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RESUMO 

Esta tese trata do Sistema de Informação Tecnológica (SIT) da cadeia produtiva da soja em 

Mato Grosso. O objetivo foi identificar, modelar, descrever e analisar o SIT, apresentando fontes, 

canais, fluxos, mediadores e usuários de informações sobre tecnologias agropecuárias, limitações, 

oportunidades e estratégias para aumentar o desempenho do sistema. Os procedimentos metodológicos 

na pesquisa de campo incluem exame de documentos e outros dados secundários, realização de grupo 

focal e, particularmente, entrevistas com 44 conhecedores da cadeia. O estudo mostra que, a partir 

das transformações na agricultura, o modelo tradicional de transferência de tecnologia baseado na 

articulação pesquisa/extensão/agricultor foi substituído por sistemas com múltiplas conexões e atores. 

Identifica-se que a informação é insumo fundamental e está baseada na perspectiva de negócio; a 

principal maneira de transmissão de informações são os meios informais; o agricultor possui fontes de 

informação em excesso com experiências, pressupostos e interesses diferentes. Demonstra-se que a 

configuração atual do SIT da cadeia produtiva da soja em MT se ressente da ausência do setor 

público e apresenta-se estratégias para que o fluxo de informação tecnológica aumente a competitividade 

da cadeia. 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; informação; transferência de tecnologia; cadeia produtiva; soja. 
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ABSTRACT 

This dissertation examines the Technological Information System (TIS) of the productive chain 

of soybeans in the State of Mato Grosso, Brazil.  The purpose of this study is to identify, describe, 

model and analyze this system, presenting sources, channels, flows, mediators and users of information 

on agriculture and cattle breeding technologies, in addition to showing limitations, opportunities and 

strategies to improve this system’s performance. This thesis reveals that changes in agriculture also 

engenders shifts in the traditional pattern of technology transference based on the research/extension/ 

farmer articulation, which has been replaced by systems with multiple connections and actors. The field 

research methodology used in this work includes analyses of documents and other secondary data, 

interviews with a focal group and, particularly, with 44 people who knew the soybeans productive 

chain quite well. One of the conclusions of this study is the fact that the current system configuration 

lacks public sector’s guidelines. This study shows that 1) information is a subsidy of utmost importance 

and it is based on the perspective of business; 2) informal channels are the main ways to disseminate 

information; 3) the farmers have too many sources of information with different experience, bias and 

interests and 4) the continuous expansion of plantation areas generate new information demands. This 

dissertation also presents strategies so that the information flow can improve the chain competition 

capability. 

KEY WORDS: communication, information; technology transference, productive chain, soy, 

soybeans. 
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RESUMEN 

Esta tesis trata del Sistema de Información tecnológica (SIT) de la cadena productiva de la 

soja en Mato Grosso.  El objetivo fue identificar, modelar, describir y analizar  el SIT, presentando 

fuentes, canales, flujos, mediadores y usuarios de informaciones sobre tecnologías agropecuarias, 

limitaciones, oportunidades y estrategias para aumentar el desempeño del sistema. El estudio demuestra 

que, a partir de transformaciones en la agricultura, el  modelo tradicional de transferencia de tecnología 

basado en la articulación investigación/extensión/agricultor fue sustituido por sistemas con múltiples 

conexiones y actores. Los procedimientos metodológicos en la investigación de campo incluyen examen 

de documentos y otros datos secundarios, y,  particularmente, entrevistas con 44 conocedores de la 

cadena. Se evidencia que la información es el insumo fundamental y se basa en la perspectiva de 

negocio; la principal manera de transmisión  de informaciones son los medios informales; el agricultor 

posee fuentes de información en exceso con experiencias, presuposiciones e intereses distintos y contimua 

expansión de áreas de plantío, generando nuevas exigencias de información. Se demuestra que la 

configuración actual del sistema se resiente de la ausencia de la limitación del sector público y se 

presentan estrategias para que el flujo de la información tecnológica aumente la competitividad de la 

cadena. 

PALABRAS-CLAVE:  comunicación; información; transferencia de tecnología; cadena 

productiva; soja. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura, setor primário da economia, é uma das mais antigas atividades organizadas da 

sociedade e permanece fundamental na estrutura social. Os motivos são a necessidade de alimentar a 

população, a geração de matérias-primas para a indústria e de reservas internacionais e riquezas inter

nas, a preservação da biodiversidade, meio ambiente, manutenção das paisagens e recursos naturais, 

a ocupação territorial, a redução das tensões sociais e do inchaço urbano com a fixação do homem no 

campo (LYDIJUSSE; CANEVER, 2000). 

Agricultores foram um dos primeiros grupos de profissionais a se organizar para ter acesso a 

tecnologia. Na Europa, já no século XVIII, formaram grupos para trocar e buscar informações aplicá

veis à produção agrícola, numa fase da história em que se tentava dar à sociedade utilidade prática do 

conhecimento teórico disponível. A partir desse momento, inicia-se o fluxo de informações entre a 

academia e agricultores e entre eles próprios, criando um ambiente de inovação. Essa cooperação e 

busca de informação especializada ocorreu anteriormente à de áreas consideradas mais tradicionais na 

ciência, como a matemática (BURKE, 2003, p.104 e 138). 

A necessidade dos agricultores de aumentar seu próprio conhecimento surge com a mudança, 

na história da humanidade, de uma fase extrativista com apropriação de recursos como pesca, mine

rais, madeira, em boa medida obtidos facilmente, para um ambiente em que, cada vez mais, tornam-se 

imprescindíveis padrões superiores de inovação e qualidade, inclusive para processos tradicionalmen

te simples como plantar, colher, extrair e processar. Bens naturais extraídos na forma como encontra

dos na natureza passam a exigir tecnologias específicas e avançadas por exigências ecológicas, sociais, 

de escassez, competitividade ou mercado. 
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Com essas transformações, o conhecimento torna-se cada vez mais fator de desenvolvimento 

da agricultura, responsável pela sustentabilidade de produção, aumento de competitividade e forma

ção de um ambiente de inovação que o impulsiona. Sua ausência, ao mesmo tempo, é responsável pela 

manutenção de uma agricultura de subsistência que exige o aumento de esforço governamental em 

termos de suporte social, econômico e tecnológico. 

Gerar e utilizar C&T na agricultura tem sido a base estratégica das nações que mais se desen

volveram no século XX e a ausência dessa capacidade significa empobrecimento de outras (RIPPER 

FILHO, 1994, p.127). Particularmente após a Segunda Grande Guerra há uma mudança de paradigma 

na administração e disseminação dos fatores tecnológicos. Governos de países mais avançados elabo

ram políticas nacionais, concentram investimentos em pesquisa e o ritmo da divulgação das tecnologias 

para todo mundo é acelerado. A aquisição de pacotes tecnológicos, produtos acabados e o pagamen

to de royalties por países do Terceiro Mundo são a contrapartida desses investimentos (BETZ et al., 

2001, p.59). 

Investir em pesquisa e em seu uso na agricultura significa para um País avançar por seus própri

os meios e estruturas, sem depender da aquisição, mediante pagamento, de informações, processos e 

produtos gerados em outros locais. A incorporação de práticas mais adequadas nos sistemas de pro

dução é essencial na medida em que a agricultura se torna competitiva e capaz de oferecer melhor 

rendimento econômico, “sempre e quando seja considerado apenas um dos componentes deste pro

cesso e não se descuidem os demais” (BORDENAVE, 1983, p.45). 

A apropriação dos resultados da pesquisa pública é fator decisivo para o sucesso na agricultu

ra. A definição de estratégias que permitam ao agricultor ter conhecimento de tecnologias para reduzir 

custos de produção, produzir mais e melhor e, portanto, obter maior rentabilidade financeira e perma

necer no negócio, é fator decisivo para competitividade. 

Dirigentes e técnicos de organizações de todos os tipos cada vez mais dependem de informa

ção correta, no momento adequado, para tomarem decisões que permitam manter padrões mínimos 

de competitividade e sobreviver num cenário marcado por forte concorrência, inclusive internacional, 

e por demandas de crescente exigência da sociedade e dos consumidores. Informação é requisito 

básico para a tomada de decisões no meio rural, ambiente onde o agricultor deve decidir com antece

dência sobre o que plantar, como plantar, que variedade escolher, que cuidados tomar. Isso ocorre na 

agricultura familiar e naquela do tipo empresarial, em que o investimento é bastante alto e riscos equi
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valentes. Por isso, empresas públicas e privadas que efetuam pesquisa agropecuária precisam ser 

eficientes no sentido de disponibilizar de maneira adequada (no tempo, no local e nas condições de 

compreensão) as informações tecnológicas que geram em seus laboratórios, de modo a permitir o 

conhecimento e a avaliação sobre seu potencial por parte dos usuários, os agricultores. 

Esses problemas, muitas vezes não se referem à existência de informações, mas ao conheci

mento sobre disponibilidade, acesso ao conteúdo, a avaliação sobre seu potencial e adaptabilidade e 

capacidade de utilização de forma adequada. Contribuir para que este conhecimento esteja disponível 

e ao alcance dos agricultores é intenção deste estudo. 

O Mato Grosso é um estado de características bastante peculiares no contexto da agricultura 

nacional. Há 30 anos, a produção de soja não era importante na região e muitos técnicos não a 

recomendavam. Até a entrada do século XXI, não foram instalados centros de pesquisa no Estado, 

estando a Embrapa Soja, principal centro nacional gerador de informação tecnológica, instalada em 

Londrina, PR, e, portanto, distante geograficamente. Ao fim da década de 80, uma grave crise no setor 

de extensão rural causou impacto no sistema de informação reduzindo a presença do setor público de 

pesquisa. Logo no início da década de 90, duas doenças quase inviabilizaram a produção de soja no 

Estado. O MT ainda hoje possui uma estrutura de extensão rural que não atua com soja e as demais 

instituições públicas de pesquisa enfrentam dificuldades financeiras que repercutem em suas ações no 

Estado. Assim, os elos tradicionais na literatura de Comunicação Rural e Comunicação para o Desen

volvimento – a Pesquisa e a Extensão Rural – mantiveram-se aparentemente fragilizados e, apesar 

disso, o Estado deu um salto na produtividade. É hoje referência mundial em produtividade em soja, 

commodity de alta exigência tecnológica e com mercado internacional bastante competitivo. 

O objeto deste estudo são as fontes, canais, fluxos, mediadores e usuários de informações 

sobre tecnologias agropecuárias na cadeia produtiva da soja em MT. O objetivo é descrever e analisar 

o sistema de informação tecnológica, seus atores e papel, evolução e condicionantes a partir da 

constatação de que o modelo tradicional de transferência de informações tecnológicas, baseado na 

articulação pequisa/extensão/agricultor foi substituído por um sistema de informação com múltiplas 

conexões e novos atores institucionais. 

As pesquisas em comunicação atêm-se, principalmente, a etapas do processo, tratando geral

mente dos fluxos entre dois atores (e.g. organização-imprensa; organização-empregados; organiza-

ção-usuário da informação) ou a rede de relacionamentos de um ator - no caso da comunicação rural 
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o agricultor costuma ser o pólo central, em torno do qual é estabelecido o sistema. As análises geral

mente abordam a divulgação dos resultados de pesquisa, suas formas, estratégias, adoção pelas orga

nizações agrícolas e a recepção dos meios de comunicação de massa, buscando mudança de compor

tamento, visando a adoção de novas técnicas. Caracterizam-se, principalmente, por discutir processos 

de informação que envolvem o agricultor, analisando validade e resultados obtidos com diferentes 

mecanismos de transmissão de informação, detendo-se no fluxo do tipo emissor-receptor ou gera-

ção-adoção, a partir do interesse do emissor em ver adotadas as informações disponibilizadas. É 

como se entre os laboratórios de pesquisa e o agricultor houvesse apenas mais um elo: meio de comu

nicação, eventos, extensionista, publicações; e, na outra ponta, uma pessoa que precisa ser convencida 

a utilizar a tecnologia. 

Esse tipo de visão ignora as redes de comunicação que fazem parte da estrutura social, que 

incluem uma série de atores visíveis ou não, responsáveis por transportar informação de um ponto a 

outro da rede e, muitas vezes, transformando a informação original em uma nova informação, que 

chegará ao agricultor de forma diferente da originalmente concebida. 

Optou-se, assim, pela análise integral do sistema de informação sobre soja em Mato Grosso, 

identificando-se os atores envolvidos na geração, processos de ligação e obtenção de informações 

sobre tecnologias relacionadas ao cultivo de soja, caracterizando-se seu papel e interesses e descre

vendo como a informação tecnológica flui no sistema. Para isso, parte-se de uma visão sistêmica do 

conjunto de atores que atuam no agronegócio da soja de MT e os fluxos de informação que estabele

cem as ligações entre eles. Levantamento realizado para este trabalho indica a inexistência de estudos 

específicos relacionados à comunicação que tenham como objeto um determinado sistema ou cadeia 

do agronegócio brasileiro. 

