dados estruturados da produção e os custos dispendidos em cada produção, a partir dessa 

estruturação, são analisadas as variáveis de custos que são mais relevantes por tecnologia de 

plantio e suas safras e são realizadas as análises descritivas (Mínimo, Máximo, Média, Desvio 

Padrão e Coeficiente de Variação) individualizadas das variáveis de custos médios, com o 

objetivo de apresentar o comportamento de cada uma na produção. Dito isto, é investigado e 

avaliado o crescimento da eficiência econômica da produção por intermédio da consolidação 

das tecnologias de plantio e suas safras. Começa-se pelas análises de eficiência econômica das 

variáveis de custos, são observadas e apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis, suas 

correlações e interpretações decorrentes delas. Em seguida, é analisado o estudo mais relevante 

dessa pesquisa, onde analise-se o estudo do comportamento de desempenho e o crescimento 

produtivo das amostras dos cultivos de milho, nos municípios de Campo Mourão e Londrina 

no Paraná, e da soja, nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso 

no Mato Grosso. O estudo parte da análise do comportamento do desempenho da produção das 

safras ao longo das tecnologias de plantio empregadas, são analisados os resultados da 

eficiência econômica à luz das tecnologias de plantio ao longo das safras entre 1997/98 e 

2016/17. Iniciando-se pela exploração da produtividade que é medida pela relação da 

quantidade de produção e área plantada, logo após, observando-se os resultados obtidos da 

média da eficiência econômica das variáveis.
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4.1. Análise e discussão dos resultados do Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina 
no Paraná  

 

4.1.1. Tecnologia de Plantio, Produção, Área Plantada, Produtividade e o Custo Total Médio 
por safra 

Nessa seção, demonstra-se a tabela com os dados estruturados da produção para as 

amostras e, em seguida, apresentam-se as análises de relevâncias das variáveis de custos do 

cultivo do milho, nos municípios supracitados, com as tecnologias de plantios empregadas e 

suas correspondentes safras.  

A Tabela 1 apresenta-se os dados de quantidade produzida, de área plantada, de 

produtividade (ton./ha) e de composição do custo total médio (custo fixo médio + custo variável 

médio) da tecnologia de plantio PD 80%, entre as safras de 1997/98 e 2007/08, tecnologia de 

plantio PD, entre as safras 2008/09 e 2010/11, tecnologia de plantio PD/AT, entre as safras 

2011/12 e 2014/15 e tecnologia de plantio PD/OGM/AT, entre as safras 2015/16 e 2016/17. 

Tabela 1 - Tabela de Dados da Amostra de Cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no 

Paraná 

Safra Tipo de Plantio  Produção 

(Ton.) 

Área Plantada 

(ha) 

Produtivi

dade 

(Ton./há) 

Operações 

com 

Maquina 

(R$/ha) 

Mão-de-

obra 

(R$/ha) 

Insumos 

Químicos 

(R$/ha) 

Outros 

Custos 

(R$/ha) 

1997/98 PD 80% 577.760 138.270 4,18 337,87 48,21 1516,31 1483,87 

1998/99 PD 80% 609.614 164.830 3,70 741,38 94,25 2629,27 3591,55 

1999/00 PD 80% 346.824 174.952 1,98 810,67 97,40 3583,54 3606,40 

2000/01 PD 80% 898.352 188.510 4,77 775,86 87,37 2830,20 3136,57 

2001/02 PD 80% 614.532 166.106 3,70 789,33 94,00 2974,37 2966,69 

2002/03 PD 80% 945.854 196.220 4,82 823,58 96,09 2935,64 3180,22 

2003/04 PD 80% 728.474 178.304 4,09 907,53 88,50 3228,90 3278,60 

2004/05 PD 80% 546.864 133.149 4,11 842,94 85,53 3592,37 3490,06 

2005/06 PD 80% 781.841 166.628 4,69 751,75 84,25 3271,85 3221,76 

2006/07 PD 80% 908.738 205.059 4,43 733,36 95,21 2708,49 3056,13 

2007/08 PD 80% 1.111.230 222.324 5,00 710,54 99,12 2804,09 3053,62 

2008/09 PD 813.437 212.284 3,83 1053,56 193,51 3663,47 2931,77 

2009/10 PD 841.648 155.976 5,40 904,06 192,72 3574,82 3054,47 

2010/11 PD 905.209 199.075 4,55 773,22 154,51 2767,99 2690,85 

2011/12 PD/AT 1.618.995 289.577 5,59 662,60 149,26 3139,08 2523,02 

2012/13 PD/AT 1.465.738 299.509 4,89 600,85 159,26 3407,78 2601,49 

2013/14 PD/AT 1.423.476 240.185 5,93 509,71 779,29 3344,43 2565,48 

2014/15 PD/AT 1.513.612 252.616 5,99 504,91 439,33 3353,43 2345,80 

2015/16 PD/OGM/AT 1.099.420 255.776 4,30 586,67 336,32 3451,87 4029,57 

2016/17 PD/OGM/AT 1.780.164 305.616 5,82 540,29 303,87 3060,59 3838,10 

Fonte: CONAB e IBGE-PAM 
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Analisando o Gráfico 1, observa-se que na tecnologia de plantio PD80% (Safra- 1997/98 

e 2007/08), as variáveis que mais custaram foram as de insumos químicos e outros custos, 

atingindo 43% de IQ e 45% de OC do total dos custos médios desse plantio. Na tecnologia de 

plantio PD (Safra -2008/09 e 2010/11), as variáveis que mais custaram foram as de insumos 

químicos e outros custos, atingindo 43% de IQ e 45% de OC do total dos custos médios desse 

plantio. Na tecnologia de plantio PD/AT (Safra 2011/12 e 2014/15), pode-se observar que as 

variáveis que mais custaram foram as de insumos químicos e outros custos, atingindo 49% de 

IQ e 37% de OC do total dos custos médios desse plantio. Na tecnologia de plantio 

PD/OGM/AT (Safra 2015/16 e 2016/17), presencia-se que as variáveis que mais custaram 

foram as de insumos químicos e outros custos, atingindo 40% de IQ e 49% de OC do total dos 

custos médios desse plantio. 

Gráfico 1- Variáveis de custos para todas as Tecnologias de Plantio no cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e 

Londrina no Paraná 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O Gráfico 1 mostra que os custos de operação com máquinas (OM), insumos químicos 

(IQ) e outros custos (OC) têm pesos maiores do que 94% da mão de obra (MO). Entretanto, 

entre nas safras 1997/98 e 2016/17, os custos mais relevantes foram os de insumos químicos e 

outros custos, na proporção de 37% a 49%. 

Concluída a apresentação da tabela com dados estruturados e o gráfico das variações de 

custos, passa-se às análises descritivas dos custos de produção por tecnologia de plantio. Nas 

próximas páginas, verificam-se as tabelas com as tecnologias de plantios e suas análises 
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descritivas (Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) 

individualizadas das variáveis de custos médios. 

Na Tabela 2, em que se encontra a tecnologia de plantio PD80% (Safra- 1997/98 e 

2007/08), a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nos custos 

de IQ e OC e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 13% na variável IQ. Explorando 

os resultados, percebe-se que as variáveis estão próximas da média e que a volatilidade das 

variáveis não é alta, o que demonstra que os dados são coerentes. 

 

Tabela 2 - Analise estatística descritiva da Tecnologia de Plantio PD80% (Safra- 1997/98 e 2007/08) - No 

cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 
Plantio 

Estatística descritiva Operações 
com 

Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 

(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD 80% Mínimo R$ 337,87 R$ 48,21 R$ 1.516,31 R$ 1.483,87 

 Máximo R$ 907,53 R$ 99,12 R$ 3.592,37 R$ 3.606,40 

 Média R$ 747,71 R$ 88,18 R$ 2.915,91 R$ 3.096,86 

 Desvio Padrão R$ 85,04 R$ 8,61 R$ 380,22 R$ 332,21 

 Coeficiente de Variação 11% 10% 13% 11% 

    Fonte: Elaboração Própria 

 



51 

 

Na Tabela 3, em que se encontra a tecnologia de plantio PD (Safra -2008/09 e 2010/11), 

a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nos custos de IQ e OC 

e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 10% na variável IQ. Explorando os 

resultados, percebe-se que as variáveis estão próximas da média e que a volatilidade das 

variáveis não é alta, o que demonstra que os dados são coerentes. 

 

Tabela 3 - Analise estatística descritiva da tecnologia de plantio PD (Safra -2008/09 e 2010/11) - No cultivo de 

Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 
Plantio 

Estatística descritiva Operações 
com 

Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 

(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD Mínimo R$ 773,22 R$ 154,51 R$ 2.767,99 R$ 2.690,85 

 Máximo R$ 1.053,56 R$ 193,51 R$ 3.663,47 R$ 3.054,47 

 Média R$ 910,28 R$ 180,25 R$ 3.335,43 R$ 2.892,36 

 Desvio Padrão R$ 95,52 R$ 17,16 R$ 378,29 R$ 134,34 

 Coeficiente de Variação 10% 10% 11% 5% 

    Fonte: Elaboração Própria 

 

Na tabela 4, em que se encontra a tecnologia de plantio PD/AT (Safra -2011/12 e 

2014/15), a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nos custos 

de MO e IQ e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 60% na variável MO. 

Explorando os resultados, percebe-se que as variáveis estão próximas da média, exceto na 

variável MO em que a volatilidade da variável é muito alta, o que demonstra que a variável MO 

não é precisa no processo de produção. Esse aumento de custo médio na variável MO também 

pode ser visto no gráfico 1 (variáveis de custos para todas as tecnologia de plantio no cultivo 

de Milho nos munícios de Campo Mourão e Londrina no Paraná),  em que os custos de MO são 

maiores nas safras de 2013/14 e 2014/15 do que nas safras 2011/12 e 2012/13. Conforme o 

último boletim da safra 2013/2014 da Conab, em novembro de 2013, havia uma expectativa de 

redução da área de milho no Brasil na primeira safra em razão do aumento da área de soja, o 

que ocorreu no último levantamento da safra 2013/14. A produção brasileira de milho na 

primeira safra foi estimada entre 32,3 e 33,4 milhões de toneladas, mas consolidou-se em 31,7 

milhões de toneladas, isto é, abaixo da expectativa inicial. Esse resultado deu-se porque, até o 

final de dezembro de 2014, as precipitações encontravam-se na normalidade e não havia 

nenhum impacto no milho por falta de umidade no solo. Entretanto, em janeiro, quando os 

técnicos da Conab foram a campo para o quinto levantamento, as condições climáticas eram 



52 

 

totalmente diferentes do mês anterior. Na Região Sul, havia má distribuição de chuvas. O 

Paraná reduziu a área plantada em 11%. Na segunda safra, ademais do indicativo de forte 

retração na área plantada, havia também uma previsão de redução na utilização do pacote 

tecnológico de produção. Com essas probabilidades, esperava-se que a produtividade brasileira 

sofreria uma redução de 2,4%, resultando em uma produção de 42,8 milhões de toneladas. 

