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1. Resumo Geral 

A inovação tecnológica tornou-se um fator chave no agronegócio 

brasileiro para a garantia de competitividade, eficiência na produção e, 

consequentemente, para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do 

país. Para que as propriedades rurais construam e mantenham uma vantagem 

competitiva, ela deve diferenciar ou fortalecer os seus produtos, melhorar a 

eficiência dos seus processos e intensificar a utilização dos seus recursos 

(físicos; humanos; organizacionais, tecnológicos; financeiros e reputacionais). 

Neste sentido, tendendo as demandas do setor produtivo, o objetivo foi analisar 

se os processos organizacionais advindos das inovações radicais (IR) e 

incrementais (II) sobre a orientação para a inovação (OI), resultando em 

melhorias de produtos e processos que podem alavancar o Desempenho 

Financeiro (DF). Foram entrevistados 250 proprietários rurais, de forma a 

identificar as percepções em relação às ações estratégicas das seguintes 

variáveis latentes II, IR, OI e DF, o levantamento da estrutura da empresa rural 

e as características sociodemográficas dos respondentes. No artigo I, foi 

delimitado o foco para 55 pequenos empreendimentos rurais, onde foram 

avaliadas as correlações entre as variáveis latentes da IR, II e DF, para toda a 

amostra e a comparação de amostras independentes para os grupos das 

pequenas empresas rurais quanto à tipificação da forma de administração 

familiar ou profissional. Os resultados apontaram que as pequenas propriedades 

rurais com maiores áreas de produção agrícola e maior número de pessoas 

ocupadas procuram adotar uma gestão mais profissional, com a contratação de 

especialistas para isto, as empresas com administração mais profissional 

utilizam mais de processos de inovações, evidenciando uma melhor integração 

dos processos, resultando em uma gestão mais eficiente. Sugere-se ainda, 

recomendações, que podem ser adotadas pelos agentes de desenvolvimento 

rural, tais como: promover medidas de apoio à educação, à profissionalização, à 

capacitação e ao acesso à tecnologia da informação, proporcionando 

conhecimento e habilidades no emprego de novas técnicas de gestão e 

tecnologia. No artigo II, foi analisada uma amostra de 250 empresas rurais, para 

identificar as relações de causa e efeito das variáveis latentes IR, II, OI sobre o 

DF. Para esta verificação causal empregou-se da técnica estatística da 

regressão múltipla linear hierárquica. Procurou-se entender se a tipologia das 
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empresas rurais, quanto a forma de gestão da atividade rural e do tamanho 

fundiário influenciava nas intensidades e significâncias estatísticas. Os 

resultados apontaram que as empresas rurais que empregam os processos de 

inovações incrementais e radicais no suporte à orientação para a inovação 

obtêm um melhor desempenho financeiro. As empresas que empregam uma 

gestão profissional e com atividade agrícola utilizam de mais inovação 

incremental para a melhoria dos seus processos de produção. As empresas com 

menor tamanho fundiário desenvolvem um menor desempenho financeiro e 

utilizam de menos práticas inovativas. No final desta dissertação são oferecidas 

informações sobre as limitações das pesquisas, implicações técnico-científicas 

e gerenciais. Com referência a adoção da amostra por conveniência podem 

provocar desvios nos resultados e restringir o alcance das inferências e 

generalizações. Como foi um estudo transversal, os dados coletados em 

determinado período de produção agrícola e momento macroeconômico podem 

influenciar nas escolhas dos processos de inovações e no desempenho da 

empresa. Recomenda-se que os próximos estudos possam ampliar para outras 

regiões, e com características probabilísticas, fornecendo aos pesquisadores a 

possibilidade de rastrear a evolução das inovações e desempenho das 

empresas rurais ao longo do tempo. Pode-se entender que o estudo entre o 

relacionamento dos processos de inovações sobre o desempenho financeiro da 

empresa rural, além de contribuir com o conhecimento técnico/tecnológico atual, 

ampliaria as possibilidades de suportar ações específicas dos agentes de 

desenvolvimento de políticas públicas em contribuição ao setor agropecuário e 

no desenvolvimento regional. A presente dissertação de mestrado está vinculada 

a linha de pesquisa da Gestão da Produção Agropecuária e Agroindustrial do 

Programa de Mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Universidade 

Anhanguera UNIDERP. 

Palavras-Chave: Inovação, Gestão da agropecuária, Propriedades Rurais, 

Brasil. 

 

 

 

 

 



 

12 

2. General Summary  

Incremental and radical innovation processes in the business performance 

of rural properties in Mato Grosso do Sul. Technological innovation has 

become a key factor in Brazilian agribusiness to guarantee competitiveness, 

efficiency in production and consequently for the economic, social and 

sustainable development of the country. For rural properties to build and maintain 

a competitive advantage, it must differentiate or strengthen its products, improve 

the efficiency of its processes and intensify the use of its resources (physical; 

human; organizational, technological; financial and reputational). In this sense, 

meeting the demands of the productive sector, the objective was to analyze 

whether the organizational processes arising from radical (IR) and incremental 

(II) innovations on the orientation towards innovation (OI), resulting in 

improvements in products and processes that leverage can Financial 

Performance (DF). 250 rural properties were interviewed, in order to identify the 

perceptions regarding the strategic actions of the following latent variables II, IR, 

OI and DF, survey of the structure of the rural company and the 

sociodemographic characteristics of the respondents. In article I, the focus was 

limited to 55 small rural enterprises, the correlations between the latent variables 

of IR, II and DF were evaluated for the entire sample and the comparison of 

independent samples for the groups of small rural companies regarding the 

typification of the form of administration: family or professional. The results 

showed that small rural properties with larger areas of agricultural production and 

a larger number of employed people try to adopt a more professional 

management, with the hiring of specialists for this, companies with more 

professional management use more of innovation processes, evidencing a better 

process integration, resulting in more efficient management. Recommendations 

are also suggested, which can be adopted by rural development agents, such as: 

promoting measures to support education, professionalization, training and 

access to information technology, providing knowledge and skills in the use of 

new management and technology. In article II, a sample of 250 rural companies 

was analyzed to identify the cause and effect relationships of the latent variables 

IR, II, OI on the DF. For this causal verification, the statistical technique of 

hierarchical multiple linear regression was used. We sought to understand 

whether the typology of rural companies, as to the form of management of rural 
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activity and the size of land, influenced the intensities and statistical significance. 

The results showed that rural companies that employ the processes of 

incremental and radical innovations to support the orientation towards innovation 

obtain a better financial performance. Companies that employ a professional 

management and with agricultural activity use more incremental innovation to 

improve their production processes. Companies with smaller land size develop 

less financial performance and use less innovative practices. At the end of this 

dissertation, information about research limitations, technical-scientific and 

managerial implications is offered. With reference to the adoption of the sample 

for convenience, they can cause deviations in the results and restrict the scope 

of inferences and generalizations. It can be understood that the study, the data 

collected in a given period of agricultural production and macroeconomic moment 

can influence the choices of the innovation processes and the company's 

performance. It is recommended that the next studies can expand to other 

regions, and with probabilistic characteristics, providing researchers with the 

possibility to track the evolution of innovations and performance of rural 

companies over time. We understand that the study of the relationship between 

the innovation processes on the financial performance of the rural company, in 

addition to contributing with the current technical /technological knowledge, would 

expand the possibilities of supporting specific actions of the agents of public 

policy development in contribution to the agricultural sector and regional 

development. The present master's dissertation is linked to the research line of 

Management of Agricultural and Agroindustrial Production of the Master Program 

in Production and Agroindustrial Management of University Anhanguera 

UNIDERP. 

Keywords: Innovation, Agricultural management, Rural Properties, Brazil. 
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3. Introdução Geral 

A partir da década de 70 o Brasil passou a ocupar lugar de destaque no 

agronegócio, esse crescimento foi possível devido o aumento da produtividade, 

e as razões são várias, disponibilidade de terra, sol, água, crédito agrícola, bem 

como o desenvolvimento de pesquisas realizadas na EMBRAPA, universidades 

públicas e privadas. A interação dos resultados destas Instituições, proporcionou 

uma nova dinâmica tecnológica, que adaptados da agricultura, deu um grande 

impulso na produtividade de culturas. 

A ciência aplicada desvenda o mistério dos solos ácidos do cerrado e 

novos cultivares transformam em produção. Melhora-se também a pecuária, com 

a genética animal; plantio de pastos e novas técnicas de nutrição, bem como 

criação de programas para a modernização de máquinas agrícolas (ALVES et 

al., 2008). 

A incorporação de tecnologia na agricultura brasileira, permitiu que o 

Brasil tivesse vantagem comparativa em relação ao mercado internacional, 

demonstrando ainda uma evolução na produtividade total dos fatores (PTF), no 

período 1975-2002, a PTF cresceu à taxa anual média de 3,30%. No mesmo 

período, nos EUA, a PTF cresceu à taxa anual de 1,57% (CRUVINEL, 2009). 

Farias e Zamberlan (2013) relata que a região centro-oeste também 

desempenhou papel relevante na economia nacional, concentrados na produção 

de produtos agrícolas exportáveis, marcado pelo aumento na produção agrícola, 

modernização nos sistemas de cultivo, mecanização de implementos agrícolas, 

favorecidos por programas e incentivos públicos para desenvolvimento da 

fronteira agrícola. Refletindo também no estado do Mato Grosso do Sul, 

principalmente pela sua localização estratégica no escoamento da produção, o 

que inseriu a região no cenário internacional como fornecedora de commodities, 

gerando ganhos econômicos e divisas para o país Missio et al. (2015). 

Segundo Reis Neto (2000), nesse período é possível constatar ainda que 

a região do atual estado do MS experimenta importantes transformações com o 

aumento da área plantada de soja, trigo, pastagens e no melhoramento e 

aumento do rebanho de corte. Ainda segundo o autor, o estado teve no 

desenvolvimento da agropecuária, em conjunto com a nova indústria 

sucroalcooleira, oportunidade para o crescimento e o desenvolvimento da 

agroindústria. 
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A CNA (2017) indica que a agropecuária se desenvolveu de forma 

eficiente, competitiva e sustentável, com foco no manejo no campo e sanidade 

animal, assim como no melhoramento genético e nutricional. O aumento da 

produção e o avanço na internacionalização, ocorreram de ações adotadas 

como: uso do plantio direto com rotação de diversas culturas combinadas; 

recuperação de pastagens; sistemas de integração lavoura-floresta-pecuária.  

O relatório da FAMASUL (2018), apresenta que 95,63% das exportações, 

ou seja, U$ 4,2 bilhões de dólares, são oriundas do agronegócio sul-mato-

grossense, sendo: 40,52% produtos florestais; 27,3% soja; 19,4% carnes; 8,7% 

milho. E a estimativa de crescimento do VBP – Valor Bruto da Produção 

Agropecuária foi de 10,89%, aumentou de 7,36% na agricultura e 17,8% na 

pecuária. 

A importância do agronegócio na economia do Mato Grosso do Sul é 

inegável, conseguindo atender a demanda mundial por alimentos, bem como 

atender demandas como celulose e biocombustível,  segundo dados do 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), publicado em 

dados estatísticos da FAMASUL (2018) é o 2º maior estado produtor de produtos 

florestais e 1º em exportação de celulose; é o 2º maior produtor de carne bovina 

do Brasil, 4º de milho e de cana de açúcar; 5º maior produtor de grãos. De acordo 

com o Censo agropecuário (IBGE, 2018) responde por 30% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Mato Grosso do Sul. Além disso, é líder no país em áreas rurais 

que utilizam o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), com 

2.085.518 de hectares, segundo o relatório da Rede ILPF no Brasil, divulgado 

pela Embrapa (2016). 

Os dados relatados acima demonstram o aumento da eficiência produtiva, 

derivadas de vários fatores, entre eles, as inovações adotadas pelos produtores 

rurais em como utilizar melhor seus recursos para o aumento da produtividade 

no campo, que é o elemento central do nosso estudo. 

Para Schumpeter (1988) o fator fundamental para o desenvolvimento 

econômico é a inovação tecnológica, que significa produzir de maneira diferente, 

incorporando novas técnicas de produção; organização e novas combinações de 

recursos. A inovação pode ser caracterizada pela implementação de um produto 

novo ou melhorado, melhoria no processo, um novo método de marketing ou um 

novo método organizacional em práticas de negócios. E a propriedade rural é o 
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pilar da produção de alimentos, atividades de criação, produção de commodities, 

processamento, distribuição, beneficiamento, entre outras tantas funções 

influenciando fortemente a economia (OECD, 2005; SEIDLER e FRITZ FILHO, 

2016). 

Tem-se produtores rurais em diversos estágios de desenvolvimento, 

alguns utilizando técnicas mais rudimentares; outros utilizando técnicas mais 

avançadas em equipamentos ou sistemas de gestão dependendo da região. 

Para Dobni (2010) as organizações que possuem maior orientação para a 

inovação se engajam em estratégias de criação de valor, sendo uma importante 

alavanca para aumentar a lucratividade e o crescimentos nas organizações. 