No primeiro capítulo deste trabalho, avaliam-se as transformações pelas quais a agricultura 

passou no Brasil e no mundo, e que trouxeram, no âmbito da transferência de inovações agrícolas, uma 

série de novos atores no campo. Entre as mudanças está a relativização do poder dos meios de 

comunicação e da capacidade da extensão rural em intervir no desenvolvimento rural. O tema é trata

do no capítulo seguinte, em que são descritos os modelos hegemônicos de disseminação de inovação 

tecnológica desde a consolidação da agricultura e a história dos atores nele envolvidos. Apresenta-se, 

então, a evolução histórica da ação do Estado como gerador de tecnologia agrícola e de suas estraté

gias para aumentar o uso de práticas mais modernas no campo e como os estudos, no âmbito da 

comunicação rural, o trataram. 
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Essa discussão interfere no capítulo posterior, onde é detalhada a presença do Estado na 

agricultura brasileira, particularmente pela ação da pesquisa e da extensão rural que atuam na tentativa 

de ajudar o agricultor a produzir melhor. Discute-se a lógica das políticas nacionais de informação ao 

agricultor a partir dos modelos e práticas dos serviços oficiais de extensão rural, assistência técnica 

privada e o papel desempenhado pelas organizações de pesquisa na oferta de informação tecnológica. 

A introdução de uma série de novos fatores e atores no ambiente da agricultura exige a compreensão 

das condições específicas de cada região e produto para a transferência de informação aos agriculto

res. Com a análise dos atores, papel, atuação e interesses e da forma como se articulam será possível 

definir ações para estimular o desenvolvimento. 

Após a apresentação das transformações da agricultura, do contexto histórico e de pesquisa 

em que se situa a tese, definem-se o marco conceitual e as estratégias metodológicas adotadas. Ob-

serva-se, também, a existência de três fluxos nas cadeias produtivas: informação, financeiro e de pro

dutos. Apesar disso, as dezenas de estudos consultados somente tratam dos dois últimos. Uma das 

contribuições previstas é originar um método de análise de fluxo de informação em cadeias produtivas. 

Para isto, a pesquisa sobre o fluxo de informação de uma cadeia altamente competitiva, como a de 

soja em Mato Grosso, que já foi tema de diversos estudos nos dois aspectos tradicionais, reveste-se 

de especial interesse para o pesquisador. 

No capítulo 5, são detalhados os procedimentos metodológicos adotados para delimitação, 

coleta, descrição e análise dos dados que incluem exame de documentos, de dados secundários e 

coleta de dados primários, a partir de 55 entrevistas semi-estruturadas com 44 experts na cadeia, 

além de grupo focal com agricultores. A modelagem do sistema e sua descrição levou à realização de 

apresentações de validação dos resultados junto a conhecedores da cadeia produtiva da soja em MT, 

representando Embrapa, Fundação Mato Grosso e Carteira Agrícola do Banco do Brasil. 

No capítulo 6, apresenta-se um resumo dos estudos sobre cadeia produtiva da soja em Mato 

Grosso, área de alta produção no Brasil, mas ainda de enorme potencial agrícola e com vastas áreas 

de produção a ocupar. No capítulo seguinte, com base em revisão de literatura e na pesquisa de 

campo, aborda-se a evolução da presença da soja em Mato Grosso a partir de uma perspectiva de 

ação de atores sociais como instituições privadas, extensão rural, agricultores e poder público. Identi-

ficam-se três etapas históricas no Sistema de Informação Tecnológica (SIT) e os atores intervenientes. 

No capítulo 8, caracteriza-se o SIT da Cadeia Produtiva da Soja em Mato Grosso. São 

apresentados o modelo gráfico, a análise e a descrição do fluxo de informação e do papel e atuação 
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dos atores. As dinâmicas dos processos referentes a recebimento, processamento e distribuição de 

informação de cada ator são discutidas, tratando de características, problemas, condicionantes e 

potencialidades a partir de aspectos como estrutura, uso dos meios, estratégias, políticas, problemas, 

tecnologias e ambiente. Mostra-se como a informação tecnológica flui no sistema e, ao final, apresen-

ta-se propostas para facilitar o fluxo de informação das empresas geradoras de tecnologia para as 

organizações agrícolas e para o sistema como um todo. 

A realização deste trabalho pretende contribuir de duas maneiras para os estudos no âmbito da 

comunicação: 

a) Subsidiar organizações de pesquisa, assistência técnica e de apoio na área agrícola no Esta

do de Mato Grosso para a elaboração de políticas públicas e estratégias de planejamento de comu

nicação e, também, os integrantes da cadeia de soja sobre demandas de informação tecnológica. 

b) Fornecer ferramentas metodológicas e referências que permitam a descrição e análise de 

sistemas complexos de comunicação entre diferentes atores e instituições, em particular em cadeias 

produtivas, de maneira a facilitar aos gestores de unidades produtivas o acesso à informação tecnológica. 
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CAPÍTULO 1 – AS TRANSFORMAÇÕES NA AGRICULTURA 

Historicamente, as noções de rural, campo e agricultura são identificadas por oposição ao 

urbano, às cidades, à indústria; às vezes podem estar relacionadas com baixa produtividade, isolamen

to, produção de subsistência, estrutura eminentemente familiar e até como sinônimo de atraso, subde

senvolvimento. No Brasil, talvez pelo lugar comum de País de contrastes, binômios como agricultura-

indústria, superpopulação-rarefação demográfica, desenvolvimento-subdesenvolvimento, rural-urba-

no ganham abrigo (ver exemplo em DE CICCO, 1973)1 . 

Desde a década de 70, entretanto, essas noções mitificadas têm passado por uma revisão 

fundamentada na transformação estrutural no meio considerado rural. São exemplos a especialização 

agrícola, a transição da agricultura de subsistência para o conceito de negócio agrícola, o surgimento 

de novas atividades e a presença cada vez maior de características antes restritas ao meio urbano, tais 

como novas formas de comunicação, facilidade de transporte e consumo. A mudança faz com que a 

noção espacial de rural tenha que ser pensada por meio de conceitos mais flexíveis e por modos de 

agir que contemplem a diversidade característica de cada uma das regiões onde vivem 52 milhões de 

habitantes em 4.500 municípios (VEIGA, 2002, p. 47). 

Dois exemplos podem ilustrar a nova realidade. Um deles é um novo ator da agricultura, o 

Sebrae. Conhecido por ser uma instituição atuante junto a pequenas e médias empresas do meio 

urbano, desde meados da década de 90, possui programas para capacitação gerencial e tecnológica 

de produtores rurais e empresários agroindustriais. A média anual entre 1996 e 1997 foi de 100 mil 

atendimentos (SOARES, 1998). Outro é Fernando Yokozawa, citado pela Abimilho como o cam

peão nacional de rendimento na produção de milho. Fernando pode ser considerado mais empreende

1 O autor dos exemplos de oposição expressa visão típica do início dos anos 1970 ao concluir seu artigo: “o homem 
do campo precisa ser preservado, em sua cultura, em seu modo de ser brasileiro, pois se ele não é um forte como 
queria Euclides da Cunha, também não é um fraco. É simplesmente o Jéca Tatú que tem suas idéias, como nos 
descreveu Lobato” (DE CICCO, 1973, p.16). 
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dor tecnológico que agricultor. Não possui terras, as arrenda e investe em tecnologia para produzirem 

bem. Mora com os pais em Londrina e não nas áreas rurais que administra (HASSE, 2003, p. 131-132). 

Até a década de 80 ainda era comum, além do agricultor de subsistência, a presença de aven

tureiros, curiosos e especuladores, que, por força do subsídio estatal e do protecionismo obtiveram 

lucro mesmo com pouca capacidade de gerenciar e produzir. Entre as principais mudanças ocorridas 

nessa década está a redução intervencionista do Estado em políticas públicas, como programas de 

suporte, créditos, garantia de preços mínimos, sistema de extensão rural e pesquisa. A partir dos anos 

90 configura-se no ambiente empresarial agrícola uma realidade em que se exige “que o produtor seja 

um administrador rural, um profissional da agricultura dedicado ao ofício e permanentemente atualiza

do em novas tecnologias para modernizar o seu negócio e competir com sucesso. É a lei do mercado: 

competir ou desaparecer” (DALL’AGNOL, 2002, p. 1). 

Uma grande parcela do campo brasileiro articula-se às mudanças econômicas da sociedade e 

evolui em setores transformadores e de serviços no negócio agrícola, com unidades mais produtivas via 

gerenciamento de recursos relacionados a terra, capital e trabalho, e agricultores atuando integrados a 

mercados, fluxos de informação e instituições sociais (JOHNSTON; KILBY, 1977). A especialização 

agrícola se concretiza no emprego de máquinas de maior rendimento, no esforço para gerenciar os 

fatores de produção, no uso de inovações tecnológicas que reduzam custos de produção e aumentem a 

lucratividade e na negociação de matérias-primas a serem transferidas para as indústrias de transforma

ção, exportadores, atacadistas. Diversos autores (GRAZIANO DA SILVA, 1985, 1995, 1998; VEIGA, 

1998, 2002; GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1990; ABRAMOVAY, 1992; GRAZIANO NETO, 

1996; FONSECA JÚNIOR, 2003) mostram como isto ocorreu. Fica caracterizado que o termo rural 

perdeu autonomia, latifúndios se modernizaram, novos agentes sociais surgiram e a unidade agrícola, 

como ator principal da economia agrária deu origem, em muitos casos, a um complexo sistema agroindustrial 

articulando a agricultura e as zonas urbanas, a economia agrícola e a industrial. “Os espaços em que os 

ecossistemas permanecem menos artificializados – isto é, as relações urbano/rurais – não mais correspondem 

à antiquada dicotomia entre a cidade e o campo” (VEIGA, 2002, p. 38). 

Um dos exemplos da complexidade que assumiu a questão rural é exposto por CAMPANHOLA; 

GRAZIANO DA SILVA (2000b; 2000c), que caracterizaram a população residente no meio tradi

cionalmente considerado “rural” no Projeto Rurbano (rural + urbano). Eles identificam redução do 

número de pessoas empregadas em atividades agrícolas e crescimento de outras formas de ocupação. 
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Além disso, notam o aumento da diversificação de atividades agrícolas e não-agrícolas. O meio rural, 

segundo eles, não pode mais ser caracterizado como estritamente agrário. Entre as novas funções e 

tipos de ocupação, identificam: 

a) propiciar lazer a famílias em atividades do tipo pesque-pagues, hotéis-fazenda, chácaras. 

b) dar moradia a um segmento crescente da classe média, em condomínios rurais. 

c) desenvolver atividades de preservação e conservação da natureza. 

d) abrigar um conjunto de profissões tipicamente urbanas. 

Noutro estudo, GRAZIANO DA SILVA (1995) mostra como as cidades absorveram ativida

des típicas das fazendas ao mesmo tempo em que a urbanização do meio rural altera as relações de 

trabalho, inclusive com maior qualificação e tecnificação. Uma das razões da mudança é a consolida

ção da agricultura de cunho empresarial surgida na década de 70, que cria diversificados empregos, 

mesmo para profissionais de origem urbana. 

A noção de “rurbano” também emerge em QUIRINO; GARAGORRY; SOUSA (2002, p. 22-25). 

Dados coletados em 1999 em 145.890 estabelecimentos agrícolas sugerem que limites do antigo meio 

rural e urbano se “esvaem e os valores se fundem”, resultado do acesso amplo a produtos considera

dos indicadores de inserção capitalista, e.g., vídeo-cassete (35,6%), cartão de crédito (43,5%), plano 

de saúde (31,4%), computador (19,9%), antena parabólica (58,4%), telefone celular (28,4%). Cha

mam a atenção para o fato de que antena parabólica e computador estão instalados predominante

mente na casa (possivelmente urbana) do proprietário e não na fazenda. 

GRAZIANO NETO (1996, p. 43-44) informa que a zona rural brasileira, em 1950, abrigava 

quase 70% dos habitantes do País, reduzidos para 25% em 1990, destacando uma industrialização 

tardia e abrupta. A reconfiguração das relações e estrutura do campo “provocou lacunas no conheci

mento da realidade, trazendo deficiências que somente agora começam a ser superadas. (...) Séculos 

de sociedade agrário-tradicional desmoronaram num curto espaço de tempo, enquanto a moderniza

ção tecnológica revolucionava a forma de produção no campo”. Entre as mudanças para as quais 

chama a atenção está o fato de que em muitos casos o latifúndio foi transformado em empresa rural, 

um tipo de fazenda com gestão profissional2 . A capacidade da empresa agrícola de competir no mer

cado deixou de estar na quantidade e qualidade dos recursos naturais e passou a ser encontrada no 

uso de modernas técnicas de produção (DALL’AGNOL, 2002b, p. 41). 