Sobre os custos, essa safra apresenta variação negativa em relação à safra anterior, 

devido à tendência de baixa nos preços dos insumos que ocorreu até julho do corrente ano, em 

decorrência da desvalorização do dólar em relação ao real. Essa tendência começou a se inverter 

em agosto e, a partir desse mês, os preços dos insumos elevaram-se, justamente no período de 

preparação para o cultivo da safra de verão 2014/15. Na safra 2014/2015, o Paraná reduziu a 

área plantada em 18,4% quando comparado ao exercício anterior. Como ocorreu em outros 

estados da região, no Paraná, a ação do clima registrou estiagem nos meses anteriores ao plantio 

em agosto de 2014. Contudo, as chuvas em janeiro de 2015 tiveram uma boa distribuição, 

uniformização e bons volumes, trazendo à safra boa recuperação para as lavouras, que 

apresentaram níveis de rendimentos superiores aos do ano anterior. Na segunda safra, a despeito 

da estimativa inicial de menor área plantada no Paraná, havia a expectativa de que houvesse 

uma normalização do clima e a área tenderia a repetir os números do ano passado. Com o plantio 

terminado, o produtor passou a acompanhar a evolução do clima, entendendo que as chuvas de 

abril e maio de 2015 seriam fundamentais para garantir o bom resultado das lavouras. Em abril 

de 2015, o bom regime das chuvas consolidou as boas expectativas, especialmente devido à 

coincidência com o calendário agrícola, quando a maior parte das lavouras se encontrava nos 

estágios de pendoamento (primeira fase dos estágios reprodutivos) e enchimento de grãos. 

A posição consolidada da produção brasileira do milho, reunindo a primeira e a segunda 

safras, atingiu nessa temporada 84.729,2 toneladas, representando um acréscimo de 5,8% em 

relação à produção passada, que atingira 80.051,7 toneladas. Comparando os dados e o 

mencionado no boletim da safra 2013/2014, o ocorrido nas duas cidades do estudo desse 

trabalho foi um pouco diferente nessa safra em relação à produtividade, ainda que a produção 

tenha caído 3% em relação à safra anterior, a área plantada caiu muito mais, isto é, caiu em 

20%, necessitando de mais trabalho de mão de obra do que IQ e OM, por exemplo. O resultado 

foi muito bom porque a produtividade atingiu 21% a mais do que a safra anterior. Comparando 

também os custos em relação à safra anterior, todos ficaram na mesma proporção, exceto a mão 

de obra que era de R$ 159,26 e passou para R$ 779,29. No boletim da safra 2013/2014 da 

Conab, apresenta-se uma   com variação negativa em relação à safra anterior, exceto em Campo 
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Mourão que tem um aumento geral de quase 10% de custos. Avaliando-se todos os dados, a 

explicação é de que, nas cidades do estudo, houve uma produtividade muito maior na safra de 

2013/14 com 5,93 ton./há acarretando a necessidade de contratação de mão de obra ou a sua 

valorização. Sobre a safra seguinte de 2014/15, ocorreu mais produtividade do que na safra 

anterior, passando de 5,93 ton./há para 5,99 ton./há. No entanto, os custos permaneceram os 

mesmos, exceto novamente à mão de obra, suscitando a permanência da mão de obra contratada 

ou a sua valorização. 

Tabela 4 - Analise estatística descritiva da tecnologia de plantio PD/AT (Safra-2011/12 e 2014/15) - No cultivo 

de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 
Plantio 

Estatística descritiva Operações 
com 

Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 

(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD/AT Mínimo R$ 504,91 R$ 149,26 R$ 3.139,08 R$ 2.345,80 

 Máximo R$ 662,60 R$ 779,29 R$ 3.407,78 R$ 2.601,49 

 Média R$ 569,52 R$ 381,79 R$ 3.311,18 R$ 2.508,95 

 Desvio Padrão R$ 62,21 R$ 227,53 R$ 86,05 R$ 81,57 

 Coeficiente de Variação 11% 60% 3% 3% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Na tabela 5, em que se encontra a tecnologia de plantio PD/OGM/AT (Safra-2015/16 e 

2016/17), a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias são notados nos 

custos de IQ e OC e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 6% na variável IQ. 

Explorando os resultados, percebe-se que as variáveis estão próximas da média e que a 

volatilidade das variáveis não é alta, demonstrando que os dados são coerentes. 

 

Tabela 5 - Analise estatística descritiva da tecnologia de plantio PD/OGM/AT (Safra-2015/16 e 2016/17), - No 

cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 
Plantio 

Estatística descritiva Operações 
com 

Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 

(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD/OGM/AT Mínimo R$ 540,29 R$ 303,87 R$ 3.060,59 R$ 3.838,10 

 Máximo R$ 586,67 R$ 336,32 R$ 3.451,87 R$ 4.029,57 

 Média R$ 563,48 R$ 320,10 R$ 3.256,23 R$ 3.933,84 

 Desvio Padrão R$ 23,19 R$ 16,22 R$ 195,64 R$ 95,73 

 Coeficiente de Variação 4% 5% 6% 2% 

Fonte: Elaboração Própria 
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O resumo das Tabelas 2, 3, 4 e 5 acima demonstra que as dispersões dos dados (desvio 

padrão) com maiores relevâncias são notados nos custos de IQ e OC, exceto no plantio PD/AT, 

em que os custos com maiores dispersões são de MO e IQ. Já a maior volatilidade (coeficiente 

de variação) notada nesses dados está no coeficiente de variação na Tecnologia de Plantio 

PD/AT, no custo médio de MO com 60%. Entretanto, as oscilações estão entre 6% e 13% para 

os custos médios de IQ em todas as outras Tecnologias de Plantio.  

 

4.1.2. Eficiência Econômica de Produção 
 

À luz da teoria de eficiência, pelo conceito de eficiência de produção, tem-se como 

eficiente a relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Por conseguinte, em 

linhas gerais, é o método de produzir uma quantidade de produto com menor custo. 

Sendo assim, no primeiro passo, será analisada a variável mais eficiente de cada 

produção de safra e de cada tecnologia de plantio. Então, executa-se uma análise descritiva a 

fim de verificar o comportamento estatístico dessas variáveis. Em um segundo passo e mais 

importante da pesquisa, será avaliado o comportamento do desempenho da produção das safras 

ao longo das tecnologias de plantio empregadas. 

No Gráfico 2, analisam-se as safras por tecnologia de plantio PD80% (Safra- 1997/98 e 

2007/08) e nota-se que a variável com maior eficiência econômica é MO (Mão de Obra). Entre 

as variáveis que tiveram maiores eficiências, a MO foi a maior, com 85%, e a OM foi a segunda 

maior, com 10%. A respeito da tecnologia de plantio PD (Safra -2008/09 e 2010/11), a variável 

com maior eficiência econômica é a MO, com 76%, e logo depois a OM, com 15%. Quanto a 

tecnologia de plantio PD/AT (Safra 2011/12 e 2014/15), a variável com maior eficiência 

econômica é a MO, com 62%, e logo depois OM, com 28%. Apesar da eficiência econômica 

da variável MO ser alta, ela vem diminuindo no decorrer das safras. Além disso, outra 

informação importante no gráfico é que as eficiências dessa variável são maiores nas safras 

2011/12 e 2012/13 do que nas safras 2013/14 e 2014/15, corroborando as informações do 

aumento do custo médio dessa variável citado na Tabela 4. Com referência a tecnologia de 

plantio PD/OGM/AT (Safra 2015/16 e 2016/17), a variável com maior eficiência econômica é 

a MO, com 57%, e logo depois OM, com 32%. 
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Gráfico 2 - Eficiência Econômica das variáveis para todas as Tecnologias de Plantio no cultivo de Milho nos 

Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

De acordo com o demonstrativo do Gráfico 2, entre as tecnologias de plantio PD80% e 

PD/OGM/AT, a variável MO vem diminuindo a eficiência econômica na ordem de 85% para 

57% e a OM vem crescendo de 28% para 32%, ao longo dos 20 anos de estudo na produção do 

cultivo de milho, nas cidades de Campo Mourão e Londrina no Paraná.  
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Como exibido na Tabela 6, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD80% (Safra- 1997/98 e 2007/08), com 

o objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. A dispersão dos dados (desvio 

padrão) com maiores relevâncias é notada nas eficiências econômicas de OM e MO. Já a maior 

volatilidade (coeficiente de variação) nesses dados está em todas as variáveis, o que é ruim, 

pois elas não são exatas no processo de produtivo. Outra observação que pode ser feita é que a 

produtividade tem uma correlação moderada entre todas as variáveis, mas nas variações de 

OM/MO e IO/MO essas correlações são fortes, conforme a tabela 10 (Tabela de correlações 

entre as variáveis de todos as tecnologias de plantio). 

 

Tabela 6 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD80% (Safra- 

1997/98 e 2007/08) - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística descritiva Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD 80% Mínimo 0,0024 0,0204 0,0006 0,0005 

 Máximo 0,0124 0,0867 0,0028 0,0028 

 Média 0,0059 0,0488 0,0015 0,0014 

 Desvio Padrão 0,0015 0,0097 0,0004 0,0003 

 Coeficiente de 

Variação 

25,2% 19,9% 23,9% 23,8% 

 Covariância 0,0010 0,0080 0,0003 0,0003 

 Pearson produt. x Ef. 

Prod/Me 

0,49 0,60 0,61 0,55 

 Pearson Ef.Prod.Me 

OM x Ef.Prod.Me 

MO 

0,95    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ 

 x Ef.Prod.Me MO 

 0,93  

 
Fonte: Elaboração Própria 
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Como exibido na Tabela 7, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD (Safra -2008/09 e 2010/11), com o 

objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. A dispersão dos dados (desvio padrão) 

com maiores relevâncias é notada nas eficiências econômicas de OM e MO. As maiores 

volatilidades (coeficiente de variação) notadas nesses dados estão nas variáveis OM, MO e IQ, 

pois elas não são exatas no processo produtivo. Quanto à correlação entre a produtividade e as 

variáveis, são todas elevadas e há também uma positiva correlação entre elas. Em destaque, 

novamente, pode-se notar que as variáveis de OM/MO e IO/MO apresentam elevadas 

correlações, como demonstrado na tabela 10 (Tabela de correlações entre as variáveis de todos 

as tecnologias de plantio). 