Ainda segundo (FAO e OECD, 2019), umas das chaves para garantir a 

produtividade, a sustentabilidade e a resiliência na produção de alimentos e na 

agricultura é a inovação. Se por um lado o setor de alimentos e de agricultura 

precisa oferecer alimentos seguros e nutritivos para a população; por outro lado, 

não pode esgotar o solo nem os recursos naturais necessários à produção. 

As propriedades agrícolas que são orientadas a inovação, elas diferem 

em relação ao grau de intensidade, sendo uma inovação incremental ou radical. 

A inovação incremental está relacionada a atender as necessidades e os desejos 

dos clientes, podendo ser entendida como qualquer tipo de melhoria (JANSEN 

et al., 2006). Já a inovação radical é reconhecida como aquela que cria novos 

produtos, novos projetos, novos mercados ou desenvolver novos canais de 

distribuição (JANSEN et al., 2006), podendo, ou não, acarretar a 

descontinuidade do mercado existente. 

Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010) argumentam que os processos 

organizacionais advindos da inovação incremental (II) e da inovação radical (IR) 

sugerem que as melhorias nos novos produtos e processos, ou mesmo a busca 

de novos mercados, podem alavancar o desempenho financeiro (DF). 

Diante das afirmações acima, busca-se identificar se o grau de 

intensidade de inovação adotado nas propriedades rurais do Mato Grosso do Sul 

está relacionado com o desempenho empresarial. 

Neste sentido, o objetivo geral deste estudo foi analisar os processos de 

intensidade das inovações nas propriedades rurais em Mato Grosso do Sul e a 

relação no desempenho empresarial. E os objetivos específicos são: 
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 Identificar a estrutura e as características sociodemográficas das 

propriedades rurais de Mato Grosso do Sul, quanto a tipologia adotada 

referente a: forma de gestão (familiar ou profissional), predominância 

da atividade (agricultura ou pecuária); 

 Distinguir o grau de inovação adotado pelas propriedades rurais; 

 Analisar a relação entre o desempenho financeiro e a inovação 

adotada. 
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4. Revisão de Literatura 

4.1. Transformações tecnológicas na agricultura brasileira 

A transformação da agricultura brasileira nos últimos 50 anos mudou 

significativamente, passando de importador de alimentos para autossuficiente 

nos mercados internos e provedor de alimentos para o mundo, tornando-se um 

dos principais players do agronegócio mundial. 

Segundo Vieira Filho e Gasques (2016), pode-se dividir o 

desenvolvimento agrícola em eventos históricos através da análise do 

crescimento da produção de alimentos, o primeiro período inclui a década de 

1960, o segundo representa as duas décadas seguintes e o terceiro período se 

dá a partir de 1990 até agora. 

Nos últimos 50 anos, a agricultura brasileira aumentou mais de oito vezes 

o índice de produção de alimentos, enquanto, durante o mesmo período, o 

tamanho da população brasileira cresceu em torno de 2,5 vezes. Em 1961, a 

população brasileira estava em cerca de 75 milhões de pessoas e no censo do 

IBGE de 2016, estava estimada em 207 milhões de habitantes, significando 

aumento na produção agrícola per capita, melhoria da segurança alimentar 

doméstica e impulsionamento do comércio exterior. 

Conforme Buainain et al. (2014), as raízes mais promissoras da moderna 

agricultura brasileira nasceram na década de 1960, com a instituição do sistema 

de crédito rural e a implantação de um modelo inspirador no caso norte-

americano. Na década de 1970, tal modelo de modernização da agricultura 

baseou-se: crédito rural, extensão técnica produtiva; pesquisa agrícola; terra 

barata. Assim, tecnologia e conhecimento tornaram-se peças fundamentais para 

o crescimento da produtividade agrícola no Brasil. O que era um setor atrasado 

transformou-se num setor dinâmico, o que gerou crescimento do emprego e da 

renda, impactando a queda nos preços de alimentos na cesta de consumo das 

famílias. 

Em conformidades com as ideias de Buainain et al. (2015), passou-se de 

base socioeconômicas e ambientais frágeis, a um país mais competitivo e 

sustentável decorrente também de mudanças nas políticas públicas, conforme a 

figura 1, antes dedicadas à expansão da fronteira agrícola, a exemplo do 

Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados 

(PRODECER) e do Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas 
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Irrigáveis (Pro-várzeas Nacional), da década de 1970, e que foram substituídas 

por políticas orientadas a uma agricultura mais amigável ao meio ambiente, a 

exemplo da agricultura de baixo carbono. 

 

 

Figura 1. Linha do tempo da produção agrícola no Brasil. Fonte: Buainain (2015, 

p. 139). 

 

Com a expansão das fronteiras agrícolas, o solo que era impróprio para a 

maioria das culturas e incompatível com a produção em grande escala, foi 

alterado, com pesquisas em três campos centrais: 

i) Melhoria dos solos tropicais degradados; 

ii) Melhoramento de plantas e engenharia genética; 

iii) Sistemas de manejo integrado, com ganhos de produtividade em toda 

a economia, do Sul para o Centro-Oeste, em direção as regiões Norte 

e Nordeste. 

 

A partir de 1990, a produção agrícola brasileira sofreu uma reorientação, 

deixando de ser fortemente orientada pelo Estado e passa a ser orientada pelo 

mercado, implicando a aceleração dos ganhos de produtividade, marcada 

principalmente pela substituição da colheita manual pela mecânica, 

principalmente no aumento de produção do algodão e da cana-de-açúcar 

(BUANAIN et al., 2015). 
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Figura 2. Expansão da fronteira agrícola no Brasil ao longo do tempo. Fonte: 

MAPA (2015), Garcia e Vieira Filho (2017). 

 

Outros fatores foram preponderantes para que a agricultura brasileira se 

transformasse em um modelo eficiente de produção: o plano real, as políticas e 

abertura comercial; acordos comerciais; uso intensivo de práticas e plantio direto; 

modernização das frotas de tratores; adoção de práticas de agricultura de 

precisão, e o maior benefício foi a distribuição de renda, conforme figura 3 

abaixo, demostrando a redução do preço dos alimentos na cesta de consumo 

das famílias (BARROS, 2018). 

 

 

Figura 3. Índice de preço real dos alimentos básicos. Fonte: Barros (2018). 
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Pode-se ainda, verificar na Figura 4, a produtividade da agricultura nas 

últimas cinco décadas, evidenciando o aumento da produtividade, especialmente 

a do trabalho, influenciadas pelas políticas setoriais como crédito rural, abertura 

da agricultura para o mercado internacional e a adoção de novos sistemas de 

produção. A década de 2000 mostra a maior taxa de crescimento da PTF, 4,11 

ao longo dos últimos 40 anos. Em 2000-2017, a taxa anual é pouco menor, 

3,83%, mas também elevada (GASQUES et al., 2017). 

 

 

Figura 4. Produtividade da agricultura segundo o censo agropecuário. Fonte: 

IBGE (2018). 

 

De acordo com Vieira Filho (2014) e Vieira Filho e Fishlow (2017), o 

crescimento agrícola do Brasil seguiu uma trajetória tecnológica ampliada (TTA), 

com uma combinação de insumos tecnológicos de inovação em diferentes 

setores econômicos e absorção dos agricultores em reconhecer, assimilar e 

utilizar novos conhecimentos. 

A atuação do Sistema de Inovação Agrícola (SIA) do Brasil, conforme a 

figura 5, vem passando por uma configuração contínua, que começa antes da 

produção, passa pelos sistemas de produção e termina na mesa do consumidor, 

onde este, cada vez mais adquire papel relevante nas decisões que envolvem o 

processo de produção, na mecânica (máquinas e implementos, irrigação e 

aviação agrícola), na química (fertilizantes e defensivos), na biologia (sementes, 

microrganismos, controle biológico e transgênicos), na agronomia (preparo e 

conservação do solo, práticas culturais, cultivares, épocas de plantio, colheita e 
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pré-processamento e sistemas de produção animal), nos processos 

agroindustriais (pós-colheita, processamento, logística, especialização, 

agregação de valor) e nos processos organizacionais (gestão, criação de 

cooperativas, mercados e comercialização). Cada vez mais essas áreas 

envolvem questões transdisciplinares (alimentos convenientes, emissões de 

gases do efeito estufa, especialidade, funcionalidade, inocuidade, qualidade, 

rastreabilidade, sanidade, segurança e aspectos sociais) o que impõem grande 

ênfase à gestão Buainain (2015). 

 

 

Figura 5. Atuação do Sistema de Inovação Agrícola (SIA) do Brasil. Fonte: 

Buanain (2015). 

 

De acordo com Barros (2018), cada vez mais se terá maior integração 

entre a agricultura, a indústria e os serviços em todos os segmentos, resultado 

tanto do avanço na tecnologia de produção, colheita e armazenagem, quanto da 

crescente complexidade no processamento e geração de valor de produtos e 

matérias primas para os mercados interno e externo. Outro impacto, é a 

crescente digitalização na agricultura e a expansão da telefonia rural, resultando 

em: 1. Elevação da produtividade; 2. Avanços na sustentabilidade da produção; 

3. Crescente descarbonização do setor. 

Uma das chaves para garantir a produtividade, a sustentabilidade e a 

resiliência na produção de alimentos e na agricultura é a inovação. Se por um 

lado o setor de alimentos e de agricultura precisa oferecer alimentos seguros e 
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nutritivos para a população; por outro lado, não pode esgotar o solo nem os 

recursos naturais necessários à produção (FAO e OCDE, 2019). 

Em seu livro Agro é Paz, Rodrigues (2018, p. 142), expressa sobre a nova 

agricultura 4.0 e as tecnologias que possibilitam o crescimento sustentável 

previsto da produção e produtividade, e que alimenta a economia, em especial 

a sua vertente bioeconômica associada à tecnologia de produção que visa a 

maximizar a produtividade, cita ainda inúmeros exemplos: 

“... além da irrigação, tem-se o uso de tecnologias usuais, 

como genótipos adequados – biotecnologia e melhoramento 

genético convencional –, sementes, corretivos e fertilizantes, 

herbicidas, fungicidas, inseticidas, agricultura de precisão, 

produtos biológicos e manejo com gestão profissional, 

principalmente, e tecnologias em desenvolvimento, como 

big data, robótica e nanotecnologia, entre outras. Com isto, 

serão associados os novos valores sociais, econômicos e 

ambientais de sustentabilidade, conforme figura 6 ilustrada 

abaixo, minimização da emissão de gases de efeito estufa 

(GEE), agricultura de baixo carbono, agricultura orgânica, 

certificação, rastreabilidade, segurança alimentar e 

nutricional, práticas conservacionistas (água, solo – erosão, 

por exemplo, em fauna e flora), preservação ambiental (fora 

e dentro da propriedade – manutenção da área de 

preservação permanente e da reserva legal, além da 

política de diminuição ou eliminação de queimadas e 

desmatamento) e minimização de perdas (involuntárias) e 

desperdícios (voluntários)...“. 

 

Para Massruhá e Leite (2017), nesse ambiente interligado, onde a 

geração de conhecimento, a mobilidade e o aumento da oferta de aplicativos 

para dispositivos móveis é um mercado crescente, espera-se que na era da Agro 

4.0, o agronegócio, incluindo também os agricultores familiares, possam usufruir 

dos benefícios desta oferta de tecnologia e conhecimento em suas propriedades, 

propiciando competitividade e melhoria de renda, além do aumento da oferta de 

alimentos para o Brasil. 
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Figura 6. Benefícios da agricultura digital. Fonte: UNGC (2017). 

 

A evolução do setor agropecuário brasileiro revela o dinamismo de 

algumas atividades, a importância econômica do setor para a economia nacional, 

além do grande avanço em termos de ganhos de produtividade, resultado da 

formação de um novo padrão agrário e agrícola no Brasil, associado à 

incorporação de inovações nos sistemas produtivos em que o conhecimento 

assume um papel central (BUAINAIN et al., 2014). 

Neste contexto de transformações, os proprietários rurais têm o desafio 

de produzir maiores volumes de produtos com grau de degradação reduzido e a 

custos competitivos, gerando capacidade de diferenciação de produtos e 

mercado, tornando a questão da inovação determinante, visto que há produtores 

rurais em diversos estágios de desenvolvimento, alguns utilizando técnicas mais 

rudimentares; outros utilizando técnicas mais avançadas em equipamentos ou 

sistemas de gestão dependendo da região. Adotar ou não determinada 

inovação, estará ligada diretamente a sobrevivência do negócio, para que 

mantenham alta produtividade e máxima eficiência. Será tratado a seguir sobre 

os aspectos gerais da inovação, definição do conceito; tipologias; grau de 

intensidade e a importância para o desempenho financeiro (VIEIRA et al., 2012). 
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4.2. Inovação 

Existem várias definições, tipos e naturezas para explicar a inovação. 

Edwards-Schachter (2018) afirma que podem ser caracterizadas como: produto, 

processo, organização e marketing, explicada e teorizada em termos de seus 

vínculos com a inovação tecnológica. 

