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APRESENTAÇÃO 

Enquanto grandes avanços no desenvolvimento e na adoção de tecnologias de produção 

têm sido obtidos, a gestão e a administração de empreendimentos agropecuários e 

agroindustriais não seguiram o mesmo ritmo, mantendo administrações com posturas 

amadoras, tornando se uma questão crucial para a sustentabilidade do negócio. Portanto é 

necessária a combinação de tecnologias de produção com a utilização de sistemas e métodos de 

gestão mais profissionais e eficientes, tanto no campo como nas agroindústrias. 

O Mestrado Profissional em Produção e Gestão Agroindustrial , da Universidade 

Anhanguera-Uniderp, pioneiro na região Centro-Oeste na Área de Ciências Agrárias I, possui 

duas linhas de pesquisas (Produção Agropecuária Sustentável e Gestão da Produção 

Agropecuária e Agroindustrial), sendo que a linha de Gestão da Produção Agropecuária 

e Agroindustrial visa expandir os conhecimentos sobre economia e administração das 

empresas agropecuárias e agroindustriais; mercados, comercialização e marketing; governança 

e competitividade das cadeias produtivas; desenvolvimento agrícola e agroindustrial. 

Esta Coletânea é composta por treze capítulos distribuídos em diferentes temas 

relacionados as pesquisas técnico-científicas desenvolvidas por docentes e discentes do curso. 

A realização desse volume é, sem dúvida, uma demonstração do comprometimento 

organizacional e institucional do Curso com a formação profissional e a divulgação da 

informação e conhecimentos para as atividades agropecuárias e agroindustriais, os quais 

constituem em importantes abordagens para o avanço do conhecimento e aplicabilidade 

setorial. 

Esta Coletânea é dedicada a difundir conhecimentos técnico-científicos aplicados, 

produzidos dentro das dissertações defendidas no programa, visando a proposição e 

consolidação de estratégias para a gestão sustentável dos empreendimentos agroindustriais. Os 

trabalhos apresentados contemplam a transferência de conhecimento dirigido não apenas à 

comunidade científica, mas, sobretudo aos profissionais atuantes na área de Produção e Gestão 

Agroindustrial  e à sociedade em geral, revelando o esforço dos profissionais egressos do 

Mestrado Profissional em parceria com pesquisadores e o setor produtivo, reafirmando o 

compromisso na formação para o exercício profissional e a promoção da interação da academia 

com a sociedade. 

As produções técnico-científicas que compõem essa obra foram organizadas conforme a 

relação alfabética e os tópicos elencados no sumário. 
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Campo Grande, 10 de fevereiro de 2020. 

 

 

Diego Gomes Freire Guidolin 

Docente do Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial 
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1. Análise da Eficiência da Produção da Piscicultura na Região de 
Dourados, MS 

Samuel Mota Torres1 

Francisco de Assis Rolim Pereira2 

Celso Correia de Souza3 

Marcos Barbosa Ferreira 4 

José Francisco dos Reis Neto 5 

1 Introdução 

O panorama do mercado de piscicultura no Brasil é crescente, por causa da padronização 

da qualidade, ganho de popularidade dos pescados, preços estáveis e oferta contínua (FAO, 

2014). A aquicultura brasileira no ano de 2015 atingiu um valor de produção de R$ 4,39 bilhões, 

com a maior parte (69,9%) oriunda da criação de peixes. 

Segundo Gontijo et al. (2005), a piscicultura é considerada uma das atividades agrícolas 

de maior importância econômica e social nesta região, devido contribuir para a geração de renda 

de pescadores, pequenos proprietários rurais e comunidades indígenas, tornando-se uma 

atividade favorável à manutenção da estrutura familiar, principalmente às de baixa renda. O 

Mato Grosso do Sul está situado em uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, a Bacia 

Hidrográfica do Paraná, onde a piscicultura é uma das alternativas para a diversificação 

econômica dos produtores rurais, devido a uma área rica em recursos hídricos e ao cultivo de 

peixes em cativeiro. 

O objetivo da pesquisa foi mensurar a análise de eficiência dos piscicultores da região da 

Grande Dourados, por meio da análise de dados da produção, com a finalidade de quantificar a 

sua eficiência técnica, bem como tornar mínimos seus custos sustentando a sua atual produção, 

empregando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA). 

                                                 
1 Universidade Anhanguera-Uniderp: Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: samuelmtorres@yahoo.com.br 
2 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. In memoriam 
3 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: celso.correia@uniderp.com.br 
4 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: marbosaf@gmail.com 
5 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: jose.rneto@uniderp.com.br 
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Para atingir os objetivos específicos: qualificar em unidades produtivas eficientes e não 

eficientes os produtores de peixes e definir as unidades eficientes que servirão de espelhos para 

as unidades produtivas não eficientes a fim de que se tornem eficientes; avaliar os alvos e as 

folgas das unidades produtivas não eficientes para decidir os excessos ou restrições no uso de 

insumos que impedem as eficiências das mesmas. 

2 Material e Métodos 

Foram entrevistados 60 produtores piscicultores, a pesquisa foi realizada na região da 

Grande Dourados – MS cuja área é composta por 12 municípios Itaporã, Dourados, Deodápolis, 

Douradina, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Caarapó, Vicentina, Glória de Dourados, 

Jatei, Jutí e Fatima do Sul, com área total de 21.329,50 km² (BRASIL, 2006). Para o 

levantamento dos dados da pesquisa foi utilizado um questionário semiestruturado. Neste 

questionário foram coletadas as seguintes variáveis, como inputs área de produção, quantidade 

de tanques (un), quantidade de funcionários (un), preço médio de vendas (R$/kg), rendimentos 

unitários (R$/kg) e outputs, renda mensal (R$) e quantidade produzida (t). 

Os dados levantados foram inseridos em planilhas do Excel e, subsequentemente, os 

mesmos foram avaliados utilizando-se o procedimento de Análise Envoltória de Dados (DEA) 

com o software SIAD. Essas variáveis utilizadas como indicadores de eficiência operacional, e 

demonstram o ganho que o produtor consegue obter em relação à sua receita bruta total pela 

despesa operacional total. 

3 Resultados e Discussão 

Os dados socioeconômicos indicaram que dos entrevistados, 83,3% eram do sexo 

masculino e 16,7% do sexo feminino. 55% dos produtores rurais eram mais experientes e tem 

mais que cinquenta anos de idade, e entre 31 a 40 anos são 38,3% dos produtores. A maioria, 

44%, eram casados, 25% com ensino fundamental incompleto e 23,3% com ensino médio 

completo. A maior parte das propriedades, 35%, tem tamanho de 10 ha, seguidos de 28,3% de 

30 a 60 ha, sendo que 83,3% são próprias, tituladas. Para as variáveis de inputs, estas indicaram 

que 25% possuem 4 tanques e 21,7% 6 tanques; 28,3% não possuem empregados e 48,3% um 

empregado. 
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Quadro 1 - Valores encontrados pelo SIAD: atual, radial, folga e alvo das variáveis 

da DMU 14, que a torna eficiente, utilizando a DMU 21 como benchmark na região 

da grande Dourados (MS), em 2016 

Variável  Atual Radial Folga Alvo 
Área produzida(ha)  12 12 0 12 
Quantidade de Tanques (un)  12 12 0 12 
Quantidade Funcionários(un)  1 1 0 1 
Preço médio de Venda (R$) Kg  300 300 0 300 
Rendimentos unitário (R$) Kg  150 150 0 150 
Renda mensal (R$)  3.750 3.750 0 3.750 
Quantidade produzida(t)  300 300 0 300 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 

4 Conclusão  

Os resultados apontam que 11,66% dos piscicultores são eficientes em sua gestão, sendo 

a maioria ineficientes na atividade. Em síntese, percebe-se a possibilidade de um incremento 

nos resultados dos produtores ineficientes, através da gestão. Com esta análise é possível a 

reorientação do piscicultor para o melhoramento para a piscicultura na região da grande 

Dourados possa ser mais eficiente na utilização dos processos de gestão. 
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2. Análise Sobre a Contribuição do Complexo Agroindustrial da 
Bovinocultura de Corte no Agronegócio de Mato Grosso do Sul: uma 

Abordagem a Partir da Matriz Insumo Produto 

Leonardo Marinho de Carvalho1 

Daniel Massen Frainer2 

Celso Correia de Souza3 

1 Introdução 

O complexo agroindustrial da bovinocultura de corte desempenha relevante papel no 

contexto do agronegócio brasileiro. É considerado importante setor para a economia brasileira, 

pois ao longo da história da pecuária no Brasil, contribuiu de forma significativa na expansão 

e ocupação territorial e na alimentação da população doméstica. A pecuária de corte continua a 

contribuir no desenvolvimento de vastas regiões no país, preponderantemente naquelas que 

encontram no empreendedorismo rural o principal meio propulsor na geração de empregos e 

renda para a população regional. 

A bovinocultura de corte no Brasil apresentou um processo crescente de modernização 

caracterizado pelo fornecimento de suplementação alimentar e de sal mineral, a adoção de 

manejos mais adequados nas pastagens, difusão da Brachiaria, o melhoramento genético e o 

controle sanitário, o que possibilitou ampliar a lotação por hectare, apesar de caracterizar-se na 

maioria das propriedades rurais pela produção extensiva. 

Essa modernização fez com que reduzisse a idade média de abate para algo em torno de 

2 a 3,5 anos (MACEDO, 2006). Tal fato contribuiu para que o Brasil se tornasse o segundo 

maior produtor de bovinos com 212,3 milhões de cabeças e o maior exportador mundial de 

carne bovina (BRASIL, 2016). 

A região Centro Oeste concentra 33,55% desse total. A seguir vem a região Norte com 

21,58% acompanhada pela região Sudeste 18,14%, Nordeste 13,82% e por último a região Sul 

com 12,92%. Observa-se o avanço da bovinocultura de corte na região Norte. Entre os Estados 

brasileiros Mato Grosso possui 13,47% do rebanho nacional, Minas Gerais 11,17%, Goiás 

10,14%, Mato Grosso do Sul 9,89% e Pará 9,38% (IBGE, 2014). 

                                                 
 
2 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: danielfrainer@gmail.com 
3 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: celso.correia@uniderp.com.br 
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Esta atividade econômica representa aproximadamente 7% da geração da riqueza no 

agronegócio nacional (CEPEA, 2016). Nesse contexto, Mato Grosso do Sul ocupa a quarta 

posição nacional na produção de bovinos e o segundo lugar no número de abates de cabeças. 

Esta atividade é de extrema importância na geração de emprego e renda na economiasul-mato-

grossense representando 12,94% do PIB do agronegócio. Diante disso, analisar as transações 

econômicas que ocorrem entre a montante e a jusante destecomplexo através da análise insumo 

produto regional de Leontief (1986) é fundamental para contribuir na melhoria da 

competitividade fornecendo subsídios para auxiliar a tomada de decisões estratégicas aos 

segmentos que compõem o complexo agroindustrial (CAI). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar os impactos que este complexo exerce sobre 

a economia de Mato Grosso do Sul. Analisar-se-ão, especificamente, os multiplicadores de 

impacto (Leontief) de produto, emprego e renda e os índices de ligações de Rasmussen-

Hirschman. 

2 Material e Métodos 

O procedimento metodológico para elaboração dos efeitos diretos e indiretos de emprego 

e renda do trabalho, descrita por Porsse (2002), quantificar os empregos gerados a partir de um 

aumento da demanda final em cada setor da economia. 

Considerando o equilíbrio entre oferta e demanda, supondo ainda que não existam 

variações no nível de estoques, todo aumento de demanda corresponde a um aumento da 

produção. Portanto, a variável que permitirá formar o elo entre o aumento da demanda e seu 

impacto no nível de emprego é a produção. 

O emprego será relacionado à produção por meio de uma relação linear com o cálculo de 

um coeficiente de emprego, definido como a relação entre o número de trabalhadores e a 

produção desse setor. Permanecendo constante esse coeficiente, a qualquer aumento na 

produção corresponderá proporcionalmente um aumento no nível de emprego. 

Miller e Blair (2009) descrevem os três efeitos gerados na economia: emprego direto, 

emprego indireto e o efeito-renda. A metodologia consiste em associar a matriz inversa de 

Leontief aos coeficientes de emprego dos setores da economia, os quais fornecem o número de 

empregos gerados direta e indiretamente para uma variação da demanda final. Utilizando, por 

sua vez, a matriz de coeficientes técnicos para calcular a inversa de Leontief, tem-se calculado 

o número de empregos gerados direta, indiretamente e pela indução, a partir de um incremento 

na demanda final das famílias. 
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A geração de emprego dentro das atividades econômicas tem o ponto de partida o 

aumento na demanda final que, primeiramente, gera empregos diretos, que correspondem à 

divisão do total de empregados pelo valor bruto da produção por atividade. Já a demanda por 

insumos intermediários da atividade, indiretamente, aumenta a demanda final, resultando no 

crescimento da produção das demais atividades. 