Tabela 7 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD (Safra -

2008/09 e 2010/11) - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística descritiva Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD Mínimo 0,0036 0,0198 0,0010 0,0013 

 Máximo 0,0060 0,0294 0,0016 0,0018 

 Média 0,0052 0,0257 0,0014 0,0016 

 Desvio Padrão 0,0010 0,0040 0,0002 0,0002 

 Coeficiente de 

Variação 

20% 15% 17% 12% 

 Covariância 0,0009 0,0031 0,0002 0,0002 

 Pearson produt. x Ef. 

Prod/Me 

0,86 0,76 0,71 0,91 

 Pearson Ef.Prod.Me 

OM x Ef.Prod.Me 

MO 

0,99    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ 

 x Ef.Prod.Me MO 

 1,00  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como exibido na Tabela 8, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/AT (Safra 2011/12 e 2014/15), com o 

objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. A dispersão dos dados (desvio padrão) 

com maiores relevâncias é sinalizada nas eficiências econômicas de OM e MO. As maiores 

volatilidades (coeficiente de variação) notadas nesses dados, estão nas variáveis OM e MO, 

sendo que elas não são resolvidas, especialmente a MO, no processo produtivo, quando 

novamente verifica-se que a variável MO teve um desvio de comportamento nessa tecnologia 

de plantio, essencialmente, nas safras de 2013/14 e 2014/15. Quanto à correlação entre a 
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produtividade e as variáveis são todas elevadas, mas as variáveis IQ e OC são muito altas na 

correlação com a produtividade. Há também uma correlação positiva. Nessa tecnologia de 

plantio, o destaque está entre as variáveis de OM e MO em que a correlação é forte, já nas 

variáveis IO e MO a correlação é fraca, porém, em ambas a correlação é negativa, conforme 

novamente apresentado na tabela 10 (Tabela de correlações entre as variáveis de todos as 

tecnologias de plantio). 

 

 Tabela 8 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/AT (Safra-

2011/12 e 2014/15) - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística descritiva Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD/AT Mínimo 0,0081 0,0076 0,0014 0,0019 

 Máximo 0,0119 0,0375 0,0018 0,0026 

 Média 0,0100 0,0224 0,0017 0,0022 

 Desvio Padrão 0,0017 0,0117 0,0001 0,0002 

 Coeficiente de Variação 17% 52% 8% 9% 

 Covariância 0,0009 -0,0048 0,0001 0,0001 

 Pearson produt. x Ef. 

Prod/Me 

0,86 -0,67 0,94 0,95 

 Pearson Ef.Prod.Me OM 

x Ef.Prod.Me MO 

-0,94    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ 

 x Ef.Prod.Me MO 

 -0,39  

 Fonte: Elaboração Própria 
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Como demonstrado na Tabela 9, faz-se uma análise descritiva individualizada das 

variáveis de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/OGM/AT (Safra 2015/16 e 

2016/17), com o objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico das mesmas. A 

dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é sinalizada nas eficiências 

econômicas de OM e MO. As maiores volatilidades (coeficiente de variação) notadas nesses 

dados estão em todas as variáveis, mas as variáveis OM e OC não são exatas na produção e, 

especialmente a MO e a IQ são consideradas de alta rotatividade no processo de produtivo. 

Quanto à correlação entre a produtividade e as variáveis são todas muito elevadas. Há também 

uma positiva correlação entre elas. Nessa tecnologia de plantio, tanto as variáveis de OM e MO, 

como as variáveis IQ e MO possuem correlação muito forte e positiva, de acordo com o 

demonstrado na tabela 10 (Tabela de correlações entre as variáveis de todos as tecnologias de 

plantio). 

Tabela 9 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/OGM/AT 

(Safra-2015/16 e 2016/17) - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística descritiva Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD/OGM/AT Mínimo 0,0073 0,0128 0,0012 0,0011 

 Máximo 0,0108 0,0192 0,0019 0,0015 

 Média 0,0091 0,0160 0,0016 0,0013 

 Desvio Padrão 0,0017 0,0032 0,0003 0,0002 

 Coeficiente de Variação 19% 20% 21% 17% 

 Covariância 0,003 0,005 0,001 0,000 

 Pearson produt. x Ef. 

Prod/Me 

1,00 1,00 1,00 1,00 

 Pearson Ef.Prod.Me OM 

x Ef.Prod.Me MO 

1,00    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ 

 x Ef.Prod.Me MO 

 1,00  

 Fonte: Elaboração Própria 
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Na Tabela 10, exibem-se todas as correlações entre a produtividade e cada variável de 

eficiência econômica em suas devidas tecnologias de plantio, bem como as correlações das 

variáveis de eficiências econômicas entre OM/MO e IQ/MO. As correlações mais fortes estão 

entre as variáveis de Operação com Máquina e Mão de Obra para as tecnologias de plantio PD 

e PD/OGM/AT e ambas apresentam o mesmo comportamento, ou seja, correlação positiva. 

Além dessas variáveis, há correlação muito forte e positiva entre todas as variáveis de produção 

e a produtividade no plantio o PD/OGM/AT. Por último, no plantio PD/AT, as variáveis de IQ 

e OC também apresentam uma correlação muito forte e positiva com a produtividade.  

 

Tabela 10 - Tabela de correlações entre as variáveis de todos as tecnologias de plantio - No cultivo de Milho 

nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

Tecnologi

a de 

Plantio  

Correl. Ef.ProdMe

/OM 

Ef.ProdMe/

MO 

Ef.ProdMe/

IQ 

Ef.ProdMe/

OC 

Ef.ProdMe/

OM e MO 

Ef.ProdMe/

IQ e MO 

PD80% Força  Moderada Moderada Moderada Moderada Forte Forte 

 Direção + + + + + + 

PD Força  Forte Forte Forte Forte M. Forte M. Forte 

 Direção + + + + + + 

PD/AT Força  Forte Moderada M. Forte M. Forte Forte Fraca 

 Direção + - + + - - 

PD/OGM/

AT 

Força M. Forte M. Forte M. Forte M. Forte M. Forte M. Forte 

 Direção + + + + + + 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

O resumo das Tabelas 6, 7, 8, 9 e 10 acima demonstra que as dispersões dos dados 

(desvio padrão) com maiores relevâncias são notados nas eficiências das variáveis OM e MO e 

as correlações das eficiências das variáveis OM e MO, e IQ e MO são fortes e muito fortes, 

exceto no plantio PD/AT, em que as correlações das eficiências das variáveis IO e MO são 

fracas.  
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Posteriormente, findas as análises de custos e as eficiências econômicas de cada 

tecnologia de plantio, parte-se para a análise do comportamento do desempenho da produção 

das safras ao longo das tecnologias de plantio empregadas, que é o foco mais importante desse 

estudo. Nessa seção, são analisados os resultados da eficiência econômica à luz das tecnologias 

de plantio ao longo das safras entre 1997/98 e 2016/17. Iniciando-se pela exploração da 

produtividade que é medida pela relação da quantidade de produção e área plantada, observa-

se que o resultado obtido por área plantada é mais eficiente na produção. 

No Gráfico 3 (Media de Produtividade por Tecnologia de Plantio ao longo das safras 

1997/98 e 2016/17), pode-se notar que, nas quatro tecnologias de plantios, entre as safras 

1997/98 e 2016/2017, houve crescimento médio nas produções por áreas plantadas do milho. 

Assim, entre as tecnologias de plantios PD 80% (Safra- 1997/98 e 2007/08) e PD (Safra -

2008/09 e 2010/11), a produtividade aumentou em 11%, entre as tecnologias de plantios PD 

(Safra -2008/09 e 2010/11) e PD/AT (Safra 2011/12 e 2014/15), a produtividade aumentou em 

22%, entre as tecnologias de plantios PD/AT (Safra 2011/12 e 2014/15) e PD/OGM/AT (Safra 

2015/16 e 2016/17), a produtividade caiu em 12%, porém a produtividade média total entre as 

safras do período aumentou em 22%. Essa resultante é muito importante, pois demonstra que 

se está produzindo mais por área plantada, independentemente de se ter aumentado a área 

plantada. 

Conforme o boletim 2015/16 da Conab, continua a tendência observada nos últimos 

anos de recuo no plano de plantio da cultura de milho no período de verão, perdendo espaço 

para a soja. Os motivos para tal redução são diversos, mas a menor rentabilidade, os altos custos 

e o maior risco de produção são os mais citados. No início do plantio, houve relatos de 

dificuldades enfrentados pelos produtores na liberação de crédito de custeio por parte das 

instituições bancárias. Na Região Sul, a forte concorrência com a lavoura de soja foi o causador 

da maior redução nacional na área plantada de milho da primeira safra. Além disso, a lavoura 

foi fortemente afetada pelo comportamento do clima. As temperaturas apresentaram variações 

acima da média em vários estados da região, registrando ondas de calor muito intensas e baixa 

umidade relativa do ar. Houve também a ocorrência de vendavais e chuvas de granizo em 

diversas regiões produtoras, eventos climáticos típicos do fenômeno El Niño. No início do 

inverno, ocorreram geadas associadas a fortes chuvas, provocando prejuízo nas lavouras recém-

plantadas na medida em que impediam o acesso à lavoura, dificultando não somente o manejo, 

como também a execução dos tratos culturais.  No Paraná, ocorreu expressiva redução na área, 
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isto é, decréscimo de 23,7% sobre a área plantada no ano passado. O receio entre os produtores 

era o da ocorrência de doenças com a umidade e o calor, contribuindo para o aumento dos focos 

de ferrugem asiática. Dessa forma, a estimativa nacional para a produção do milho na primeira 

safra, na temporada 2015/16, encerrou o exercício com um decréscimo de 14,1% em relação ao 

ocorrido na temporada anterior. Para o milho na segunda safra, conforme informação do 

boletim de safra 2015/16 da Conab, o clima e os seus efeitos ditaram a magnitude dos impactos 

nas safras do milho em todo o país e o aumento nos custos de produção e as restrições apontadas 

para obtenção dos créditos contribuíram adicionalmente para gerar incertezas.  

No Paraná, importantes regiões produtoras ficaram de 25 a 32 dias sem chuvas, 

acompanhadas de altas temperaturas e, assim, foi registrada uma forte diminuição no seu 

potencial produtivo, principalmente nas lavouras que se encontravam nos estágios de 

enchimento de grãos. Conforme ocorreu com o milho da primeira safra, o investimento 

tecnológico na segunda é muito alto e as previsões iniciais davam conta de produtividades 

excelentes. Essa expectativa de produtividade não se confirmou, mas o volume total colhido foi 

grande devido ao forte incremento da área plantada observado em todas as regiões do estado. 

Observando os dados trabalhados conjuntamente com as informações do boletim da safra de 

2015/16 da Conab, os dois municípios do Paraná, objetos deste trabalho, tiveram os mesmos 

problemas climáticos e o aumento nos custos de produção proporcionalmente à produtividade. 