Segundo a OCDE (2013): 

a) Produto: incluem novos bens e produtos mudanças ou 

aperfeiçoamentos para os existentes. Pode-se citar a rotação de 

culturas; sementes transgênicas; milho híbrido; insumos mais 

eficientes e com menor custo (fertilizantes, adubos, herbicidas); 

melhoramento de genética com aprimoramento de raças animais 

(ovelhas tipo carne da raça Dorper, tipo lã da raça merina australiana, 

gado holandês ou Jersey para produção de leite, caprino da raça Pardo 

Alpina); criação de novos produtos através da química verde (biomassa 

de resíduos agrícolas – bagaço cana-de-açúcar); 

b) Processo: considera mudanças significativas nos métodos de produção 

e distribuição. Entre elas, a modernização dos equipamentos agrícolas 

dentro das propriedades rurais; exemplo: colheita mecanizada; 

aplicação de fertilização e defensivos de forma mais detalhada, 

econômica ou sustentável a partir de informação sobre a fertilidade do 

solo por meio de técnicas digitais; automação de etapas da produção; 

c) Organizacionais: referem-se à implementação de novos métodos 

organizacionais, tais como mudanças em práticas de negócios. Adoção 

de novos instrumentos de gestão para controle do rebanho; controle da 

produtividade; adoção de software de gestão; utilização de ferramentas 

gerenciais; 

d) Marketing: envolvem a implementação de novos métodos de 

marketing, incluindo mudanças no design, embalagem, promoção, e 

em métodos de estabelecimento de preços de bens e de serviços. 

 

Segundo Barros (2018), as pessoas dão cada vez mais importância aos 

bens/produtos que estão associados à saúde, bem-estar, ou que estão 

relacionados ao meio ambiente sustentável e ainda que promovam novas 
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experiências. Ex.: embalagens biodegradáveis; rótulos com a informação da 

qualidade e procedência;  

Para a OCDE (2011), a inovação é um processo dinâmico, ou seja, todos 

os envolvidos aprendem continuamente com as experiências cotidianas, 

podendo-se considerar que na propriedade rural, em função das suas 

características voltadas ao produto e processo, que a inovação está relacionada 

aos procedimentos em produzir, distribuir e comercializar o produto rural, e na 

adaptação e uso de novos conhecimentos técnicos e organizacionais. Em seus 

argumentos, Zuin e Queiroz (2015), definem a inovação como um sistema 

integrado para melhorar a produtividade agrícola e a resiliência do 

agroecossistema, envolvendo diferentes componentes agronômicos e de 

manejo dentro de uma relação sinérgica. Deste pressuposto, o processo de 

inovação passa por um sistema complexo, colaborativo e dinâmico (TIDD e 

BESSANT, 2015). 

A inovação ainda é classificada pelo grau de intensidade: incremental e 

radical. Para Schumpeter (1988), as inovações “radicais” são rupturas mais 

intensas, enquanto inovações “incrementais” dão continuidade ao processo de 

mudança. 

A inovação incremental é aplicada nas empresas para atender as 

necessidades e os desejos dos clientes e do mercado existente, como forma de 

criar e ampliar o conhecimento e habilidades requeridos em projetos atuais, 

expandir os produtos e serviços oferecidos e aumentar a eficiência dos canais 

de distribuição (JANSEN et al., 2006). 

A inovação está intimamente relacionada às estratégias inspiradas pelo 

cliente. Desta forma, a OCED (2005) evidencia que a inovação incremental pode 

ser entendida como qualquer tipo de melhoria em um produto ou serviço, 

processo, organização, gestão e marketing. Logo, o processo de inovação 

incremental promove melhorias contínuas, a partir de algo já existente, que 

agora, não é suficiente para atender as necessidades dos clientes e obter 

melhores resultados financeiros. 

A inovação radical é reconhecida como aquela que cria novos valores 

através de um conceito inovador e é realizada para atender às necessidades de 

clientes e mercados emergentes e oferecer novos projetos, criar novos mercados 

ou desenvolve novos canais de distribuição (JANSEN et al., 2006). Assim, a 
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inovação radical é baseada em uma novidade tecnológica ou mercadológica, 

que leva à criação de um novo mercado, podendo, ou não, acarretar a 

descontinuidade do mercado existente. 

A figura 7 apresenta os tipos de inovação e o grau de intensidade. 

 

 

Figura 7. Tipos de Inovação e o Grau de Intensidade. Fonte: Autor 

 

A adoção de inovações são influenciadas por diversos fatores que se 

inter-relacionam. Em um estudo sobre as condicionantes da adoção de 

inovações tecnológicas na agricultura, Souza Filho et al. (2011, p. 223), discutem 

e destacam que alguns destes elementos podem ser classificados da seguinte 

forma: “... a) condições socioeconômicas e características do produtor; b) 

características da produção e da propriedade rural; c) características da 

tecnologia; d) fatores sistêmicos...”. 

“A conceituação permite concluir que os elementos 

relacionados porteira adentro e outros mais gerais, como [...] 

as condições dos distintos segmentos da cadeia produtiva 

[...], bem como as instituições e organizações que lhe 

provém suporte financeiro, legal e de informações, são muito 

importantes, algumas vezes mais importantes do que os 

fatores endógenos” (SOUZA FILHO et al., 2011, p. 243). 
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A inovação quando aplicada na propriedade agrícola, é uma ferramenta 

que pode aumentar a competitividade, a viabilidade e a eficácia (MICHEELS e 

GOW, 2012). Permite ainda identificar tecnologias adequadas e melhores 

práticas organizacionais, que serão transferidas para atender necessidades 

específicas da atividade produtiva (MICHEELS e GOW, 2008; HO et al., 2018). 

Ao oferecer produtos e serviços inovadores, as empresas podem, às 

vezes, evitar a concorrência de preços, acessar novos mercados e criar 

demandas, além de melhorar o desempenho financeiro, como o aumento do 

faturamento, lucro e preço das ações; ou desenvolver estratégias como 

reputação, fidelidade e satisfação do cliente (HO et al., 2018), também pode 

beneficiar os produtores, fornecendo mais informações para tomada de decisão 

no nível da propriedade rural, melhorar a operação, por meio de novas ideias. 

Exigindo assim, que os produtores desenvolvam inovações em toda 

cadeia produtiva, porque também é uma função importante da gestão ligada ao 

desempenho dos negócios, como descrito por Han et al. (1998). Nesse caso, a 

inovação é um meio de melhorar a eficiência MICHEELS e GOW (2008). 

Conceitualmente não é difícil estabelecer a relação entre a inovação e a 

competitividade, e por consequência, o desempenho das empresas (TIDD, 

2001). Que será denominado como Desempenho Financeiro (DF), definido como 

a estimativa da rentabilidade empresarial relacionada ao faturamento das 

vendas, rendimentos, lucro, fluxo de caixa, retorno de investimentos (MICHEELS 

e GOW, 2008). 

As propriedades rurais que se posicionarem orientadas para a inovação, 

ou de acordo com os estudos de Reis Neto (2016), adotarem estratégias 

proativas para criar novos produtos e novos mercados, fortalecem o 

desenvolvimento das inovações radicais, que por sua vez geram uma vantagem 

competitiva, resultando assim em aumento de desempenho financeiro, como 

relatado no trabalho de Johnson et al. (2009). 

Com base nos conceitos propostos, uma empresa é inovadora quando 

acompanha a dinâmica das necessidades de produtos e serviços dos seus 

compradores, o movimento dos concorrentes e alterações na economia do seu 

setor, bem como na implementação de processos internos que atendam às 

necessidades empresariais (NARVER et al., 2004). Assim, os esforços 

despendidos em seus processos de inovações, decorrentes da inovação 
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incremental, focada em seus esforços para satisfazer as necessidades 

expressas dos compradores, e da inovação radical, concentrada nas 

necessidades latentes dos compradores e da própria empresa, classificam a 

intensidade da Orientação para a Inovação (OI). 

Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010) argumentam que a Orientação para a 

Inovação (OI) explica a competitividade no Desempenho Financeiro (DF). Os 

processos organizacionais advindos da II e da IR sobre a OI sugerem que as 

melhorias nos novos produtos e processos, ou mesmo a busca de novos 

mercados, podem alavancar o Desempenho Financeiro (DF).  
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6. Artigos 

Artigo I 

Os Processos de inovações e o desempenho financeiro das pequenas 

propriedades rurais: uma avaliação empírica em Mato Grosso do Sul 

Marlucy Ferreira Machado Xavier 

 

Resumo 

A inovação em propriedades rurais torna-se um fator importante, 

principalmente nas questões relacionadas à produção com maior eficiência. Este 

artigo analisou, empiricamente, qual a relação entre uso de inovações 

incrementais e radicais e o desempenho financeiro em pequenas propriedades 

rurais em Mato Grosso do Sul. A pesquisa foi realizada por meio de uma 

abordagem quantitativa, de natureza básica, coletando informações de 55 

pequenas propriedades rurais, com área de até 100 hectares, utilizando-se um 

questionário estruturado para entrevistas face-a-face, durante os meses de abril 

e maio de 2018. Os dados foram tratados e analisados quanto a sua consistência 

interna empregando o indicador do alfa de Cronbach, obtendo-se as variáveis 

latentes de desempenho financeiro (DF), inovação radical (IR) e inovação 

incremental (II). As diferenças significativas a p<0,05 entre as variáveis latentes 

em relação ao tipo de administração da pequena propriedade rural, familiar ou 

profissional, foi utilizando a técnica estatística de estimação de amostras 

independentes pelo teste t. Os resultados apontaram que, para esta amostra, 

existem diferenças significativa para a percepção do DF e para a II. As 

propriedades rurais com administração profissional são mais críticas com 

relação do DF e utilizam mais da II, característica de melhoria contínua na 

produção e na operação rural. O destaque do trabalho foi de providenciar dados 

empíricos deste tipo de empresa rural, muito similar à agricultura familiar, 

colaborando com o conhecimento técnico-científico e com a possibilidade de 

sugerir estratégias de extensão aos agentes públicos de desenvolvimento rural. 

Palavras-chave: Empresas Rurais, Inovação, Gestão Profissional. 

 

Abstract 

The Innovation Processes and the Financial Performance of Small Farms: 

An Empirical Assessment in Mato Grosso do Sul. Innovation in rural 
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properties becomes an important factor, especially in issues related to more 

efficient production and competition. This article analyzes empirically the relation 

between use of incremental innovation and radical and financial performance in 

small farms in Mato Grosso do Sul. The research was carried out using a 

quantitative approach, of a basic nature, collecting information from 55 small rural 

properties, with an area of up to 100 hectares, using a structured questionnaire 

and face-to-face interviews, during the months of April and May of 2018. The data 

were treated and analyzed for internal consistency using the Cronbach's alpha 

indicator, obtaining the latent variables of financial performance (DF), radical 

innovation (IR) and incremental innovation (II). The significant differences at p 

<0.05 between the latent variables in relation to the type of management of the 

small farms, family or professional, were used the statistical technique of 

estimation of independent samples by the t test. The results showed that, for this 

sample, there are significant differences for the perception of the DF and for II. 

Farms with professional management are more critical in relation to the DF and 

use more of II, a characteristic of continuous improvement in production and 

operation. The highlight of the article was to provide empirical data for this type 

of rural firms, very similar to family farming, collaborating with academic 

knowledge and the possibility of suggesting extension strategies to public rural 

development agents. 

Keywords: Rural Firms; Innovation; Professional Management 

 

Introdução 

As pequenas propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, representam 

68,6% da quantidade de imóveis rurais, ocupando 7,7% da área rural na 

produção agrícola e pecuária (INCRA, 2014). Constituem mecanismos 

organizacionais-chave em termos de segurança, oferta, acesso e estabilidade 

de alimentos. O sistema praticado por essas pequenas propriedades rurais, 

muita das vezes produzindo bovinos e ovinos (carne e leite), com uma possível 

combinação de agricultura (frutas, hortaliças e grãos), com características 

agropecuárias, oferecem alto grau de resiliência de seus agroecossistemas e 

são um modelo predominante nos estados brasileiros (FAO, 2008). 

Considerando as exigências cada vez maiores de atender a critérios de 

qualidade, eficiência e volumes adequados no fornecimento de alimentos, torna-



 

38 

se necessária uma gestão mais eficiente, independentemente de qual seja o 

tamanho de sua estrutura. O desafio de produzir mais alimentos, instituir técnicas 

menos predatórias ao meio ambiente, melhoria na eficiência e produtividade, 

torna a questão tecnológica determinante neste contexto de transformações, e o 

processo de inovação pode proporcionar a estas empresas uma melhoria na 

eficiência e na produtividade, com a função de produzir maiores volumes de 

produtos com grau de degradação reduzido e a custos competitivos, gerando 

capacidade de diferenciação de produtos e mercado (VIEIRA FILHO e 

SILVEIRA, 2012). 