2 “Latifúndio é a grande propriedade improdutiva, baseada nas relações quase feudais de produção, dominada pela 
oligarquia rural. Grande empresa é a propriedade capitalista, com elevada produtividade, baseada no assalariamento 
da mão-de-obra, gerenciada por empresários (...) ambas significam a grande propriedade, que permanece ainda 
dominando o campo, agora sob nova dinâmica” (GRAZIANO NETO, 1996, p.48). 
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Circunstâncias que alteraram a relação urbano-rural exigem interpretação e ações adaptadas à 

nova realidade. O Estado, como indutor do desenvolvimento, afasta-se, abre espaço para a reorgani

zação dos setores mais capacitados e, em muitos casos, estabelece parcerias com produtores e comu

nidades para intervenção localizada. 

GRAZIANO DA SILVA; GROSSI; CAMPANHOLA (2002, p. 39) agrupam três novas 

atividades no campo brasileiro: 

a) agroindústria moderna, baseada em commodities e intimamente ligada às agroindústrias. 

b) conjunto de atividades não-agrícolas, ligadas à moradia, ao lazer e a várias atividades indus

triais e de prestação de serviços. 

C) conjunto de novas atividades agropecuárias, impulsionadas por nichos especiais de mercado. 

A modernização da agricultura está atrelada a uma série de fatores, entre os quais destacamos 

os seguintes: 

a) políticas públicas, que incentivavam a produção tecnificada. 

b) unidades produtivas especializadas. 

c) integração com o sistema industrial-financeiro, que trouxe suporte físico por meio de tratores 

e implementos. 

d) emergência de uma segunda revolução químico-biológica-genética, viabilizada por meio de 

defensivos químicos e sementes. 

e) setor financeiro, com aporte de crédito que antes era oferecido exclusivamente pelo setor 

público. 

f) novas formas de ligação entre o agricultor e as fontes de informação, seja por meio de meios 

físicos como estradas, internet e telefones ou pela facilidade de articulação com atores soci

ais via estes mesmos meios. 

A presença de multinacionais é fortalecida pela economia liberalizante, aberta aos mercados 

internacionais com aquisições, fusões e alianças estratégicas nas empresas (SOUSA; MARQUES; 

CAFFAGNI, 1998). O objetivo das multinacionais é obter aumento em escala industrial, com conse

qüente concentração da indústria. MARQUES; SOUSA (1998, p.216) relatam que, em 1997, se

guindo uma tendência internacional, as quatro maiores empresas de soja eram responsáveis por 43% 
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da capacidade total de esmagamento no Brasil. Nos Estados Unidos as quatro maiores indústrias eram 

responsáveis por 75% do total. Ao avaliar as mudanças promovidas no campo pelo que chama “seto

res hegemônicos do mundo globalizado”, em particular pelo domínio da revolução químico-biológica 

por grandes corporações, SANTOS (2002b, p. 45) alerta que está próximo o dia em que serão 

anunciados “o fim da agricultura que depende da terra, do clima, das estações do ano e até do homem, 

tornando obsoletos, portanto, os agentes até então considerados essenciais à produção agrícola”. 

A Lei de Produção de Cultivares (LPC), estabelecendo pagamento de royalties sobre a venda 

de sementes protegidas, a evolução no campo biotecnológico e as crescentes exigências de eficiência 

fazem com que multinacionais entrem ou ampliem sua participação no mercado, comprando pequenas 

e médias empresas brasileiras, ou formando parcerias, como no caso Embrapa/Monsanto. A inovação 

tecnológica, antes oferecida gratuitamente ao agricultor por empresas públicas de pesquisa, mesmo 

que com dificuldade, passa a ter seu custo embutida na comercialização do produto, remunerado pelo 

mercado e não mais pelo Estado. Ao mesmo tempo, as empresas públicas assumiram a referência da 

competitividade e passaram a desenvolver parcerias e criar mecanismos de interação para identificar 

demandas e transferir tecnologias. 

O novo ambiente econômico e social formado a partir dos anos 80, novos meios de comunica

ção, particularmente internet, questionamento dos resultados obtidos e a preocupação com a 

sustentabilidade dos sistemas agropecuários fez com que houvesse uma redefinição de prioridades, a 

retirada de apoio dos governos e a privatização das atividades de suporte ao campo (ENGEL, 2003). 

A pesquisa agrícola fica, por razões conjunturais e políticas, cada vez mais ligada à industrialização e à 

necessidade de estabelecer parcerias, cooperação e acordos comerciais com os diversos segmentos 

de cada cadeia produtiva (PINAZZA; ALIMANDRO, 1999). 

As empresas públicas de pesquisa passam por processos de reestruturação em que alteram a 

forma de gestão, ampliam a parceria com comunidades locais, instituições, governos e grupos organi

zados de maneira a abranger as necessidades sociais e definir seus objetivos e estratégias, com impli

cações na sua própria sobrevivência. SALLES-FILHO; KAGEYAMA (1998), analisando esta ne

cessidade de reorganização estrutural, a demostram como tendência internacional e afirmam a impor

tância da ligação das instituições com a sociedade via abertura institucional e criação de redes e interfaces, 

que permitam não apenas o aprendizado e a cooperação, mas o entendimento e a internalização de 

demandas (1998, p. 177), exemplo seguido pela Embrapa ao longo dos anos 90 (FLORES; SILVA, 

1992; PORTUGAL; CONTINI, 1998). 

11 



GOODMAN; SORJ; WILKINSON (1990) estudam a dinâmica do sistema agroalimentar e 

mostram forte conexão entre atividade industrial e campo, indicando que a produção agrícola assume 

perfil industrial. O uso de conceitos de apropriação e substituição sugere que a atividade de produção 

rural é apropriada pelo capital industrial via instrumentos de produção como maquinário, sementes, 

fertilizantes e em complexos industriais de produtos. O suporte externo e a integração ofereceram 

condições para a agricultura ser origem de sistema denominado complexos agroindustriais (CAI), 

particularmente a partir dos anos 70. Ao explicar as mudanças na produção agrícola brasileira, 

KAGEYAMA (1996, p. 113-115) sugere três conceitos centrais: 

a) MODERNIZAÇÃO: a base técnica é alterada da produção camponesa artesanal para uma 

agricultura moderna, mecanizada; 

b) INDUSTRIALIZAÇÃO: processo iniciado em meados da década de 60, quando a agricultura 

transforma-se em ramo de produção similar a uma indústria, que compra insumos e produz 

matérias-primas para outros setores e 

c) CAI: Inexiste “a agricultura”. Há complexos agroindustriais. Os CAI vêm dos anos 70, 

resultado da contínua especialização agrícola e dependem de outros setores, particularmen

te políticas de Estado e da dinâmica da indústria. Integram-se ao mesmo tempo em que a 

atividade agrícola se especializa. 

Segundo GRAZIANO DA SILVA (1998, p.32-33), a constituição dos CAI e a industrializa

ção da agricultura são os novos determinantes que alteram as variáveis-chave da dinâmica agrícola: 

“parte significativa da agricultura agora cresce não mais em função dos preços das commodities no 

mercado externo, mas em função das demandas industriais que se estabeleceram sobre a agricultura”. 

Essa estruturação tem vertentes. Uma delas é que organizações, via terceirização, contratações de 

mão-de-obra temporária, parcerias com fornecedores e clientes possuem dificuldades de manter iden

tidade, fronteiras entre o ambiente interno, resultado de tornarem-se cada vez mais sistemas abertos, 

diluídos e com fronteiras difíceis de identificar (CALDAS; WOOD JR., 1997, p. 15-16). No limite, as 

empresas necessitam de algo como a identidade não por natural ou inerente, mas por expressão para 

o mercado, argumentam. 

A dinâmica agrícola aceleradamente incorpora logística, transporte, armazenamento e ativida

des antes típicas do meio urbano modificando o ritmo do desenvolvimento da agricultura e fazendo 
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surgir atores com a finalidade de efetuar transações comerciais, criar e gerir ligações no sistema. O 

surgimento destes atores merece uma consideração especial neste trabalho. Tais modificações são 

resultado das novas funções e processos estabelecidos no meio agrícola e assumem destaque por 

atenderem a demandas naturais provenientes da complexificação das novas relações em um ambiente 

diverso do meio urbano, mas com características tipicamente empresariais. O agricultor, ao adotar 

procedimentos e interesses que o distanciam da agricultura de cunho de subsistência, necessita de 

conhecimentos adicionais para gerenciar a propriedade, acompanhar a produção de maneira constan

te e minuciosa, identificar e negociar insumos, suprimentos e o produto de sua unidade agrícola. Ne

cessita maior capacidade gerencial e informações consistentes, que permitam que tome a decisão 

correta baseada em fontes seguras. 

DIAZ et al. (apud CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 1999, p. 54) apontam mudanças relevan

tes nas unidades agrícolas a partir das transformações da sociedade e de sua própria necessidade de 

adaptação. Lista-se algumas, com base no que foi discutido até agora: 

a) transformações na estrutura e na organização social da produção de alimentos e matéria

prima para setores industriais. 

b) novos atores nos processos de inovação tecnológica agrícola. 

c) mudanças na infra-estrutura tecnológica agrícola. 

d) maior pressão social sobre o desempenho das organizações agrícolas. 

e) queda nos recursos destinados aos serviços públicos de apoio à agricultura. 

f) tendência à privatização do processo de desenvolvimento tecnológico. 

1.1 CONSEQÜÊNCIAS DAS TRANSFORMAÇÕES NO AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

Boa parte da agricultura atual pode ser mais adequadamente entendida tomando-se por base o 

conceito de agribusiness ou agronegócio, uma maneira de perceber a dinâmica da produção desde a 

fabricação dos insumos até o consumo de determinado produto, um complexo que envolve a dinâmica 

e o relacionamento de vários setores. A agricultura, muitas vezes adjetivada como atrasada, tradicio

nal, isolada, tornou-se um setor complexo, envolvendo, influenciando e sendo influenciada por vários 

atores sociais, e mantendo um dinamismo muito específico com setores a montante e a jusante, antes e 

depois da porteira. 
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Antes da porteira (backward linkage), fazem parte do setor fornecedores de insumos como 

sementes, máquinas agrícolas, fertilizantes, defensivos químicos e biológicos, rações, transporte, e 

informações como assistência técnica pública ou privada. Dentro da porteira, fazem parte tecnologias 

do tipo agronômico, como adubação, manejo de culturas, desenvolvimento de sistemas de produção 

animal e agrícola. Depois da colheita (forward linkage), são consideradas questões relacionadas a 

armazenamento, suporte do escoamento do produto, como embalagens, transporte, estudos de mer

cado, agentes financeiros, armazenamento e comércio. Esta relação entre os diversos setores que 

compõem um agronegócio, e entre eles e os ambientes nos quais estão inseridos, exige a compreensão 

de como uma mudança em um dos fatores (ou atores) pode alterar a situação de outros fatores/atores, 

com implicações no próprio sistema (ou agronegócio) ou no ambiente em que ele está inserido. 

Nomes alternativos dados a este complexo sistema caracterizado por incluir todas as cadeias 

produtivas agrícolas são negócio agrícola, complexo agroindustrial, agronegócio ou agribusiness. Estão 

integrados ao processo de transformação de produtos e sobre ele têm influência e até são determinantes 

os ambientes 

a) institucional (cultura, educação, tradição). 

b) organizacional (empresas, entidades de classe, pesquisa e desenvolvimento). 

c) financeiro (mercado, crédito, taxas). 

d) político (legislação). 

Informações sobre técnicas de produção, inovações, concorrentes, tendências de mercado e 

consumo são fundamentais no processo decisório de qualquer agricultor, de qualquer situação econô

mica. Entre os conhecimentos necessários para o gerenciamento da unidade agrícola estão o melhor 

momento de plantio ou colheita, de compra ou de venda, de uso de determinado defensivo, de varie

dades disponíveis, suas vantagens e desvantagens, novas técnicas de plantio, formas de escoamento 

de produtos, sistemas de gerenciamento, perspectivas de políticas agrícolas, juros bancários. As infor

mações não são necessariamente segredo para seus detentores; em geral são consideradas “bens 

públicos” mas, ao longo da história da agricultura nacional, tornaram-se um dos principais pontos de 

estrangulamento do sistema produtivo e decisivas no momento de fazer escolhas. Muitas vezes não 

estão disponíveis ou não são encontradas no momento adequado e, até, por isso, têm seu potencial 

ignorado. 
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Essa nova situação faz com que as empresas de pesquisa participem de uma dinâmica de 

inovação que envolve outras instituições de pesquisa, empresas privadas, entidades de classe, grupos 

organizados que influenciam mais efetivamente a produção da tecnologia, tornando-se parceiros na 

disseminação dos resultados, num processo sinérgico de transferência da tecnologia. A pesquisa deixa 

de ser parte de uma seqüência linear de etapas para se envolver em uma ampla rede de negociações e 

articulações comerciais ou não com uma série de atores (ROCHA FILHO, 2001). 