Somente na safra de 2015/16, em relação à safra anterior, a produtividade caiu em 28% e os 

Outros Custos (OC) aumentaram, basicamente, no manuseio com despesas de colheita 

(transporte externo e armazenagem) e renda dos fatores (remuneração esperada pela terra e 

custos fixos) totalizando 75% de todos os custos. Realçando os custos de  transporte externo 

para a safra de 2015/16, o Boletim Anual de Preços da ANP, 2016, observa-se que, na edição 

do Boletim Anual de Preços, no final do ano de 2014, o preço médio nacional do diesel sofreu 

reajuste de 5% nas unidades produtoras do País, produzindo impacto de cerca de 4% nos preços 

médios de distribuição e de revenda do produto, mas em 2015, requerem importância duas 

informações relativas ao comportamento do preço do diesel. A primeira diz respeito à elevação, 

no mês de fevereiro, das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre o combustível, 

somadas as contribuições, passaram de R$ 0,15/litro para R$ 0,30/litro e acarretaram 

acréscimos da ordem de 8% nos preços médios de produção e de revenda; e de 7% nos preços 

médios de distribuição do produto. A segunda informação foi o reajuste médio de 4%, em 

setembro, dos preços de produção do óleo diesel, que se verteu em aumentos de cerca de 5% e 

6% nos respectivos preços médios de distribuição e revenda, na comparação entre dezembro e 
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setembro 2015.  Do mesmo modo, explica-se que todas as médias de eficiências econômicas na 

tecnologia de plantio PD/OGM/AT apresentadas nos Gráficos 4, 5, 6 e 7 abaixo, serão afetadas 

em relação à média de eficiência das outras tecnologias de plantio, pelo motivo da queda 

relevante de produtividade na tecnologia de plantio PD/OGM/AT. É importante também 

mencionar que, nessa tecnologia de plantio PD/OGM/AT, há apenas as amostras de duas safras, 

a produtividade na safra de 2015/16 foi de 4,30 ton./há e na safra 2016/17 foi de 5,82 ton./há, 

logo, não é possível avaliar se a tendência será de crescimento ou decrescimento, visto que são 

necessárias mais amostras para se chegar a uma conclusão assertiva.  

Gráfico 3 - Media de Produtividade por Tecnologia de Plantio ao longo das safras 1997/98 e 2016/17- No 

cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e Londrina no Paraná 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 4, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável Operação 

com Máquinas (OM) entre as tecnologias de plantios. Notoriamente, é visualizado o 

crescimento da eficiência econômica média variável OM na produção com a tecnologia de 

plantio PD/AT comparada com as outras tecnologias de plantios. Contudo, a variável OM teve 

uma eficiência muito boa em todas as tecnologias de plantio, produzindo em média mais de 5 

mil ton./R$ nas tecnologias de plantio PD80% e PD e mais de 9 mil ton./R$ nas tecnologias de 

plantio PD/AT e PD/OGM/AT. 
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Gráfico 4 – Média da Eficiência econômica da variável Operação com Máquinas (OM) entre as tecnologias de 

plantios ao longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo 

Mourão e Londrina no Paraná 

 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 5, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável Mão de 

Obra (MO) entre as tecnologias de plantios. Notoriamente, é visualizado o decrescimento da 

eficiência econômica média variável MO comparada entre as tecnologias de plantios. Contudo, 

a variável OM teve uma eficiência excelente em todas as tecnologias de plantio, produzindo 

mais de 48 mil ton./R$ na tecnologia de plantio PD80%, mais de 25 mil ton./R$ na tecnologia 

de plantio PD, mais de 22 mil ton./R$ na tecnologia de plantio PD/AT e mais de 15 mil ton./R$ 

na tecnologia de plantio PD/OGM/AT. 

Gráfico 5 – Média da Eficiência econômica da variável Mão de Obra (MO) entre as tecnologias de plantios ao 

longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e 

Londrina no Paraná 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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No Gráfico 6, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável Insumos 

Químicos (IQ) entre as tecnologias de plantios. O crescimento da eficiência econômica média 

da variável IQ é notório com relação à produção com a tecnologia de plantio PD/AT comparada 

entre as tecnologias de plantios. Apesar disso, a variável IQ teve uma eficiência leve em todas 

as tecnologias de plantio, produzindo em média entre 1,40 mil ton./R$ e 1,69 mil ton./R$ em 

todas as tecnologias de plantio.  

Gráfico 6 – Média da Eficiência econômica da variável Insumos Químicos (IQ) entre as tecnologias de plantios 

ao longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$- No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e 

Londrina no Paraná 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 7, demonstra-se a média eficiência econômica (EE) da variável Outros 

Custos (OC) entre as tecnologias de plantios. É evidente o crescimento da eficiência econômica 

média variável OC na produção com a tecnologia de plantio PD/AT comparada entre as 

tecnologias de plantios. Contudo, a variável OC teve uma eficiência leve em todas as 

tecnologias de plantio, produzindo em média mais de 1 mil ton./R$ nas tecnologias de plantio 

PD80%, PD, e PD/OGM/AT e mais de 2 mil ton./R$ nas tecnologias de plantio PD/AT. 
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Gráfico 7 – Média da Eficiência econômica da variável Outros Custos (OC) entre as tecnologias de plantios ao 

longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$- No cultivo de Milho nos Municípios de Campo Mourão e 

Londrina no Paraná 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

É importante mencionar novamente que, na tecnologia de plantio PD/OGM/AT, há 

apenas as amostras de duas safras. Como a produtividade da safra de 2015/16 foi de 4,30 ton./há 

e na safra 2016/17 foi de 5,82 ton./há, não é possível avaliar se a tendência de eficiência das 

variáveis OM, IQ e OC terão crescimento ou decrescimento, são necessárias mais amostras para 

chegar uma conclusão mais assertiva.  
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4.2. Análise e discussão dos resultados da Soja nos Municípios de Primavera do Leste, 
Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 
 

4.2.1.  Tecnologia de plantio, Produção, Área Plantada, Produtividade, e o Custo Total 

Médio por safra 

 

Nessa seção, demonstra-se a tabela com os dados estruturados da produção para as 

amostras e, em seguida, apresentam-se as análises de relevâncias das variáveis de custos do 

cultivo da soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no 

Mato Grosso, com as tecnologias de plantios empregadas e suas correspondentes safras.  

A Tabela 11 apresenta os dados de quantidade produzida, área plantada, produtividade 

(ton./ha), composição do custo total médio (custo fixo médio + custo variável médio) da 

tecnologia de plantio PD 80%, entre as safras de 1997/98 e 2006/07, tecnologia de plantio 

PD/CM_PD_90%TG, entre as safras de 2007/08 e 2010/11, e tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM, entre as safras de 2011/12 e 2016/17. 

Tabela 11 - Tabela de Dados da Amostra de Cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo 

Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

SAFRA Tecnologia de 

Plantio  

Produção 

(ton.) 

Área 

Plantada 

(ha) 

Produtividade 

(Ton./há) 

Operações 

com 

Maquina 

(R$/ha) 

Mão-

de-obra 

(R$/ha) 

Insumos 

Químicos 

(R$/ha) 

Outros 

Custos 

(R$/ha) 

1997/98 PD80% 1.960.407 704.000 2,78 272,30 43,42 1317,42 671,53 

1998/99 PD80% 2.080.183 722.855 2,88 192,24 50,61 1228,80 1057,12 

1999/00 PD80% 2.528.559 821.070 3,08 269,72 51,97 1685,48 1164,92 

2000/01 PD80% 2.685.750 856.000 3,14 250,12 48,29 1356,41 950,07 

2001/02 PD80% 3.068.400 995.000 3,08 262,91 52,34 1299,97 928,55 

2002/03 PD80% 3.255.897 1.094.686 2,97 271,80 52,73 1260,17 962,12 

2003/04 PD80% 3.304.722 1.136.429 2,91 263,72 49,56 1404,62 1033,13 

2004/05 PD80% 3.560.326 1.203.846 2,96 245,29 46,03 1504,67 1095,08 

2005/06 PD80% 3.209.184 1.167.858 2,75 218,75 43,44 1514,22 1128,32 

2006/07 PD80% 3.176.866 1.041.000 3,05 456,99 110,63 2980,75 2470,77 

2007/08 PD/CM_PD_90%TG 3.440.820 1.096.500 3,14 1130,68 390,31 6462,68 6158,24 

2008/09 PD/CM_PD_90%TG 3.468.008 1.121.500 3,09 1113,26 411,57 8431,22 6627,06 

2009/10 PD/CM_PD_90%TG 3.523.723 1.161.814 3,03 1116,81 416,26 6968,91 6034,01 

2010/11 PD/CM_PD_90%TG 3.832.294 1.152.469 3,33 1101,84 472,36 5994,91 5906,91 

2011/12 PD/AT_PD/AT/OGM 3.769.680 1.181.700 3,19 1022,24 401,56 5366,95 6091,46 

2012/13 PD/AT_PD/AT/OGM 3.806.590 1.258.150 3,03 1033,55 438,00 6069,77 6846,09 

2013/14 PD/AT_PD/AT/OGM 3.960.768 1.274.500 3,11 898,32 252,96 5559,63 5682,63 

2014/15 PD/AT_PD/AT/OGM 3.956.543 1.270.263 3,11 680,53 64,12 11613,43 5216,20 

2015/16 PD/AT_PD/AT/OGM 3.672.450 1.246.150 2,95 802,96 65,09 13830,28 5960,20 

2016/17 PD/AT_PD/AT/OGM 4.159.728 1.261.000 3,30 778,70 59,71 11598,34 5718,66 

 Fonte: Elaboração Própria  
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Analisando o Gráfico 8, referente à tecnologia de plantio PD80% (safras de 1997/98 e 

2006/07), pode-se observar que as variáveis que mais custaram para essas safras foram de 

Insumos Químicos e Outros Custos, atingindo 51% de IQ e 38% de OC do total dos custos 

médios desse plantio. Relacionado à tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG (safras de 

2007/08 e 2010/11), pode-se observar que as variáveis que mais custaram para essas safras 

foram de Insumos Químicos e Outros Custos, atingindo 47% de IQ e 42% de OC do total dos 

custos médios desse plantio. Referente à tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 

2011/12 e 2016/17), pode-se observar que as variáveis que mais custaram para essas safras 

foram de Insumos Químicos e Outros Custos, atingindo 56% de IQ e 37% de OC do total dos 

custos médios desse plantio. Outras importantes observações são o aumento de custo da variável 

MO entre as safras de 2007/08 e 2012/13, queda de custo da mesma entre as safras 2013/14 e 

2016/17, e o crescimento de custo da variável IQ desde a safra 2006/07 até 2016/17. 