No Manual de Oslo (OECD, 2005, p. 46) estabeleceu-se que uma 

inovação “... é a implementação de um produto novo ou significativamente 

melhorado (bem ou serviço), ou processo, um novo método de marketing ou um 

novo método organizacional em práticas de negócios, organização do local de 

trabalho ou relações externas...". Esses tipos de inovação representam as 

diferentes maneiras pelas quais as empresas fazem mudanças para melhorar o 

seu desempenho financeiro, contribuindo para o acúmulo de conhecimento. A 

definição trata de produto, processo, marketing e organização. 

Neste trabalho, foi classificado os processos de inovação em relação ao 

grau de intensidade, sendo a inovação incremental relacionada a atender as 

necessidades e os desejos dos clientes, podendo ser entendida como qualquer 

tipo de melhoria. Já a inovação radical é reconhecida como aquela que cria 

novos produtos, novos projetos, novos mercados ou desenvolve novos canais 

de distribuição (JANSEN et al., 2006), podendo, ou não, acarretar a 

descontinuidade do mercado existente, ao estabelecer a relação entre a 

inovação e a competitividade, e por consequência, o desempenho das empresas 

(TIDD e BESSANT, 2015). 

E em relação ao Desempenho Financeiro (DF), foi classificado como a 

estimativa da rentabilidade empresarial relacionada ao faturamento das vendas, 

rendimentos, lucro, fluxo de caixa, retorno de investimentos (MICHEELS e GOW, 

2012). 

Dessa forma, as propriedades rurais podem adotar determinadas 

estratégias para alcançar, de forma mais efetiva, os seus objetivos competitivos, 

avaliando por meio da teoria baseada em recursos (HITT et al., 2019). Carvalho 

et al. (2014), revisaram a literatura sobre a utilização de recursos em 
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propriedades rurais, e relacionaram aqueles considerados estratégicos em 

relação ao seu desempenho empresarial. Os principais recursos apresentados 

por eles foram: físicos (tamanho, localização e equipamentos), humanos 

(conhecimento e competência gerencial), organizacionais (gestão, uso da 

tecnologia, processos internos, rotinas e cultura organizacional), tecnológicos 

(inovações e investimento em tecnologia), financeiros (controle de ganhos e 

custos) e reputacionais (marca e relação com os clientes). A proposta é de 

verificar as ações estratégicas das empresas rurais, no que tange as variáveis 

latentes II, IR, e DF, quanto a tipologia adotada referente a: forma de gestão 

(familiar ou profissional) e as características sociodemográficas. 

 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada no Estado do Mato Grosso do Sul, em 64 

munícipios, com amostra de 250 empresas rurais, da qual foi selecionado 55 

pequenas propriedades rurais, com até 100 ha. 

Para a coleta de dados foi empregado um questionário estruturado em 

partes, para que o entrevistado avaliasse as suas percepções em relação aos 

processos de inovação radical (IR) e incremental (II), baseados nos estudos de 

trabalhos realizados por Jansen et al. (2006); e o desempenho financeiro (DF), 

em estudos baseados por Micheels e Gow (2012). Além das informações 

sociodemográficas e de estrutura da empresa rural. Para a mensuração dos itens 

da inovação radical (IR), inovação incremental (II), e desempenho financeiro 

(DF), foi empregado uma escala de Likert de concordância, com sete pontos, de 

forma a oferecer ao respondente a possibilidade de concordância em três 

categorias negativas, com a condição extrema inicial de 1= discordo totalmente, 

uma neutra, e três categorias positivas, com a escala final 7=concordo 

totalmente. E adotado a medida de confiabilidade das escalas multi-itens, que 

compõem as variáveis latentes IR, II e DF, por meio do indicador da consistência 

interna do alfa de Cronbach, que é utilizado quando se tem vários itens com 

escala de Likert para obter o escore de composição da variável latente. As 

entrevistas foram aplicadas face-a-face, por 15 graduandos dos últimos 

semestres dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, sendo treinandos e 

habilitados, durante os meses de abril e maio de 2018. Os dados foram tratados 

e analisados com o emprego do software SPSS v. 25. Para avaliar as diferenças 
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significativas a p<0,05 entre as variáveis latentes DF, IR e II em relação a forma 

de administração da pequena propriedade rural, foi utilizado a técnica estatística 

de estimação de amostras independentes pelo teste t. 

 

Resultados e Discussão 

A amostra apresentou a característica da predominância de 89,1% 

homens, 34,5% na faixa de idade de 45 a 54 anos, 40,0% com nível de 

escolaridade médio, e 71,7% declaram não ter feito nenhum curso específico 

para administrar a empresa rural (Tabela 1). O nível baixo de escolaridade, pode 

significar uma chance menor de acesso à informação; ferramentas de controle e 

de gestão das atividades e a novas tecnologias disponíveis. O que não significa 

baixa capacidade de gestão. 

As propriedades rurais, apresentaram uma área de 46 ha em média, com 

até 4 empregados e 2 pessoas da família na administração direta delas. 

Empregando-se o teste t para a verificação de independência entre 

amostras, estatística de comparação entre médias de diferentes grupos, relata-

se que existem diferenças significativas a p<0,05 para as áreas das propriedades 

rurais, sendo que estas com administração profissional (área = 94 ha) são 

maiores que as com administração familiar (área = 41 ha). Para as variáveis de 

quantidades de pessoas ocupadas, as empresas com administração familiar 

utilizam quatro pessoas e as com administração contratada seis pessoas. 

Quanto a quantidade de familiares atuando na pequena propriedade rural, não 

existe diferenças significativas entre as empresas com administração familiar ou 

profissional.
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Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra de 55 propriedades rurais 

 
A propriedade é administrada pela família ou por profissional contratado? 

(%) Família (n=50) Profissional (n=5) Total (n=55) 

Sexo 
Feminino 12,0 0,0 10,9 

Masculino 88,0 100,0 89,1 

Faixa de idade (em anos) 

Até 24 4,0 0,0 3,6 

25 a 34 10,0 20,0 10,9 

35 a 44 22,0 20,0 21,8 

45 a 54 34,0 40,0 34,5 

55 e mais 30,0 20,0 29,1 

Nível de escolaridade 

Fundamental 36,0 0,0 32,7 

Médio 42,0 20,0 40,0 

Superior 18,0 80,0 23,6 

Pós-Graduado 4,0 0,0 3,6 

Curso específico para 

administrar a Fazenda, 

que o respondente fez 

Técnico agropecuário 8,3 20,0 9,4 

Administração 0,0 40,0 3,8 

Agronomia 0,0 20,0 1,9 

Economia 0,0 0,0 0,0 

Veterinária 4,2 0,0 3,8 

Zootecnia 2,1 0,0 1,9 

Outros 8,3 0,0 7,5 

Não fez 77,1 20,0 71,7 

Fonte: dados da pesquisa
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A tabela 2 fornece a indicação das estatísticas descritivas das variáveis latentes, dos itens que compõem as escalas de 

medidas e dos coeficientes de confiabilidades do alfa de Cronbach, que avaliam a consistência da escala inteira da variável 

latente. Valores do alfa de Cronbach maiores que 0,7 indicam a aceitação da consistência e fornece a possibilidade de se 

analisar as variáveis latentes como unidimensionais. 

 

Tabela 2. Medidas de confiabilidade, média e desvio padrão das variáveis latentes e seus itens 

Variáveis latentes e itens Média Desvio padrão 

Inovação Radical – IR (alfa=0,885) 4,5 1,4 

Aceitou-se demandas que vão além dos produtos e serviços existentes 3,6 2,1 

Experimentou-se novidades que são oferecidos em nosso setor 4,6 1,8 

Buscou-se introduzir novas tecnologias 4,6 2,0 

Utilizou-se sempre de novas oportunidades, em novos mercados 4,6 1,9 

Procurou-se novos clientes, em novos mercados 4,9 2,0 

Inovação Incremental – II (alfa=0,935) 5,3 1,4 

Aperfeiçoou-se, continuamente, o fornecimento de produtos 5,1 1,9 

Implementou-se, regularmente, pequenas adaptações nos nossos processos de produção 5,2 1,8 

Melhorou-se a eficiência na produção dos nossos produtos 5,5 1,6 

Aumentou-se a produtividade de produtos 5,4 1,6 

Reduziu-se os custos dos processos internos 5,5 1,5 

Mudou-se as rotinas de trabalho e operações de produção sempre que necessário 5,3 1,8 

Desempenho Financeiro – DF (alfa= 0,802) 3,9 1,2 

Ficou-se muito satisfeitos com o desempenho geral 4,3 1,6 

Os preços que recebido por nossos produtos foram mais altos que os dos nossos concorrentes 3,4 1,9 

O desempenho geral excedeu o dos nossos principais concorrentes 3,5 1,9 

Fonte: dados da pesquisa.
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Para avaliar se existem diferenças significativas a p<0,05 entre as variáveis 

latentes DF, IR e II em relação a forma de administração da pequena propriedade 

rural, foi utilizado a técnica estatística de estimação de amostras independentes 

pelo teste t. Os resultados são indicados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Comparação de amostras independentes pelo teste t 

 A propriedade é administrada pela família ou por profissional? 

Família Profissional 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Desempenho Financeiro - DF  4,0 a 1,1 2,9 b 1,4 

Inovação Radical - IR 4,4 a 1,4 5,0 a 0,6 

Inovação Incremental - II 5,2 a 1,3 6,7 b 0,4 

Nota: os valores na mesma linha que não compartilham o mesmo subscrito são 

bastante diferentes em p<0,05 no teste de igualdade para médias de coluna. Os 

testes consideram variâncias iguais. Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados indicam que a percepção do DF é significativamente 

diferente e maior para as empresas com administração familiar, em relação à 

administração profissional. No entanto, a relação entre os processos de 

inovações, a IR não tem diferença entre as duas formas de administração. 

Porém, a II tem percepções diferentes e a empresa com administração 

profissional relata aproveitar mais das melhorias e adaptações produtivas e de 

gestão em analogia às empresas com administração familiar. Pode-se inferir que 

as empresas mais familiares têm percepções mais sentimentais com o negócio, 

com uma extensão familiar, utilizando a união de esforços da família no 

empreendimento e recursos tecnológicos para um único fim (ABRAMOVAY, 

2001). As principais atitudes desses empresários estão mais relacionadas à 

satisfação das suas necessidades pessoais e na continuação da empresa. De 

tal forma que podem aceitar um menor nível de desempenho empresarial, este 

considerado oportuno, e assim a empresa e a sua família irem sobrevivendo e 

atingindo as metas pessoais (HULT et al., 2003; RUNYAN et al., 2008). Ao 

contrário, a administração profissional é mais rígida ao desempenho, 

preocupando-se com as necessidades financeiras para manter ou expandir o 

empreendimento (UNGER et al., 2009; FERNÁNDEZ-ROCA e HIDALGO, 2017). 
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Conclusão 

Conclui-se que as pequenas propriedades rurais com maiores áreas de 

produção agrícola e maior número de pessoas ocupadas procuram adotar uma 

gestão mais profissional, com a contratação de especialistas para isto. Ainda, as 

empresas com administração mais profissional utilizam mais de processos de 

inovações. 

Sob o ponto de vista das implicações gerenciais, o estudo colabora com 

valores empíricos determinantes para a capacitação e habilidade gerencial, 

mostrando que, quanto maior a aplicação dos processos de inovações, estes 

poderão contribuir com o aumento do desempenho financeiro. 

 

Recomendações 

Este artigo sugere possíveis recomendações, as quais podem ser adotadas 

pelos agentes de desenvolvimento rural, tais como: promover medidas de apoio 

à educação, à profissionalização, à capacitação e ao acesso à tecnologia da 

informação para os pequenos produtores rurais e seus familiares, com o objetivo 

de proporcionar conhecimento habilidades no emprego de novas técnicas de 

gestão e tecnologia. 
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Artigo II 

Avaliação dos processos de inovações sobre o desempenho financeiro de 

empresas rurais: um exame empírico em Mato Grosso do Sul 

Marlucy Ferreira Machado Xavier 

 

Resumo 

Diante do cenário competitivo, dinâmico do agronegócio brasileiro, exige-

se das propriedades rurais, eficiência na produtividade, sustentabilidade, 

evolução tecnológica e aprimoramento da gestão, determinantes para aumentar 

a lucratividade e melhor desempenho no negócio. Com isso, o artigo tem o 

propósito de avaliar os processos de inovação, em seu grau de intensidade: 

inovação radical (IR); inovação incremental (II); se estão relacionados com a 

estratégia: orientação para a inovação (OI); e refletidos no desempenho 

financeiro (DF) das propriedades rurais (agricultura e pecuária) do mato grosso 

sul. Os dados da amostra foram de 250 empresas rurais, obtidos por meio de um 

questionário. Para a determinação da causalidade entre as variáveis 

dependentes (DF) e as independentes (IR), (II) e (OI) foi utilizada a técnica de 

análise de regressões lineares múltiplas hierárquicas. Foi utilizado o teste t para 

amostras independentes, para cada uma das variáveis latentes, existentes entre 

os grupos formados pelo tipo de gestão e predominância da atividade 

agropecuária. Os resultados revelaram que as propriedades rurais buscam 

oportunidades tecnólogicas, de um novo negócio ou mercado. E que as ações 

de inovações conduzem melhorias de desempenho financeiro. As empresas que 

empregam uma gestão profissional e com atividade agrícola utilizam de mais 

inovação incremental para a melhoria dos seus processos de produção. As 

empresas com menor tamanho fundiário desenvolvem um menor desempenho 

financeiro e utilizam de menos práticas inovativas. Entende-se, portanto, que o 

estudo entre o relacionamento dos processos de inovações sobre o desempenho 

financeiro da empresa rural, além de contribuir com o conhecimento acadêmico 

atual, possibilita ações específicas dos agentes de desenvolvimento de políticas 

públicas em contribuição ao setor agropecuário e no desenvolvimento regional. 