Ao mesmo tempo em que a extensão rural vê-se obrigada a rever seu papel e opta pela ação 

junto a famílias mais desassistidas, num papel de organização e “empoderamento” (dar poder) do 

agricultor (ABRAMOVAY, 1997), grupos capitalizados geram formas alternativas e autônomas de 

incorporar conhecimento técnico. Agricultores de cadeias mais organizadas estabelecem grupos de 

intercâmbio e aprendizagem, criando alianças com atores do campo e da cidade para sobreviverem e 

evoluírem. As empresas públicas de pesquisa, com o surgimento da biologia molecular e da lei de 

patentes, passam a acentuar a competição com empresas privadas. Grupos de agricultores se organi

zam em fundações com a finalidade de intermediar o processo de oferta de novos produtos gerados 

por empresas públicas. 

A oferta e orientação sobre tecnologia dos agricultores está então relacionada à sua capacida

de organizativa ou de integração com os institutos de pesquisa ou mesmo à prestação de serviços por 

parte de empresas de assistência técnica. Empresas privadas de insumos investem na agricultura, um 

setor cada vez mais capitalizado. Empresas multinacionais passam a ampliar sua oferta de material 

genético. Esta reorganização ainda está ocorrendo, em diferentes bases, em cada produto, com cada 

ator negociando institucionalmente sua forma de participar do sistema, seja na forma de cooperação 

como na de competição. 

A melhor capacitação gerencial e a modernização fazem com que mecanização, ampliação do 

uso de insumos e especialização sejam exigências cada vez mais comuns. Um forte sistema de exten

são rural privada, com aporte financeiro dos agricultores e suas instituições representativas e o surgimento 

de uma série de novos atores relevantes como agroindústrias, consultorias, cooperativas, bancos, 

muitos caracterizados como novas fontes de informação, mudam a estrutura social de boa parte das 

regiões tradicionais agrícolas. Os aspectos relativos à administração da propriedade, incluindo avalia

ção de insumos, gerenciamento administrativo e financeiro e análise de opções de mercado para 

comercialização passam a fazer parte da agenda diária dos agricultores. 
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Em instituições de pesquisa como a Embrapa, a noção de cadeia produtiva passa a ser central 

no gerenciamento. O referencial de análise não é mais a produção dentro de uma propriedade, “mas a 

conformação e as tendências de toda a cadeia produtiva em que este dado sistema de produção se 

insere” (PORTUGAL; CONTINI, 1998, p. 125). A partir desta percepção, a Embrapa passa a enfatizar 

a atuação com todos os segmentos da sociedade. Essa mudança amplia seu contato com agroindústrias, 

políticos, consumidores e outros envolvidos nas cadeias produtivas do negócio agrícola, o que exige a 

formalização de novos ambientes de comunicação, com o uso de sistemas de informação e estratégias 

de relacionamento baseadas em acordos com os diversos atores que interferem nas diferentes etapas 

das cadeias produtivas. 

As transformações de natureza social e econômica na agricultura implicam mudanças também 

nos processos de comunicação envolvendo informação tecnológica gerada de instituições públicas de 

pesquisa para as unidades produtivas do agronegócio. A nova configuração da agricultura faz com 

que, ao fim do século XX, modelos hegemônicos de transferência de tecnologia estabelecidos lenta

mente desde o século anterior sejam substituídos por novos fluxos envolvendo atores sociais emergen

tes, particularmente na área privada e ação local para busca de soluções adaptadas às diferentes 

realidades. Nos dois próximos capítulos será exposto como isto ocorreu e suas implicações nos pro

cessos envolvendo comunicação. 
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CAPÍTULO 2 – MODELOS DE TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO PARA O 

AGRICULTOR: CASO BRASILEIRO 

Conhecer os modelos hegemônicos de disseminação de inovação tecnológica e a história dos 

atores nele envolvidos ajuda a entender as circunstâncias que levaram a um novo modelo de articula

ção da tecnologia com a agricultura e como se estruturou no espaço agrícola no Brasil. Neste capítulo 

apresenta-se a evolução e estratégias do Estado como gerador de tecnologia agrícola para aumentar o 

uso de práticas mais modernas no campo, assim como os estudos no âmbito da comunicação rural o 

trataram. Discute-se o tema a partir de sua caracterização em quatro fases históricas: 

a) DISSEMINAÇÃO por meios de comunicação de massa; 

b) DIFUSIONISMO, com estratégias persuasivas para aumento da produtividade; 

c) ESTRUTURALISMO, que questiona o funcionalismo e critica a estrutura social imposta ao agri

cultor; 

d) PLURALISMO. As mudanças estruturais na agricultura ocorridas em anos recentes formaram 

uma nova configuração rural, mais pluralista e que trouxe novos atores ao campo, relativizando 

o poder dos meios de comunicação e enfraquecendo a Extensão rural. Há estímulo à parti

cipação, diálogo, busca de soluções locais e ação ao longo de toda cadeia produtiva, numa 

ótica pluralista de alternativas. É identificada com a descrença em alternativas genéricas ou 

universais para enfrentamento dos problemas agrícolas e, também, causa e conseqüência de 

uma série de novos atores sociais com ações diversificadas que passam a interferir no am

biente agrícola. Dois eixos se estabelecem nesta etapa: estímulo ao envolvimento comunitá

rio nas soluções, particularmente das populações mais desassistidas, e concepção de agri

cultura como negócio. 
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2.1 DISSEMINAÇÃO PELA IMPRENSA 

A idéia de modernização do campo por meio da difusão de informações agrícolas está na raiz 

da divulgação científica brasileira e pode ser considerada anterior à própria produção da ciência no 

País. Entre 1798 e 1800, Hipólito da Costa, fundador do primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense 

(1808-1822), visita os Estados Unidos orientado pelo governo de Portugal para fazer levantamento 

de práticas e inovações agrícolas, com o objetivo de avaliar sua possível utilização na então colônia 

(MARQUES DE MELO, 2001, p.131). Hipólito da Costa manteve reunião com o presidente John 

Adams, visitou laboratórios de pesquisa e campos experimentais, recolhendo sementes e folhetos. 

Seus relatos de viagem e descrições de cunho científico, entretanto, permaneceram inéditos nos arqui

vos públicos até 1955. MARQUES DE MELO (2001) considera tais relatos os primeiros no âmbito 

do jornalismo científico brasileiro, mesmo sem possuírem a característica de difusão pública. Muitas 

das informações seriam utilizadas no Correio Braziliense com objetivo “claramente modernizante (...) 

um tipo de jornalismo enciclopédico e pragmático, com pretensões de natureza civilizatória” (MAR

QUES DE MELO, 2001, p.129). 

Na segunda metade do Século XIX, revistas especializadas, textos na imprensa, manuais, 

exposições, bibliotecas ajudam a estabelecer o marco original da ciência e sua divulgação no Brasil 

(MOREIRA; MASSARANI, 2002). Artigos, notas e textos jornalísticos sobre culturas do algodão, 

borracha, cana e indústrias extrativas (VIEIRA, 1958) tornam-se relativamente comuns. A Idade 

d’Ouro do Brasil, o primeiro jornal baiano, aborda técnicas agrícolas e estimula “nossos compatriotas 

para se esmerarem na perfeição deste ramo” (ALMEIDA, 1994, p.143). Métodos de produção 

incipientes, muitos produtores recém-chegados da Europa e a existência de áreas de produção recém

abertas estimulam a oferta deste tipo de informação. A agricultura é força econômica superior e inte

ressa ao leitor de gazetas. 

No âmbito da divulgação governamental, em 1869, o Imperador Dom Pedro II lança a Revis

ta do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura – IIFA, e assina seu primeiro editorial 

(FERREIRA, 1989, p.4). A revista publica artigos econômicos, de negócios e informações gerais, 

defendendo a utilização da ciência para melhorar a produção agrícola. SOUSA (1993, p.26) a classi

fica como inovadora para os padrões técnico-científicos do País. Outro destaque é A Lavoura, da 

Sociedade Nacional de Agricultura, entidade criada em 1887, que mantém campos experimentais de 

produção (SOUSA, 1993, p.28). A partir de 1899, no Estado de São Paulo, circulam boletins, folhe
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tos e publicações para agricultores (BORDENAVE, 1983, p.23), primeira prática sistemática planeja

da de instituição pública para levar informações ao agricultor. Em 1908, a revista O Immigrante, da 

Secretaria de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, é editada em seis línguas e orienta 

imigrantes sobre como ocupar terras e produzir, caracterizando o interesse do Estado brasileiro em 

disseminar informação tecnológica, papel que assumiria com maior vigor no fim da década de 40. 

Ao longo do século XX, a divulgação de informações sobre práticas agrícolas mereceu aten

ção do Ministério da Agricultura, por meio da imprensa, e também por folhetos e revistas, no que era 

chamado de propaganda agrícola (VIEIRA, 1958). DUARTE (2003, p. 82) relata que a prática de 

distribuição de material para veiculação gratuita na imprensa nasce, no Brasil, de forma institucionalizada, 

no âmbito agrícola, em 1909, no governo do presidente Nilo Peçanha. No surgimento do rádio, a 

informação agrícola também está presente. A rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de Edgard Roquette-

Pinto, a primeira emissora a transmitir regularmente no Brasil, logo após um curto período experimen

tal, implanta o jornalismo radiofônico e um dos temas freqüentes são informações sobre agricultura 

(FERRARETO, 2001, p.101). Em 1936, iniciativa da Secretaria da Agricultura de MG, é criada a 

emissora governamental Inconfidência. O programa pioneiro, “Meia-Hora do Fazendeiro”, receberia 

25 mil cartas em seus primeiros três anos de transmissão (FERRARETO, 2001, p.104).  O esforço na 

disseminação de informações agrícolas, entretanto, somente é organizado de modo amplo a partir da 

década de 40, com o surgimento do Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, que 

distribuía material para rádios e jornais, produzindo para o cinema, programas e boletins próprios 

(BORDENAVE, 1983, p. 24). 

A comunicação de massa é identificada, particularmente após a Segunda Guerra Mundial 

como variável fundamental no processo de modernização da sociedade ao orientar o agricultor, numa 

abordagem desenvolvimentista de cima para baixo, de caminho único (one-way flow) como referem-

se SINGHAL; STHAPITANONDA (1996). Segundo a lógica quantitativa da Unesco, para deixar o 

subdesenvolvimento, “era preciso dispor para cada centena de habitantes, pelo menos, dez exempla

res de jornais, cinco aparelhos de rádio, dois televisores e dois lugares de sala de cinema” (MATTELART, 

1994, p.177). Neste período, os meios de comunicação assumem função instrumental para disseminar 

informações e orientar o agricultor, muitas vezes com apoio de escolas agrícolas. Jornais, rádio e 

cinema rompem a distância geográfica entre as fontes de informação nos núcleos urbanos e agriculto

res isolados em propriedades rurais. 

19 



Até aquele momento, o sistema de informação agrícola brasileiro possuía quatro atores sociais 

definidos: 

a) GOVERNO (Ministério da Agricultura e secretarias de Agricultura) �dissemina informações 

sobre época de plantio, pragas, condições climáticas; 

b) MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA � repassam informações e atingem agricultores que pos

suem acesso do rádio, jornais e cinemas; 

c) LIDERANÇAS LOCAIS � estabelecem papel de ligação (em muitos casos, padres cumpriam a 

função); 

d) AGRICULTOR � interessado e possível usuário das informações. 

Nos anos 50, particularmente em São Paulo, acentuam-se a modernização e a urbanização, 

exigindo aumento da produção agrícola. Modifica-se a base técnica da agricultura, dada a necessida

de de incorporar tecnologia, mecanizar e adubar quimicamente. A transferência de tecnologia para o 

campo torna-se imperativa e surge o difusionismo como alternativa considerada eficiente para ampliar 

a produção agrícola via modernização. 

2.2 DIFUSIONISMO: ADOTAR TECNOLOGIA COMO SOLUÇÃO 

A transferência de tecnologia das organizações de pesquisa para as unidades de produção 

agrícola é questão recorrente em Comunicação e Sociologia Rural. O conceito mais citado é o de 

difusão, “processo pelo qual uma inovação é comunicada através de certos canais ao longo do tempo 

entre os membros de um sistema social. É um tipo especial de comunicação, em que as mensagens são 

relacionadas a novas idéias” (ROGERS, 1995, p.5). Seu objetivo é reduzir o tempo entre a geração 

de uma tecnologia e sua adoção. 