O multiplicador direto da variável é dado como o valor da renda requerida por unidade 

de produto para cada setor da economia, expressa pela equação (1) 

 

(1)                                                                                                                          
X

E
e

j

jD
j =

onde: 
Ej = valor do emprego do setor j; 

Xj = valor da produção do setor j. 

 

Através do multiplicador direto e indireto do emprego tem-se o impacto do acréscimo na 

demanda final do setor j sobre o emprego total da economia, dado todo encadeamento 

intersetorial do modelo de Leontief. Dessa forma, o efeito total, direto mais indireto, pode ser 

obtido pela equação (2): 

 

(2)                                                                                                               A)-(Iee -1DDI =

onde: 

eDI = vetor do multiplicador direto e indireto do emprego; 

eD = vetor dos coeficientes diretos do emprego; 

(I – A)-1 = matriz dos coeficientes técnicos do modelo de Leontief. 

 

No emprego indireto, qualquer aumento da produção de um bem final estimula a 

produção de todos os insumos requeridos para a sua produção. Desse modo, um aumento na 

demanda em um setor específico provoca aumento da produção não apenas do setor, mas 

também dos bens intermediários (insumos) gerando empregos indiretos. 

Assim, o cálculo dos multiplicadores indiretos deve ser realizado subtraindo o resultado 

em (1) pelo resultado em (2).  

Para os multiplicadores de renda diretos e indiretos são analogias aos multiplicadores de 

emprego substituindo trabalho por renda do trabalho que considera os salários pagos no ano. 

Os índices de ligações de Rasmussen-Hirschman têm sido muito aplicados na literatura por 
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McGilvray (1977), Hewings (1982), Guilhoto et al. (1994), dentre outros. Essas medidas, 

inicialmente idealizadas por Rasmussen (1956), foram usadas como meio de identificar setores-

chave por Hirschman (1958). 

Consideram a estrutura interna da economia dentro de um modelo de insumo-produto 

determinando o encadeamento dos setores a montante e a jusante, sendo classificados como 

setores para trás, que estimam o quanto um setor demanda dos outros setores, e índices para 

frente, que informam o quanto um setor é demandado pelos outros setores da economia. 

Para Rasmussen e Hirschman, valores maiores do que um dos índices de ligações indicam 

setores acima da média e, portanto, setores-chave para o crescimento da economia. A 

formulação do cálculo efetivo do índice de ligação para frente segue a equação (3). 

 

=
j

iji (3)                                                                                                                              ZFL  

onde FL representa forward linkages seria uma matriz de Leontief, i os setores demandantes na 

linha da matriz Z (vendas). Esse multiplicador é interpretado como o aumento total na produção 

de todos os setores quando há aumento unitário pela demanda final da atividade i. O índice de 

ligação para trás segue as equações (4). 

 

=
i

ijj (4)                                                                                                                             ZBL  

onde BL representa backward linkages ou ligação para trás, Z seria uma matriz de Leontief, j 

os setores demandados pelo setor i (insumos comprados por i). Esse multiplicador é interpretado 

como um aumento na produção da atividade j quando há aumento unitário em toda a demanda 

final. 

Para comparações das matrizes, são desenvolvidos índices normalizados. Calcula-se para 

cada linha ou coluna da matriz de Leontief a relação entre o seu coeficiente médio e a média 

total dos coeficientes (FEIJÓ et al., 2013). 

Esses índices podem ser normalizados tomando-se seu coeficiente médio em relação à 

média total dos coeficientes. Então, definindo-se a média de cada indicador de ligação e a média 

total dos coeficientes da matriz de Leontief tal como sugerido por Porsse (2002) podem ser 

normalizados utilizando as equações (5) e (6) que possibilitam a identificação de setores-chave, 

ou seja, índices normalizados com valores superiores à unidade evidenciam setores com 

comportamento acima da média, portanto, setores-chave da economia regional. 
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(6)                                                                                                                 
FL

n

FL
nFL

(5)                                                                                                                
BL

n

BL
nBL

i j
ij

i
*
i

i j
ij

j
*
j





=

=

2

2

1

1

1

1

 

 

Segundo Guilhoto (2015) a identificação dos setores-chave pode ser entendida como os 

setores em que os índices BL e FL apresentam valor superior a 1. Estes são setores cujas 

atividades econômicas exercem uma influência maior do que a média em toda a economia. 

3 Resultados e Discussão 

O complexo agroindustrial da bovinocultura de corte é uma das principais atividades 

produtivas do agronegócio, no Estado de Mato Grosso do Sul, marcando presença em 

aproximadamente 48,3 mil estabelecimentos, de acordo com o último Censo Agropecuário, 

promovendo impactos de forma direta e indireta em outros setores da economia.  

Desta forma, em todos os municípios do Estado são desenvolvidas atividades voltadas 

para a pecuária de corte. Portanto, uma análise primordial para detectar se determinada 

atividade produtiva é setor-chave para a economia é a dos indicadores de efeitos para frente e 

para trás na economia. A seguir, estão demonstrados os indicadores para o complexo da 

bovinocultura de corte em relação aos demais setores da economia estadual, referentes aos 

índices de ligação Rasmussen-Hirschman (RH) (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Índices de ligação para trás (BL) e para frente (FL) de Rasmussen-

Hirschman (RH) para Mato Grosso do Sul para 2013 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Com base no Quadro 1 observa-se que quando analisados os efeitos para trás do 

indicador de Rasmussen- Hirschman, que o complexo da bovinocultura de corte apresenta 

significativo encadeamento para trás sendo, portanto, considerado chave na economia estadual 

de acordo com os pressupostos de Guilhoto e Sesso Filho (2010). 

Com isso, pode-se inferir que causam impactos significativos nos setores que estão a 

montante dentro do complexo agroindustrial. Assim, para cada aumento na demanda final de 

R$1,00 gera um efeito propagador de acréscimo na produção no valor de R$ 1,02 reais se 

ocorrer no setor de criação de bovinos e R$ 1,37 para trás se ocorrer no abate de bovinos. 

4 Conclusão 

Os índices de ligação de Rasmussen-Hirschman evidenciaram de maneira geral que a 

economia sul-mato-grossense tem fortes encadeamentos para trás, o que demonstra que o 

Estado é um grande fornecedor de insumos na economia em relação aos elos para frente. 

Todavia, o comércio e outros serviços são considerados setores chave na economia estadual 

com capacidade maior de geração de renda de acordo com o pressuposto de McGilvray (1977), 

apesar de dependerem do bom andamento das atividades ligadas de forma direta ao 

agronegócio. 

  

Setor BL FL Orientação 
Agropecuária sem criação bovinos 0,9144 1,1749 Para frente 
Criação de Bovinos 1,0293 1,0502 Setor-chave 
Extrativa  mineral 1,1314 0,8234 Para trás 
Abate de bovinos 1,3727 0,7248 Para trás 
Indústria de Transformação sem abate bovino 1,0486 1,7203 Setor-chave 
S.I.U.P. 0,8533 0,9054 Sem ligação  
Construção 0,9489 0,7932 Sem ligação 
Comércio e serviços de manutenção e 
reparação 

0,9219 1,2189 Para frente 

Transportes 0,9589 1,0629 Para frente 
Serviços de informação 1,1630 1,0805 Setor-chave 
Intermediação financeira 1,0155 0,9919 Para trás 
Serviços imobiliários e aluguel 0,7450 0,8978 Sem ligação 
Serviços de alojamento e alimentação 1,0328 0,7671 Para trás 
Outros Serviços 0,9301 1,0641 Para frente 
APU 0,9341 0,7248 Sem ligação 
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3. A Pecuária de Corte na Estrutura do Agronegócio de Mato Grosso: 
uma Análise do Insumo Produto para Tomada de Decisão 

Marcelo Rodrigo da Silva Neves 1 

Daniel Massen Frainer2 

Celso Correia de Souza3 

1 Introdução  

No cenário econômico mundial, a criação de bovinos de corte exerce um papel 

fundamental como commodities para o desenvolvimento econômico de países produtores. 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil se encontra 

como 2º maior produtor de carne bovina e o 1º maior exportador de carne bovina, sendo o 

estado de Mato Grosso responsável por 17% dos animais abatidos do território brasileiro, em 

2013 (IBGE, 2014). 

O país vem apresentando um grande potencial no desenvolvimento da cadeia produtiva 

da carne bovina, de forma que a pressão do mercado internacional para o aumento d produção, 

pressionando o empresário rural em conhecer cada elo que compõe a cadeia produtiva, assim 

buscar novas tecnologias para poder suprir a necessidade, e este mesmo mercado que pressiona 

para o aumento de produção impõe para uma maior conscientização no melhoramento do 

manejo deste tipo de cultura de forma que seja produtiva e sustentável. 

Cabe salientar ainda, que a agropecuária gera efeitos benéficos para a economia, pois, ao 

ser estimulado age como mola propulsora para outros setores, fazendo com que exista uma 

dinamização da economia como um todo e melhor realocação dos recursos (MOURA et al. 

1999). Desta forma, o interesse em aprofundamentos de estudos para se ter melhor 

desenvolvimento desta cadeia produtiva, necessário se faz conhecer todos os elos da mesma, 

desde os insumos utilizados, da porteira para dentro do empreendimento rural, bem como, tudo 

que agrega valor para este início de produção, como também, os elos seguintes dessa 

transformação (da porteira para fora), até a chegada do produto final para ao consumidor.  

Podendo, assim, mensurar qual elo é mais significante para a cadeia produtiva, como 

                                                 
1 Universidade Anhanguera-Uniderp: Discente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: mar_ro69@hotmail.com 
2 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: danielfrainer@gmail.com 
3 Universidade Anhanguera-Uniderp: Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Produção e 
Gestão Agroindustrial, MS, Brasil. E-mail: celso.correia@uniderp.com.br 
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também, para a estrutura do agronegócio do Estado de Mato Grosso. No país a agropecuária é 

um setor muito forte para o desenvolvimento econômico, de acordo com a Confederação de 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) representou 21,4 % de participação no PIB brasileiro, 

como projeção de crescimento de 2,4 % em 2015 (CEPEA, 2016). 

Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), com aumento 

do investimento pelo estado em tecnologias para aumentar o valor agregado da produção interna 

com foco ao consumidor externo e infraestrutura, estima-se um aumento de 2% ao ano 

(crescimento linear) deve-se, ao melhor manejo e o aumento de capacidade de suporte a 

produção, mais o aumento mais significante vem do crescimento de abates no estado, sendo 

relacionado à taxa de desfrute, estimado em 4% ao ano (IMEA, 2016). 

O objeto de estudo demonstrando pelo trabalho partirá da estimativa e mensuração da 

matriz de insumo produto de 2013 para a obtenção dos dados necessários para se estimar o PIB 

do agronegócio, e a participação do Complexo Agroindustrial de pecuária de corte no PIB e 

estrutura do agronegócio e economia do estado, possibilitando ao produtor rural dados para 

melhor tomada definição de estratégia para a tomada de decisão de mercado para o agronegócio 

regional e gestão agroindustrial. Destacando que o estudo pretende também verificar o 

percentual de dependência economia do Estado na cadeia produtiva de pecuária de corte. 

2 Material e Métodos 

O estudo sobre a participação da Cadeia bovina de Pecuária de Corte no PIB de Mato 

Grosso e sua importância na estrutura do agronegócio do estado, de forma que possibilite a 

tomada de decisão pelos empresários rurais, para isso foi estimado a Matriz de insumo-produto 

de 2013, a matriz de insumo/produto é uma ferramenta que auxilia na demonstração de fluxos 

econômicos, demonstrando aos gestores dados para ser analisados que possibilitem um melhor 

entendimento dos setores que produzem bens em serviços que servem de insumos à outros 

setores para atender o consumidor final. 

No desenrolar dos anos com as grandes mudanças do setor, e formalização do 

agronegócio como parte principal para a economia regional e nacional, há a necessidade de 

melhor entendimento dos setores que compõem cada cadeia produtiva e o empresário rural hoje 

necessita de informações, 

Para adequar a metodologia de estimativa do PIB do agronegócio Mato-grossense os 

procedimentos usuais de contabilidade nacional, praticados pelo IBGE, foram utilizados sobre 

a base de dados regional. Assim, o produto do agronegócio representa a produção de todas as 
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unidades produtoras de bens e serviços inter-relacionadas com a agropecuária em ligações a 

montante e a jusante, no ano de 2013, avaliando a preços de consumidor, separando os efeitos 

do complexo do milho separadamente.  