Palavras-Chave: Inovação, Gestão, Propriedades Rurais. 
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Abstract 

Evaluation of innovation processes on the financial performance of rural 

companies: an empirical examination in Mato Grosso do Sul. In view of the 

competitive and dynamic scenario of Brazilian agribusiness, rural properties are 

required to have efficiency in productivity, sustainability, technological evolution 

and improved management, which are determinants to increase profitability and 

better business performance. With this, the article aims to evaluate the innovation 

processes, in their degree of intensity: radical innovation (IR); incremental 

innovation (II); whether they are related to the strategy: innovation orientation 

(OI); and reflected in the financial performance (DF) of rural properties 

(agriculture and livestock) in Mato Grosso do Sul. The sample data were from 

250 rural companies, obtained through a questionnaire. To determine the 

causality between the dependent variables (DF) and the independent variables 

(IR), (II) and (OI), the linear hierarchical regression analysis technique was used. 

The t test for independent samples is used for each of the latent variables, 

existing between the groups formed by the type of management and 

predominance of agricultural activity. The results revealed that rural properties 

are looking for technological opportunities, for a new business or market. And 

that the actions of innovations lead to improvements in financial performance. 

Companies that employ professional management and with agricultural activity 

use more incremental innovation to improve their production processes. 

Companies with smaller land size develop less financial performance and use 

less innovative practices. We understand that the study of the relationship 

between the innovation processes and the financial performance of the rural 

company, in addition to contributing to current academic knowledge, enables 

specific actions by agents of public policy development to contribute to the 

agricultural sector and regional development. 

Keywords: Innovation, Management, Rural Properties. 

 

Introdução 

O Estado de Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional e 

internacional por meio do agronegócio, resultando em um elevado dinamismo e 

competitividade, segundo dados do Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), publicado em dados estatísticos da FAMASUL (2018), 
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é o 2º maior estado produtor de carne bovina do Brasil, 4º de milho e de cana de 

açúcar e o 5º maior produtor de grãos. De acordo com o Censo agropecuário 

(IBGE, 2018) responde por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) de Mato Grosso 

do Sul (FARIAS e ZAMBERLAN, 2013). Esses resultados ocorreram devido uma 

modernização nos sistemas de cultivo; mecanização de implementos agrícolas, 

favorecidos por programas e incentivos públicos. E principalmente pela sua 

localização estratégica no escoamento da produção Missio et al. (2015). 

Neste cenário globalizado, dinâmico e exigente, os processos de inovação 

são determinantes nas propriedades rurais, não apenas como sobrevivência de 

seus negócios, mas também como vantagem competitiva. Ao concentrarem nas 

necessidades latentes dos seus compradores, além de satisfazerem as 

necessidades expressas, elas se apresentam com ações estratégicas, 

reconhecidas como orientadas para a inovação. Neste sentido o objetivo foi 

analisar os processos de inovação adotados pelas propriedades rurais e a 

relação com o desempenho financeiro  

O conceito básico de inovação nas atividades econômicas, pode-se 

considerar que começou com Schumpeter (1988), a partir de 1911, quando esse 

discutiu o desenvolvimento econômico das nações, sob o foco da inovação 

tecnológica (FIGUEIREDO, 2015). Schumpeter (1988) definiu cinco tipos de 

inovação: a introdução de um novo bem ou uma mudança na qualidade de um 

produto existente; a introdução de um novo processo de produção; a introdução 

de um produto em um novo mercado; a aquisição de uma nova fonte de 

suprimento de matérias-primas; e a implementação de uma nova organização 

industrial. 

Linder et al. (2003) definiram a inovação como fonte de estratégia 

empresarial ao implementar novas ideias. Porter (2009), discutiu que o processo 

de inovação traz para a empresa, ou para a nação, a melhoria na tecnologia, 

provoca novos e melhores métodos de produção e oferta de produtos mais 

aperfeiçoados, como também, novas abordagens de marketing e otimização dos 

serviços.  

Valladares et al. (2014) apresentaram que a inovação aplicada é um 

processo empresarial, cujos benefícios estão relacionados às partes envolvidas 

(empresa, compradores e o mercado). Soma-se os fatores de crescimento 

econômico, social e competitivo da região de atuação da empresa (OECD, 
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2011). Desta forma, a inovação é um conceito multidimensional que envolvem 

vários meios, perspectivas e disciplinas. Edwards-Schachter (2018) e Gault 

(2018) percorreram um vasto conjunto de literatura disponível sobre a inovação 

e argumentam que existem poucas dúvidas sobre a sua importância na dinâmica 

do crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. 

No Manual de Oslo (OECD, 2005, p. 46) estabeleceu-se que uma 

inovação “... é a implementação de um produto novo ou significativamente 

melhorado (bem ou serviço), ou processo, um novo método de marketing ou um 

novo método organizacional em práticas de negócios, organização do local de 

trabalho ou relações externas...". Esses tipos de inovação representam as 

diferentes maneiras pelas quais as empresas fazem mudanças para melhorar o 

seu desempenho econômico, contribuindo para o acúmulo de conhecimento. A 

definição trata de produto, processo, marketing e organização. 

Ao se discutir os processos de inovação incremental e inovação radical, 

estes novos conceitos ofertados pela empresa ao seu mercado, aumenta a 

competitividade e o seu desempenho empresarial, baseando-se nos desejos e 

necessidades dos compradores, por exemplo, dentro do conceito da orientação 

para o mercado (NARVER e SLATER, 1990). Em tal argumento da orientação 

para o mercado, a empresa busca conhecer o comprador, o concorrente e 

transcrever estas informações para as relações estratégicas interfuncionais na 

empresa, ao que se refere aos processos, produtos, marketing e organização, 

culminando na melhoria do desempenho empresarial (JAWORSKI e KOHLI, 

1996; NARVER et al., 2004). Desta forma, para construir e manter a vantagem 

competitiva, a empresa deve diferenciar, ou fortalecer, os seus produtos, 

melhorar a eficiência dos seus processos e intensificar a utilização dos seus 

recursos (BARNEY e HESTERLY, 2011; AMBROSINI e BOWMAN, 2009; HITT 

et al., 2018). 

Pádua Filho (2015), Edwards-Schachter (2018), Gault (2018) e Kahn 

(2018) apresentam uma vasta tipologia de inovação. Neste artigo, 

preferencialmente, abordou os processos de inovação incremental e radical, 

relacionadas às economias rurais. 

Gault (2018) propõem que a inovação seja a implementação de uma nova 

ou significativa mudança em produto ou processo. Entende que o produto é um 

bem ou serviço. O processo inclui os procedimentos de produção, distribuição, 
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organização e comercialização (marketing). Edwards-Schachter (2018) 

apresentou que a inovação de produto é a mais utilizada, destacando que Gault 

(2018, p. 619) definiu esta inovação como: “... um produto, fornecido para os 

usuários potenciais, que seja novo ou significativamente alterado em relação às 

suas características ou usos pretendidos...”. Ao oferecer uma inovação de 

produto, esta está intrinsicamente relacionado à inovação de processos 

(EDWARDS-SCHACHTER, 2018; GAULT, 2018). Ao requerer a inovação de 

produto cria-se a necessidade da inovação de processo, e vice-versa (HULLOVA 

et al., 2016). 

A Inovação incremental (II), aplicada em uma empresa rural, pode ser 

entendida como a ação de melhoria por meio de pequenas alterações em 

processos, produtos, equipamentos, configurações organizacionais que confere 

à empresa um grau original de novidade (OECD, 2005; FIGUEIREDO, 2015). 

Produz e amplia o conhecimento de projetos e operações internas, aumentando 

a eficiência (JANSEN et al.,2006), sob a visão atual das necessidades requeridas 

pelo pessoal da empresa e dos seus compradores.  

Christensen et al. (2015) ponderam que uma mudança no modelo de 

negócio da empresa em que forneça aos compradores um produto ou processo 

de valor superior, ou novo, e que seja adotado por eles, constitui uma inovação 

disruptiva. Estas alterações incluem uma superação no desempenho dos 

principais atributos do produto existente e para o novo modelo de negócio. Desse 

ponto, explora-se o entendimento da inovação radical como uma ruptura 

estrutural com o padrão tecnológico e de gestão anterior, originando até mesmo 

nova empresa ou novo mercado. A inovação radical é exploratória e opera com 

maiores níveis de incertezas (EDWARDS-SCHACHTER, 2018). 

O conceito adotado de Inovação Radical (IR), neste estudo para as 

empresas rurais, será a proposta de Jansen et al. (2006) como aquela que 

aproveita a oportunidade tecnológica ou de mercado para explorar um novo 

modelo de negócio, a criação de um novo mercado, podendo, ou não, na 

descontinuidade de mercado existente. 

Com base nos conceitos propostos, uma empresa é inovadora quando 

acompanha a dinâmica das necessidades de produtos e serviços dos seus 

compradores, o movimento dos concorrentes e alterações na economia do seu 

setor, e na implementação de processos internos que atendam às necessidades 
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empresariais (NARVER et al., 2004). Assim, os esforços despendidos em seus 

processos de inovações, decorrentes da inovação incremental, focada em seus 

esforços para satisfazer as necessidades expressas dos compradores, e da 

inovação radical, concentrada nas necessidades latentes dos compradores e da 

própria empresa, classificam a intensidade da Orientação para a Inovação (OI). 

As seguintes hipóteses foram propostas: 

H1: A (a) Inovação Incremental (II) e a (b) Inovação Radical (IR) são 

preditoras da Orientação para a Inovação (OI). 

O Desempenho Financeiro (DF) é conceituado como a estimativa da 

rentabilidade empresarial relacionada ao faturamento das vendas, rendimentos, 

lucro, fluxo de caixa, retorno de investimentos (MICHEELS e GOW, 2008). Pode 

ser considerada como um resultado de ações de inovação, quando os processos 

de inovações incremental ou radical apoiam os esforços para fortalecer a sua 

posição e impedir a entrada de concorrentes (PORTER, 2009). 

Narver et al. (2004) e Bodlaj (2010) argumentam que a OI explica a 

competitividade na DF. Os processos organizacionais advindos da II e da IR 

sobre a OI sugerem que as melhorias nos novos produtos e processos, ou 

mesmo a busca de novos mercados, podem alavancar o DF. Destas 

argumentações, foram propostas as seguintes hipóteses: 

H2: A (a) Inovação Incremental (II), a (b) Inovação Radical (IR) e (c) a 

Orientação para a Inovação (OI) estão positivamente relacionadas com o 

Desempenho Financeiro (DF). 

Das teorias anteriores, aqui discutidas, complementa-se que as empresas 

rurais podem adotar determinadas estratégias para alcançar, de forma mais 

efetiva, os seus objetivos competitivos, avaliando por meio da teoria baseada em 

recursos (HITT et al., 2019). Carvalho et al. (2014), revisaram a literatura sobre 

a utilização de recursos em propriedades rurais, e relacionaram aqueles 

considerados estratégicos em relação ao seu desempenho empresarial. Os 

principais recursos apresentados por eles foram: físicos (tamanho, localização e 

equipamentos), humanos (conhecimento e competência gerencial), 

organizacionais (gestão, uso da tecnologia, processos internos, rotinas e cultura 

organizacional), tecnológicos (inovações e investimento em tecnologia), 

financeiros (controle de ganhos e custos) e reputacionais (marca e relação com 

os clientes). A proposta é de verificar as ações estratégicas das empresas rurais, 
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no que tange as variáveis latentes II, IR, OI e DF, quanto a tipologia adotada 

referente a: forma de gestão (familiar ou profissional), predominância da 

atividade (agricultura ou pecuária) e tamanho da empresa relacionada a 

quantidade de módulos fiscais (minifúndio, pequena, média e grande). As 

hipóteses ofertadas para a verificação das intensidades estratégicas foram as 

seguintes: 

H3: As empresas rurais com tipologias de (a) forma de gestão, (b) 

atividade rural e (c) tamanho fundiário, tem diferentes intensidades de DF, II, IR 

e OI. 