Rogers é didático e detalhista ao apresentar, nos anos 60, um conjunto de elementos explicativos 

para o funcionamento dos processos de informação e adoção de tecnologia, oferecendo suporte teó

rico, nomenclatura, tipologia e influencia organismos públicos de todo o mundo, não apenas na área 

rural, mas também em educação e saúde, particularmente, em países subdesenvolvidos. Os conceitos 

de Rogers dão início ao que se convencionou chamar de difusionismo, cujo objetivo inicial é a moder

nização do campo por meio de um processo linear que começa na pesquisa, passa pela extensão e 

termina na adoção de tecnologia pelo agricultor. A informação agrícola é utilizada a partir das técnicas 
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de formação de opinião pública e propaganda (LERNER; SCHRAMM, 1973), enviadas por meios 

de comunicação de massa com o acréscimo estratégico da intermediação de atores de confiança dos 

agricultores, geralmente extensionistas, utilizando o fluxo de “dois passos” (two-step flow), com as 

lideranças locais repassando as informações fornecidas pelas agências de desenvolvimento ou mídia 

de massa (ROGERS, 1995). A lógica é bastante diferente da sugerida por BORDENAVE (1977, p. 

32) que afirma, enfatizando o papel educativo, que a primeira contribuição da comunicação para o 

desenvolvimento deve ser a conscientização e a segunda, oferecer alternativas de solução e mostrar 

vantagens e desvantagens de cada uma. Ou seja, em vez de induzir, a comunicação deve ser utilizada 

para educar e informar o agricultor, apoiando-o na tomada de decisões. 

De acordo com o objetivo, agência e região, são utilizados diversos canais de comunicação, 

separadamente ou em conjunto, para ajudar o agricultor a tomar consciência da necessidade de mudar 

procedimentos e produzir melhor: reuniões, dias-de-campo, programas de rádio, jornais, revistas e 

cadernos agrícolas, ações dirigidas a filhos e esposas, estímulo à ação de líderes de opinião e vizinhos, 

treinamento, visitas, grupos de mutirão, de parentesco, grupos e líderes informais. A comunicação 

conseguiria produzir mudança nas idéias, atitudes e comportamentos da população. 

O surgimento de literatura sobre difusão de tecnologia para a agricultura foi centro dos estudos 

da ascendente área de Comunicação Rural. A percepção da comunicação relacionou-a ao suporte 

para o desenvolvimento do meio rural, tido como uma etapa a ser alcançada, por meio de um processo 

evolutivo, universal, neutro, mensurável e necessariamente positivo, a ser obtido por transferência de 

informes e tecnologias das sociedades ou setores mais avançados para os mais atrasados. 

Na utopia modernizadora, “desenvolvimento não é visto como processo, mas como produto a 

ser entregue” (LOUW, 1995, p. 62). Estruturas evoluídas são países mais desenvolvidos. Adota-se a 

noção de centros modernos em contraste ao meio rural e pesquisadores e extensionistas que dispõem 

de tecnologias e soluções a serem utilizadas por agricultores desprovidos de conhecimento. FAIR; 

SHAH (1997, p. 3) explicam como começou a era do desenvolvimento: “No dia 20 de janeiro de 

1949, o presidente dos EUA, Harry S. Truman anunciou a formação de políticas que buscavam trazer 

benefícios e avanços da ciência ocidental, tecnologia e progresso então disponível para as áreas sub

desenvolvidas do mundo”. Até aquele momento, a palavra subdesenvolvimento não fazia parte da 

literatura. 
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A comunicação para o desenvolvimento, entendida na perspectiva do repasse de informações 

via mídia e de educação, é o instrumento para conseguir a mudança dos sistemas sociais agrários. A 

teoria difusionista busca formas de adoção e aceitação, por parte do receptor, de idéias e técnicas com 

o objetivo de promover a mudança social das classes menos favorecidas ou “atrasadas” para que se 

incorporem ao mercado. 

Fundamentados em referências estrangeiras surgem no Brasil estudos sociológicos de cunho 

quantitativo sobre correlação entre adoção e uso de tecnologias por determinados tipos de agriculto

res e o impacto de variáveis como influência de vizinhos e extensionistas, linguagem, compreensão, 

exposição e acesso aos meios de comunicação, nível de educação formal, idade, grau de 

cosmopolitismo3 . O objetivo é identificar como estimular o agricultor a subir uma escada, que o levaria 

do primeiro degrau, de “atrasado”, ao último, tornando-se “moderno”. A persuasão conduziria à mo

dernização da agricultura. O otimismo foi extremo e a década de 60 tornou-se a época de ouro da 

comunicação agrícola (BUDGE, 1986). 

O agricultor, na perspectiva difusionista, é classificado por agências de desenvolvimento e 

serviços de extensão rural como, por exemplo, “conservador”, “resistente”, “refratário”. As etapas 

típicas do processo são “conhecimento, interesse, avaliação, experiência e adoção” (BERTRAND, 

1973, p.457) e um dos principais focos na pesquisa da área é, justamente, determinar fatores que 

influenciam a difusão de tecnologia e sua adoção (MACEDO, 1997). A literatura, que tenta identificar 

os determinantes do uso de tecnologia, sugere extensão rural, educação e acesso à mídia como 

variáveis mais significativas que afetam o acesso à informação (CONCEIÇÃO; ARAÚJO; CONCEI

ÇÃO, 2001). 

O modelo tem menos preocupação com as reais necessidades do agricultor e seu contexto e 

mais com um impulso indireto ao mercado de inovações tecnológicas e adubos, máquinas e implementos 

agrícolas4 . Não considera, por exemplo, aspectos estruturais, como cultura, nível educacional, dispo

3 MARQUES DE MELO (1978) traz inventário de 235 estudos sobre Comunicação Rural no Brasil com teses, relatos 
de pesquisa e artigos relacionados à comunicação e difusão de inovações. Além da referência bibliográfica completa, 
o resumo da maior parte dos relatos ajuda a entender a característica difusionista dos trabalhos no período. 

4 WALKER et al. (1997, p.17) categorizam a disseminação de informação pelos centros de pesquisa em três grupos 
não excludentes: a) saídas físicas, que incluem produtos químicos, maquinário; b) pacotes tecnológicos que são 
conjuntos de procedimentos e c) materiais “pronto para usar” em condições específicas de produção que requerem 
pouco conhecimento e habilidade, quando o agricultor obtém informações que permitem o gerenciamento e seu 
próprio processo particular de tomada de decisão. 
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nibilidade financeira e outras limitações existentes particularmente em países subdesenvolvidos. Trata 

a modernização do ponto de vista das organizações geradoras de tecnologia, sejam institutos públicos 

de pesquisa como indústrias de insumos. 

Administrar processos informativos é tarefa essencial por fazer chegar ao agricultor novidades 

tecnológicas, que o tornariam parte do mercado de consumo, principalmente das empresas de produ

tos químicos e equipamentos. Desenvolvimento, sob esse ângulo, é ser modernizado tecnologicamente. 

É útil, aqui, para comparação, citar uma definição atualizada de desenvolvimento, formulada por VEIGA 

(1998, p.159), que também reconhece as dificuldades de implementá-lo: “processo sistêmico median

te o qual uma economia consegue simultaneamente crescer, reduzir desigualdades sociais e preservar 

o ambiente. Fácil de falar, difícil de conseguir”. 

O problema amplia-se com a pressão de instituições governamentais que atuam na suposição 

de que conhecem as necessidades do agricultor e buscam convencê-los (via propaganda ou pressão 

no condicionamento de liberação de crédito) a mudar procedimentos, muitas vezes, baseados em 

tradições familiares, experiências e crenças. 

Na crítica de BORDENAVE (1979) é possível obter princípios associados à noção de infor

mação rural nesse período: 

a) resistência dos agricultores devia ser enfrentada com motivações de todos os tipos; 

b) foco na mensagem e não no homem; 

C) liderança e pressão de grupos seriam aproveitadas; 

d) adoção de inovações era boa em si mesmo; 

e) capacidade própria e saber popular dos agricultores não eram considerados; 

f) princípio da produtividade é referência; 

g) tecnologia difundida era adequada para médios e grandes produtores – mas também reco

mendada, persuasivamente, para os de baixa renda; 

h) a organização em grupos como instrumento de persuasão e não organização. 

No final dos anos 60, surgem duas discussões sobre políticas direcionadas ao agricultor: 
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a) questionamento da forma de relacionamento com o agricultor. Ao vivenciar a extensão rural 

no Chile, em 1968, o educador brasileiro Paulo Freire demonstra que agricultores eram 

tratados como objetos, sem alternativas de diálogo ou participação. Freire questiona o ter

mo Extensão por sua relação significativa com “transmissão, entrega, doação, messianismo, 

mecanicismo, invasão cultural, manipulação” (FREIRE, 1979, p. 22), propondo diálogo e 

não persuasão. A análise de Paulo Freire teve ampla repercussão na América Latina e deu 

início à sucessivas reavaliações dos estudos em Comunicação Rural. 

b) questionamento do modelo geral de indução de inovações, o difusionismo e sua viabilidade 

para países do Terceiro Mundo. Durante a fase difusionista projetos e teóricos em comunica

ção debruçavam-se em questões como a feita por BERTRAND (1973, p. 449): “Que tipos ou 

combinações de fontes informativas são mais eficientes, para que tipos de inovações e em que 

estágios do processo de difusão?” ou as exemplificadas por MARQUES DE MELO (1998, 

p. 214): “como introduzir mais rapidamente nova tecnologia na agricultura? Como convencer 

os indivíduos a aceitarem novas idéias e práticas agrícolas?” Discutindo o problema, BUDGE 

(1986, p. 26) formula uma pergunta que sugere apropriada para uma mudança de perspectiva: 

“quais são as conseqüências sociais de um processo de difusão que opera tal como prevê o 

modelo?” Ela faz parte de uma discussão que tenta entender os motivos pelos quais, apesar do 

esforço, não há desenvolvimento social no campo. Não haveria como a comunicação resolver 

o problema do desenvolvimento sem mudanças conjunturais. 

Os dois focos de discussão geraram um conjunto de questionamentos que podem ser agrupa

dos dentro de uma crítica estrutural ampla. 

2.3 ESTRUTURALISMO: A ARTICULAÇÃO TEÓRICA PARA EXPLICAR O FRACASSO 

O modelo difusionista fracassou nos países subdesenvolvidos, constatava a FAO, já em 1971 

(MOLINA FILHO, 1989, p. 106). Embora existissem críticas anteriores nos Estados Unidos (FON

SECA JÚNIOR, 2003, p. 97), o modelo apenas foi questionado no Brasil na década de 70 devido 

aos contínuos insucessos na agricultura, que permanecia subdesenvolvida. O julgamento foi focado em 

aspectos relativos à superestrutura pela qual o agricultor era envolvido como sistema político autoritá

rio, meios de comunicação controlados pela estrutura social dominante, crédito de pouco acesso a 
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agricultores menos capitalizados, concentração de terra, educação ineficiente, valorização do uso de 

insumos fornecidos por multinacionais, falta de participação do agricultor no processo de pesquisa. 

Contribuições críticas amplas ajudam a subsidiar a discussão. O “Relatório Meadows”, de 

1972, coordenado por Dennis Meadows, origina o livro “Os limites do crescimento” e debate mundial 

sobre os riscos gerados pela industrialização, crescimento populacional e conseqüências no meio am

biente e a manutenção da qualidade de vida no planeta. No mesmo ano, a Conferência de Estocolmo 

discute a responsabilidade dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos nas questões ambientais e 

fica claro que são necessárias ações globais para manutenção de padrões adequados de qualidade de 

vida em todo planeta. A incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável5  nas agências inter

nacionais subsidia parte das críticas, embora haja impasses quanto ao conceito e operação do novo 

paradigma e, até mesmo, na noção de agricultura sustentável (DUARTE, 2000). 

Neste período começa a ser questionada a chamada Revolução Verde, implantada nos anos 

60, em países como México, Estados Unidos e Filipinas. O termo caracteriza a renovação genética da 

agricultura com o surgimento de grande número de variedades com alta sensibilidade positiva à fertili

zantes e condições específicas. Cientistas americanos conseguiram, por hibridização, variedades mais 

produtivas de cereais, que exigem a combinação de mecanização, bons solos, irrigação, adubos e 

defensivos a partir de pacotes tecnológicos com insumos, procedimentos e técnicas específicas. A 

crítica a essa revolução destaca menos as vantagens produtivas do que o impacto social na concentra

ção fundiária e de renda, desigualdade, movimentos migratórios em direção aos centros urbanos e 

efeitos ambientais causados por uso intensivo de produtos químicos, especialização da produção em 

monoculturas e expansão indiscriminada da fronteira agrícola. 