Nesse sentido, a metodologia para o cálculo do PIB do agronegócio fundamentando-se 

na intensidade da interligação para trás e para frente da agropecuária. O PIB do agronegócio 

resulta da soma de quatro agregados principais: I) insumos para a agricultura e pecuária; II) 

agropecuária; III) processamento (agroindústria) e; IV) distribuição (serviços e comércio). 

A definição de setores e produtos leva em conta o cálculo de Valor Adicionado a preços 

de consumidor (VAPC) é obtido pela soma do valor adicionado a preços básicos (VAPB)  aos 

impostos indiretos líquidos de subsídios (IIL), resultando na equação (1). 

 
(1)                                                                                              IILVAVA PBPC +=  

  
Para o cálculo do PIB do agregado I (insumos para agricultura e pecuária) são utilizadas 

as informações disponíveis na tabela de transações da matriz de insumo-produto referentes aos 

valores dos insumos adquiridos pela agropecuária sem a soja e pelo complexo da soja. As 

colunas com os valores dos insumos são multiplicadas pelos respectivos coeficientes de valor 

adicionado por setor i (CVAi) ( n,,1i L= ). Para obter-se os Coeficientes do Valor Adicionado 

por setor (CVAi) divide-se o Valor Adicionado a Preços de Consumidor (VAPCi) pela Produção 

do Setor (Xi), equação (2). 

 

(2)                                                                                                      
X

VA
CVA

i

PC
i

i=  

 
 Dessa forma, o problema de dupla contagem, comumente apresentado nas mensurações 

do PIB do agronegócio, quando se leva em consideração os valores dos insumos e não o valor 

adicionado efetivamente gerado na produção, segundo Furtuoso e Guilhoto (2003), foi 

eliminado. Tem-se na equação (3) a formulação da agregação dos valores de produção do PIB 

do agregado I. 

 


=

=×=
n

1i
iikIk (3)                                                                                    1,2k            CVAzPIB  

 
Onde IkPIB = PIB do agregado I (insumos) para agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) 

e complexo de bovinocultura (k = 2); 

ikz  = valor total do insumo do setor i para a agropecuária sem a criação de bovinos, ou 
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complexo da bovinocultura e; CVAi = coeficiente de valor adicionado do setor i. 

Para o agregado I total tem-se na equação (4). 

 
(5)                                                                                                PIBPIBPIB

21 III +=  

 
Onde  

IPIB  = PIB do agregado I; 
1I

PIB = PIB da agropecuária sem a criação de bovinos e; 
2I

PIB = PIB 

do complexo da bovinocultura. 

 Para o agregado II (agropecuária sem a criação de bovinos, e complexo da 

bovinocultura), considera-se no cálculo os valores adicionados gerados pelos respectivos 

setores e subtrai-se dos valores adicionados destes setores os valores que foram utilizados como 

insumos, mas eliminando o problema da dupla contagem, conforme a equação (6). 

 


=

=×−=
n

1i
iikPCIIk (6)                                                                             1,2k         CVAzVAPIB

k
 

 
Onde IIkPIB = PIB do agregado II para agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) e 

complexo da bovinocultura (k = 2) e; demais variáveis descritas nas equações anteriores. 

Para o agregado II total, a equação (7) descreve a agregação. 

 
(7)                                                                                            PIBPIBPIB

21 IIIIII +=  

 
Onde IIPIB  = PIB do agregado II; 

1IIPIB = PIB da agropecuária sem a criação de bovinos e; 

2IIPIB = PIB do complexo da bovinocultura. 

Para a definição da composição das indústrias de base agrícola (agregado III) adota-se 

vários indicadores, como: a) os principais setores demandantes de produtos agrícolas, obtido 

através da matriz de insumo-produto regional; b) as participações dos insumos agrícolas no 

consumo intermediário dos setores agroindustriais; e c) as atividades econômicas que efetuam 

a primeira, a segunda e a terceira transformação das matérias-primas agrícolas. 

Dessa forma, os ramos industriais de base agrícola (agroindústrias) são selecionados pelas 

seguintes atividades no Estado: i) alimentos e bebidas (exceto abate de bovinos e rações); ii) 

abate de bovinos e rações balanceadas. A equação (8), que é o somatório dos valores 

adicionados pelos setores agroindustriais subtraídos dos valores adicionados dos setores que 

foram utilizados como insumos do agregado II, produz o PIB do agregado III. 
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( ) (8)                                                                       CVAzVAPIB
kq

qqkPCIIIk k
∈

×−=  

onde IIIkPIB = PIB do agregado III para agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) e 

complexo da bovinocultura (k = 2); qkz = valor dos insumos da agroindústria adquirido pela 

agropecuária como um todo. 

 Para o agregado III total tem-se na equação (9) a descrição da somatória.

(9)                                                                                           PIBPIBPIB
21 IIIIIIIII +=   

No caso do agregado IV, a distribuição final, considera-se para fins de cálculo o valor 

agregado dos setores relativos ao Transporte e Armazenagem, Comércio e Serviços. Do valor 

total obtido destina-se ao Agronegócio apenas a parcela que corresponde à participação dos 

produtos agropecuários e agroindustriais na demanda final de produtos. A sistemática adotada 

no cálculo do valor de distribuição final do agronegócio industrial pode ser representada pelas 

equações (10), (11) e (12), considerando conjuntamente a agropecuária sem a soja e o complexo 

das aves. 

 

(12)                                                             1,2  k            
DFD

DFDF

MCPIB

(11)                                                                            MCVASVACVAT

(10)                                                                                     DFDPIIILDFG

1q
qK

IV

PCPCPC

DFDF

k
=

+
∗=

=++
=−−


=

 

 
onde DFG = Demanda Final Global; IILDF = Impostos Indiretos Líquidos pagos pela Demanda 

Final; PIDF = Produtos Importados pela Demanda Final (do Brasil e Exterior); DFD = Demanda 

Final Doméstica; VATPC  = Valor Adicionado do Setor de Transporte a preços de consumidor; 

VACPC  = Valor Adicionado do Setor de Comércio a preços de consumidor; VASPC  = Valor 

Adicionado do Setor de Serviços a preços de consumidor; MC  = Margens de Comercialização; 

DFk  = Demanda Final da agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) e do complexo da 

bovinocultura (k = 2); DFq  = Demanda Final dos Setores Agroindustriais e; PIBIVk = PIB do 

agregado IV para a agropecuária sem a criação de bovinos (k = 1) e do complexo da 

bovinocultura (k = 2). 

 O PIB total do Agronegócio é dado pela soma dos seus agregados, na equação (14), 

(14)                                       PIB PIBPIB PIBPIB
kkkk IVIIIIIIkuraBovinocult  da  Complexo +++=  

 

onde  

uraBovinocult   da   ComplexoPIB = PIB do complexo da bovinocultura. 
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3 Resultados e Discussão 

O desenvolvimento proposto pelo agronegócio é visível no estado de Mato Grosso, 

municípios outrora simplesmente participantes dentro das cadeias produtivas, como produtores 

rurais ou simplesmente de subsistência, hoje se tornam grandes centros produtivos, tanto no 

norte, como ao Sul do estado. Sendo boa parte do território Mato-grossense propicio ao 

desenvolvimento da Bovinocultura, e à pecuária de corte têm papel fundamental nesta estrutura. 

O agronegócio tem evoluído nas últimas décadas e o setor pecuário, para acompanhar 

este desenvolvimento também tem desenvolvido mecanismo para melhor acompanhar estas 

transformações, Guilhoto e Furtoso (2003) que a inserção na economia de mercado e formando 

complexas redes de armazenamento, processamento, industrialização e distribuição.  

Basicamente esse processo resultou na estruturação de um moderno parque industrial que 

fornece bens de capital e insumos para o campo, setor denominado a montante da fazenda. Por 

outro lado, formando-se a jusante.  

Para melhor estimativa da participação da CAI de bovino de corte para o PIB do Mato 

Grosso em 2013 e sua participação na estrutura do agronegócio, aplica-se a metodologia 

mencionada na seção 4.2, desta forma poderemos visualizar de melhor maneira cada 

participação dos elos a montante e a jusante do complexo.  

Os resultados estimados, utilizando a metodologia para o PIB do agronegócio foram 

medidos a preços de consumidor, chegando a responder por cerca de 36,84 do PIB da economia 

estadual em 2013. No caso do complexo da bovinocultura, a participação chegando a 11,12 % 

da economia do estado, e 30,17 % do PIB do agronegócio (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - A estrutura para agregação no PIB do Complexo Agroindustrial (CAI) de Bovino 

de Corte em Mato Grosso em 2013 a preços de consumidor (em R$ milhões e percentual) 

Agregados Valor agregado à 
preços de 

consumidor 
(em R$ milhões) 

Participação relativa dos 
agregados no PIB do complexo 

da bovinocultura (%) 

Participação relativa 
dentro de cada agregado do 

PIB do Agronegócio (%) 

Agregado I 359 2,77 11,85 
Agregado II 3.899 30,11 20,69 
Agregado III 5.649 43,63 75,55 
Agregado IV 3.041 23,49 18,50 
Total 12.948 100,00 30,29 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

Do valor do complexo da bovinocultura representa 30,28% do PIB do Agronegócio em 

2013, sendo que a maior participação dentro de cada agregado do agronegócio seria na parte de 
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agroindústria onde o complexo é responsável por 75,55%. Com relação a agropecuária, 

representa 20,69% da produção dentro do Agregado II, e em relação a distribuição (Agregado 

IV) representa 18,50%. Os agroinsumos seria onde tem menor participação, 11,85% do total de 

insumos do PIB do Agronegócio. 

4 Conclusão 

O trabalho buscou avaliar demonstrar a importância da mensuração estimado do PIB do 

agronegócio de Mato Grosso 2013, através da estimativa da Matriz de insumo produto de 2013, 

de forma que pudéssemos através do estudo analisar a participação da CAI de pecuária de corte 

e sua importância na estrutura do agronegócio do estado. Surgindo da necessidade da 

necessidade dos gestores em entender os impactos de todos os setores do complexo na 

composição do PIB do agronegócio regional, de forma que assim puderem tomar decisões 

estratégicas voltadas a cada elo da cadeia produtiva inserida no agronegócio.   

Podemos também fazer o comparativo através do estudo realizado pelo CEPEA, em que 

à participação do Agronegócio no PIB nacional no ano de 2010 foi de 20,55 %, no ano de 2012, 

houve queda na participação comparada ao ano de 2010 de 0,37 % fechando o ano em 19,82 

%, e em 2013 fechou com participação de 20,24%. 

Os resultados obtidos com estimativa através dos cálculos baseados na matriz 2013 e 

apontou para um PIB do agro de 36,84% bem inferior ao valor divulgado em 2007. Apontando 

para um desenvolvimento dos serviços de apoio e comércio acima da média dos setores 

diretamente ligados ao agronegócio.  

Essa evidência seria mais para quantificar a participação em relação ao total da economia. 

No caso do complexo da bovinocultura de corte o valor do PIB do complexo ficou em 11,12% 

do PIB da economia e 30,17% do PIB do agronegócio. Outra evidência importante apontando 

que a participação dela de praticamente um terço do PIB do agronegócio de 2013 está associado 

ao complexo de bovino de corte e o restante aos demais complexos existentes no Estado.  
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4. Atributos que afetam a decisão de compra da carne bovina in natura: 
evidências dos consumidores de Ponta Porã, MS e Pedro Juan 

Caballero, PY 

Suzani Vanessa Schiefelbein Olmedo1 

Guilherme Cunha Malafaia2 

Celso Correia de Souza3 

José Francisco dos Reis Neto 4 

Diego Gomes Freire Guidolin5 

1 Introdução 

A pecuária bovina é um dos setores da economia que mais cresce nos países em 

desenvolvimento. Este crescimento é estimulado pela crescente demanda por produtos de 

origem animal que por sua vez está sendo impulsionada pelo crescimento da população, da 

renda e da urbanização. O aumento da renda tem proporcionado maior poder de compra para 

os brasileiros, ficando parte da produção de carne bovina no mercado interno (ANUALPEC, 

2012). Torna-se importante entender a dinâmica no processo de escolha do consumidor, a fim 

de desenvolver estratégias de marketing, comerciais e de comunicação (QUEIROZ; SOUZA; 

GOUVINHAS, 2008). Apesar de existirem restrições legais no intercâmbio comercial, porém 

com pouca estrutura para fiscalização, produtos de consumo cotidiano são adquiridos 

normalmente pelos consumidores que queiram realizar suas compras ora no mercado brasileiro, 

ora no exterior (SEBRAE, 2010).   