 

Material e Métodos 

Para atender o escopo de conhecer e interpretar a participação dos 

processos de inovações sobre o desempenho financeiro de empresas rurais, 

localizadas em Mato Grosso do Sul, a organização desta pesquisa empregou o 

método hipotético-dedutivo, procurando as evidências empíricas junto aos 

empresários rurais entrevistados. De início, buscou-se referências bibliográficas 

disponíveis nos principais jornais acadêmicos para fundamentar as teorias 

abordadas e na formulação das hipóteses (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Classificou-se a pesquisa como quantitativa, porque se empregou a coleta 

de dados brutos, recolhidos com o auxílio de um questionário estruturado, e 

utilizou-se de técnicas estatísticas para as interpretações das relações entre as 

variáveis de hipóteses, que descrevem os fenômenos (MARCONI e LAKATOS, 

2017). Quanto a sua natureza, considerou-se como uma pesquisa aplicada, pois 

buscou-se o conhecimento prático dos empresários rurais, à solução de 

problemas de interesse local. Como objetivo, foi uma pesquisa descritiva de 

campo, desde que se procurou os fatos praticados pela realidade empresarial 

rural (GERHARDT e SILVEIRA, 2009; GIL, 2010). 

O procedimento da amostragem escolhido foi por conveniência e 

intencional, entrevistando as pessoas ligadas à empresa rural, com a 

pressuposição que a amostra seja semelhante a população alvo geral, definida 

com relação às características estudadas. Este tipo de amostragem foi escolhido 

considerando a não existência de lista de identificação de empresas rurais, com 

a sua localização e quantidade por municípios, dificultando a escolha 

probabilística a priori. Apoiando-se em Mattar et al. (2014), a escolha deste 
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procedimento amostral permitiu que fossem entrevistados um número 

considerável de respondentes em pouco tempo e com pequeno gasto. No 

entanto, este tipo de amostragem não é passível de generalização (HAIR 

JUNIOR et al., 2014). 

Na avaliação do tamanho apropriado da amostra, considerou-se as regras 

práticas indicadas por Hair Junior et al. (2009), de pelo menos cinco observações 

por item que compõem a variável latente. No entanto, esses autores 

recomendam que para uma análise multivariadas de dados a amostra não seja 

menor de 100 observações. 

Tabachnick e Fidell (2012), indicam uma regra prática para estimar a 

validade do tamanho da amostra, a qual é calculado pela fórmula em que se leva 

em conta o número de variáveis independentes: n>50+8m (onde, n é o tamanho 

da amostra e m= número de variáveis independentes).  

Sarstedt e Mooi (2018), sugerem uma regra prática para uma análise de 

regressão linear, quando se deseja testar se o coeficiente de uma variável 

independente é significativo ou não, na predição da variável dependente. Eles 

propõem que o tamanho da amostra pode ser estimado por: n=104 + k; sendo k 

o número de variáveis independentes.  

Outro critério, considerado mais robusto por Tabachanick e Fidell (2012), 

Hair Junior et al. (2009) e Sarstedt e Mooi (2018), é o cálculo do poder estatístico 

da amostra para a regressão múltipla linear. O poder estatístico é a probabilidade 

condicional de rejeitar a hipótese nula (H0), aceitando a hipótese alternativa (Ha), 

quando a Ha é verdadeira. Está relacionado com os tipos de erros, Tipo I e Tipo 

II. O erro Tipo I ocorre quando se rejeita a H0, a um nível de significância 

estatística p, quando esta é verdadeira. Um erro Tipo II ocorre quando a H0 é 

aceita, mas a Ha é verdadeira. Uma amostra possuindo um baixo poder 

estatístico aumenta a possibilidade cometer um erro Tipo II. Três fatores afetam 

o poder estatístico: o nível de significância (probabilidade de rejeitar H0 dado que 

ela é verdadeira – erro Tipo I), tamanho do efeito (definido como a força do 

relacionamento entre a variável independente e a variável dependente) e 

tamanho da amostra (HAIR JUNIOR et al., 2009). Para a análise de consistência 

do tamanho da amostra, a priori, é determinada com base no tamanho do efeito.  

Tabachnick e Fidell (2012) e Sarstedt e Mooi (2018), recomendam adotar o poder 
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de 0,80, ou maior, para identificar um tamanho do efeito médio (0,30), com o 

nível de significância p=0,05.  

O questionário foi elaborado para levantar várias dimensões referentes 

aos processos de inovações e desempenho das empresas rurais, apresentado 

de forma completa no Apêndice 1. Para esta pesquisa, foram utilizados apenas 

5 blocos correspondentes a: 1) processo de inovação radical (IR); 2) processo 

de inovação incremental (II); 3) orientação para a inovação (OI); 4) desempenho 

financeiro da empresa rural (DF); e 5) levantamento da estrutura da empresa 

rural e as características sociodemográficas dos respondentes. As declarações 

que compuseram o questionário foram as consideradas e testadas pelos 

seguintes trabalhos acadêmicos: os blocos para IR e II por Jansen et al. (2006); 

OI pelo trabalho de Narver et al. (2004); e DF por Micheels e Gow (2011). 

Destaca-se que medir o DF foi empregado um método subjetivo, com o 

respondente comparando o seu desempenho financeiro frente aos seus mais 

destacados concorrentes. Esta técnica é empregada quando não se dispõem de 

indicadores gerenciais e contábeis sobre a empresa, e foi suportando pelos 

relatos de Dawes (1999), Deutscher et al. (2015), Vij e Bedi (2016), e Hernández-

Linares et al. (2018). Esses pesquisadores relataram encontrar forte correlação 

entre as medidas subjetivas e objetivas para a DF. 

A escala adotada foi a de Likert de 7 pontos, em que o respondente 

estabelece o seu nível de concordância ou discordância para cada uma das 

declarações, aqui consideradas como itens de composição das variáveis 

latentes IR, II, OI e DF. Esta escala foi escolhida por ser utilizada com muita 

frequência e relativamente fácil de administrar. Adotou-se uma escala de Likert 

de 7 pontos com múltiplas categorias ordinais, de forma a oferecer ao 

respondente a possibilidade de concordância em três categorias negativas, com 

a condição extrema inicial de 1= discordo totalmente, uma neutra, e três 

categorias positivas, com a escala final 7= concordo totalmente. Esta escala 

balanceada de 7 pontos, com a característica de escala ordinal, assumindo 

intervalos aparentemente iguais, permite ser tratada como escala intervalar e ser 

utilizada para análises métricas de correlação e regressão (DALMORO e 

VIEIRA, 2013; JANSSENS et al., 2008). 

A confiabilidade das escalas multi-itens, que compõem as variáveis 

latentes IR, II, OI e DF, foi avaliada por meio do indicador da consistência interna 
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do alfa de Cronbach, e este é utilizado quando se tem vários itens com escala 

de Likert para obter o escore de composição da variável latente. Por 

recomendação apresentada em Hair Junior et al. (2009) o valor de corte do alfa 

de Cronbach adotado foi de 0,70. Se durante a estimativa final do alfa de 

Cronbach da variável latente houver a indicação que com a retirada de um 

determinado item provocará a melhoria dele, este procedimento será realizado. 

As indicações de retirada de item das escalas, se houver, estão indicadas na 

seção dos resultados. 

Para as características estruturais da empresa rural, considerou-se os 

critérios indicados a seguir. A atividade principal foi considerada como agricultura 

ou pecuária, estimando-se a partir da maior porcentagem relatada pelo 

respondente à atividade produtiva rural. A área da empresa rural, em hectares, 

foi convertida em uma classificação fundiária, segundo o módulo fiscal 

considerado para cada um dos municípios de Mato Grosso do Sul (INCRA, 

2014). Com as informações e metodologia de Landau et al. (2012), o módulo 

fiscal é uma medida agrária das propriedades rurais avaliando a sua viabilidade 

econômica, variando de 5 a 110 hectares, conforme o município. O INCRA 

(2014) fornece o tamanho do módulo fiscal para cada município brasileiro, o qual 

foi utilizado para determinar quantos módulos fiscais possui cada uma das 

empresas rurais respondentes, em termos da sua área total, explorada e 

preservação, em hectares. As empresas rurais foram classificadas em quatro 

tipos (LANDAU et al., 2012): minifúndios, com tamanho até um módulo fiscal; 

pequenas propriedades, com área entre um a quatro módulos fiscais; médias 

propriedades, com mais de quatro até 15 módulos fiscais; e grandes 

propriedades, com área maior do que 15 módulos fiscais. 

Para a determinação da causalidade entre a variável dependente DF e as 

variáveis independentes IR, II e OI, foi utilizada a técnica da análise de regressão 

múltipla hierárquica linear. Este método estatístico é recomendado quando se 

pretende conhecer como as variáveis independentes, inseridas em blocos, têm 

a capacidade de melhor contribuir na predição da variável dependente. De início, 

foi verificado algumas premissas básicas como: dados atípicos, tamanho 

adequado da amostra, linearidade, normalidade, homoscedasticidade e 

independência das variáveis (multicolinearidade), em estudo (HAIR JUNIOR et 
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al., 2009; PALLANT, 2016). As técnicas de avaliação e discussões para cada 

uma destas premissas são apresentadas na próxima seção. 

Para explorar o relacionamento entre a variável dependente DF e as 

variáveis independentes II, IR e OI, e testar o conjunto de hipóteses, empregou-

se a técnica de dependência da regressão linear múltipla hierárquica. A 

regressão linear múltipla fornece um conjunto de informações sobre o modelo 

proposto, como um todo, e a contribuição relativa de cada variável independente 

sobre este. Uma regressão múltipla simples, todas as variáveis independentes 

entram no modelo de forma simultânea, e cada variável independente é avaliada 

em termos de seu poder preditivo (intensidade do coeficiente de regressão e 

nível de significância), além do oferecido por todas as outras variáveis 

independentes (HAIR JUNIOR et al., 2009; PALLANT, 2016). 

Optou-se pela regressão linear múltipla hierárquica, pois as variáveis 

independentes entram no modelo em uma ordem especificada. Uma variável 

independente, ou conjunto de variáveis, entra por sua vez, ou em bloco, sendo 

avaliada em termos do que adiciona na predição da variável dependente, após 

o controle das variáveis anteriores. Ou seja, é preferível usar o método 

hierárquico quando se tem uma ideia da ordem em que se deseja inserir as 

variáveis independentes e deseja saber como a previsão de certas variáveis 

melhora a previsão das outras.  

Isso permite que o pesquisador distinga se cada nova variável adiciona 

valor à previsão produzida pelas variáveis anteriores. Essa abordagem é um 

método apropriado a ser usado quando o pesquisador tiver ideias a priori sobre 

como os preditores se reúnem para prever a variável dependente. 

Na sua forma mais geral, um modelo de regressão linear múltiplo, com k 

variáveis independentes, toma a forma (FÁVERO et al., 2009): 

 

𝑌𝑗 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖𝑗 + 𝑒𝑗
𝑘
𝑖=1      (1) 

 

Onde: Yj é a variável dependente, representando o fenômeno em estudo, 

b0 representa o intercepto (constante ou coeficiente linear), bi é o coeficiente de 

regressão para cada variável independente Xi, Xij é o valor medido da 

observação j na variável independente i, e ej é o termo do erro ou resíduo 
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(diferença entre o valor real de Y e o valor previsto de Y por meio do modelo para 

cada observação j). 

O modelo também pode ser expressado em termos dos valores ajustados de �̂�𝑗, 

representa o valor previsto da variável dependente, eliminando o resíduo, assim 

sendo: 

 

𝑌�̂� = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑋𝑖𝑗
𝑘
𝑖=1      (2) 

 

O objetivo ao realizar uma análise de regressão linear é estimar vários 

parâmetros do modelo de regressão, de modo que a equação resultante produza 

boas estimativas com base nas variáveis independentes utilizadas. A informação 

que provém de um modelo de regressão pode ser usada para testar hipóteses 

sobre os procedimentos que vinculam as variáveis independentes à variável 

dependente, quais variáveis devem ser usadas e quais devem ser retiradas ao 

tentar explicar a variação de uma variável dependente. 

 O poder de ajuste do modelo de regressão linear múltipla hierárquica 

pode ser avaliado por um conjunto de testes e indicadores. Com o emprego R2, 

coeficiente de ajuste ou de explicação do modelo, este informa quanto de 

variância na variável dependente é explicada pelo conjunto de variáveis 

independentes consideradas (PALLANT, 2016). 

A estatística F assegura a verificação inicial da significância do modelo, 

uma vez que as hipóteses consideradas, nula e alternativa, são: 

Ho: bi=0 

Ha: existe pelo menos um bi≠0 

 

A estatística F avalia a significância estatística (valor de p) conjunta dos 

coeficientes de regressão das variáveis independentes, sem levar em conta qual 

delas são estatisticamente significativas ou não para influenciar o desempenho 

da variável dependente. A regra geral é se a significância de F for p<0,05, existe 

pelo menos um bi diferente de zero, rejeitando-se a H0. Caso contrários, p>0,05, 

não se pode rejeitar a H0 (FÁVARO et al., 2009). 

Para validar a significância de cada bi no modelo, emprega-se o teste t. 

Na regressão linear múltipla, a hipótese nula é que X e Y não são linearmente 



 

59 

correlacionados. Em outras palavras, se X não está relacionado a Y, então X não 

contribui na estimativa de Y.  Para decidir entre a hipótese nula (bi é igual a zero) 

e a hipótese alternativa, é necessária obter a probabilidade da associação entre 

X e Y assumindo um teste bicaudal que a hipótese nula é verdadeira. Essa 

probabilidade é o valor p para o resultado obtido. Se o valor p não for maior que 

o nível de significância usado para o teste (normalmente, o nível de significância 

usado é 0,05), então a hipótese nula é rejeitada em favor da hipótese alternativa. 