Os Boletins com informações públicas sobre os custos entre as safras de 2007/08 e 

2012/13 não foram encontradas no site da Conab. Os boletins de grãos estão públicos no site 

da Conab a partir do Boletim 2012/13 e esse não menciona nenhuma informação sobre custos 

no cultivo de soja. Contudo, no boletim safra 2013/14, as informações de custos relativas a safra 

2013/14 nos municípios do estudo, tiveram variação negativa no período da safra anterior para 

atual, devido à tendência de baixa nos preços dos insumos que ocorreu até julho do corrente 

ano, em decorrência da desvalorização do Dólar em relação ao Real. Esta tendência começou a 

se inverter em agosto e a partir desse mês os preços dos insumos estão se elevando, justamente 

no período de preparação para o cultivo da safra de verão 2014/15. O boletim da safra 2014/15 

da Conab, houve pequeno atraso na colheita da safra americana e, em paralelo, irregularidades 

do clima na América do Sul e o aumento da taxa de câmbio, o que motivou a recuperação dos 

preços, incentivando o produtor ao uso de modernos pacotes tecnológicos de produção. Apesar 

dos preços não serem bons para a safra que se iniciava, os produtores reputaram o plantio da 

oleaginosa como a melhor opção, diante das demais lavouras concorrentes. O atrativo utilizado 

foi uma quase manutenção dos custos de produção, regida pelo comportamento dos preços dos 

fertilizantes, oportunidade que foi aproveitada pelos produtores na realização de fortes compras 

antecipadas no primeiro semestre. Em complemento ao dólar, que já apresentava valorização 

ante o real, a queda observada nos preços internos foi mais amena do que o que ocorria com as 

cotações internacionais do produto. Esses fatos contribuíram para o incremento do plantio, 

representado pela anexação de áreas outrora destinadas para o algodão, o milho, o feijão cores 

e as pastagens. O melhor desempenho do clima, melhorando as lavouras nos demais estados, 
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cooperou para diminuir o prejuízo da produtividade regional. No Mato Grosso, a produtividade 

praticamente manteve-se quando comparada com a divulgada em janeiro, que atingiu 3,7% 

relativamente à observada em 2014. Os relatos priorizavam os ataques de lagartas e percevejos, 

com intensidade variando de baixa a média, reflexo da redução das chuvas combinada com as 

elevadas temperaturas, que foram perfeitamente administradas pelo competente manejo. 

 Conforme o boletim da safra 2015/16 da Conab, o atraso na colheita da safra americana 

continuou, acompanhado das irregularidades do clima na América do Sul e do aumento na taxa 

interna de câmbio, o que motivou a recuperação dos preços nos três últimos meses de 2015. O 

fechamento do plantio foi finalizado com uma área de 14.925,1 hectares, representando 

incremento de 2,1%. As atenções estavam voltadas para as condições climáticas, uma vez que 

no período inicial de plantio ainda não havia ocorrido, de forma generalizada, as precipitações 

suficientes para o plantio da oleaginosa. No Mato Grosso, na maioria das regiões produtoras, 

foram identificados problemas ocasionados pela falta de chuvas, causando a necessidade de 

replantio, com destaque para o médio norte onde muitos municípios sofreram com a acentuada 

escassez de chuvas. Todos os informantes consultados concordaram que a anormalidade nas 

precipitações pluviométricas iria proporcionar queda na produtividade e que a soja precoce seria 

a mais afetada. Conforme o boletim da safra 2016/17 da Conab, a área plantada da oleaginosa 

nessa safra cresceu 2%, saindo de 33.251,9 hectares, na safra 2015/16, para 33.914,9 hectares, na 

safra atual, e a produção avançou de 95.434,6 para 114.095,8 toneladas, respectivamente.  

O comportamento do clima em praticamente todas as regiões do país constitui um 

excelente desenvolvimento da oleaginosa, cooperando para o aumento de 14,9% na 

produtividade da soja, que saiu de 2.848 kg/ha, no ciclo 2015/16, para 3.273 kg/há, no atual. 

Ademais ao bom rendimento no campo, a área destinada à cultura registrou incremento de 2%, 

saindo de 9.140 hectares, na safra 2015/16, para 9.319 hectares, na safra 2016/17. Assim, maior área 

e maior produtividade da oleaginosa propiciaram a produção de 30.513,5 toneladas de soja na 

safra 2016/17, volume 17,2% superior às 26.030,7 toneladas produzidas no período anterior. 

Os comentários feitos pela Conab por meio dos boletins explicam os aumentos de custos médios 

na variável IQ nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Em 2014/15, o motivo foram os ataques 

de lagartas e percevejos, necessitando mais de Insumos Químicos; na safra 2015/16, o motivo 

foi a falta de chuvas, causando a necessidade de replantio e; por último, na safra 2016/17, nas 

cidades do estudo, não houve aumento de área plantada, mas houve um crescimento de 12% de 

produtividade em relação à safra anterior. Sobre os custos de MO terem o aumento de custo 

entre as safras de 2007/08 e 2012/13, queda de custo da mesma entre as safras 2013/14 e 
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2016/17 não foram encontradas as razões, como mencionado no início das explicações do 

gráfico 3 (variáveis de custos para todas as tecnologia de plantio no cultivo de Soja nos 

municípios de Primavera do Leste, Campo Novo de Parecis e Sorriso no Mato Grosso). 

Gráfico 8 - Variáveis de custos para todas as Tecnologias de Plantio no cultivo da Soja nos municípios de 

Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

  

 R$ -

 R$ 2.000,00

 R$ 4.000,00

 R$ 6.000,00

 R$ 8.000,00

 R$ 10.000,00

 R$ 12.000,00

 R$ 14.000,00

 R$ 16.000,00

 R$ -

 R$ 200,00

 R$ 400,00

 R$ 600,00

 R$ 800,00

 R$ 1.000,00

 R$ 1.200,00

Operações com Maquina (R$/ha). Eixo principal Mão-de-obra (R$/ha). Eixo principal

Insumos Químicos (R$/ha). Eixo Secundário Outros Custos  (R$/ha). Eixo Secundário



71 

 

O Gráfico 8 exibe os custos de Operação com Máquinas (OM), Insumos Químicos (IQ) 

e Outros Custos (OC) têm pesos maiores do que 94% da Mão de Obra (MO), entretanto, entre 

as safras 1996/97 e 2016/17, os custos mais relevantes foram de Insumos Químicos e Outros 

Custos, na proporção de 37% a 56%. 

Concluídas as apresentações da tabela com dados estruturados e o gráfico das variações 

de custos, passa-se às análises descritivas dos custos de produção por tecnologia de plantio. Nas 

próximas páginas, verificam-se as tabelas com as tecnologias de plantios e suas análises 

descritivas (Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) 

individualizadas das variáveis de custos médios. 

Na Tabela 12, referente à tecnologia de plantio PD80% (safras de 1997/98 e 2006/07), 

a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nos custos de IQ e OC 

e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 23% na variável OC. Explorando os 

resultados, percebe-se que as variáveis MO, IQ e OC estão com volatilidade alta, o que 

demonstra que as três variáveis não são precisas no processo de produção. Esse resultado 

também pode ser visto no gráfico 4 (variáveis de custos para todas as Tecnologias de Plantio 

no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no 

Mato Grosso), em que se verifica que as variáveis IQ e OC na safra 2006/07 possuem valores 

muitos mais altos em relação às outras safras. Sobre as razões do aumento dessas variáveis na 

safra de 2006/07, não foram encontrados boletins, impossibilitando, assim, maiores detalhes. 

 
Tabela 12 - Análise estatística descritiva da Tecnologia de Plantio PD80% (safras de 1997/98 e 2006/07) no 

cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

Tecnologia de Plantio  Estatística descritiva Operações 
com 
Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 
(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD80% Mínimo 192,24 43,42 1228,80 671,53 

 Máximo 456,99 110,63 2980,75 2470,77 

 Média 270,38 54,90 1555,25 1146,16 

 Desvio Padrão 37,99 11,15 311,15 268,67 

 Coeficiente de Variação 14% 20% 20% 23% 

    Fonte: Elaboração Própria 
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Na Tabela 13, referente à tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 

e 2010/11), a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nos custos 

de IQ e OC e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 11% na variável IQ. Explorando 

os resultados, percebe-se que as variáveis estão próximas da média e que a volatilidade das 

variáveis não é alta, o que demonstra que os dados são coerentes. 

 

Tabela 13 - Análise estatística descritiva da tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 e 

2010/11) no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato 

Grosso 

Tecnologia de Plantio  Estatística descritiva Operações 
com 
Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 
(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD/CM_PD_90%TG Mínimo 1101,84 390,31 5994,91 5906,91 

 Máximo 1130,68 472,36 8431,22 6627,06 

 Média 1115,65 422,63 6964,43 6181,56 

 Desvio Padrão 8,10 24,87 735,64 222,75 

 Coeficiente de Variação 1% 6% 11% 4% 

    Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Tabela 14, referente à tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 

2011/12 e 2016/17), a dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada 

nos custos de IQ e OC e a volatilidade (coeficiente de variação) maior é de 71% na variável 

MO. Explorando os resultados, percebe-se que as variáveis MO e IQ estão com volatilidade 

altíssima, o que demonstra que as duas variáveis não são precisas no processo de produção. 

Esse resultado também se pode ser visto no Gráfico 8, em que se verifica que as variáveis MO 

e IQ estão oscilando muito nas safras de 2014/15, 2015/16 e 2016/17, isto é, enquanto os custos 

médios de MO estão caindo, os custos médios de IQ estão subindo. As explicações sobre a 

baixa eficiência da variável IQ, sobre o desvio padrão alto e sobre o coeficiente de variação 

também alto são conforme as explicações apresentadas nos boletins da Conab para as safras de 

2014/15, 2015/16 e 2016/17, nos comentários do Gráfico 8. A respeito da alta eficiência da 

variável MO, o motivo está nos baixos valores gastos na produção das três safras, conforme se 

verifica no Gráfico 8. O alto percentual do coeficiente de variação, 71%, é em razão das três 

safras anteriores com custos semelhantes às outras safras, exceto nas safras aqui mencionadas 

que diminuíram muito, o que resultou em um desvio padrão muito alto em relação à média da 

variável. 
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Tabela 14 - Análise estatística descritiva da tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 2011/12 e 

2016/17) no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato 

Grosso 

Tecnologia de Plantio  Estatística descritiva Operações 
com 
Maquina 
(R$/ha) 

Mão-de-
obra 
(R$/ha) 

Insumos 
Químicos 
(R$/ha) 

Outros 
Custos 
(R$/ha) 

PD/AT_PD/AT/OGM Mínimo 680,53 59,71 5366,95 5216,20 

 Máximo 1033,55 438,00 13830,28 6846,09 

 Média 869,38 213,57 9006,40 5919,21 

 Desvio Padrão 115,32 150,60 3340,95 380,04 

 Coeficiente de Variação 13% 71% 37% 6% 

   Fonte: Elaboração Própria 

 

Consolidando as informações do gráfico 8 (variáveis de custos para todas as 

Tecnologias de Plantio no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo 

do Parecis e Sorriso no Mato Grosso) e das três tabelas (11,12, 13 e 14) com as análises das 

estatísticas descritivas dos custos médios das variáveis, chega-se à conclusão de que há um 

aumento expressivo de custo de IQ e de OC a partir da safra de 2006/07, mas o que mais chama 

a atenção é o custo da variável IO na tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 

2011/12 e 2016/17). As informações das variações de mercado e de desempenho climático 

afetam os resultados de eficiência econômica na produção e na produtividade, conforme 

explicação nos comentários do gráfico 6 (variáveis de custos para todas as Tecnologias de 

Plantio no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e 

Sorriso no Mato Grosso). 