Dessa forma, o objetivo do estudo foi investigar os atributos que afetam a decisão de 

compra da carne bovina in natura no município de Ponta Porã, localizada no Estado de Mato 

Grosso do Sul, que assim como outros municípios do Brasil possuem fronteira seca com países 

vizinhos. Para tanto, foi necessário: caracterizar o perfil dos consumidores de carne bovina; 
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determinar os hábitos de aquisição e consumo; verificar a percepção quanto à carne bovina 

comercializada no município e elencar os aspectos considerados na compra da carne bovina.  

2 Material e Métodos 

O presente estudo foi realizado por meio de uma pesquisa exploratória, no município de 

Ponta Porã-MS e na sua cidade gêmea Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Em uma amostra por 

conveniência de 381 indivíduos classificados como pertencentes à população economicamente 

ativa. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário testado, anteriormente, obtendo-se as 

informações sociodemográficas dos entrevistados, sua percepção à carne bovina e ao processo 

de compra. Os dados foram analisados com o emprego dos softwares Sphinx Lexico e o SPSS 

20, com o objetivo de responder aos objetivos da pesquisa, relatando as estatísticas descritivas 

e análise fatorial exploratória. 

3 Resultados e Discussão 

Os perfis socioeconômicos dos consumidores pesquisados demonstram que os dados 

coletados com relação ao gênero e faixa etária, são próximos ao do último censo demográfico 

do município realizado pelo IBGE (2010).  

Para análise multivariada, inicialmente foram selecionadas, vinte questões de mesma 

natureza que trata dos sentimentos que um consumidor pode sentir quando consome carne 

bovina. Os elementos elencados podem ser observados na tabela 2, que apresenta um resumo 

estatístico das variáveis selecionadas. É possível notar que as médias foram muito baixas que, 

pela escala de Likert, indica que nunca ou muito raramente os consumidores têm esses 

sentimentos. Os coeficientes de variação são muito altos, indicando, uma grande 

heterogeneidade das respostas. É possível observar que o índice KMO foi de 0,86, indicando 

uma boa adequação da amostra, que as correlações parciais próximas de zero, pois o coeficiente 

KMO está próximo de 1. Pelo teste de esfericidade de Bartlett verificou-se que a análise fatorial 

pode ser aplicada aos dados da análise (HAIR et al., 2009). Determinou-se a matriz das 

comunalidades, e observou-se que quatro variáveis: Raiva ou irritação, Euforia, Embaraço ou 

vergonha, Preocupação e Ansiedade, deveriam ser retiradas da análise, pois suas comunalidades 

apresentaram potencial insuficiente para indicar uma boa explicação. A variância total 

explicada pelos fatores somou-se 69,0% do modelo, considerada boa, para os quatro fatores 

extraídos que esclarecem a decisão do consumidor sobre compra e o consumo de carne bovina. 
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Os fatores obtidos foram interpretados como: o fator 1 pode ser denominado de revolta 

pois é composto por uma série de manifestações emocionais que do comportamento e culpa do 

consumidor na hora de comprar de carne bovina; o fator 2 pode ser denominado de frustação 

pois é composto por uma série de manifestações emocionais que afetam o comportamento do 

consumidor na hora da compra de carne bovina; o fator 3 pode ser denominado de felicidade 

pois é composto por uma série de manifestações emocionais ligadas ao prazer de adquirir carne 

bovina; e o fator 4 pode ser denominado de renovação pois é composto por uma série de 

manifestações emocionais ligadas ao sentimento de mudanças quando da aquisição de carne 

bovina. Para a determinação daquele fator que mais influenciou o consumidor na hora de 

adquirir carne bovina, foi calculada a média aritmética de cada um dos fatores, relativo às 

variáveis neles envolvidas. O fator 3, denominado de felicidade na compra de carne bovina, foi 

o que mais influenciou o consumidor. 

4 Conclusão 

Os consumidores de carne bovina na cidade de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero têm 

preocupação com a segurança alimentar e a garantia de estar consumindo um alimento seguro 

com qualidade higiênico-sanitária. Além disso, eles estão atentos aos fatores intrínsecos 

relativos a qualidade percebida da carne (maciez, sabor, suculência). A relação custo versus 

benefício do produto demonstrou-se um fator importante no processo de decisão. Uma 

informação de grande relevância para a região de fronteira seca, lugar em que o livre comércio 

opera normalmente e as variações cambiais são responsáveis por ditar as regras da 

competitividade. De tal modo, é importante a compreensão de todos os atores envolvidos na 

cadeia produtiva da carne bovina, na finalidade de elaborar estratégias que possam ser 

solidificadas com ações consistentes para melhor atender o elo final dessa cadeia. 
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5. Caracterização Socioeconômica dos Produtores de Hortaliças 
Vinculados ao Projeto PAIS em Campo Grande, MS 
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Stella Mara Bimbato6 

1 Introdução 

O agronegócio no Brasil tem destaque no cenário econômico nacional, com uma 

participação de 27% do PIB, com um valor estimado de R$447 bilhões e empregando 26% da 

população economicamente ativa do País, contribuindo positivamente para formação do saldo 

da balança comercial (MAPA,2012). Assim sendo, a agricultura familiar tem um valor social 

inquestionável, contribuindo para o abastecimento do mercado interno da agroindústria com 

10% do PIB (GUILHOTO et al. 2007). Entretanto a agricultura familiar enfrenta dificuldades, 

entre elas podemos citar que, o setor não atende à demanda de comercialização em grande 

escala, ocorrendo bloqueios nas negociações e reduzindo as oportunidades de participação do 

mercado global. Além disso existem ainda, problemas de acesso a recursos financeiros, falta de 

organização entre os produtores e baixo nível tecnológico da maioria das propriedades (ASSIS, 

2006). 

Uma das alternativas da gestão do produtor rural é participar de projetos como o da 

Produção Agroecológica Integrada e sustentável (PAIS) do Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresa SEBRAE (2012), que se baseia no conceito de tecnologia social e 

reúne técnicas simples de produção agroecológica e de promoção do desenvolvimento 
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sustentável. O projeto é destinado, principalmente, a agricultores familiares de baixa renda, 

assentados em projetos de reforma agrária e produtores de áreas remanescentes de quilombolas. 

O Sistema PAIS (Projeto Agroecológico Integrado Sustentável) consiste em uma tecnologia de 

produção irrigada voltada à agropecuária de pequeno porte, composta por um galinheiro central 

e canteiros em forma circular em um módulo é de 5.000 m² (0,5 ha), uma horta de 400 m² para 

produção de hortaliças diversas e uma área de 4.600 m² para a produção de frutas, como acerola, 

banana e abacaxi, tubérculos e abóboras, conduzidos de acordo com os princípios da agricultura 

orgânica. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil Socioeconômico dos produtores do projeto 

PAIS, através de fatores sociais, econômicos e produtivos, identificarem as práticas de 

produção e a tecnologia utilizada. 

2 Material e Métodos 

O diagnóstico foi realizado com a participação dos produtores rurais dos municípios de 

Campo Grande, Sidrolândia, Terenos, Jaraguari e Bandeirantes, da micro região central do 

Estado de Mato Grosso do Sul, num total de 118 produtores, os quais, são participantes ativos 

do Projeto da Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS), conduzido pelo 

SEBRAE (2012). 

Foi elaborado um questionário para obtenção de dados em três grupos: a) Perfil do 

produtor: contendo questões fechadas únicas (faixa etária, tempo de moradia, origem do 

assentamento, tempo de projeto, tamanho da propriedade, área destinada ao projeto PAIS); b) 

Características da produção: contendo questões fechadas únicas e fechadas de múltiplas 

escolhas (tipo de produção, variedade produzida, origem receita, sistema de produção, 

utilização de insumos); c) Estrutura socioeconômica: contendo questões fechadas únicas e 

fechadas de múltiplas escolhas (sexo, número de morados, faixa etária, escolaridade, 

composição do domicílio). Os dados coletados foram tabulados e analisados com o auxílio do 

software Sphinx 5.0. 

3 Resultados e Discussão 

A faixa etária dos produtores, observa-se que 50,9% dos entrevistados encontram-se 

com idade entre 51 a 60 anos, este aspecto pode ser negativo, considerando que o trabalho no 

campo demanda esforço físico e em algumas situações torna-se incompatível com esta faixa 
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etária, além de demonstrar pequenas expectativas quanto ao setor hortícola, por outro lado a 

atividade hortícola propicia um importante mecanismo de ocupação e renda, de acordo com 

Monteiro (2005), estudando o perfil de horticultores em Teresina, PI, verificou que 65,24% 

possuem idade ente 46 a 60 anos, o autor comenta que tal fato demonstra maior acessibilidade 

da atividade por pessoa mais idosa, devido os horticultores já se encontrarem aposentados, 

propiciando um importante mecanismo de ocupação e renda. Dados distintos dos encontrados 

neste estudo foram citados por Silva et al. (2013), que analisando o perfil de horticultores no 

município de Arapiraca, AL, descrevem que apenas 14,3% dos produtores entrevistados 

estavam na faixa etária entre 50 e 60. Quanto a origem dos produtores assentados verifica-se 

que 54,5% são contemplados pelo programa nacional de crédito fundiário (PNCF) e 39,1% do 

INCRA. De acordo com Maule et al. (2005) estes programas fazem parte do Programa Nacional 

de Reforma Agrária do Governo Federal, evidenciando que a maioria dos produtores são 

oriundos do programa de reforma agrária. 

No que diz respeito ao tempo de moradia destes produtores, 41,8% residem de 6 a 10 

anos na área local, refletindo que os produtores estão se mantendo em suas terras e o projeto 

está dando certo contribuindo para essa fixação no campo. Quanto ao tempo de projeto, 64,5% 

aderiram ao PAIS a mais de 4 anos, indicando que esses produtores estão abrindo mercado na 

área de hortaliças na micro região de Campo Grande. 

Esses dados indicam que os produtores estão abertos a novas alternativas, sendo 

receptivos ao projeto PAIS e estão acreditando no projeto e por isso estão mais de 4 anos, cujo 

dados sugerem que tanto o tempo de moradia quanto o tempo de projeto correspondem ao início 

da atividade hortícola na região estudada. Quanto ao tamanho da propriedade, o resultado indica 

que 58,2% estão entre 5 a 10 ha, e desta área 60% dos produtores utilizam o mínimo exigido 

no projeto PAIS de 0,5 ha. As características das áreas das propriedades confirmam os dados 

descritos anteriormente quanto a sua origem de assentamento do INCRA, pois possuem áreas 

entre 5 a 20 hectares, enquanto os assentamentos originários do crédito fundiário possuem áreas 

menores, entre 3 a 10 hectares. Esses dados estão de acordo com estudos realizados pela 

Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (ABCSEM), que descreve que entre 

as características do setor hortícola, estão os produtores de micro e pequeno porte (até dez 

hectares) concentrados próximos aos grandes centros (FLOSS, 2012). Estes dados também 

corroboram com o Anuário Brasileiro de Hortaliças (2013) onde 60% da produção nacional de 

hortaliças tem origem em propriedades com menos de 10 ha. 

O sistema de cultivo e a faixa de renda dos produtores do Projeto PAIS na microrregião 

de Campo Grande, MS, encontra-se predomínio do cultivo convencional com 65,5% dos 
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produtores e 34,5% sistema orgânico. Entretanto para o sistema de cultivo orgânico verifica-se 

que à medida que aumenta a adoção do sistema há um aumento na renda em relação ao 

convencional. A preferência dos produtores pelo cultivo convencional pode ser explicada pelos 

entraves e custos para certificação, o que dificulta a comercialização e pode justificar que 

embora tenha a filosofia de cultivo “agroecológico”, a maioria dos produtores optou em manter 

o cultivo convencional. Alguns produtores orgânicos certificados demonstraram interesse em 

desistir da atividade, por conta das dificuldades de comercialização e falta de assistência técnica 

e manejo, embora no sistema convencional, relatam que estão se estruturando para se tornarem 

certificados como orgânico. 

4 Conclusão 

O perfil social destaca a idade média entre 40 a 60 anos, o tempo de moradia no local 

está entre 6 e 10 anos e tempo de Projeto PAIS é mais de 4 anos. 

O perfil da produção caracterizou-se pelo cultivo convencional, destacando a produção 

de hortaliças como: alface, cebolinha e salsinha, além de mandioca e frutíferas. 

O perfil econômico caracterizou-se por moradores de assentamento do crédito fundiário, 

com a faixa salarial de um salário mínimo mensal proveniente de produtos hortícolas, o 

produtor orgânico apresentou agregação de valor superior ao convencional. 
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6. Custo de Armazenagem de Grãos no Sistema Silos Bolsa no 
Município de Dourados, Mato Grosso do Sul 
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1 Introdução 

Com o aumento da produção de grãos a cada ano, ocorrem os problemas com a 

armazenagem destes produtos agrícolas: superlotação de armazéns; armazenagem a céu aberto 

em fazendas; falências e calotes de empresas comercializadoras e inclusive cooperativas, tudo 

isso gera incertezas ao produtor rural na hora da comercialização de seus produtos (PEDUZZI, 

2013). 