A rejeição da hipótese nula implica que existe alguma associação entre X e Y, 

logo o coeficiente bi é diferente de zero (FÁVARO et al., 2009; PALLANT, 2016; 

FÁVARO e BELFIORE, 2017). 

Foi empregado o software SPSS v.25 para a realização dos testes 

estatísticos e simulações das regressões lineares múltiplas hierárquicas. 

 

Resultados e Discussão 

A população considerada foi constituída de empresas rurais estabelecidas 

em Mato Grosso do Sul com a atividade na produção agrícola ou pecuária. 

Segundo o IBGE (2018), o censo agropecuário de 2017 identificou 70.710 

propriedades rurais, ocupando uma área de 29,16 milhões de hectares, com 

251,58 mil pessoas ocupadas e a utilização de 52.865 tratores. As empresas 

rurais da amostra estavam localizadas em 64 municípios, dos 79 existentes no 

estado, e os respondentes foram entrevistados durante março e abril de 2019.  

As principais características sociodemográficas dos respondentes da 

amostra foram caracterizadas pela predominância de 88,8% de homens, 33,6% 

na faixa de 45 a 54 anos, 47,6 % com nível de escolaridade superior, sendo que 

48,0% não fizeram nenhum curso específico para gerenciar a empresa rural.  

Mais de 79,5% indicaram que a família é quem gerencia a propriedade rural e 

outros 20,5% contrataram profissionais para tal. Pela classificação dos módulos 

fiscais, a amostra é constituída de 40,4% de grandes propriedades rurais e 

56,0% com predominância na atividade de pecuária. 

Para a avaliação de possíveis observações atípicas existentes na 

amostra, empregou-se a técnica de inspeção pela distância de Mahalanobis, 

considerando as quatro variáveis latentes (IR, II, OI e DF), inclusas na regressão 

múltipla linear, adotando-se um valor crítico de corte de 18,47 (TABACHNICK e 

FIDELL, 2012; PALLANT, 2016). A amostra inicial foi de 256 empresas rurais, e 
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o procedimento da distância de Mahalanobis recomendou a retirada de seis 

observações atípicas, perfazendo 250 observações utilizadas. 

Na estimativa, a priori, do tamanho da amostra, considerou-se as quatro 

regras práticas descritas, anteriormente. Hair Junior et al. (2009), mencionam 

que o tamanho mínimo da amostra deve ser de 100 observações. Sob a ótica de 

Tabachnick e Fidell (2012), estimou-se a necessidade de 74 observações. No 

entendimento de Sarstedt e Mooi (2018), sugeriu-se que o tamanho da amostra 

mínima necessária seja de 107 observações. Outro critério para o 

estabelecimento da amostra, em função do poder estatístico Faul et al. (2007), 

estimou-se o tamanho de 82 observações. Como a amostra obtida e utilizada 

para a predição dos modelos de regressões foi de 250 empresas rurais, esta foi 

considerada como suficiente, pois supera os tamanhos mínimos práticos 

recomendados. 

Os testes de linearidade e normalidade foram realizados pela inspeção 

visual da figura 1, confirmando-se estes pressupostos para OI, IR, II e DF. 

O teste de verificação da homoscedasticidade (variâncias iguais ou 

semelhantes) de IR, II, OI e DF foi realizada pela verificação visual dos 

histogramas (Figura 1). Para o tamanho da amostra (n=250), os resultados 

pressupõem a distribuição normal dos dados e variâncias homogêneas. 

A investigação de multicolinearidade (alto grau de correlação) das 

variáveis independentes latentes foi determinada pela intensidade do coeficiente 

de correlação de Pearson. Através da tabela 1, verificou-se os valores dos 

coeficientes das correlações e os níveis de significância, para cada par de 

variáveis da pesquisa. A força da intensidade da correlação entre os pares de 

variáveis foi avaliada seguindo a regra prática proposta por Pallant (2016), 

sugerindo que seja classificada como pequena (r de 0,10 a 0,29), moderada (r 

de 0,30 a 0,49) e grande (r de 0,50 a 1,0). As correlações lineares entre os pares 

das variáveis independentes latentes: IR e II (r=0,62**) e IR e OI (r=0,64**) são 

de intensidade grande. Estes valores indicam a existência de linearidade entre 

as três variáveis independentes latentes e como as intensidades de correlações 

são menores que 0,70 (PALLANT, 2016), pressupõem-se que não haja 

multicolinearidade entre as variáveis latentes. 
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Figura 1. Diagrama de dispersão e histograma das variáveis latentes, para 

n=250 observações. 

 

Considerando o atendimento dos pressupostos iniciais das quatro 

variáveis latentes, estas atenderam os requisitos mínimos e puderam participar 

da realização das regressões lineares múltiplas hierárquicas. 

Também, foi confirmado a linearidade entre as variáveis latentes por meio 

da correlação linear de Pearson, indicada na tabela 1. 
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Tabela 1. Estatísticas descritivas, medida de consistência interna e correlações 

lineares de Pearson (n=250) 

 m dp S FI NE A NP NF DF IR II OI 

Variáveis sociodemográficas 

S 1,9 0,32 -          

FI 3,6 1,14 0,11 -         

NE 2,2 0,80 -0,02 -0,35** -        

A 1.106,8 1.834,51 0,04 0,01 0,14* -       

NP 7,4 8,86 -0,05 -0,12 0,19** 0,34** -      

NF 2,7 1,69 -0,05 -0,02 0,01 0,22** 0,34** -     

Variáveis latentes 

DF 4,3 1,16 0,12 -0,03 0,18** 0,09 0,17** 0,15* 0,70    

IR 4,7 1,19 0,10 -0,10 0,24** 0,08 0,23** 0,02 0,41** 0,71   

II 5,4 1,12 0,13 -0,04 0,18** 0,06 0,14* 0,01 0,35** 0,62** 0,84  

OI 4,0 1,59 0,05 -0,06 0,20** 0,11 0,25** 0,17** 0,40** 0,64** 0,49* 0,82 

Legendas: m=média; dp=desvio padrão; S=sexo; FI=faixa de idade em anos; 

NE=nível de escolaridade; A=área da empresa rural, em ha; NP=número de 

pessoas ocupadas; NF=número de da família que atuam na gestão; 

DF=desempenho financeiro; IR inovação radical; II=inovação incremental; 

OI=orientação para a inovação. Nível de significância dos coeficientes de 

correlação linear bicaudal:  * p< 0,05; ** p<0,01. Nota: números em negrito na 

diagonal são os alfas de Cronbach, medida de confiabilidade das escalas de 

composição das variáveis latentes. 

 

Para as variáveis sociodemográficas, apresentam de uma maneira geral 

uma correlação linear pequena, r<0,30, e p>0,05. O destaque se dá para os 

pares de variáveis NP e A (r=0,34, p<0,01) e, NP e NF (r=0,34, p<0,01). Esses 

dois pares de variáveis demográficas possuem correlação linear de Pearson de 

intensidade média positiva, mas não se pode afirmar a sua relação causal, pois 

este teste de Pearson não é uma estatística inferencial, indicando apenas o 

tamanho do relacionamento entre as variáveis, para este conjunto de dados. 

Como o conjunto de variáveis sociodemográficas possuem pequena intensidade 

(r<0,30) e nível de significância estatística p≥0,05, com as demais variáveis 
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latentes (Tabela 1), optou-se por não incluir S, FI, NE, A, NP e NF no estudo da 

regressão múltipla hierárquica linear. 

Ainda, com os dados ofertados pela tabela 1, a matriz de correlação indica 

a existência de correlações de intensidade moderada e significativa a p<0,05, 

entre as variáveis latentes. Estas evidências de correlações forneceram as 

razões para as suas inclusões nos modelos de regressão. 

A tabela 2 fornece os valores das estatísticas descritivas para as variáveis 

latentes e para os itens que as compõem.  

 

Tabela 2. Estatística descritiva e medida de confiabilidade interna para as 

variáveis latentes e seus itens de medida 

Sigla Variável latente e item (alfa de Cronbach) m dp 

IR Inovação Radical (alfa=0,71) 4,7 1,19 

IR1 Aceitou-se demandas que vão além dos produtos e serviços existentes. 3,7 1,92 

IR2 Experimentou-se novidades que são oferecidos em nosso setor. 4,9 1,61 

IR3 Buscou-se introduzir novas tecnologias. 5,2 1,70 

IR4 Utilizou-se sempre de novas oportunidades, em novos mercados. 4,6 1,76 

IR5 Procurou-se novos clientes, em novos mercados. 4,9 1,75 

II Inovação Incremental (alfa=0,82) 5,4 1,12 

II1 Aperfeiçoou-se, continuamente, o fornecimento de produtos. 5,3 1,52 

II2 Implementou-se, regularmente, pequenas adaptações nos nossos processos de produção. 5,4 1,58 

II3 Melhorou-se a eficiência na produção dos nossos produtos. 5,6 1,41 

II4 Aumentou-se a produtividade de produtos. 5,5 1,46 

II5 Reduziu-se os custos dos processos internos. 5,3 1,54 

II6 Mudou-se as rotinas de trabalho e operações de produção sempre que necessário. 5,4 1,70 

OI Orientação para a Inovação (alfa=0,84) 4,0 1,59 

OI1 Somos reconhecidos como inovadores. 4,4 1,84 

OI2 Somos distinguidos por estarmos na vanguarda da inovação tecnológica. 4,0 1,87 

OI3 Somos os primeiros a comercializar novos produtos. 3,6 1,77 

DF Desempenho Financeiro (alfa=0,70) 4,3 1,16 

DF1 
No ano de 2018, o retorno dos ativos agrícolas (bens e recursos) não atendeu às 

expectativas. (ret.) 
4,0 1,82 

DF2 Ficamos muito satisfeitos com o desempenho geral. 4,7 1,69 

DF3 O retorno dos investimentos em produção atingiu as expectativas. 4,7 1,63 

DF4 A situação do fluxo de caixa da fazenda não foi satisfatória. 4,0 1,80 

DF5 
Os preços que foi recebido por nossos produtos foram mais altos que os dos nossos 

concorrentes. 
3,8 1,83 

DF6 O desempenho geral excedeu o dos nossos principais concorrentes. 4,2 1,69 

Legenda: m=média; dp=desvio padrão; (ret.)=item retirado da composição da 

variável latente para a melhoria do alfa de Cronbach. 
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Com a realização da medida da confiabilidade da escala interna, 

empregando o alfa de Cronbach, o resultado para a variável latente DF sugeriu 

a exclusão do item DF1, de tal forma que houve melhoria do alfa. Como as 

variáveis latentes apresentaram um valor do alfa de Cronbach igual ou superior 

a 0,70, em tal perspectiva, foi capaz de se considerar cada variável latentes 

como unidimensional. Elas foram incluídas nas regressões lineares múltiplas 

hierárquicas, segundo os seus valores médios, obtidos da amostra das 250 

empresas rurais.  

A tabela 3 fornece os resultados dos modelos de regressões propostas no 

estudo. Para a estimativa das hipóteses foram computados dois conjuntos de 

regressões: um conjunto de modelos 1 e 2 para as relações de II e IR sobre OI; 

e outro conjunto de modelos 3 a 4 para a avaliação preditiva de II, IR e OI em 

DF. 

 

Tabela 3. Resultados dos coeficientes não padronizados das análises de 

regressões lineares múltiplas hierárquicas para os efeitos nas variáveis latentes 

Orientação para a Inovação e Desempenho Financeiro 

 Variáveis dependentes 

 Orientação para a Inovação (OI) Desempenho Financeiro (DF) 

Variáveis Independentes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante 0,22 -0,60 2,30*** 1,97*** 2,06*** 

II 0,69*** 0,21* 0,37*** 0,17* 0,14* 

IR  0,74***  0,30*** 0,18* 

OI     0,16** 

Ajuste do modelo 

F 77,2*** 91,8*** 35,5*** 27,7*** 21,9*** 

R2 0,24 0,43 0,12 0,18 0,21 

∆R2  0,19***  0,06*** 0,03** 

Legenda: Nível de significância bicaudal: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

 

Para avaliar a capacidade de predição de II e IR em OI, foram estimados 

dois modelos com entradas subsequentes das variáveis latentes independentes: 

o modelo 1, a predição de II em OI; e o modelo 2, com a inclusão de IR. O modelo 

1 indicou a existência da predição de II em OI (bII=0,69, p<0,001) e o modelo 2 

avaliou a capacidade de predição de II (bII=0,21, p<0,05) e de IR (bIR=0,74, 

p<0,001) em OI. Com a inclusão de IR, o R2, coeficiente de determinação, muda 
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de 0,24 para 0,43, indicando que as duas variáveis latentes independentes, II e 

IR, conseguem explicar 43% da variância em DF. Este coeficiente de 

determinação é de grande efeito, segundo Tabachnick e Fidell (2007). A melhoria 

em R2 com o acréscimo de 19% (p<0,001), também sugeriu que o modelo 2 seja 

melhor que o modelo 1. A equação para predição de OI do modelo 2 é: 

 

𝑂𝐼 = −0,60 + 0,21𝐼𝐼 + 0,74𝐼𝑅     (3) 

 

As variáveis latentes II e IR contribuem significativamente no modelo 2. 