 

4.2.2. Eficiência Econômica de Produção 

Nesse item, inicia-se a análise da eficiência econômica de produção. No primeiro passo, 

será analisada a variável mais eficiente de cada produção de safra e de cada tecnologia de 

plantio. Logo após, é executada uma análise descritiva para verificar o comportamento 

estatístico dessas variáveis. Em um segundo passo, será avaliado o comportamento do 

desempenho da produção das safras ao longo das tecnologias de plantio empregadas. 
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No Gráfico 9, analisam-se as safras por tecnologia de plantio PD80% (safras de 1997/98 

e 2006/07), e verifica-se que a variável com maior eficiência econômica é MO (Mão de Obra). 

Entre as variáveis que tiveram maiores eficiências, a de MO foi a maior, com 78%, e a de OM 

foi a segunda, com 15%. A respeito das safras por tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG 

TG (safras de 2007/08 e 2010/11), verifica-se que a variável com maior eficiência econômica 

é MO (Mão de Obra). Entre as variáveis que tiveram maiores eficiências, a de MO foi a maior, 

com 66%, e a de OM foi a segunda, com 25%. Referente as safras por tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM OGM (safras de 2011/12 e 2016/17), verifica-se que a variável com 

maior eficiência econômica é MO (Mão de Obra). Entre as variáveis que tiveram maiores 

eficiências, a de MO foi a maior, com 86%, e a de OM foi a segunda, com 11%. 

Gráfico 9 - Eficiência Econômica das variáveis para todas as Tecnologia de Plantio no cultivo da Soja nos 

municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

De acordo com os demonstrativos do gráfico 9, as eficiências econômicas mais 

ressaltadas são as variáveis de MO e OM, porém as eficiências dessas variáveis de produção 

estão oscilando muito entre as tecnologias de plantios. Enquanto na tecnologia de plantio 

PD80% (safras de 1997/98 e 2006/07), a eficiência da variação OM é de 15%, passa-se a uma 

eficiência de 25% na tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 e 2010/11), 
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e a eficiência dessa mesma variável retorna, permanecendo em 11% na tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 2011/12 e 2016/17).  O mesmo e inversamente ocorre quando 

se fala da eficiência da variável MO. Na tecnologia de plantio PD80% (safras de 1997/98 e 

2006/07), a eficiência da variação MO é de 78%, passando-se para 66% na tecnologia de plantio 

PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 e 2010/11), e a eficiência dessa mesma variável sobe, 

permanecendo em 86%, na tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 2011/12 e 

2016/17). Destaque-se também que, na última tecnologia de plantio, PD/AT_PD/AT/OGM 

(safras de 2011/12 e 2016/17), ademais de a eficiência MO subir para 86% por causa dos baixos 

custos médios das três últimas safras, há também a ineficiência da variável IQ pelo motivo 

contrário, houve necessidade de mais IQ por causa do desempenho climático e do replantio, 

conforme comentários do gráfico 8 (variáveis de custos para todas as Tecnologias de Plantio 

no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no 

Mato Grosso). 

Como exibido na Tabela 15, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD80% (safras de 1997/98 e 2006/07), 

com o objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. É preciso esclarecer que as 

estatísticas descritivas de cada variável (Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão e Coeficiente 

de Variação) são calculadas com base em todas as observações da safra e tecnologia de plantio 

analisados. A dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada nas 

eficiências econômicas de OM e MO. Já a volatilidade (coeficiente de variação) notada nesses 

dados está, em todas as variáveis, muito boa ou boa, indicando que as eficiências das variáveis 

são precisas no processo produtivo. Outra análise notada é que a produtividade tem uma 

correlação forte entre todas as variáveis, exceto na OM em que a correlação é desprezível. Em 

todas as variáveis, a correlação com a produtividade tem uma direção inversa, isto é, negativa. 

Quanto às correlações das variáveis OM/MO e IO/MO, são fortes e a direção é positiva, de 

acordo com demonstrado na Tabela 18 (Tabela de correlações entre as variáveis de todos as 

tecnologias de plantio - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo 

do Parecis e Sorriso no Mato Grosso). 
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Tabela 15 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica da Tecnologia de Plantio PD80% (safras 

de 1997/98 e 2006/07) no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e 

Sorriso no Mato Grosso 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística descritiva Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD80% Mínimo 0,00668 0,02758 0,00102 0,00124 

 Máximo 0,01497 0,06497 0,00237 0,00415 

 Média 0,01142 0,05743 0,00202 0,00284 

 Desvio Padrão 0,0014 0,0063 0,0003 0,0005 

 Coeficiente de 

Variação 

12% 11% 14% 18% 

 Covariânça -0,0001 -0,6843 -0,0065 -0,3163 

 Pearson produt. x Ef. 

Prod/Me 

-0,21 -0,89 -0,80 -0,81 

 Pearson Ef.Prod.Me 

OM x Ef.Prod.Me 

MO 

0,73    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ x Ef.Prod.Me 

MO 

 0,76  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como exibido na Tabela 16, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 

e 2010/11), com o objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. É preciso esclarecer 

que as estatísticas descritivas de cada variável (Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão e 

Coeficiente de Variação) são calculadas com base em todas as observações da safra e tecnologia 

de plantio analisados. A dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada 

nas eficiências econômicas de OM e MO. Já a volatilidade (coeficiente de variação) notada 

nesses dados está, em todas as variáveis, muito boa, indicando que as eficiências das variáveis 

são precisas no processo produtivo. Outra análise notada é que a produtividade tem uma 

correlação muito forte e positiva em relação à variação OM; fraca e positiva com relação à 

variável MO; forte em relação às variáveis IQ e OC, mas com a direção negativa na correlação 

entre a produtividade e a variável IQ e positiva com relação à variável OC. Quanto às 

correlações das variáveis OM/MO e IO/MO, são moderadas e fracas e as direções negativas. 

Essas informações podem ser vistas na Tabela 18 (Tabela de correlações entre as variáveis de 

todos as tecnologias de plantio - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, 

Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso). 
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Tabela 16 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica da Tecnologia de Plantio 

PD/CM_PD_90%TG (safras de 2007/08 e 2010/11) no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, 

Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

Tecnologia de 

Plantio  

Estatística 

descritiva 

Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD/CM_PD_90%TG Mínimo 0,00272 0,00704 0,00037 0,00047 

 Máximo 0,00302 0,00804 0,00055 0,00056 

 Média 0,00282 0,00747 0,00046 0,00051 

 Desvio Padrão 0,00010 0,00031 0,00006 0,00003 

 Coeficiente de 

Variação 

3% 4% 13% 5% 

 Covariânça 0,000017 -0,000021 0,000008 0,000004 

 Pearson 

produt. x Ef. 

Prod/Me 

0,98 -0,39 0,82 0,84 

 Pearson 

Ef.Prod.Me 

OM x 

Ef.Prod.Me 

MO 

-0,54    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ x 

Ef.Prod.Me MO 

 -0,25  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como exibido na Tabela 17, faz-se uma análise descritiva individualizada das variáveis 

de eficiência econômica para a tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 2011/12 

e 2016/17), com o objetivo de apresentar o seu comportamento estatístico. É preciso esclarecer 

que as estatísticas descritivas de cada variável (Mínimo, Máximo, Média, Desvio Padrão e 

Coeficiente de Variação) são calculadas com base em todas as observações da safra e tecnologia 

de plantio analisados. A dispersão dos dados (desvio padrão) com maiores relevâncias é notada 

nas eficiências econômicas de OM e MO. Já a volatilidade (coeficiente de variação) notada 

nesses dados está, com as variáveis OM e OC, muito boa, mas a volatilidade das variáveis MO 

e IQ estão muito ruins, indicando que as eficiências das variáveis MO e IQ não são exatas no 

processo produtivo, como refletido no Gráfico 8. Outra análise notada é que a produtividade 

tem uma correlação fraca e positiva em relação à variação OM; desprezível com relação à 

variável MO e IQ, com a direção negativa na correlação entre a produtividade e a variável MO 

e positiva com relação à variável IQ; moderada em relação a variável OC e na mesma direção 

com relação à variável OC. Quanto às correlações das variáveis OM/MO e IO/MO, são fortes 

e muito fortes e quanto às direções são ambas positivas. Pela mesma razão explicada nos 

comentários do Gráfico 8, há um coeficiente de variação muito alto na eficiência da variável 

MO, bem como na variável IQ, como refletido na Tabela 18 (Tabela de correlações entre as 
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variáveis de todos as tecnologias de plantio - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera 

do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso). 

 

Tabela 17 - Análise descritiva das variáveis de eficiência econômica da tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM (safras de 2011/12 e 2016/17) no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, 

Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

Tecnologia de Plantio  Estatística 

descritiva 

Ef.ProdMe/OM Ef.ProdMe/MO Ef.ProdMe/IQ Ef.ProdMe/OC 

PD/AT_PD/AT/OGM Mínimo 0,00293 0,00691 0,00021 0,00044 

 Máximo 0,00458 0,05525 0,00059 0,00060 

 Média 0,00367 0,02937 0,00040 0,00053 

 Desvio 

Padrão 

0,00050 0,02033 0,00015 0,00004 

 Coeficiente 

de Variação 

14% 69% 37% 8% 

 Covariânça 0,000026 0,000521 0,000003 0,000004 

 Pearson 

produt. x Ef. 