A administração do agronegócio “dentro e fora da porteira” deve focar na eficiência 

logística como um todo: produtividade, armazenagem e comercialização. Para tanto, se justifica 

o presente trabalho para que o produtor rural cada vez mais profissionalize a sua atividade, 

verticalizando o processo produtivo e comercial e aumentando sua rentabilidade com melhores 

condições de ofertar o seu produto no mercado sem atravessadores, agregando valor à sua 

produção e trabalho. 

Faroni et al. (2009) e Costa et al. (2010), apontam para formas alternativas de 

armazenagem, como a utilização do sistema silo bolsa, apresentando resultados satisfatórios em 

suas pesquisas quanto à qualidade dos produtos mantidos neste sistema, com baixos custos. 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar os custos e a rentabilidade utilizando silos bolsa 

para armazenagem de grãos, nas propriedades rurais do município de Dourados-MS. 

2 Material e Métodos 

O trabalho foi realizado no município de Dourados-MS no período de 01 de julho a 30 de 

novembro de 2013 e para atender aos objetivos da pesquisa utilizou-se de um estudo de caso de 
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uma propriedade rural que utiliza armazenagem em estabelecimentos de terceiros, 

armazenagem própria em silos e ainda utiliza a armazenagem em silos bolsa. Para obtenção dos 

dados de custos de armazenagem foram feitos levantamentos com três empresas do setor de 

armazenagem. Foram levantados dados sobre custos de armazenagem em silos e armazéns 

comerciais e preços praticados por estas empresas na cobrança de armazenagem; os preços de 

soja e milho no mercado disponível em relação aos preços praticados no mercado de balcão e 

os custos de armazenagem em silos bolsa (LEONE e LEONE, 2010). 

3 Resultados e Discussão 

Entende-se por preço disponível aquele praticado pelas empresas compradoras, indústrias 

ou exportadoras, as quais não possuindo estrutura de armazenagem buscam no mercado o 

produto para o seu consumo ou para cumprir contratos. Assim o valor pago pelo produto é 

aquele estabelecido pelo mercado, baseado no custo FOB no local de destino, descontado o 

valor do frete. Quanto mais distante do local de destino, maior será a diferença de preço do 

produto. 

Os custos mensais de armazenagem para o milho iniciam em R$ 22,50 por tonelada no 

primeiro mês, chegando a R$ 64,17 no sexto mês de armazenagem, e para a soja iniciam com 

R$ 27,67 por tonelada chegando ao sexto mês no patamar de R$ 69,33. 

Cada unidade de silos bolsa possui capacidade para armazenar entre 180 a 190 toneladas 

de soja ou milho e seu preço de mercado oscila entre R$ 1.400,00 a R$ 1.600,00 dependendo 

do fabricante. Estes silos bolsas são utilizados apenas para uma armazenagem, podendo após 

ser destinados a outras destinações na propriedade ou encaminhados a empresas de reciclagem 

de materiais. Utilizou-se neste trabalho o valor médio do silo bolsa de R$ 1.500,00 para a 

formação do custo. Utilizando uma capacidade de armazenagem de 3.600 ton/ano, apurou-se 

um custo de R$ 11,57 por tonelada. Este custo permanece inalterado durante todo tempo em 

que o produto estiver armazenado no silo bolsa. Comparado aos custos de armazenagem em 

silos e armazéns, adicionado ao frete até o armazém, já no primeiro mês haverá uma economia 

de R$ 22,60 por tonelada para o milho, e à medida em que o produto permanece armazenado 

por tempo maior, maior será a diferença. Para propriedades de menor porte, o sistema silo bolsa 

pode ser rentável a partir do momento em que os equipamentos necessários para embutir e 

extrair os grãos for utilizado em sistema de condomínio ou locação, tornando-se a armazenagem 

competitiva em relação ao praticado pelas empresas armazenadoras. 
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O modelo de armazenagem em silos bolsa pode constituir-se em incremento de 

capacidade de armazenagem ao produtor que possui estrutura mínima de recepção e limpeza de 

grãos em sua propriedade, cujos custos são menores que os praticados pelas empresas e ainda 

permanecer com seu produto armazenado pelo tempo necessário, comercializando quando for 

oportuno, o mesmo modelo pode ser utilizado para as empresas armazenadoras estocarem 

produtos de seus clientes. 

4 Conclusão 

A armazenagem de grãos em silos bolsa apresenta-se como alternativa economicamente 

viável, cujos custos se apresentam inferiores às demais modalidades de armazenagem. Produtos 

comercializados no mercado disponível geram significativos ganhos com este modelo de 

armazenagem à medida que o produto permanece armazenado por um tempo maior. 
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7. Determinação de Carnes PSE em Carcaças Suínas 

Renata Takara da Silva1 

Diego Gomes Freire Guidolin2 

Bianca Obes Correa3 

Marcos Barbosa Ferreira4 

1 Introdução  

Em 2016 o Brasil permaneceu em quarto lugar na produção e exportação de carne suína 

segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA-2017), segundo os dados da 

ABPA, a produção brasileira foi de 3.731 milhões toneladas, sendo 80,4 % da produção 

nacional é destinada ao mercado interno e somente 19,6% voltada para exportação. As regiões 

sul, Centro Oeste e sudeste respectivamente foram às regiões que tomaram frente nas 

exportações brasileiras e o Estado de Mato Grosso do Sul abateu 3,97% desse montante e 

exportou 1,50%.  

A incidência de carne PSE (pálida, flácida e exsudativa) está relacionada a diversos 

fatores como: bem-estar animal, jejum na granja, embarque, transporte, desembarque, 

alojamento nas baias do frigorífico, período de descanso, atordoamento, abate, fatores 

genéticos, temperatura ambiente, que podem levar a produção de carcaças de baixa qualidade 

o que para indústria não é o ideal (DALLA COSTA et al., 2009; LUDTKE et al., 2012; 

GAJANA et al., 2013).  

A presença de carne PSE é o principal contribuinte para perdas econômicas, associadas 

a carcaças de baixas qualidades e problema para indústria processadora. Isso ocorre em função 

da sua baixa capacidade de retenção de água, textura flácida e cor pálida que levam a perdas 

durante o processamento. Nas indústrias de processamento de produtos com injeção de 

salmoura, como no caso do presunto cozido o uso da carne PSE é vetado (SARCINELLI; 

VENTURINI; SILVA, 2007). Para Dalla Costa; Ludke; Costa (2010), na industrialização, a 

carne PSE com baixa capacidade de conservação e baixa capacidade de retenção de água tem 
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importância econômica gerando produtos de menor valor. Isso porque durante o cozimento, a 

carne PSE apresenta maior perda de peso, baixo rendimento no presunto cozido e baixa 

capacidade reidratação dos produtos cárneos que foram desidratados, e principalmente nos 

processos de cura a presença de carne PSE apresenta maior capacidade de absorção de sal e os 

produtos curados apresentam coloração menos intensa.  

O objetivo desse trabalho foi determinar a presença de carne PSE em carcaças suínas 

mediante medição do pH 45 minutos post-mortem.  

2 Material e Métodos 

Foram analisados dados de 18 lotes, totalizando 3.132 suínos comerciais terminados e 

abatidos em abatedouro comercial, situado no município de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso 

do Sul, no período de novembro 2016 a junho de 2017. Os lotes foram abatidos durante um 

turno de abate, no período matutino. 

A análise do pH da carcaça foi realizada após 45 minutos (pH45) post-mortem, através 

de pHmêtro portátil modelo Hanna e ASK com sistema de identificação digital, nos músculos 

Longissimus dorsi (LD) e/ou Semimembranus (SM), da meia carcaça esquerda entre a 12ª e 13ª 

vértebras torácicas ou da região posterior da última costela do animal, e considerando carne 

normal aquela com pH entre 6,3 e 5,8, carne PSE com pH ≤ 5,8 e carne DFD (firme, escura e 

seca) com pH ≥ 6,3.  (CASTRILLÓN et al., 2005; DALLA COSTA et al., 2015; MACHADO 

et al., 2014). 

Para a avaliação da presença da condição PSE nas carcaças, foi empregada análise 

unidimensional das proporções para as condições PSE, DFD e normal. Foi comparada a 

porcentagem de cada condição utilizando a estatística Z com nível de significância de 5%, 

construindo-se intervalos de confiança de 95% para cada condição encontrada.  

3 Resultados e Discussão 

Foram encontradas 287 carcaças com pH 4,5 inferior a 5,8, ou seja, cerca de 9,1% das 

carcaças com carne PSE (Figura 1), valor parecido com o encontrado por Santiago et al. (2012) 

de 10,01 % e 8,07 (MACHADO et al., 2014). Porém, diferente de valores encontrados por 

outros pesquisadores (ONEILL et al., 2003; CASTRILLÓN et al., 2005; CASTRILLÓN et. al., 

2007 e MAGANHINI et al, 2007), 26%, 33,65%, 25,22% e 22,8%, respectivamente. Enquanto 

isso, 1627 carcaças apresentaram pH 4,5 normal e 1218 carcaças, 38,8%, apresentaram pH 4,5 
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superior a 6,3, sendo classificadas como DFD. 

 

Figura 1. Distribuição percentual das condições das 

carcaças segundo os níveis do pH45. 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os resultados podem indicar que o manejo pré-abate dos suínos leva os animais a 

sofrerem estresse, pois uma parte, mesmo que pequena, dos animais apresentaram carne PSE, 

o qual a incidência é altamente influenciada pelo manejo pré-abate, Rosenvold e Andersen 

(2003).  

Os resultados também indicam uma alta incidência de carne DFD, a qual se desenvolve 

quando o glicogênio muscular diminui excessivamente antes do abate, resultando em um pH 

alto, proveniente da reduzida glicólise post-mortem (CASTRILLÓN et al., 2005). Essa 

diminuição ocorre quando os animais são expostos a estímulos estressante de longo prazo 

durante o manejo pré-abate, o que diminui significantemente as reservas de glicogênio. 

4 Conclusão  

Foi observada a ocorrência de carne suína PSE e DFD no estudo realizado, indicando que 

os animais podem ter sofrido estresse no manejo pré-abate, todavia mais estudos são necessários 

para determinar quais fatores influenciam de fato a ocorrência de carnes com esses aspectos. 

Referências  

ABPA- Associação Brasileira de Proteína Animal. Revista Avicultura Brasil. 2018. Disponível 
em: <http://abpa-br.com.br/setores/avicultura/publicacoes/relatorios-anuais. 



 

39  

CASTRILLÓN, W. E.; FERNÁNDEZ, J. A.; RESTREPO, L. F. Determinación de carne PSE 
(pálida, suave y exudativa) en canales de cerdo. VITAE, Revista de la facultad de química 
farmacêutica, Colombia, v.12, n.1, p.23-38, 2005. 

CASTRILLÓN, W. E.; FERNÁNDEZ, J. A.; RESTREPO, L. F. Variables associadas con la 
presentación de carne PSE (Pálida, Suave, Exudativa) en canales de cerdo. Revista Colombiana 
de Ciências Pecuarias, Colombia, v.20, p.327-338, 2007. 

DALLA COSTA, O. A. et al. Qualidade da carne de suínos abatidos em frigoríficos brasileiros. 
Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2015. 8p.  

DALLA COSTA, O. A.; LUDKE, J. V.; COLDEBELLA, A.; KICH, J. D.; COSTA, M. J. R. 
P.; FAUCITANO, L.; PELOSO, J. V.; ROZA, D. D. Effect of pre-slaughter management on 
physiological parameters of heavy-weight female pigs. Ciência Rural, Santa Maria-RS, v. 39, 
p. 852-858, 2009. 

DALLA COSTA, O. A. et al. Efeito das condições pré-abate sobre a qualidade da carne de 
suínos pesados. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v. 59, p. 391-402, 2010. 

GAJANA, C. S. et al. Effects of transportation time, distance, stocking density, temperatura 
and lairage time on incidences of pale soft exudative (PSE) and the physico-chemical 
characteristics of pork. Meat Science, v.95, p.520-525, 2013. 

LUDTKE, C. B. et al. Bem-estar animal no manejo pré-abate e a influência na qualidade da 
carne suína e nos parâmetros fisiológicos do estresse. Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, p. 532-
537, 2012. 

MACHADO, S. T. et al. Integrated multivariate analysis to evaluate effects of pre-slaughter 
handling on pork quality. Revista de Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 34, n. 3, p. 435-444, 
2014. 