Os coeficientes de regressão indicam que a IR tem a maior contribuição na 

predição de OI. Ou seja, quando a empresa rural busca oportunidades 

tecnológicas, de um novo negócio ou mercado (JANSSEN et al., 2006), maior 

será o resultado em OI. Assim, se houver o aumento de uma unidade de medida 

em IR, haverá um aumento de 0,74 em OI, permanecendo II constante (ceteris 

paribus). Estes resultados forneceram as condições estatísticas para a aceitação 

das hipóteses H1a e H1b. 

Para a predição de DF com a contribuição de II, IR e OI, foram estimados 

três modelos. Ao modelo 3 foi inserido somente a variável II; no modelo 4, incluiu-

se II e IR; e no modelo 5, inseriu-se II, IR e OI (Tabela 3). Quando foi inserido 

apenas a II a variância explicada em DF foi de 12%, considerada pequena, pelo 

critério indicado por Tabachnick e Fidell (2012). Na sequência, o modelo 4, com 

II e IR conseguem aumentar a variância explicada em DF para 18%. O modelo 

5, a variância explicada em DF passa a 21%, de intensidade média, e os 

coeficientes de regressão são significativos a p<0,05. Considerando o modelo 5, 

a equação de predição de DF com as três variáveis explicativas é: 

 

𝐷𝐹 = 2,06 + 0,14𝐼𝐼 + 0,18𝐼𝑅 + 0,16𝑂𝐼     (4) 

 

O modelo 5, considerado o melhor para explicar as relações entre II, IR e 

OI na predição de DF, garante, desta forma, a possibilidade de dar suporte às 

hipóteses H2a, H2b e H2c. O resultado obtido para os coeficientes de regressão 

das variáveis independentes II, IR e OI, com nível de significância igual ou melhor 

que p<0,05, apresentam uma boa estimativa destas na predição de DF. Desse 

modo as ações de inovações conduzem à melhoria da DF, nesta nossa amostra 
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de empresas rurais da agropecuária, a semelhança do que foi encontrado por 

Micheels e Gow (2012). 

As contribuições dos respectivos coeficientes de regressão são positivas, 

destacando-se a variável independente IR. Para cada aumento de uma unidade 

de escala em IR permanecendo constantes as demais variáveis (ceteris paribus), 

o DF é acrescido em 18%. Como foi conceituado, anteriormente, a IR é 

empregada pelas empresas rurais da agropecuária, como forma de atender as 

necessidades emergentes do mercado (JANSEN et al., 2006), utilizando na 

maioria das vezes da inovação tecnológica, como experimentação de novidades, 

forma de aumentar a sua produção, busca de novas oportunidade de mercado 

(Tabela 2). 

Considerando os recursos disponíveis nas empresas rurais (CARVALHO 

et al., 2014), propôs-se que há diferenças nas suas estratégicas. Para a 

verificação da diferença existente entre os grupos formados pelo tipo de gestão 

e predominância da atividade agropecuária, foi utilizado o teste t para amostras 

independentes, para cada uma das variáveis latentes. A tabela 4 dá os 

resultados da média, desvio padrão e da diferença significativa a p<0,05. 

 

Tabela 4. Avaliação de diferenças de médias das variáveis latentes entre os 

grupos por tipo de gestão e atividade agropecuária, empregando o teste t de 

amostras independentes 

Variável latente 

Tipo de gestão da empresa rural Predominância da atividade 

Família (n=199) Profissional (n=51) Agricultura (n=110) Pecuária (n=140) 

m dp m dp m dp m dp 

DF 4,3 a 1,19 4,2 a 1,02 4,5 a 1,02 4,1 b 1,23 

IR 4,6 a 1,21 4,9 a 1,10 4,9 a 1,08 4,5 b 1,25 

II 5,3 a 1,22 5,8 b 1,06 5,8 a 1,08 5,2 b 1,24 

OI 3,9 a 1,60 4,4 b 1,46 4,4 a 1,40 3,7 b 1,65 

Legenda: m=média; dp=desvio padrão. Nota: os valores na mesma linha que 

não compartilham o mesmo subscrito são bastante diferentes em p<0,05 no teste 

de igualdade para médias de coluna. Os testes consideram variâncias iguais. 

 

Ao examinar os resultados para os grupos de tipo de gestão, familiar ou 

profissional, encontrou-se que para o DF e IR não há diferença significativa a 

p<0,05 entre os grupos. No entanto há práticas diferentes para II e OI. As 
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empresas rurais com gestão profissional, com pessoas contratadas para a 

gestão da empresa rural e indicada pelo respondente, relataram empregar mais 

a II (m=5,8 e dp=1,06) e mais OI (m=4,4 e dp=1,46). Estima-se que a visão de 

gestão profissional foca mais no processo de melhoria operacional da empresa 

rural, procurando diminuir os seus custos, aumentar a eficiência e a 

produtividade. Assim, a hipótese H3a é suportada em parte, para II e OI, e, 

rejeita-se para DF e IR. 

Quando verificado os valores resultantes das variáveis latentes, em 

relação aos grupos de empresas com predominância na atividade da agricultura 

e na pecuária, o teste t indicou a existência de diferenças significativas a p<0,05. 

Dessa forma, as empresas rurais com atividade agrícola têm maior percepção 

no emprego de IR, II e OI, como também relatam obter um maior DF. Como 

resultado, aceita-se a hipótese H3b. 

A tabela 5 fornece os dados para a verificação de ações estratégicas e 

desempenho quando avaliado a empresa rural por seu tamanho. A área de uma 

empresa rural caracteriza um dos seus recursos produtivos.  

 

Tabela 5. Avaliação de diferenças de médias das variáveis latentes entre os 

grupos de empresas rurais classificadas pelo seu tamanho, empregando o 

teste t de amostras independentes 

Variável latente 

Classificação por Módulos Fiscal do INCRA 

Minifúndio (n=29) Pequena (n=36) Média (n=83) Grande (n=102) 

m dp m dp m dp m dp 

DF 3,7 a 0,98 4,3 ab 1,22 4,2 ab 1,10 4,5 b 1,18 

IR 4,2 a 1,49 4,6 ab 1,34 4,6 ab 1,09 4,9 b 1,08 

II 4,8 a 1,66 5,4 ab 1,04 5,6 b 1,10 5,4 ab 1,15 

OI 3,1 a 1,80 3,9 ab 1,50 4,0 b 1,42 4,2 bc 1,62 

Legenda: m=média; dp=desvio padrão. Nota: os valores na mesma linha que 

não compartilham o mesmo subscrito são bastante diferentes em p<0,05 no teste 

de igualdade para médias de coluna. Os testes consideram variâncias iguais. 

 

Quando verificado os valores resultantes das variáveis latentes, em 

relação aos grupos de empresas com predominância na atividade da agricultura 

e na pecuária, o teste t indicou a existência de diferenças significativas a p<0,05. 

Dessa forma, as empresas rurais com atividade agrícola têm maior percepção 
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no emprego de IR, II e OI, como também relatam obter um maior DF. Como 

resultado, aceita-se a hipótese H3b. 

As empresas rurais, classificadas pela sua estrutura fundiária, empregam 

processos de inovação com muita semelhança. Existem diferenças significativas 

a p<0,05 do DF, IR e OI apenas para as classificadas como minifúndios e 

grandes empresas rurais. A variável latente II apenas difere entre o minifúndio e 

a média empresa rural. Desta forma, de uma forma mais ampla, rejeitou-se a 

hipótese H3c. O tamanho da empresa rural não influi na intensidade de DF, IR, 

II e OI. 

 

Conclusão 

As empresas rurais empregam os processos de inovações incrementais 

e radicais no suporte à orientação para a inovação em busca de um melhor 

desempenho financeiro. As empresas que empregam uma gestão profissional e 

com atividade agrícola utilizam de mais inovação incremental para a melhoria 

dos seus processos de produção. As empresas com menor tamanho fundiário 

desenvolvem um menor desempenho financeiro e utilizam de menos práticas 

inovativas. 
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7. Conclusão Geral 

O estudo realizado em propriedades rurais do estado de Mato Grosso do 

Sul para identificar de formar empírica a relação dos processos de inovações 

radicais e incrementais com a gestão e o desempenho empresarial, 

responderam aos objetivos específicos, evidenciando o desempenho financeiro 

relacionado aos processos de inovação radical e incremental, principalmente 

diante de uma nova ordem econômica e novos processos do agronegócio, que 

exigem uma nova postura do produtor rural. 

No Artigo I, conclui-se que as pequenas fazendas com maiores áreas de 

produção agrícola e maior número de pessoas ocupadas adotam uma gestão 

mais profissional, com a contratação de especialistas. 

Ainda, as propriedades rurais com administração profissional utilizam-se 

mais de processos de inovações o que resulta em uma gestão mais eficiente, 

contribuindo para as exigências do meio rural. 

Faz-se necessário registrar que 71,7% declaram não ter feito nenhum 

curso específico para administrar a empresa rural. A falta de capacitação 

significa uma chance menor de acesso à informação; ferramentas de controle e 

de gestão das atividades e a novas tecnologias disponíveis. O que não significa 

baixa capacidade de gestão, mas diminui as chances de melhorar a capacidade 

de gestão nos processos produtivos, e consequentemente, melhor desempenho 

financeiro. 

No Artigo II, as propriedades rurais que empregam os processos de 

inovações incrementais e radicais no suporte à orientação para a inovação 

obtêm um melhor desempenho financeiro, porque além de atender as 

necessidades emergentes do mercado, investem em tecnologia e buscam outras 

novidades na forma de aumentar sua produção ou novos mercados. 

As propriedades rurais que empregam uma gestão profissional e com 

atividade agrícola utilizam de mais inovação incremental para a melhoria dos 

seus processos de produção. Acredita-se que a gestão profissional, tem foco na 

redução de custos, melhoria operacional e aumento na eficiência da 

produtividade. 

As propriedades rurais com menor tamanho fundiário desenvolvem um 

menor desempenho financeiro e utilizam de menos práticas inovativas. 
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Em relação aos dois artigos, é importante destacar que o desempenho 

financeiro não está relacionado apenas aos processos de inovações de novas 

técnicas para aumento da produtividade; redução de custos; manejo eficiente do 

solo, mas, principalmente, com a gestão da propriedade, o que proporcionará 

maior controle dos seus custos, bem como auxiliará no planejamento e tomada 

de decisões. 

 

As limitações das pesquisas, implicações técnico-científicas e gerenciais 

Com referência a adoção da amostra por conveniência podem provocar 

desvios nos resultados e restringir o alcance das inferências e generalizações. 

Como foi um estudo transversal, os dados coletados em determinado período de 

produção agrícola e momento macroeconômico podem influenciar nas escolhas 

dos processos de inovações e no desempenho da empresa. 

Recomenda-se que os próximos estudos possam ampliar para outras 

regiões, e com características probabilísticas, fornecendo aos pesquisadores a 

possibilidade de rastrear a evolução das inovações e desempenho das 

empresas rurais ao longo do tempo. 

Entendemos que o estudo entre o relacionamento dos processos de 

inovações sobre o desempenho financeiro da empresa rural, além de contribuir 

com o conhecimento acadêmico atual, ampliaria as possibilidades de suportar 

ações específicas dos agentes de desenvolvimento de políticas públicas em 

contribuição ao setor agropecuário e no desenvolvimento regional. 

Sob o ponto de vista das implicações gerenciais, o estudo colabora com 

valores empíricos determinantes para a capacitação e habilidade gerencial, 

desde que se mostra que quanto mais a aplicação dos processos de inovações, 

estes contribuem com o aumento do desempenho financeiro. Desta forma, a 

divulgação do estudo junto aos agentes de desenvolvimento do estado, pode, de 

certa forma, fortalecer as políticas públicas para o desenvolvimento e 

crescimento sul-mato-grossense. 

O estudo também tem a sua participação técnico-científica, somando aos 

demais estudos correlatos sobre o tema. Ao analisar um conjunto específico de 

empresas rurais, os dados e resultados colaboram com o crescimento do 

entendimento do tema e pode fornecer subsídios básicos para demais trabalhos 

de pesquisa, ou mesmo com o aprofundamento do tema. 
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Algumas limitações neste estudo são indicadas. A pesquisa foi realizada 

em empresas rurais de Mato Grosso do Sul, não podendo ser generalizado para 

outras regiões brasileira. O que pode ser minimizada com pesquisas futuras e 

ampliação da amostra para outras regiões, permitindo-se comparar o 

comportamento empresarial, considerando as características sociodemográficas 

do empreendimento. 
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Apêndices  

Apêndice 1. Questionário da pesquisa 
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