Uma das contribuições posteriores de maior repercussão foi o chamado “Relatório MacBride” 

(UNESCO, 1983), que prega equilíbrio nos fluxos de comunicação entre países subdesenvolvidos e 

desenvolvidos, soberania cultural e acesso popular aos meios de comunicação. Na perspectiva latino-

americana, a noção de dependência, oferecida por autores como FURTADO (1974), trata da desigual

dade do intercâmbio comercial entre países, com subdesenvolvidos condicionados ao sucesso e interes

ses comerciais e econômicos dos desenvolvidos. O chamado “jornalismo de desenvolvimento” (SHAH, 

5 Desenvolvimento sustentável é empregado a partir da noção de que o crescimento é contraditório, que pode ser, ao 
mesmo tempo, problema e solução. A noção mais comum de desenvolvimento sustentável é a do uso dos recursos 
naturais de maneira a garantir as necessidades das gerações futuras (Ver mais em ALENCAR, 2000). 
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1996), com o papel de realizar um jornalismo independente, focado também em questões sociais, cultu

rais e políticas relacionadas ao desenvolvimento, pode ser incluído nesta nova conscientização. 

Dedica-se atenção à estrutura global da qual fazem parte as condições políticas e sócio-eco-

nômicas locais. Para resolver o impasse, são criados termos como ecodesenvolvimento, co-desenvol-

vimento, cooperação descentralizada, desenvolvimento rural integrado e desenvolvimento sustentável 

(MATTELART, 1994, p.194). 

Desenvolvimento, nessa visão, passa por uma estratégia global de enfrentamento do sistema de 

modo a se obter alterações nas estruturas social, econômica, política e cultural, tornando o agricultor 

sujeito de sua própria ação, como propunha Paulo Freire. O aumento da produção agrícola não era 

suficiente para o desenvolvimento rural, assim como a própria noção de desenvolvimento teria que ser 

revista. Esta crítica disseminou-se a partir da contribuição acadêmica fornecida pela sociologia rural e 

por teóricos da comunicação na América Latina. No Brasil, são ampliadas pesquisas a partir de cursos 

de pós-graduação e surge importante literatura na área e com o apoio de entidades como Intercom e 

instituições como a Embrapa. 

Além da análise global, que tenta integrar as diferentes questões relacionadas ao desenvolvi

mento (ou falta dele) na América Latina, há críticos, também, dos próprios métodos específicos da 

extensão, que se fundamentam nas conclusões e reflexões de Paulo Freire e seu trabalho no Chile. 

Entre os autores de destaque neste período estão Michel Thiollent, Luis Ramiro Beltrán, Juan Diaz 

Bordenave e Luiz Beltrão. 

A linha macroteórica estruturalista articula “instâncias econômicas, políticas e culturais presen

tes nas estruturas comunicacionais” (OLIVEIRA, 1988, p. 46). Entre as avaliações do modelo de 

modernização do campo está sua vinculação ao sistema capitalista internacional, em particular 

multinacionais, o apoio em grandes agricultores, corporações e agroindústrias e o fato de ser indutivo 

com visão exógena aos possíveis beneficiários. A geração da tecnologia estava mais relacionada às 

questões de pesquisa do que demandas de agricultores, e, por conseqüência, ao viés produtivo da 

mudança tecnológica em contraposição ao desenvolvimento sustentado local. 

BORDENAVE (1983, p.38-39) afirma que modelos difusionistas e pacotes tecnológicos ne

cessitam da ação do Estado e que este é dominado por agricultores comerciais e empresas agrícolas, 

que teriam maior capacidade de articulação política e administrativa para fazer valer seus interesses. A 

extensão rural, ao incentivar o uso de pacotes tecnológicos, torna-se braço do sistema bancário, que 
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fornece recursos para investimentos financeiros nas propriedades (ver críticas também em SCHNEIDER, 

1997; MACEDO, 1997). 

Se, conforme GRAZIANO DA SILVA (1995), a sociedade agrícola brasileira havia, ao longo 

de sua história, caracterizado-se por dois tipos de propriedade, a latifundiária tornada capitalista e a de 

caráter camponês-familiar, a extensão rural, cuja proposta conceitual era atuar junto a segunda, na 

prática, foi instrumentalizada para servir aos primeiros. 

Na revisão de sua obra clássica, ROGERS (1995) manteve a lógica funcionalista em todos os 

conceitos e estratégias, mas incluiu uma discussão sobre peculiaridades dos países subdesenvolvidos, 

identificando questões estruturais como influentes no processo de acesso e adoção à tecnologia: “Po

der, riqueza econômica e informação, normalmente estão concentradas em algumas mãos, e este as

pecto de estrutura social não só afeta a natureza da difusão de uma inovação, mas também quem 

obtém vantagens e desvantagens de tal mudança tecnológica. O modelo de difusão clássico foi conce

bido em condições socioculturais que eram substancialmente diferentes daquelas da América Lati

na…” (ROGERS, 1995, p. 128). A obra de Rogers não é despida de valor. O problema foi que os 

pressupostos foram adotados sem análise suficiente e adaptações à realidade local. Outra disfunção é 

identificada por MARQUES DE MELO (1998, p. 243), ao afirmar que a maioria das pesquisas 

focalizou indivíduos como unidades de análise, ignorando a importância das relações de comunicação. 

Mesmo com eventuais falhas, a mudança tecnológica foi incorporada por empresários mais 

capitalizados, tornando possível a expansão da agricultura e aumento da produtividade, com impor

tante contribuição para a economia do país (DIAS; BACHA, 1998). Entre 1970 e 1985, o progresso 

tecnológico da agricultura brasileira e o conjunto de políticas públicas que incluíram crédito, subsídios, 

introdução de tecnologias via modernização e uso das técnicas difusionistas criaram as bases para um 

setor agrícola moderno e importante. BARBOSA (1986, p.153) faz crítica ao uso da comunicação 

com o fim intervencionista e instrumental da Comunicação Rural no Brasil, mas assim analisa os resul

tados: 

Seria ingênuo classificar como fracassada a larga aplicação das teori

as de mudança social dirigida e, entre elas, as teorias difusionistas, apoiadas 

nos estudos de comunicação social. Elas foram eficientes, competentes e 

eficazes, do ponto de vista da lógica do capital. Um dado irrefutável é que, já 

na década de 70, a economia brasileira e, especificamente, o setor rural es
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tavam perfeitamente integrados ao circuito do mercado internacional (...) atre

lada ao progresso capitalista de produção, a agricultura pôde responder sa

tisfatoriamente por duas demandas específicas: a transferência de renda, para 

sustentar o desenvolvimento urbano; atender à demanda dos produtos ex

portáveis, para o mercado internacional, além de outras. 

Críticas estruturais ao desenvolvimento da agricultura são insuficientes ao esbarrar na falta de 

soluções para as práticas da ação comunicativa no campo. Pródiga em observações teóricas, criam 

impasses ao não apresentarem soluções explícitas que rompam com a própria estrutura denunciada e 

permitam ação eficiente junto ao homem do campo. OLIVEIRA (1988, p. 46) afirma que a vertente 

estrutural critica adequadamente o difusionismo, mas a ideologização das premissas é mais doutrinária 

do que científica e não oferece alternativas práticas para os problemas. Ao analisar o que chamou de 

“interlúdio teoricista”, BUDGE (1986, p. 28) trata a fase como privilégio do teórico: “aparatos ideoló

gicos, modos de produção, dominação e hegemonia, estruturas e mais estruturas, discursos sobre o 

discurso dominante (...) tudo era pré-requisito para o estudo da comunicação. Quem sabe, no paro

xismo, isso era em si a comunicação”. A crítica a ação no campo teria conduzido, segundo ele, a um 

afastamento entre teoria e realidade. 

FADUL (1989) elabora juízo similar, destacando que pesquisadores em comunicação da Amé

rica Latina estariam mais interessados em críticas amplas do que na cultura popular ou produtos espe

cíficos da indústria cultural. Os debates avançam sem garantir alternativas viáveis para o estabeleci

mento de relações entre comunicação e desenvolvimento. Um dos motivos talvez seja o problema 

identificado por FETT (1993, p. 46) sobre a pesquisa na área: “em muitos casos, as conclusões 

parecem ser geradas mais pela posição política e filosófica do autor do que pela evidência coletada no 

desenrolar do estudo”. 

2.4 PLURALISMO 

Enquanto a avaliação estruturalista condena os alicerces do modelo, sujeitos do desenvolvi

mento buscam alternativas para enfrentar o isolamento e a falta de alternativas adequadas proporcio

nadas pelo Estado. Movimentos populares e grupos como indígenas, agricultores sem-terra, trabalha

dores e consumidores se legitimam como atores sociais e estabelecem mecanismos de pressão. PE

REIRA; BONILLA; BENAVIDES (1998, p. 131) avaliam que a comunicação para o desenvolvi
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mento é substituída pelo que chamam comunicação alternativa, que “tomou a bandeira da esperança – 

e a utopia – da comunicação horizontal e participativa, delineada alguns anos antes”. Passou, então, de 

uma discussão sobre políticas nacionais para “um nível micro de intervenção no cotidiano, no local e no 

comunitário”. Um dos principais exemplos práticos são os processos cognitivos envolvendo conheci

mento e uso de tecnologia em propostas como as discussões de Michel Thiollent sobre pesquisa-ação 

e pesquisa-participante e que apresentaram potencial crítico e vantagens quanto à participação dos 

envolvidos, mas também encontraram “uma série de dificuldades institucionais que prejudicam a sua 

continuidade, a sistematização de seus resultados e a efetividade de seu uso pelos interessados. Além 

disso, tais propostas ficam expostas a riscos de espontaneísmo, populismo ou outros tipos de dema

gogia” (THIOLLENT, 1988, p. 27). 

Levantamento dos princípios do paradigma alternativo do desenvolvimento feito por 

SINGHAL; STHAPITANONDA (1996) mostra que, apesar das diversas abordagens que recebeu 

ao redor do mundo, existem orientações comuns. Elas podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

a) Desenvolvimento deve ser orientado às necessidades da população. 

b) Desenvolvimento deve ser endógeno, se basear no coração da sociedade e expressar a 

criatividade e igualdade do povo. 

c) Desenvolvimento deve promover a participação popular em todos os níveis. 

d) Desenvolvimento deve promover auto-suficiência e dignidade na sociedade. 

e) Projetos de desenvolvimento devem promover acesso igualitário ao desenvolvimento e re

cursos naturais e serem sensíveis ao sistema ecológico local. 

f) Cultura local, valores e normas devem ser considerados adequadamente. 

g) Programas de desenvolvimento devem integrar sistemas tradicionais e modernos. 

Mudar seria “empoderar”, significando investir o agricultor de poder para tomar decisões a 

partir do conhecimento das possibilidades e riscos de cada ação. É uma tendência mundial e pode ter 

vários nomes: desenvolvimento participativo de tecnologias, agricultores em primeiro lugar, extensão 

da terceira geração ou facilitação de processos locais (CRISTÓVÃO, 1995). Simultaneamente, pes

quisadores discutem macroteorias e uma comunicação alternativa popular emerge no campo. Deste 

modo, “as preocupações teóricas em comunicação por um lado, e as práticas de comunicação popu

lar por outro, marcharam durante tempos por caminhos divergentes” (BUDGE, 1986, p. 30). 
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Um exemplo da ênfase na organização popular, incentivando a participação de todos os envol

vidos surge no “1o Seminário Latino-americano de Comunicação Participatória”, organizado em Qui

to, 1978, pelo Ciespal. No encerramento, os participantes fazem violenta crítica aos meios de comu

nicação de massa, considerados “nefastos” às classes subalternas, numa argumentação típica do pe

ríodo estruturalista, mas também propõem como alternativa a busca de meios que envolvam as comu

nidades interessadas (OLIVEIRA, 1988, p. 37). Ou seja, contra o problema das estruturas, ação 

local. 

A noção de desenvolvimento como etapa a ser alcançada é superada pela de que é um proces

so permanente, com ênfase na dimensão humana e relacionado à capacidade do sistema social de 

suprir suas próprias necessidades de bem-estar cultural e material. A ênfase é no empoderamento das 

populações, que passariam de uma perspectiva de desenvolvimento exógeno para endógeno por meio 

do estímulo as suas capacidades comunicativa, participativa e associativa. 