MAGANHINI, M. B.; MARIANO, B.; SOARES, A. L.; GUARNIERI, P. D.; 
SHIMOKOMAKI, M.; IDA, E. I. Carnes PSE (Pale, Soft, Exudative) e DFD (Dark, Firm, Dry) 
em lombo suíno numa linha de abate industrial. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, 
v.27, s.1, p.69-72, 2007. 

ONEILL, D.J. et al. Influence of the time of year on the incidence of PSE and DFD in Irish 
pigmeat. Meat Science, Barking, v. 64, p. 105-111, 2003.  

ROSENVOLD, K.; ANDERSEN, H. J. Factors of significance for pork quality - review. Meat 
Science, v. 64, p. 219-237, 2003. 

SARCINELLI, M. F.; VENTURINI, K. S.; SILVA, L. C. Produção de Bovinos - Tipo Carne. 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. Pró-Reitoria de Extensão – Programa 
Institucional de Extensão. Boletim Técnico. 2007. 8p. 

  



 

40  

8. Determinantes da teoria do comportamento planejado do consumidor 
relacionados a hortaliças orgânicas 

Anderson Susumu Kazama1 

José Francisco dos Reis Neto2 

Silvia Rahe Pereira3 

1 Introdução  

O mercado global de alimentos orgânicos representa uma indústria multibilionária que 

tem crescido continuamente ao longo das últimas décadas (LEE; GOUDEAU, 2014). Diante 

desse cenário, os fornecedores de produtos orgânicos e formuladores de políticas passaram a 

ter um interesse cada vez maior nas atitudes dos consumidores tanto em relação aos 

alimentos/agricultura orgânica, como à intenção de pagar a mais por esses produtos e, 

consequente, ao comportamento de compra (HOPPE et al., 2012; TUNG et al., 2012). Assim, 

diversos estudos vêm sendo realizados na área de comportamento do consumidor de produtos 

orgânicos (SHEPHERD et al., 2005; CHEN, 2009; HOPPE et al., 2012; BOYS et al., 2014).  

Contudo, poucos são os estudos que enfatizam as motivações, as crenças e os valores do 

consumidor de orgânicos (HOPPE et al., 2012), especialmente no Brasil. Uma nova abordagem 

psicológica que inclua atitudes, crenças e estilo de vida pode revelar um consumidor de 

produtos orgânicos diferente. Nesse sentido, os construtos propostos pela Teoria do 

Comportamento Planejado ou Theory of Planned Behaviour (TPB), proposta por AJZEN em 

1985, podem auxiliar a enfatizar essa abordagem (RODRIGUES et al., 2009; HOPPE et al., 

2012). 

A TPB sugere que o comportamento humano se baseia em três pontos: (i) nas crenças 

comportamentais; (ii) nas crenças normativas, e (iii) nas crenças sobre o controle. As crenças 

comportamentais tratam das possíveis consequências do comportamento humano. Já as crenças 

normativas referem-se às expectativas de comportamento percebido referentes às outras 

pessoas, como familiares e amigos (pressão social). Essas crenças normativas, combinadas com 

a motivação pessoal em obedecer a diferentes regras, determinam a norma subjetiva por trás da 
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compra. Por último, as crenças sobre o controle se referem aos fatores que podem facilitar ou 

impedir o desempenho do comportamento. Assim, assume-se que o poder exercido pela atitude, 

pela norma subjetiva e pelo controle percebido determina a intenção do comportamento 

(AZJEN, 2005).  

As crenças comportamentais são antecedentes que levam a uma atitude comportamental 

favorável ou não favorável; as crenças normativas são antecedentes que resultam na pressão 

social percebida ou normas subjetivas; e as crenças sobre o controle são os antecedentes que 

induzem o controle sobre o comportamento percebido. Por sua vez, a intenção de 

comportamento será mais forte quanto maior for o controle percebido e quando as atitudes e 

normas subjetivas forem favoráveis (HOPPE et al., 2012).  

Considerando a Teoria do Comportamento Planejado, o objetivo principal deste estudo 

foi o de avaliar a influência positiva da atitude, das normas subjetivas e do controle de 

comportamento percebido na decisão de compra de hortaliças orgânicas. 

2 Material e Métodos 

Para a coleta de dados, empregou-se um questionário aplicado a 472 entrevistados nos 

principais pontos de vendas (supermercados, mercados, feiras, sacolões e outras) em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. As medidas das variáveis latentes, ou sejam, para atitudes 

(AT), normas subjetivas (NS), controle de comportamento percebido (CP) e intenção de compra 

(IC), foram aquelas propostas por Ajzen (2002) e Hoppe et al. (2012). Para a sessão referente 

ao relacionamento ao consumo, itens correspondentes às variáveis observadas, foi empregada 

uma escala de Likert de concordância, de sete pontos variando de 1 = discordo totalmente a 7 

= concordo totalmente. Para a sessão do processo de compra, empregaram-se escalas de 

adjetivos bipolares de sete pontos, conforme sugeridas por Ajzen (2002) e Hoppe et al. (2012).  

Os resultados foram analisados empregando-se as técnicas de modelagem de equações 

estruturais com o método de mínimos quadrados parciais, utilizando o software SmarthPLS 2.0 

M3 (HAIR et al., 2014; RINGLE et al., 2014). O modelo estrutural ajustado foi testado 

empregando correlações (r) e regressões lineares. As hipóteses nulas são para as correlações 

lineares Ho: r=0 e para os coeficientes de caminho Ho: Γ=0. Se p<0,05, a hipótese nula é 

rejeitada. Os valores aceitáveis de ajuste do modelo foram os recomendados por Hair et al. 

(2009), Hair et al. (2014) e Ringle et al. (2014). 
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3 Resultados e Discussão 

Os valores e significâncias dos coeficientes de caminho são mostrados na Tabela 1. Todos 

os coeficientes de caminho são significativos ao nível de p<0,001, indicando consistência dos 

resultados. Analisando-se os resultados observa-se que a variável latente NS tem maior 

contribuição à IC.  Isto pode ser explicado considerando que a intenção de compra de hortaliças 

orgânicas é influenciada por crenças normativas antecedentes, decorrente da influência de 

comportamentos de grupos de pessoas, as quais exercem pressão social ao comprador; pela 

motivação pessoal em respeitar as regras inerentes; e de seu conhecimento aparente (AJZEN, 

2005) à produção orgânica, indicando uma forma de contribuição à preservação do meio 

ambiente (HOPPE et al., 2012; GALLO et al., 2014). Ressalta-se, ainda referente à NS, que 

esta possui uma forte correlação com a AT e a IC, relações que também foram encontradas por 

GALLO et al. (2014) e SHEPPARD et al. (1988), cuja justificativa seria que as pessoas que 

adquirem hortaliças orgânicas o fazem por afetividade, gosto ou atração e por convicção de 

vantagens a sua saúde ou proteção do meio ambiente (SHEPHERD et al., 2005; ARVOLA et 

al., 2008; GABOKO; JERE, 2016). 

 

Tabela 1 - Coeficientes de caminho, desvio padrão e estatística t do modelo estrutural 
ajustado 

  
Coeficiente de 

caminho 
Desvio 
padrão 

Estatística t 

Atitude (AT) → Intenção de compra (IC) 0,151 0,046 3,313*** 

Normas subjetivas (NS) → Intenção de compra 
(IC) 

0,273 0,050 5,496*** 

Incertezas percebidas (IP) → Intenção de 
compra (IC) 

-0,212 0,040 5,268*** 

Controle percebido (CP) → Intenção de compra 
(IC) 

0,263 0,046 5,713*** 

Legenda: Nível de significância bicaudal: *** p<0,001. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A variável latente CP também tem uma relação positiva e significativa com a IC, podendo 

ser explicada como a efetivação da compra, em função dos recursos e oportunidades, medidos 

pela facilidade e disponibilidade, ou não, das hortaliças orgânicas (AJZEN, 2005). Assim, a 

variável latente CP possui componentes mercadológicas importantes, conforme relatados por 

Gallo et al. (2014), como local de venda, informações sobre os produtos, disposição a preço 

maior (LOPES et al., 2016), provocando um maior controle do comprador e, em consequência, 

fazendo com que tenha uma diminuição das barreiras de compra, como acessibilidade do 
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produto, diversificação de produtos e disponibilidade de informações adicionais sobre as 

vantagens de consumo, maior será a IC.  A relação da IP com a IC é negativa e significante, ou 

seja, com o aumento da incerteza, há uma diminuição da intenção de compra. A IP é uma 

variável latente relacionada ao conhecimento do comprador sobre hortaliças orgânicas. Ao 

reduzir os empecilhos identificados para a compra de hortaliças orgânicas, gera um novo 

panorama de percepção de conhecimento ao comprador, diminuindo a IP e aumentando a IC.  

4 Conclusão  

As variáveis latentes formativas da AT, NS e CP possuem uma contribuição positiva à 

IC, enquanto que a IP contribui negativamente com a IC. As relações indicadas pelo modelo 

implicações empresariais. Ao verificar as normas subjetivas e as incertezas percebidas, as quais 

afetam a intenção de compra, estas mostram evidências da importância do ponto de venda. 

Algumas barreiras à venda de hortaliças orgânicas podem ser minimizadas com a maior oferta 

e diversificação destas, como, também, aumentando os pontos de oferta e de informações sobre 

o produto orgânico e convencional, dando ao comprador mais opção e comparação entre eles.  

Tais ações gerenciais podem ser articuladas pelos empresários proporcionando apoio e 

fortalecimento da produção orgânica, como também com a utilização de ferramentas de 

marketing no estabelecimento de divulgação, promoção e preço. Esses procedimentos podem, 

também, atuar sobre a atitude do comprador, aumentando a frequência e o consumo de 

hortaliças orgânicas.  
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9. Diagnóstico das Condições Socioeconômicas dos Produtores de Farinha 
de Mandioca da Colônia Pulador, Anastácio, MS 

George Elias Ayache1 

Francisco de Assis Rolim Pereira2 

José Francisco dos Reis Neto3 

Eduardo Barreto Aguiar 4 

1 Introdução  

A Colônia Pulador possui uma área de mais de 20.000 hectares, nas quais se 

estabeleceram aproximadamente 600 famílias, cada uma com média de quatro módulos fiscais, 

que é reconhecida pelo destaque no cenário da cultural e gastronomia nacional, principalmente 

pela produção artesanal de farinha de mandioca no modelo de agricultura familiar, utilizando 

mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu empreendimento rural.  

Apesar da existência de outras colônias próximas, Caramujo, Chora Chora, a Colônia do 

Pulador se destaca pela sua formação e pela produção da farinha de mandioca. Com uma 

característica peculiar, quanto à socialização que é consequência da colonização, predomina o 

convivo familiar, inclusive no processo produtivo, onde uma família auxilia outra quando da 

produção da farinha de mandioca, como também todos tem interesse em melhorar as condições 

de vida na região. A viabilidade econômica da atividade rural precisa ser fortalecida e os atores 

envolvidos na produção necessitam de retorno financeiro para se manter na atividade 

(SIQUEIRA; SOUZA; PONCIANO, 2011).  

A proposta da pesquisa foi diagnosticar as condições socioeconômicas dos produtores 

rurais de farinha de mandioca da Colônia do Pulador, município de Anastácio, MS, com intuito 

de gerar subsídios para elaboração de políticas públicas que visem melhoras as condições de 

vida dos produtores rurais deste objeto e das demais colônias vizinhas. 
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2 Material e Métodos 

Esta pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa e quantitativa, cuja modalidade 

configurou-se como descritiva realizada in loco, e foram coletadas os dados, informações, 

identificações em relação ao objeto da pesquisa. O espaço investigado foi a Colônia do Pulador, 

município de Anastácio-MS, localizado a 126 km da Capital do MS (Campo Grande). A 

metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi de entrevistas com aplicação de 

questionários tendo onze produtores de farinha de mandioca, como sujeitos da pesquisa, e sete 

Casas de farinha como espaços investigados. Foram realizadas sete visitas, período entre 

outubro a dezembro de 2015. Em cada visita à localidade aplicou-se o questionário 

individualmente, a cada produtor em sua propriedade. 

3 Resultados e Discussão 

O perfil do agricultor caracterizou-se em que 81,8% dos produtores de farinha de 

mandioca são alfabetizados, 9,1% têm o ensino médio incompleto e 9,1% e o ensino médio 

completo. Quanto à faixa etária dos produtores de farinha, apresentam idade entre 38 anos a 79 

anos.  A quantidade de pessoas na família é baixa, apresentando uma média de duas pessoas 

por produtor. Esse resultado não difere do apresentado pela pesquisadora Alba (2009), na qual 

afirma que a maioria das famílias dos agricultores, 85%, é composta por três pessoas, esse 

número baixo de pessoas na família preocupa em função da sucessão familiar no 

prosseguimento dos negócios, especialmente, se considerar a idade dos produtores, haja vista, 

que conforme demonstrou a pesquisa, nenhum dos produtores rurais investigados afirma 

possuir sucessor. 