Prod/Me 

0,33 0,19 0,14 0,63 

 Pearson 

Ef.Prod.Me 

OM x 

Ef.Prod.Me 

MO 

0,89    

 Pearson Ef.Prod.Me IQ x 

Ef.Prod.Me MO 

 -0,94  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Tabela 18, exibem-se todas as correlações entre a produtividade e cada variável de 

eficiência econômica em suas devidas tecnologias de plantio, bem como as correlações das 

variáveis de eficiências econômicas entre OM/MO e IQ/MO. A correlação mais forte está na 

variável de Operação com Máquina com a produtividade para a tecnologia de plantio 

PD/CM_PD_90%TG. O comportamento dessa variável é positivo. Outra forte correlação está 

entre a variável de IQ e MO e com a direção positiva também na tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM. 
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Tabela 18 - Tabela de correlações entre as variáveis de todos as tecnologias de plantio - no cultivo da Soja nos 

municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

Tecnologia 

de Plantio  

Correl. Ef.ProdMe/

OM 

Ef.ProdMe/

MO 

Ef.ProdMe

/IQ 

Ef.ProdM

e/OC 

Ef.ProdMe/O

M e MO 

Ef.Prod

Me/IQ e 

MO 

PD80% Força  Desprezível Forte Forte Forte Forte Forte 

 Direção - - - - + + 

PD/CM_PD

_90%TG 

Força  M. Forte Fraca Forte Forte Moderada Fraca 

 Direção + + - + - - 

PD/AT_PD/

AT/OGM 

Força  fraca Desprezível Desprezível Moderada forte M. Forte 

 Direção + - + + + + 

Fonte: Elaboração Própria 
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Executadas as análises de custos e as eficiências econômicas de cada tecnologia de 

plantio, parte-se para a análise do comportamento do desempenho da produção das safras ao 

longo das tecnologias de plantio empregadas, que é o foco mais importante desse estudo. Nessa 

seção, analisam-se os resultados da eficiência econômica à luz das tecnologias de plantio ao 

longo das safras entre 1997/98 e 2016/17. Iniciando-se pela exploração da produtividade, que 

é medida pela relação da quantidade de produção e área plantada, observa-se que o resultado 

obtido por área plantada é mais eficiente na produção. 

Pode-se notar que, no Gráfico 10, nas três tecnologias de plantios, entre as safras 

1997/98 e /2016/2017, houve crescimento médio nas produções por áreas plantadas da soja. 

Isso quer dizer que, entre as tecnologias de plantios PD 80% e PD/CM_PD_90%TG, a 

produtividade aumentou para 6%; entre as tecnologias de plantios PD/CM_PD_90%TG e 

PD/AT_PD/AT/OGM, a produtividade caiu em 7%, isto é, a produtividade média entre essas 

tecnologias de plantio caiu para -1%, porém a produtividade média total entre as safras do 

período aumentou para 5%. Essa resultante é muito importante, pois demonstra que se está 

produzindo mais por área plantada, independentemente de se ter aumentado a área plantada. 

Novamente, a explicação da queda de produtividade na tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM é a safra de 2015/16. Todas as outras safras encontram-se dentro da 

média, mais especificamente, a produtividade dessa safra caiu 5% somente entre as safras 

2014/15 e 2015/16. Problemas de anormalidade nas precipitações pluviométricas 

proporcionaram a queda na produtividade e a soja precoce foi a mais afetada, resultando, assim, 

em um decréscimo de produtividade nessa tecnologia de plantio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Gráfico 10 - Media de Produtividade por Tecnologia de Plantio ao longo das safras 1997/98 e 2016/17 no 

cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 11, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável 

Operação com Máquinas (OM) entre as tecnologias de plantios.  A eficiência econômica média 

da variável OM é alta na tecnologia de plantio PD80%, com uma produção acima de 11 mil 

ton./há. Entretanto, na tecnologia de plantio de produção PD/CM_PD_90%TG, todos os custos 

médios subiram muito, não sendo apenas a eficiência econômica (EE) da variável OM, a qual  

teve uma queda de 11 mil ton./há para 2,82 mil ton./há, apesar da média de produtividade dessa 

tecnologia ter subido de 3,15 ton./há. Já na tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM, a 

eficiência econômica (EE) da variável teve um leve crescimento passando de 2,82 mil ton./há 

para 3,67 mil ton./há 

Gráfico 11 – Média da Eficiência econômica da variável Operação com Máquinas (OM) entre as tecnologias de 

plantios ao longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do 

Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

2,96

3,15

3,11

PLANTIO DIRETO (80%) PD/CM_PD_90%TG PD/AT_PD/AT/OGM

11,42

2,82
3,67

PLANTIO DIRETO (80%) PD/CM_PD_90%TG PD/AT_PD/AT/OGM



82 

 

No Gráfico 12, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável Mão de 

Obra (MO) entre as tecnologias de plantios. Como ocorreu na eficiência econômica da variável 

OM, a eficiência econômica média da variável MO é excelente na tecnologia de plantio PD80%, 

com uma produção acima de 57 mil ton./há. Entretanto, na tecnologia de plantio de produção 

PD/CM_PD_90%TG, os custos médios da variável MO também subiram muito, tornando a 

eficiência econômica (EE) da MO muito baixa com uma queda de 57,43 mil ton./há para 7,47 

mil. Na tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM, a eficiência econômica (EE) da variável 

teve um razoável crescimento passando de 7,47 mil ton./há para 29,37 mil ton./há. 

 

 

Gráfico 12 – Média da Eficiência econômica da variável Mão de Obra (MO) entre as tecnologias de plantios ao 

longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo 

Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No Gráfico 13, demonstra-se a média da eficiência econômica (EE) da variável IQ entre 

as tecnologias de plantios.  Novamente, a eficiência econômica média da variável IQ na 

tecnologia de plantio PD80% foi muito boa comparada às outras tecnologias de plantio, com 

2,02 mil ton./há. A eficiência econômica (EE) da variável IQ na produção da tecnologia de 

plantio PD/CM_PD_90%TG torna a cair, com uma queda de 2,02 para 0,46 mil ton./há. Na 

tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM, a eficiência econômica (EE) da variável IQ teve 

um comportamento diferente das outras variáveis, com decrescimento de 0,46 mil ton./há para 

0,40 mil ton./há. Esse resultado é em razão do mesmo fato ocorrido na explicação do Gráfico 
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8, em que os custos com IQ foram os custos mais relevantes e, consequentemente, com EE com 

queda nas tecnologias de plantio PD/CM_PD_90%TG e PD/AT_PD/AT/OGM. Os principais 

motivos foi a falta de chuvas, o que causou a necessidade de replantio e o aumento do diesel. 

 

 
Gráfico 13 – Média da Eficiência econômica da variável insumos Químicos (IQ) entre as tecnologias de 

plantios ao longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do 

Leste, Campo Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

No Gráfico 14, demonstra-se a média da eficiência econômica da variável OC entre as 

tecnologias de plantios. Como ocorreu na eficiência econômica da variável OM, a eficiência 

econômica média da variável OC é muito boa na tecnologia de plantio PD80%, com uma 

produção acima de 2,00 mil ton./há. Entretanto, na tecnologia de plantio de produção 

PD/CM_PD_90%TG, os custos médios da variável OC também subiram muito, tornando a 

eficiência econômica da OC muito baixa, com uma queda de 2,84 mil ton./há para 0,51 mil. Na 

tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM, a eficiência econômica da variável teve um 

mínimo crescimento, passando de 0,51 mil ton./há para 0,53 mil ton./há. 
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Gráfico 14 -Média da Eficiência econômica da variável Outros Custos (OC) entre as tecnologias de plantios ao 

longo das safras 1997/98 e 2016/17. Ton./R$ - no cultivo da Soja nos municípios de Primavera do Leste, Campo 

Novo do Parecis e Sorriso no Mato Grosso 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O resumo da análise do comportamento das médias de eficiências econômicas (EE) das 

variáveis para produção das safras ao longo das tecnologias de plantio empregadas é que, na 

tecnologia de plantio PD80%, todas as variáveis tiveram muito boa eficiência, o que não 

ocorreu na tecnologia seguinte, em que todas as variáveis tiveram uma expressiva queda de 

eficiência. Não foi possível uma explicação dos aumentos de todos os custos em todas as 

variáveis, tornando todas elas ineficientes comparadas com a tecnologia do plantio anterior. No 

entanto, na seguinte tecnologia de plantio, PD/AT_PD/AT/OGM, houve aumentos novamente 

nas eficiências das variáveis, exceto na eficiência da variável IQ, para a qual a explicação está 

nos aumentos de custos médios na variável IQ nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Em 

2014/15, os motivos foram os ataques de lagartas e percevejos, necessitando mais de Insumos 

Químicos, em 2015/16, os motivos foi a falta de chuvas, causando a necessidade de replantio e 

aumento do diesel. 
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4.3. Conclusão das análises e resultados 

 

O milho é um cultivo típico de primavera-verão e de cultura antiga no Paraná, entretanto, 

a partir de 1970, passou-se a fazer o cultivo extemporâneo, isto é, cultivo no período de outono-

inverno. Por problemas de geadas com outros cultivos, o Milho Safrinha tornou-se a melhor 

opção de cultivo pelos agricultores para o período de outono-inverno, necessitando-se assim, 

no início da década de 90, de um grande avanço no nível tecnológico empregado, incluindo a 

utilização de híbridos simples e de ciclos precoces e adaptados às condições climáticas do 

período de outono-inverno. No Paraná, atualmente, 71% do cultivo do milho refere-se ao Milho 

Safrinha. 

Em vista disso e baseado nos cálculos e explicações por meio dos boletins da Conab, os 

resultados advindos dos números representam esse cenário e demonstram que, ao longo das 

safras (1997/98 e 2016/17), a produtividade cresceu em 22% e, portanto, todos os esforços de 

tecnologia de plantio trouxeram um resultado positivo na eficiência de produtividade em 

relação às tecnologias. Quanto às eficiências econômicas das variáveis, pode-se concluir que as 

variáveis OM, IQ e OC foram positivas, enquanto que a eficiência econômica da variável MO 

foi decrescente. Contudo, é muito importante relembrar que a tecnologia de plantio 

PD/AT_PD/AT/OGM teve problemas climáticos e o aumento nos custos de produção 

proporcionalmente à produtividade, conforme informações do boletim da safra de 2015/16 da 

Conab e do boletim da ANP. Somente na safra de 2015/16, em relação à safra anterior, a 

produtividade caiu em 28% e os Outros Custos (OC) aumentaram, basicamente no manuseio 

com despesas de colheita (aumento do diesel no transporte externo) e renda dos fatores 

(remuneração esperada pela terra e custos fixos), totalizando 75% de todos os custos. Um 

segundo importante fator é que, na tecnologia de plantio PD/AT_PD/AT/OGM, há apenas as 

amostras de duas safras, como a produtividade da safra de 2015/16 foi de 4,30 ton./há e na safra 

2016/17 foi de 5,82 ton./há, não é possível avaliar se a tendência será de acréscimo ou 

decréscimo, são necessárias mais amostras para chegar a uma conclusão assertiva.  