A comunicação para o desenvolvimento passa a ser relacionada a redes interpessoais/grupais, 

relativização do poder da mídia de massa, ação integrada de mídias modernas/tradicionais para 

mobilização, uso de canais de comunicação horizontais e redução dos verticais (TEHRANIAN, 1997) 

para amplo conjunto de ações envolvendo os beneficiários: “são as ações e estratégias de comunica

ção em diversos planos e projetos como ciência e tecnologia, saúde, educação, meio ambiente, pro

cessos de paz e gestão cultural, entre outros” (PEREIRA; BONILLA; BENAVIDES, 1998, p.137). 

Uma das novidades é o surgimento de grande rede de Organizações Não-Governamentais, das quais 

o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) é exemplo. Essas organizações, mesmo que não 

caracterizadas em um segmento específico, atuam articuladamente, em rede, com tecnologias e proje

tos próprios, típicos de uma cultura que supera a etapa das organizações formais e estatais, não apenas 

na extensão e na pesquisa, mas também no sindicalismo (ABRAMOVAY, 2000). 

Outras contribuições teóricas para o desenvolvimento rural sustentável são o uso do enfoque 

de sistemas (sistemas de produção, sistemas sociais, sistemas de mídia), aplicado em pesquisas e 

projetos específicos de extensão, particularmente no México, Colômbia e América Central 

(BERDEGUÉ, 2003) tratado, no Brasil, por BORDENAVE (1979). A visão sistêmica implica a no

ção de que há diferentes fatores relacionados à produção agropecuária e que a unidade agrícola está 

ligada a instituições e atores sociais que a afetam diretamente, tornando mais complexo discutir as 

questões referentes ao desenvolvimento rural e à comunicação. 
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A década de 90 marca a derrubada dos conceitos de intervenção urbana, homogeneidade e 

subdesenvolvimento relacionados à agricultura. Consolidam-se estudos culturais com viés no foco de 

participação e diálogo (TUFFE, 1996, p.45) e no desenvolvimento local participativo (SANTOS, 

2000). Entre os principais autores estão os latino-americanos MARTÍN-BARBERO (1987, 1991, 

1995, 1997) e CANCLINI (1995), que buscam uma contra-hegemonia da comunicação com base na 

cultura popular. As novidades são abordagens relacionadas à recepção, como a teoria das mediações 

ou uso social dos meios, fortalecendo as estratégias de participação e envolvimento de grupos como 

mulheres, populações indígenas e jovens por meio de sua organização e capacitação (WHITE; 

MOREIRA, 2001, p.123). O uso de combinações de metodologias e o foco nos interesses do recep

tor são uma grande contribuição desses autores para novos estudos e abordagens a respeito das 

influências dos meios de comunicação, mesmo que sejam insuficientes para lidar com todas as ques

tões relativas à comunicação rural (FONSECA JÚNIOR, 2003). 

A Comunicação Rural é espaço para construir mudanças e melhorar as condições de vida das 

populações locais por meio de sua própria mobilização, mas também disciplina aberta a várias pers

pectivas e enunciados, seja em sua forma descritiva, no sentido de compreensão dos fenômenos como 

nas possibilidades de análise crítica e de formulação de estratégias de ação. O paradigma dominante 

da comunicação de massa como fundamental é substituído pela comunicação interpessoal (SINGHAL; 

STHAPITANONDA, 1996) e por acordos organizacionais (TEHRANIAN, 1997). “De logística, a 

função comunicacional tornou-se estratégica” (MATTELART, 1999, p. 24). 

Comunicação Rural é “processo viabilizador de um fórum local com capacidade de definir e gerar 

localmente políticas de desenvolvimento” (SANTOS, 2002a). Ela deve promover a “concertação dos 

atores envolvidos no desenvolvimento local no sentido de possibilitar a promoção de ações econômico

produtivas imediatas; garantir a oportunidade para que os projetos de desenvolvimento sejam resultados 

das aspirações das pessoas envolvidas localmente e que o apoio governamental, em todos os níveis, sirva 

de reforço à lógica central” (SANTOS, 2002b, p. 51). Os agentes de mudança no campo recusam 

técnicas persuasivas e interagem com populações para mobilizar e organizar a atuação e estimular o 

desenvolvimento humano, promovendo o “empoderamento das pessoas para exercitar a efetiva deman

da por serviços apropriados. Esta função da extensão inclui mobilização, organização, treinamento e 

gerenciamento do sistema, em acréscimo à inovação tecnológica” (RÖLING, 1995, p. 280). 
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MATTELART (1999, p.19), abordando as mudanças nos paradigmas da comunicação nas 

duas últimas décadas do século XX postula que houve um rompimento das teorias estruturalistas

funcionalistas “interessadas em exigências sociais exteriores ao indivíduo e consagrando o primado da 

sociedade sobre o sujeito, da estrutura sobre a prática e do instituído sobre o vivido” para reabilitação 

do sujeito. Para ele, a noção do “poder negociado fraturou a imagem do poder localizado num único 

ponto da sociedade, visível e unívoco. (...) Sucedeu-lhe uma imagem de redes complexas, de espaços 

onde o entrelaçamento tornou complexa a formação das decisões”. O surgimento, desde o fim dos 

anos 70, do conceito de mediação, articulando o local, o nacional e o internacional tornou possível que 

“ninguém mais pretende, hoje, que a comunicação se limite às mídias” (MATTELART, 1999, p. 24). 

Com a transformação no ambiente da agricultura e na própria sociedade, os atores sociais 

envolvidos com a utilização de tecnologias no campo sofreram transformações em seu papel, atuação 

e relacionamento. As mudanças de paradigmas da comunicação, particularmente na última década, 

são causa e conseqüência das transformações estruturais na agricultura. 

2.5 AAGRICULTURA COMO NEGÓCIO E A INFORMAÇÃO SOBRE TECNOLOGIA 

Nesta discussão, a definição clássica de BORDENAVE (1983, p.7) sugere a diversidade de 

temas que podem ser tratados sob o conceito. Para ele, Comunicação Rural trata do “conjunto de 

fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca existentes entre os componentes do setor 

rural e entre eles e os demais setores da nação afetados pelo funcionamento da agricultura, ou interes

sados no melhoramento da vida rural”. Bordenave arrola como protagonistas da comunicação rural 

não apenas agricultores e população, mas também o Estado e empresas relacionadas com a agricultu

ra. Nesta definição, a comunicação não trata apenas do processo de difusão de tecnologia, como foi 

a ênfase nos estudos da década de 60 e 70, mas de todos os fluxos entre grupos sociais que de alguma 

maneira estão ligados à produção agrícola e à vida rural. A partir do exposto, o problema torna-se 

caracterizar setor rural e definir o que é agricultura (como setor econômico específico de produção). 

A evolução da agricultura e as novas formas de tratá-la indicam que tanto a noção de rural, 

como espaço geográfico, quanto a de agricultura, ou atividade exclusivamente agrária, passam a ser 

imperfeitas. A dicotomia rural-urbano é sustentada em perspectiva bastante genérica e, em geral, insu

ficiente. Abordar comunicação rural significa o mesmo que discutir comunicação urbana: amplo demais 

para possuir significado específico unânime. 
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Rural torna-se conceito abrangente em demasia e, como tal, para possuir algum significado 

precisa ser previamente discriminado ou decomposto em cada caso específico. Estudos sobre ecolo

gia, turismo, meio ambiente, desenvolvimento local, questão agrária são incorporados à concepção de 

comunicação rural, num caso evidente de multidisciplinaridade temática, vantajosa por um lado, mas 

que exige cuidados adicionais de classificação por outro. Um agricultor pode ter o mesmo acesso a 

cinema, teatro, vídeo do que um morador de capital; pode mesmo morar na capital. 

A grande diversidade temática pode ser encontrada nos estudos que tratam da comunicação 

rural. CALLOU (1999), em balanço do Grupo de Trabalho Comunicação Rural da Intercom, 

conclui que o principal tema dos papers é “Ecologia”, com 41,9%, seguido de “Ensino-Pesquisa”, 

com 17,6%. Difusão de Inovações é o terceiro mais comum nos trabalhos, com 14,9% do total6 . As 

demais categorias são Desenvolvimento Local e Associativismo (9,4%), Discurso (8, 1%) e Media 

(8,1%). 

A noção de rural, neste grupo, comportava (o Grupo de Trabalho foi substituído pelo Núcleo 

de Pesquisa em Comunicação Científica e Ambiental) temas como ecologia, reforma agrária, turismo, 

associatismo, marketing, informática. Se foi possível identificar aumento na diversidade de temas, 

CALLOU (1999, p.191) avalia que avanços teóricos são insignificantes, em geral relatos de experiên

cias relacionadas à comunicação participativa ou incluídas no grupo apenas por tratarem de questões 

ligadas ao campo. “Poucas são as contribuições que teorizam em torno da Comunicação Rural, como 

o fizeram, competentemente, os difusionistas”. Talvez a teorização seja mais difícil pela complexidade 

e amplitude que tomou o termo e seu objeto, o rural. 

A noção de “rural” e suas conseqüências nos estudos e nas ações relacionadas foi problematizada 

em vários trabalhos (ABRAMOVAY, 1992) e, para poder tratar das transformações na agricultura, 

uma nova sociologia rural surgiu (SCHNEIDER, 1997), diversificando temas e enfatizando a análise 

das relações sociais no campo, demonstrando que não é possível delimitar, exceto espacialmente, um 

universo de estudo rural. 

Os estudos passam a prever uma série de novos atores agindo no espaço rural. Há ONG 

ambientais que se dedicam a informar ou estabelecer relações com atores locais, grupos organizados 

6 Um exame da distribuição faz supor, entretanto, que Difusão de Inovações foi subestimada. Pelo menos seis dos 
trabalhos incluídos na categoria “Ecologia” poderiam ser igualmente considerados como “difusão de inovações”. 
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de agricultores que atuam cooperativamente, empresas que fornecem assistência técnica mediante 

compra de insumos ou venda de produtos e serviços, empresas públicas que mantêm resíduos dos 

antigos sistemas de extensão rural. Há mercado de informação privada em crescimento sustentado por 

sites, publicações e serviços de assistência e substancial redução da informação originária do setor 

público, além de maior espaço de negociação reunindo diferentes agentes sociais, muitas vezes na 

perspectiva de redes de comunicação. 

A dinâmica do meio rural foi alterada. O Estado brasileiro reduz apoio à estrutura oficial de 

extensão e cria um ambiente que aumenta a exigência de produtividade e qualidade por parte dos 

agricultores e da indústria, induzindo à busca de tecnologias em outras fontes que permitam garantir 

competitividade no mercado. Em muitas regiões, os serviços oficiais de pesquisa e assistência técnica, 

ausentes ou insuficientes, são substituídos por atores que se incorporam ao ambiente de inovação 

agrícola. Entre esses estão vendedores de insumos que sugerem formas de produção ao mesmo tempo 

em que propõem a aquisição de produtos sob determinadas condições de produção técnica. 

Do mesmo modo, surgem arranjos organizacionais de instituições e empresas que buscam 

parcerias do tipo consórcios para atender à escassez ou demanda de tecnologia e redes de coopera

ção não apenas inovativa, mas para colaboração e solidariedade (MANCE, 1999). Neste contexto 

institucional, os agricultores passam a ter papel mais ativo na adoção de novas tecnologias, devendo 

ter capacidade de identificar necessidades, localizar fontes de informação, compreendê-las e adaptá

las às suas circunstâncias para usar aquelas que lhes forem convenientes. Também exige-se maior 

envolvimento do agricultor junto às fontes de informação, seja isoladamente, seja por meio de entida

des representativas ou organizações da qual faça parte. 

Os avanços tecnológicos nos últimos anos trouxeram mudanças nos sistemas de comunicação 

que envolvem o agricultor. Primeiro vídeo e depois fax, telefone celular, canais de TV a cabo ou por 

satélite, o aumento de publicações especializadas, e, particularmente, a internet mudaram as condições 

de acesso do agricultor à informação. Redes fazem com que o agricultor, de sua propriedade, possa 

ter acesso a conhecimento disponível em qualquer lugar do planeta. De outro lado, o surgimento de um 

mercado agrícola forte fez reforçar as estratégias das empresas interessadas na agricultura como negó

cio. Surgiram ainda novos agentes que passaram a incorporar, ou acentuar em sua ação, estratégias de 

transferência de tecnologia para o agricultor, direta ou indiretamente. Entre eles estão cooperativas, 

associações, sindicatos, fundações, prestadores de serviços, empresas de insumos e serviços. 
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Os relacionamentos e fontes de informação no meio rural ficaram fluidos, conectados por 

múltiplas redes e abrigados por instrumentos bastante variados de comunicação, que se estabelecem a 

partir desses múltiplos relacionamentos. O agricultor pode ter ligações com cooperativas, sindicatos, 

empresas industriais, vendedores de insumos, consultores privados, órgãos de financiamento, vizinhos 

e outros atores sociais. 