Em relação aos serviços de saneamento básico, constatamos que o esgoto doméstico é 

lançado “in natura” no solo em 100% das propriedades dos produtores de farinha da Colônia 

do Pulador. Quanto ao abastecimento de água potável verificou-se que todos os investigados 

utilizam água oriunda de poço natural, sem nenhum tratamento. Em relação à estrutura física 

das unidades habitacionais dos produtores de farinha constituem-se em casas de alvenaria, 

dotadas de sanitários na parte interna do imóvel. 

As áreas dos lotes das propriedades onde funcionam as casas de farinhas variam de 2 

hectares até 20 hectares, sendo que 60% das propriedades tem área inferior a 10 hectares e 40% 

superiores a 10 hectares. Verificou-se que 100% das propriedades onde funcionam as casas 36 

de farinha são totalmente cercadas. Em relação à estrutura física das unidades habitacionais dos 
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produtores de farinha constituem-se em casas de alvenaria, dotadas de sanitários na parte interna 

do imóvel. 

A produção média de farinha de mandioca é de 200kg/semana. O sistema produtivo das 

sete casas de farinhas, duas adotam o sistema cooperativo familiar, e as outras cinco produzem 

no sistema produtor individual. A maior parte da produção da farinha, 91%, é comercializada 

pelos produtores junto a Cooperativados Produtores Rurais da Região do Pulador – COPRAN. 

Considerando que são produtores familiares, a administração dos negócios é realizada 

sempre por um membro da família. A aquisição de insumos e a negociação com a agroindústria, 

bem como, o recebimento é sempre individual.  Poucos conseguem viver exclusivamente da 

produção. Segundo dados coletados, 54,5% informaram que complementam a renda da família 

com outras rendas, oriundas de aposentadorias e outras não declaradas, e 36,4% informaram 

que complementam sua renda com a comercialização de outros produtos produzidos na 

propriedade. 

4 Conclusão 

O resultado obtido neste trabalho pode ser entendido como parte de um processo para 

as melhorias necessárias no sistema produtivo da farinha de mandioca da Colônia do Pulador 

no município de Anastácio. Deve-se lembrar de que o processo de desenvolvimento, aqui 

discutido a ser efetivado, só será possível com a participação e comprometimento de todos os 

agentes envolvidos em uma união entre a sociedade civil e o Poder Público, caso contrário, a 

produção artesanal da farinha de mandioca do pulador está fadada a esgotar-se em curto prazo 

de tempo. 
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10. Diagnóstico das Condições Socioeconômicas dos Produtores de Leite 
do Assentamento Colônia Nova, Terenos, MS 
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1 Introdução  

A população do município de Terenos, segundo o censo de 2010 é de 17.162 habitantes 

distribuídos da seguinte forma: 58% moradores da área urbana e 42% moradores na zona rural 

(IBGE, 2013). O universo total de famílias no assentamento Colônia Nova é de 60 famílias 

(COSTA, 2011). Destas, 45 famílias dedicam-se a pecuária de leite. 

O assentamento colônia nova tem características de agricultura familiar, em função do 

tamanho das áreas de terra, onde 73,3% possui área de no máximo 30 hectares, 8,9% de 30 a 

50 hectares e 17,8% com mais de 50 hectares. Outro fator é o de que a mão de obra na atividade 

é da própria família. 

A proposta da pesquisa foi de se discutir aspectos ligados a produção de leite na colônia, 

bem como analisar fatores sociais, econômicos, logísticos e organizacionais da pecuária leiteira. 

Analisar os gargalos, entraves e problemas administrativos que impedem o crescimento da 

produção e o desenvolvimento da localidade. Outro objetivo foi de levantar informações sobre 

o grau de conhecimento e o nível de interesse que os produtores têm sobre cooperativismo. 

2 Material e Métodos 

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi de entrevista com aplicação 

de questionários (Apêndice 1) junto aos produtores de leite do assentamento. Foram nove visitas 

realizadas sendo que em cada visita à localidade aplicou-se o questionário individualmente, 
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cada um em sua propriedade a cinco produtores, totalizando 45 propriedades, que representa a 

totalidade dos produtores de leite. O modelo da pesquisa foi quantitativo descritivo: 

investigação empírica que usa técnica de coleta de dados através de entrevistas e questionários 

(MARCONI; LAKATOS, 1996). 

As questões levantadas no questionário envolveram situações como: produtor 

(escolaridade, sexo, idade, tempo de atividade leiteira, quantidade de pessoas da família); 

propriedade (tamanho, quantidade de animais em lactação); produção (produção média diária 

de leite); logística (condições das estradas, custo do frete, distância da agroindústria, distância 

da cidade, capacidade de armazenamento em resfriadores próprios ou coletivos); nutrição 

animal (pastagem, silagem, suplementação mineral, quantidade de animais por hectare, 

presença de capineiras como reserva alimentar); sobre o rebanho (reprodução, vacinação, 

vermifugação, estrutura da sala de ordenha, ordenhação manual ou mecânica), administração 

do negócio (vinculo associativo, vinculo sindical, cooperativismo, composição da renda). 

O tratamento e análise dos dados coletados foram realizados pelo software SPHINX 

LÉXICA. 

3 Resultados e Discussão 

O produtor do assentamento tem razoável escolaridade, sendo que 86,7% tem formação 

escolar entre fundamental e médio completo, 2,2% tem curso superior incompleto e 11,1% tem 

formação superior. Quanto ao gênero, 93,3% são homens e 6,7% mulheres. A faixa etária média 

está entre 36 e 50 anos (51,1%) e 44,4% tem idade acima de 51 anos. Estes resultados 

demográficos e de atividade produtiva se assemelha ao descrito por Zoccal; Alves e Gasques 

(2011). Quanto as propriedades pesquisadas, estas adotam o sistema produtivo a pasto ou 

confinado, e quanto ao tamanho estão distribuídas da seguinte forma: 22,2% das propriedades 

tem menos de 10 ha, 51,1% entre 10 e 30 ha, 8,9% entre 31 e 50 ha e 17,8% acima de 50 ha. 

Quanto ao perfil produtivo de leite, encontrou-se que 20% estão na faixa abaixo de 30 

litros/dia, 46,7% apresentam uma produção entre 30 e 80 litros/dia, o que é significativo. Outro 

dado importante é que 20% deles produzem acima de 150 litros por dia, 8,9% produz entre 80 

e 120 litros dia enquanto 4,4% ficam na faixa de 120 a 150 litros de leite ao dia. Considerando 

que 46,7% dos entrevistados pelo questionário declararam que a composição da renda familiar 

é exclusivamente da produção gerada na propriedade, entende-se que essa produtividade precisa 

melhorar. 
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O custo do frete é considerado baixo por 91,1% dos produtores, a condição das estradas 

foi considerada boa por 75,8% dos entrevistados. Em relação aos resfriadores que armazenam 

o leite 71% dos produtores utilizam coletivamente, sendo que o governo do estado, em convênio 

com o governo federal e a prefeitura municipal de Terenos cedeu em regime de comodato sete 

resfriadores aos produtores da colônia, com capacidade de 1000 litros. Outro dado significativo 

em relação aos resfriadores é que 28,9% dos produtores possuem resfriadores próprios, 

adquiridos em linhas de crédito bancário do PRONAF. 

Em relação a nutrição dos bovinos de leite do assentamento encontrou-se os seguintes 

números: 24,4% criam as vacas só a pasto o ano todo, inclusive no período da seca. 31,1% 

oferecem pastagem com silagem o ano todo, tanto nas águas quanto na seca. 42,2% oferecem 

pastagem com silagem só no período da seca e apenas 2,2% criam seus animais só com silagem, 

ou seja em sistema de confinamento. 

Considerando que são produtores familiares, a administração dos negócios é realizada 

sempre por um membro da família. A aquisição de insumos e a negociação com a agroindústria, 

bem como o recebimento é sempre individual. Poucos conseguem viver exclusivamente da 

produção. 53,3% informaram que complementam a renda da família com outras rendas, 

oriundas de aposentadorias e outras não declaradas. Em relação a associação de classe, 73,3% 

fazem parte de alguma delas, especialmente do sindicato rural. Para Aragão e Paes (2010), ao 

se organizarem, as famílias tem maiores facilidades para absorver novas tecnologias bem como 

a viabilização do sistema produtivo; dentre as facilidades encontra-se, primeiramente, o acesso 

ao crédito, a comercialização dos produtos e produção em escala. 

4 Conclusão  

A maioria dos produtores de leite da colônia não conseguem o auto sustento na 

propriedade, necessitando de complementação da renda; O grau de instrução tem influência na 

produtividade: quanto menor a formação escolar do produtor, menor a sua produção; Pouco 

acesso a tecnologias de informação por conta da pouca instrução interfere negativamente na 

escolha da pastagem; Futuro da atividade comprometida em função da sucessão familiar. 

Famílias compostas de poucos membros. Ocorre gestão individualizada e falta formação 

cooperativista. 
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1 Introdução  

São inúmeras as variáveis que condicionam ou afetam o sucesso de um empreendimento 

rural, ao mesmo tempo, vários são os condicionantes dos resultados técnicos e econômicos 

obtidos pelos produtores. A estrutura fundiária, os aspectos geográficos, a disponibilidade de 

mão de obra, o uso de tecnologias, a logística de transporte, o acesso ao crédito e a integração 

dos elos produtivos direcionam os produtores rurais a concentrarem suas atividades econômicas 

na produção agrícola. Em Mato Grosso do Sul apesar de possuir áreas disponíveis para obtenção 

de uma quase autossuficiência em diversos produtos, possuindo culturas com alto grau de 

mecanização como a soja e o milho e na pecuária de corte em regime intensivo, tem na produção 

de frutas e hortaliças uma forte dependência da produção de outros estados (MENDES, 2013). 

O projeto de Produção Agroecológica e Integrada e sustentável (PAIS) coordenado pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa SEBRAE (2012) se baseia no 

conceito de tecnologia social e reúne técnicas simples de produção agroecológica e de 

promoção do desenvolvimento sustentável. O projeto é destinado, principalmente, a 

agricultores familiares de baixa renda, assentados em projetos de reforma agrária e produtores 

de áreas remanescentes de quilombolas. 
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Este trabalho teve o objetivo de mensurar e avaliar a importância do perfil da renda dos 

produtores de hortaliças vinculados ao projeto PAIS, através de fatores sociais, produtivos e 

econômicos, identificando as características dos produtores, as tecnologias de produção e a 

estrutura da renda obtida com a atividade. 

2 Material e Métodos 

Esse trabalho foi realizado no período de maio a agosto de 2013, utilizando-se 

questionários previamente elaborados e com a aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Anhanguera-Uniderp. Os 170 produtores estavam distribuídos da seguinte forma: 63, 56, 26, 

15 e 10, respectivamente, em Campo Grande, Sidrolândia, Terenos, Bandeirantes e Jaraquari. 

Na elaboração do questionário optou-se por questões fechadas únicas e fechadas 

múltiplas, a análise foi realizada a partir dos três grupos como: características do produtor, 

tecnologias de produção e estrutura renda da propriedade. A rentabilidade foi definido os 

cruzamentos da renda e comercialização, bem como o sistema de cultivo escolhido e explorando 

os seguintes constructos: a) Perfil do produtor e a sua renda: contendo o cruzamento com as 

características de gênero, faixa etária e escolaridade; b) Característica da produção e a 

rentabilidade: contendo o cruzamento com o tamanho da propriedade, tempo de projeto, sistema 

de cultivo, espécie produzida e por canais de comercialização. Para a elaboração do 

questionário e a tabulação foi utilizado com o auxílio do software Sphinx 5.0. 

3 Resultados e Discussão 

O perfil dos produtores, se caracteriza por uma população maior de homens, com 71% 

e 29% são mulheres. Quanto a distribuição da renda por gênero, verifica-se que para a faixa de 

renda com até 1 salário mínimo, há uma maior participação do gênero masculino, com 55,7% 

e 32,3% de participação para o gênero feminino. Pode-se observar também que, quanto maior 

a renda, menor a participação do homem. Esses dados chamam a atenção, pois confirmam as 

políticas públicas do Governo Federal, onde a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

– MDA, houve a implantação do Pronaf Mulher, um programa de crédito direcionado as 

produtoras mulheres, com objetivo de ampliar e qualificar o acesso das trabalhadoras rurais a 

linhas de financiamento do Pronaf (BRASIL, 2007). 