O que se conclui da EE, com relação à produtividade do milho, é que as tecnologias de 

plantios ao longo das safras foram fundamentais para o crescimento da produtividade, mas é 

importante notar que o clima é um agente chave para as grandes alterações desses resultados. 

Portanto, as outras tecnologias combinadas com as tecnologias de plantio retificam a 

produtividade e a eficiência econômica de produção do milho. 
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O cultivo da soja no Mato Grosso procede de uma forte ação de desenvolvimento de 

pesquisas, tendo a Fundação Mato Grosso como principal expoente para que se pudesse criar 

todo um know how para a inserção da cultura no Estado, pois apesar de terra farta e mais barata 

em Mato Grosso da década de 70, o solo não era muito propício. Outro importante fator era a 

infraestrutura de logística, tanto para o escoamento da produção quanto para o recebimento de 

insumos. Para resolver esse problema de logística, foram necessários investimentos de 

produtores e gestores públicos na pavimentação de rodovias, criação de novas estradas e em 

uma rede básica de serviços para dar conta da nova cultura. Em 2005, quando foi criada a 

Aprosoja, o Mato Grosso já era o campeão nacional de produção e produtividade de soja. 

Porém, vários problemas ainda dificultavam a evolução da cultura, como logística e 

endividamento dos produtores.  

Assim sendo baseados nos cálculos e explicações por meio dos boletins da Conab, os 

resultados advindos dos números representam esse cenário, demonstrando que, ao longo das 

safras (1997/98 e 2016/17), a produtividade obteve um leve crescimento de 5%. Quanto aos 

resultados das eficiências econômicas das variáveis para a produção das safras ao longo das 

tecnologias de plantio empregadas, houve muitas variações de eficiência. Na primeira 

tecnologia de plantio PD80%, todas as variáveis tiveram muito boa eficiência, porém na 

tecnologia seguinte, todas as variáveis tiveram uma expressiva queda de eficiência por motivo 

do aumento de todos os custos em todas as variáveis, tornando todas elas ineficientes se 

comparadas à tecnologia do plantio anterior. No entanto, a seguinte tecnologia de plantio, 

PD/AT_PD/AT/OGM, apresentou aumentos novamente nas eficiências das variáveis, exceto 

na eficiência da variável IQ, para a qual a explicação está nos aumentos de custos médios na 

variável IQ nas safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Em 2014/15, o motivo foram os ataques de 

lagartas e percevejos, necessitando de mais Insumos Químicos, já na safra 2015/16, os motivos 

foram a falta de chuvas e aumento diesel, causando a necessidade de replantio. 

O que se conclui da EE, com relação à produtividade da soja, é que as tecnologias de 

plantios ao longo das safras foram importantes para o crescimento da produtividade, porém 

apesar do crescimento de área plantada, por motivo do investimento baixo com terras, 

necessitou-se investimento massivo em desenvolvimentos de pesquisa e infraestrutura para 

logística. Outro motivo que se nota é o clima novamente como um agente chave para as grandes 

alterações desses resultados. Portanto, outras tecnologias combinadas com as tecnologias de 

plantio retificam a produtividade e a eficiência econômica de produção da soja.
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Capítulo 5 – Conclusão 
 

A contabilidade de custos aplicada nas atividades relacionadas ao agronegócio tem 

como foco o estudo dos custos de produção, que envolvem todos os gastos suportados para a 

obtenção do produto. Na literatura contábil, estuda-se a estruturação dos procedimentos de 

contabilização e controle na área do agronegócio. Dessa maneira, para reduzir os custos de 

produção, evitar desperdícios e melhorar o planejamento e o controle da atividade produtiva, 

recorre-se à contabilidade de custos. Entende-se que a análise de custos é de grande relevância 

para buscar identificar as restrições que impedem uma melhor organização da atividade 

produtiva, de forma que, no ambiente do agronegócio, essa análise é imprescindível para a 

expansão da competitividade. 

A necessidade de informação é de profunda importância para a tomada de decisão. Não 

apenas as informações de cunho contábil, mas, as mudanças com as reformas política, social e 

econômica mundiais, o surgimento de novas demandas relacionadas a questões ambientais, a 

qualidade dos produtos, as tecnologias, os sistemas de informação e os demais desafios 

impostos às organizações e, principalmente, o cenário de competitividade fomentam discussões 

acerca da gestão das organizações.  

O agronegócio e, sobretudo, os cultivos temporais carecem da compreensão da gestão 

estratégica e organizacional, na qual a percepção da competitividade do setor está relacionada 

à melhoria da produtividade e à redução de custos de produção. No agronegócio, há a carência 

de informação do gerenciamento de fatores de produção quantitativo e monetário (como 

exemplo, a falta de dados quantitativos de custos por tipo de cultivo, impossibilitando cálculos 

de PTF - Produtividade Total dos Fatores, e menos ainda “classificados ou agrupados por 

tecnologias”, conforme sugestão de Dosi (2006), seria melhor falar de “agrupamento de 

tecnologias”. É muito importante que os dados de quantidade e os montantes sejam 

classificados por tecnologias, como por exemplo, tecnologias de plantios (utilizadas nesse 

trabalho), tecnologias climáticas, tecnologias químicas, tecnologia móvel, tecnologia de 

sistemas de informação e/ou combinações entre elas para que a área acadêmica e o negócio 

possam contribuir com pesquisas, estudos e informações para as tomadas de decisões. O 

objetivo é contribuir para minimizar riscos e incertezas da própria atividade, possibilitando 

fazer uma análise de viabilidade para projetos e dispondo de cenários para tomar decisões. Os 

produtores devem estabelecer uma função de produção que alicerce o uso eficiente dos fatores 
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de produção (terra, capital e trabalho), fornecendo os dados de produção numa perspectiva 

estratégica. 

A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) evidenciou o setor, entretanto, a gestão de custos 

e a classificação de tecnologias empregadas nas empresas consistem na relevância das 

informações para a tomada de decisão a respeito das análises do desempenho organizacional e 

operacional do agronegócio. Portanto a Conab, empresa pública federal vinculada ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), é responsável pela gestão das políticas 

agrícolas e de abastecimento, desde a década de 1970, e vem sofisticando as metodologias para 

o cálculo de custos de produção. Na década de 90, a empresa teve a elaboração e a divulgação 

de uma primeira metodologia de cálculo. No final de 2002, a empresa disponibilizou os custos 

de produção de culturas como o arroz, o feijão, o milho e a soja, de algumas regiões 

selecionadas (Conab, 2010). A partir da instituição do Programa de Garantia de Preços para a 

Agricultura Familiar (PGPAF), pelo Decreto nº 5.996, de 20 de dezembro de 2006, a Conab 

passou a ser legalmente responsável pela elaboração e atualização de diversos produtos 

agrícolas. A empresa vem, há quase três décadas, atuando na melhoria de uma metodologia de 

apuração de custos, efetuando revisões, ampliando o escopo de atuação e aumentado a 

periodicidade das atualizações. 

Associando toda a pesquisa de desenvolvimento desse trabalho, chega-se à conclusão 

de que a EE (Eficiência Econômica) depende de diversos fatores, como a ciência “pura” ou 

básica, a aplicação de tecnologia, a inovação, a invenção, a gestão empresarial e organizacional, 

a informação e a divulgação de dados agrícolas. 

Este trabalho persegue esses fatores, demonstrando que os resultados obtidos, por meio 

da evolução tecnológica de plantio, vêm impactando a eficiência econômica agrícola. Para os 

economistas neo-schumpeterianos, como Dosi, a inovação não é estática, ao contrário. é 

dinâmica, e é um processo inventivo e um fator chave para o crescimento e transformação 

econômicos, políticos, sociais e culturais, mudando o ambiente. Os avanços tecnológicos 

tentam suprir as necessidades de mercado e, para tal, os neo-schumpeterianos propõem 

similaridades entre a natureza e os procedimentos da ciência e da tecnologia. Outro ponto 

importante é a sugestão de Dosi (2006) de que seria melhor falar em “agrupamento de 

tecnologias”, como por exemplo: tecnologias nucleares, tecnologias químicas, tecnologia 

agrícola, que representam os principais fatores para a produção eficiente e rentável. 

A inovação na agropecuária depende de um embasamento do aprendizado educacional 

e da preparação institucional para transferir conhecimento público e oportunidades 
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tecnológicas. A Embrapa, com sua área de pesquisa e tecnologias da informação e da 

comunicação TIC, tem contribuído sobremaneira há anos nas diversas áreas de conhecimento, 

gerando valor agregado e benefício para as diversas áreas de negócios, de mercado, de 

agronegócio e de meio-ambiente. A trajetória tecnológica no setor agrícola é determinada por 

sistemas complexos de inovação, bem como as transformações da agropecuária são derivadas 

da criação de um conjunto de capacitações e instituições. Conforme Nelson; Winter (1977, p. 

47-48), o processo de inovação na agropecuária sobre a adoção e os parâmetros da difusão 

tecnológica é formado no interior de complexos arranjos produtivos, interligados entre si e 

mediados por instituições de conhecimento, centros de pesquisa, universidades, empresas de 

extensão rural e órgãos reguladores do Estado.  

Em síntese, constata-se que a combinação entre os conceitos de ciência, tecnologia, 

invenção e inovação, bem como a narrativa da inovação tecnológica na atividade agrícola e as 

teorias neo-schumpeterianas ou evolucionistas, vêm contribuindo muito no setor de 

agronegócio no Brasil. O resultado desse trabalho conclui que as quatro tecnologias de plantios 

para milho, entre as safras de 1997/98 e 2016/17, apresentou crescimento médio nas produções 

por áreas plantadas. Entre as tecnologias de plantios PD80% e PD, a produtividade aumentou 

em 11%; entre as tecnologias de plantios PD e PD/AT, a produtividade aumentou em 22%; 

entre as tecnologias de plantios PD/AT e PD/OGM/AT, a produtividade caiu em 12%, porém 

a produtividade média total entre as safras do período aumentou em 22%. Nas três tecnologias 

de plantios para a soja, entre as safras 1997/98 e 2016/2017, houve crescimento médio nas 

produções por área plantada. Isso quer dizer que, entre as tecnologias de plantios PD80% e 

PD/CM_PD_90%TG, a produtividade aumentou em 6%; entre as tecnologias de plantios 

PD/CM_PD_90%TG e PD/AT_PD/AT/OGM, a produtividade caiu em 7%, isto é, a 

produtividade média entre essas tecnologias de plantio caiu para -1%, porém a produtividade 

média total entre as safras do período aumentou em 5%. 

Entretanto, esse trabalho também constata que o clima é um agente chave para as 

grandes alterações desses resultados e, portanto, as outras tecnologias combinadas com as 

tecnologias de plantio são essenciais para futuras analises de eficiência e crescimento de 

produtividade na produção do milho e da soja, indicando que a trajetória da tecnologia é 

constante. 
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