Quanto à distribuição de renda por faixa etária, observou-se uma maior concentração de 

produtores de todas as idades na menor faixa de renda, observa-se também que quanto maior a 
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faixa etária, maior a renda, com destaque para os produtores de 51 a 60 anos, onde 44,4% 

apresentam renda de 3,1 a 5 salários mínimos mensais. 

O fator escolaridade em relação a renda dos produtores do PAIS, encontrou-se que 

quanto menor a escolaridade menor a renda, onde o observa-se que 70% produtores apresentam 

baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) estão concentrados na menor faixa de 

renda com até 1 salário mínimo. À medida que a escolaridade aumenta, aumenta também a 

faixa de renda, com destaque para escolaridade de nível superior, onde 50% possuem renda de 

3,1 a 5 salários mínimos. 

A renda média obtida pelos produtores do projeto PAIS em comparação ao tamanho de 

sua propriedade, os dados coletados indicam que 100% das propriedades com até 3 hectares 

estão na menor faixa de renda, com até 1 salário mínimo, mas esta concentração também é 

verificada nas demais propriedade com áreas superioras. O destaque fica para as propriedades 

com área de 20 a 30 hectares, onde 50% estão na faixa de renda de 3,1 a 5 salários mínimos e 

nas propriedades de 30 a 50 hectares, com 20% dos proprietários na faixa de renda de 5,1 a 10 

salários mínimos. Estes dados demonstram que os produtores de áreas maiores buscam um 

melhor aproveitamento, investimento e obtêm maior renda. 

Independentemente do tempo de projeto a faixa de renda da maioria dos produtores é 

um salário mínimo. Entretanto verifica-se que 33% dos produtores que possuem entre 1 a 2 

anos de projeto apresentam renda entre 3 a 5 salários. Esse resultado pode ser atribuído, as 

atuais seleções de produtores realizado pelo SEBRAE para a participação no projeto, que tem 

dado preferência à produtores mais preparados e com histórico agrícola. A pesquisa também 

avaliou a composição da renda do produtor PAIS com a renda complementar, verificando que 

apenas 34% as possuem, oriundas de programas de transferência de renda do governo federal, 

aposentadoria e trabalho fora da propriedade. 

4 Conclusão  

Os agricultores são em sua maioria homens, com baixa escolaridade e tem origem no 

meio rural. A rentabilidade do produtor do projeto PAIS é em sua maioria de um salário 

mínimo. A presença das mulheres à frente da atividade, pode proporcionar maior renda. 

Famílias com melhor nível de escolaridade apresentam renda superior. A baixa escolaridade 

está diretamente relacionada à baixa renda. Propriedades maiores apresentaram maior faixa de 

renda. Produtores com tempo de projeto entre 1 a 2 anos apresentaram melhor faixa de renda. 
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1 Introdução  

A cadeia produtiva de hortaliças minimamente processadas é caracterizada por forte 

influência do consumidor final, uma vez que os detalhes da aparência dos produtos constituem 

fatos significativos para a consumação da compra. Assim como outros segmentos do 

agronegócio, é necessário sempre considerar o desejo e as exigências do comprador. Em Campo 

Grande - MS, com uma população estimada em 832.352 habitantes (IBGE, 2013), com padrões 

alimentares diversificados, influenciados por suas origens e pela de oferta de produtos. O 

consumo de hortaliças aumenta gradativamente sua participação na dieta do campo-grandense, 

impulsionado pelos apelos à saúde alimentar e também graças à forte migração de pessoas 

oriundas do Sul do país, cujo hábito alimentar contempla o consumo desses produtos. 

O consumidor ao buscar condição alimentar mais saudável, pode provocar modificações 

no oferecimento de produtos agroalimentares. Percebe-se que, das diversas exigências dos 

consumidores durante a sua transação econômica, aparecem várias dimensões no seu 

comportamento de escolha, entre elas: preço, local do ponto de venda, propaganda e 

características tangíveis do produto; estas últimas, relacionadas aos atributos, qualidade, marca 

e embalagem, que merecem mais atenção, tanto do lado da oferta como do lado da demanda 

(LOURENZANI e SILVA, 2004). 
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Este trabalho teve por objetivo identificar a percepção dos consumidores de Campo 

Grande-MS, na compra de hortaliças minimamente processadas, visando identificar os critérios 

que influenciam na compra de tal alimento e suas principais preocupações. 

2 Material e Métodos 

O trabalho foi realizado na cidade de Campo Grande-MS, nas suas sete regiões 

administrativas: Segredo, Prosa, Lagoa, Imbirussu, Anhanduizinho, Bandeira e Centro, no 

período de 01 a 30 de maio de 2013. O universo da pesquisa foi constituído pela população 

economicamente ativa (PEA), estimada em 454.404 indivíduos. O tamanho da amostra foi 

definido segundo Fonseca e Martins (2006), considerando a variável nominal e a população 

finita, com nível de confiança de 95% e erro amostral 7%, com a proporção positiva de resposta 

de 0,50 de uma das variáveis a pesquisa, perfazendo uma amostra de 328 indivíduos. Aplicou-

se um questionário estruturado para avaliar as percepções dos compradores por meio de uma 

escala de Likert de 7 pontos e, para os dados sociodemográficos utilizou-se de escalas 

específicas nominais e ordinais. 

3 Resultados e Discussão 

O perfil do consumidor, a maioria é do sexo feminino 57,9%, a faixa etária mais 

representativa foi de idades entre 18 e 34 anos, totalizando 62,2% dos entrevistados. Quanto ao 

grau de instrução dos pesquisados, 78,7% tem ensino médio ou superior. Observa-se que 40,9% 

dos respondentes apresentam renda de até R$1.244,00. O perfil dos respondentes corrobora 

com as características da nova classe média, que vem crescendo no país como um todo, 

modificando o comportamento de compra e valorizando mais as exigências da qualidade nos 

produtos, segurança e informação (SAE, 2013). 

A partir dos aspectos apresentados por Castro e Neves (2011) em relação às 

características dos consumidores e a frequência de consumo de hortaliças, constatou-se que 

para o teste de independência do qui-quadrado, com p < 0,05, não há associações significativas 

entre a frequência de consumo e as variáveis de segmentação: gênero, nível de instrução e renda 

familiar. A segmentação por faixa de idade apresenta dependência significativa com a 

frequência de consumo (χ2=21,096 e p=0,012). Inferiu-se que os consumidores com faixas de 

idades mais avançadas – de 35 a 60 anos - consumem hortaliças com maior frequência que os 

mais jovens – até os 34 anos. Essa conclusão contradiz o exposto por Ventura (2010), onde 
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relata que os jovens apresentam uma frequência maior de consumo de hortaliças do que as 

pessoas com idades mais avançadas. 

Outra característica é a consideração da importância de consumo frequente e da 

qualidade percebida. Os consumidores julgam importante o fornecimento de informações 

contidas nos rótulos das embalagens das hortaliças. Em uma escala de sete pontos de 

importância, as estatísticas descritivas (média=6,1 e desvio padrão=1,37) apresentam valores 

que retratam a importância do rótulo em hortaliças. Sob o entendimento de segurança alimentar 

das hortaliças, 84,5% (277 pessoas) demonstram conhecer a aplicação de agrotóxicos na 

produção de hortaliças, 91,2% dos entrevistados (299 pessoas) acreditam que o seu uso 

intensivo ou indiscriminado pode prejudicar a saúde do ser humano e 70,4% dos entrevistados 

(231 pessoas) conseguem identificar a diferença entre as hortaliças produzidas pelo sistema 

convencional e as do sistema orgânico. O preço é o segundo atributo mais importante na compra 

das hortaliças (média= 6,01 e desvio padrão= 1,492), ficando atrás somente da aparência 

(média= 6,28 e desvio padrão= 1,267). 

4 Conclusão  

Na dieta do campo-grandense apresenta-se um consumo hortaliças considerável (70,4% 

dos consumidores pesquisados relataram consumidor hortaliças todos os dias), principalmente 

pelas pessoas mais idosas. Observou-se uma preocupação das pessoas com a segurança 

alimentar e a qualidade do produto, mesmo com a metade deles relatando que não leem o rótulo. 

O fornecimento de hortaliças com informações de procedência e manuseio são 

importantes e influência a disposição do consumidor em pagar mais. Destacam-se, como fatores 

de atração à compra, os atributos da aparência, preço e procedência das hortaliças. São pouco 

importantes a marca e as hortaliças consideradas convencionais. 
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13. Prática da Agricultura de Precisão no Cultivo da Cana de Açúcar em 
Jaú, SP 
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1 Introdução  

A cana de açúcar é uma das principais culturas agrícola brasileira e sua expansão é 

refletida pelo aumento de novas áreas e de usinas em funcionamento (CONAB, 2014). No 

entanto, para a maioria dos produtos agrícolas, o fator principal é o custo de produção, e uma 

das formas de elevar o lucro obtido com seus produtos é diminuir os seus custos de produção, 

e a utilização da agricultura de precisão é uma das formas. Com a agricultura de precisão, o 

produtor poderá modernizar a gestão de suas atividades, coletando dados e montando seus 

mapas georeferenciados, para que possa tomar a decisão mais correta sobre como conduzi-las. 

Baseada na variação espacial e temporal da unidade produtiva, a agricultura de precisão poderá 

aumentar o retorno econômico dos investimentos e minimizar o efeito da atividade rural sobre 

o meio ambiente, com a utilização de menos insumos, maior controle sobre o solo, o plantio e 

a colheita, reduzindo o impacto ambiental (ANTUNIASSI et al., 2013). 

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a possível influência da adoção da 

agricultura de precisão no campo e sua contribuição para o gerenciamento das informações aos 

produtores da região de Jaú - SP. 

2 Material e Métodos 

O presente estudo contemplou produtores rurais e prestadores de serviços (terceirizados) 

que já utilizam a agricultura de precisão nas suas propriedades nas operações de preparo, plantio 

e colheita. O procedimento caracterizou-se como uma pesquisa de campo e com o conjunto de 

dados levantados pode-se evidenciar o nível de eficiência dos controles gerenciais do 
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agronegócio na região estudada. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com 

base em formulário semiestruturado com questões abertas e fechadas, sobre a eficiência ou não 

da adoção da agricultura de precisão na propriedade baseado nos investimentos feitos, no 

aumento da produtividade, na redução dos custos de produção e dos impactos ambientais, e, 

nas dificuldades encontradas. A amostra foi constituída de 39 empresas rurais de uma população 

de 348 propriedades rurais com exploração de da cultura de cana de açúcar, na região de Jaú, 

SP. Levantou-se o perfil do entrevistado, informações sobre a aplicação da agricultura de 

precisão e quanto ao uso de equipamentos. 

3 Resultados e Discussão 

A faixa etária do entrevistado variou entre 24 e 87 anos, onde a predominância dos 

entrevistados está entre 30 e 60 anos, com um total de 56,30%. Já, o montante de 30,08 % dos 

entrevistados está na faixa de 60 anos acima e com idade menor de 30 anos foi de 12,80%. O 

grau de escolaridade 48,80 % possui ensino superior completo ou incompleto, 38,50 % possui 

ensino superior completo e 10,30% possuem o ensino superior incompleto, já, os demais graus 

de escolaridade estão distribuídos com um total de 51,20%, predominando ensino fundamental 

completo com 25,60%. 61,50% dos agricultores têm propriedades entre 50 a 1000 ha, 

produtores com área entre 1001 a 6000 ha, está em torno 25,70%, e, finalizando, 12,80% dos 

agricultores têm áreas acima a 6001 ha. A predominância da cultura da cana na região de Jaú é 

grande, com 87,20%, seguindo pelo milho 17,90%, soja 12,80% e café 2,60%.  

A pesquisa apontou que 66,67% dos entrevistados não possui nenhum tipo de 

equipamentos de agricultura de precisão e 33,33% possui algum equipamento de gerenciamento 

de informações. Os agricultores que utilizam a agricultura de precisão, admitiram que tiveram 

altos resultados com suas aplicações, sendo que 46,20% deles tiveram um aumento de 20% em 

produtividade, seguido por 30,8% dos agricultores tiveram um aumento de 10% em 

produtividade. 

4 Conclusão  

Diante das análises dos resultados pode-se concluir que para o produtor de cana-de-

açúcar da região de Jaú- SP é viável dispor de algum tipo de ferramenta de gerenciamento de 

agricultura de precisão, pois existe entre eles a percepção de que, com a adoção desse recurso, 
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pode-se contribuir para a redução de custos de produção e aumento de produtividade, trazendo, 

assim, um retorno econômico positivo para os empresários. 
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