Mesmo em casos de produção de commodities, o tipo mais básico de produção agrícola, o 

agricultor depende de grande quantidade e variedade de informação: crédito, preços do produto, 

expectativa de safra, possibilidades de escoamento, opções e viabilidade de tecnologias, adequação e 

disponibilidade insumos, processos de plantio, equipamentos. Em muitos casos, formam-se alianças 

estratégicas entre atores, relacionamento do tipo cooperativo ou competitivo dentro da mesma cadeia 

ou da cadeia com outra cadeia (SILVA; BATALHA, 2000). 

VEIGA (2002, p. 38) entende que novas formas institucionais de concertação, coordenação, 

gestão ou governança podem promover articulações mais amplas, envolvendo a elaboração de planos 

de desenvolvimento para aglomerações ou microrregiões, ou seja, uma cooperação intercomunidades. 

Na área de comunicação para transferência de informações sobre tecnologias, esta concertação pode 

ser realizada via cadeias produtivas, com a elaboração de arranjos institucionais e ações que permitam 

diagnosticar problemas e elaborar estratégias de transmissão de informações. A análise ampla da agri

cultura, a partir do enfoque de cadeias mais do que da redução da importância da unidade agrícola de 

produção, estabelece uma nova forma de ver a agricultura, baseada numa complexa articulação sinérgica 

de atores sociais envolvidos com o fluxo de produtos e informação. 

O resultado dessas alterações é que, nos últimos anos os estudos de comunicação passaram a 

incorporar uma série de novos conceitos e temas resultantes das mudanças pelas quais passou o setor 

rural. FONSECA JÚNIOR (2003) analisa a evolução dos estudos e conceitos de comunicação e, 

particularmente, o processo de gerenciamento empresarial e industrialização do campo para concluir 

que não é mais possível considerar o rural como algo isolado em si mesmo, à parte de um mundo 

urbano. Sugere uma abordagem rural fundamentada no relacional, o que permitiria ampliar os objetos 

de estudo do rural para temas como turismo, zapatistas na internet ou, no caso de uma cadeia do 

agronegócio, indústria de suprimentos agrícolas, bolsas de valores. 

A noção de agricultura apenas como unidades produtivas não é mais suficiente. Estas unidades 

hoje estão articuladas com vários setores da economia e com a própria infra-estrutura urbana e in
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dustrial e de serviços. Para compreender como os fluxos de comunicação referentes à tecnologias a 

afetam, não basta compreender como se dá a obtenção de informações dos agricultores junto a servi

ços de extensão rural, meios de comunicação de massa ou mesmo instituições de pesquisa. O agricul

tor não é um fazendeiro instalado em sua propriedade agrícola aguardando a presença do extensionista 

ou ouvindo rádio para saber sobre a melhor maneira de combater uma praga. 

As mudanças no ambiente de produção agrícola estão expressas pela diluição dos fluxos infor

mativos e pela presença de novas instituições responsáveis pela intermediação dos fluxos de informa

ção e relacionamento entre agricultores e as fontes geradoras de tecnologias. O agricultor, cada vez 

mais, necessita contatos que lhe garantam informações e insumos necessários para produzir. Isto se 

revela em novas fontes de contato e informação que fazem rever o uso exclusivo da noção de extensão 

rural aplicada apenas a serviços públicos. Na literatura o conceito de extensão refere-se a todos os 

tipos de instituições e organizações que de alguma maneira dão apoio ao desenvolvimento sustentável 

do mundo rural ao estabelecerem ligação direta com o agricultor (VAN DEN BAN; HAWKINS, 

1996; RÖLING, 1995; MOSHER, 1978) ou ainda, por assumirem o papel de agentes de mudança 

para introdução de inovações (ROGERS, 1995). 

Demonstração dessa mudança é percebida com pesquisa (FAO, 2003). Foram considerados 

serviços de extensão desde os que se referiram a elaboração de projetos de crédito ou cursos de curta 

duração até acompanhamento contínuo a comunidades rurais e apoio institucional à organizações de 

agricultores. Os autores da pesquisa informam que instituições pesquisadas não se reconhecem como 

instituições de assistência técnica e extensão rural (Ater) e identificam o próprio trabalho sob conceitos 

como difusão, transferência, comunicação tecnológica, assessoria técnica, educação, formação ou 

capacitação profissional e extensão universitária. A concepção abrangente de Ater, focada na orienta

ção de agricultores sobre produção, comercialização, transformação, gestão de estabelecimento ou 

apoio à organização e capacitação revelou que, apenas na região Centro-Oeste, havia 645 instituições 

atuando com agricultura familiar. Destas, menos da metade, 43%, são públicas. Entre os atores sociais 

identificados como relevantes estão: 

a) prefeituras municipais (cabe considerar que tradicionalmente o papel de Ater pública é dos 

governos federais e estaduais); 

b) empresas privadas de planejamento e assistência técnica; 

c) cooperativas de trabalho (além de assistência técnica, atuam com capacitação dos agricultores); 
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d) cooperativas de produção (reúnem agricultores que buscam baratear custos de produção);

e) ONG (atuando em comunidades);

f) ensino e Pesquisa (universidades, escolas, fundações e órgãos de pesquisa);

g) cooperativas de Crédito;

h) instituições representativas dos agricultores (sindicatos e associações);

i) agroindústrias;

j) Sistema “S” (particularmente Sebrae e Senar).

O surgimento de instituições de assistência técnica para agricultores familiares é relativamente

recente no Centro-Oeste, concentrando-se no período 1995 – 2000. No caso das ONG e prefeitu

ras, a prática é ainda mais recente. Somente a partir de 2000 passou a haver assistência técnica e 

extensão rural (FAO, 2003). O trabalho identifica que, apesar do grande número de instituições, a 

articulação entre elas é deficiente. As parcerias “parecem ser frágeis e pontuais” (FAO, 2003, p. 65), 

com ações que sugerem fragmentação e descontinuidade, existindo pouco conhecimento e diálogo 

entre os atores, incluindo ONG, prefeituras e governo. 

A complexidade que assumiu o ambiente em que as unidades produtivas, grupos de ex

tensão e empresas de pesquisa estão, particularmente com o surgimento de novos atores, tecnologias 

e formas de comunicação faz necessária a adoção de perspectiva mais ampla e geral. Esta visão macro 

permitiria entender o sistema em sua totalidade e, particularmente, faria emergir os problemas que 

afetam a geração, a distribuição e o uso da tecnologia. Uma visão sistêmica desenvolvida a partir da 

noção de cadeia produtiva seria suficiente para permitir identificar, em ampla medida, os problemas do 

sistema e as características que o tornam um sistema. Sobre esta nova maneira de compreender como 

se estabelece o ambiente de comunicação na agricultura trataremos particularmente no capítulo 5. 
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CAPÍTULO 3 – O DESGASTE DO MODELO CLÁSSICO DE TRANSFERÊNCIA 

DE TECNOLOGIA: PESQUISA �EXTENSÃO � AGRICULTOR 

No Brasil, as condições para o avanço da pesquisa agronômica e sua disseminação surgiram 

em 1808, com a iniciativa de Dom João VI de criar o Jardim Botânico no Rio de Janeiro e, em 1818, 

o Museu Real, depois Museu Nacional (SOUSA, 1993, p. 24). Apesar disso, somente a partir de 

1859, momento de otimismo mundial sobre os benefícios da ciência e da técnica, o Imperador Dom 

Pedro II instala os primeiros institutos imperiais de ensino e pesquisa agrícola na Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul (FERREIRA, 1989, p.13). Em 1887 surge a Imperial 

Estação Agronômica de Campinas, atual IAC, para estudar a cultura cafeeira (MARIUZZO, 2003). 

Os primeiros institutos imperiais são implantados com base em modelos europeus de estações experi

mentais e têm a finalidade de difundir práticas adequadas e orientar agricultores, geralmente imigrantes, 

além de atender a demanda técnica das áreas produtivas (SOUSA, 1993, p. 24). 

Os resultados da pesquisa agrícola nesta etapa, de modo geral são infrutíferos o que somente 

começou a mudar a partir da década de 20, quando há investimento em pesquisa básica 

(NUSSENZVEIG, 1994, p.69). Grupo de trabalho criado pelo governo paulista foi responsável pela 

salvação da indústria cafeeira, realizando campanha de orientação junto aos produtores, até mesmo 

quanto ao uso de produtos químicos para controle da vespa-do-café. No mesmo período a Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz ajudou a salvar a produção de cana-de-açúcar. 

Somente a partir do fim da década de 40, governos estaduais criam mecanismo institucionalizado 

de ligação entre empresas de pesquisa e agricultura e de orientação a agricultores. Neste momento a 

extensão rural se estabelece como ator essencial na tarefa de impulsionar a produção agrícola e dar 

assistência social junto a agricultores desassistidos. 

O termo extensão rural tem origem na Universidade de Cambridge, Inglaterra, no século XIX, 

para nomear um programa educativo que atingiria pessoas que não pudessem freqüentar a universida

de. No Brasil também teve esta conotação, na década de 10, quando a Universidade Livre de São 
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Paulo promoveu palestras sobre temas gerais para a população, dando origem ao que se convencionou 

chamar extensão universitária. 

Ao longo dos anos, entretanto, o termo acabou sendo sinônimo de um sistema de apoio espe

cializado ao agricultor (FIGUEIRA, 1992, p. 35). Nisto está a influência norte-americana, que o instituiu 

em 1914 a partir de experiência de ação coletiva de grupos de agricultores que trocavam informações, 

realizavam exposições e transações comerciais. O modelo vinha sendo estruturado à margem do gover

no, no século XIX, após a Guerra Civil, quando a brusca passagem da estrutura escravista no campo 

para uma estrutura mercantil exige uma atividade mais profissional (FONSECA, 1985) e força grupos de 

agricultores a buscar informações que os ajudem a administrar custos dos insumos, sistemas de produ

ção, organização do mercado e êxodo rural. É um período de terra barata, pouca mão-de-obra e crédito 

fácil. Já a discussão teórica sobre a extensão nasceu “sob a orientação da sociologia da vida rural, com 

clara inclinação pelos estudos de comunidade, o que estabeleceu as bases teórico-metodológicas para o 

posterior Serviço Cooperativo de Extensão Rural” (CAPORAL, 2003). 

Os serviços de extensão governamentais foram instalados em todo o mundo como estratégia 

pública para o desenvolvimento rural, com custos cobertos pelos impostos e objetivos predetermina

dos pelo poder público. Sua dupla finalidade histórica é (WORKSHOP, 1997): 

a) melhoria da produção e da produtividade de culturas e criações. 

b) bem-estar da família rural. 

A noção original de extensão rural refere-se a qualquer organismo de ligação entre centros de 

pesquisa e agricultores, incluindo desde empresas públicas financiadas pelo governo até prestadoras 

de serviço de assistência técnica. Uma das definições que aceita a noção ampla é a de VAN DEN 

BAN; HAWKINS (1996, p. 278), que consideram extensão rural a “organização cujo objetivo é 

planejar, executar e avaliar as atividades dos agentes de extensão. Também se considera que esta 

organização é (desejavelmente) uma ligação entre os fomentadores e os usuários das novas idéias e 

conhecimentos”. 

RÖLING (1995) estudou o que chamou de “tumultuoso relacionamento entre prática e mode

los de extensão” e tentou organizar os conceitos disponíveis fundamentados na prática encontrada em 

diversos países. Ele chama a atenção para o fato de que as sociedades requerem múltiplos formatos de 

extensão, adaptados a cada circunstância, e distingue três categorias básicas para entender a extensão: 

a) TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: modelo tradicional, que busca a transferência de conselhos, 

informação, conhecimentos e habilidades aos agricultores a partir de informações da pesquisa; 
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b) FACILITAÇÃO: aproximação com os agricultores para ajudá-los a definir seus próprios pro

blemas e identificar soluções. Há estímulo ao trabalho cooperativo, à capacitação gerencial 

e à organização social com foco, em geral, no desenvolvimento sustentável. É a tendência 

das estratégias propostas por estudiosos da extensão, particularmente, a partir dos anos 80. 

c) ASSISTÊNCIA TÉCNICA: consultores pagos pelos agricultores para dar suporte na tomada de 

decisões gerenciais, inclusive com uso de tecnologias. Há controle sobre a qualidade dos 

serviços prestados. 

As metodologias básicas derivavam de relacionamento interpessoal, técnicas de dinâmica de 

grupo, teorias de aprendizagem e uso dos meios de comunicação de massa. Envolvem reunião com 

agricultores, campanhas, dias de campo, visitas, cursos, uso de rádio, TV,  jornais, folhetos, comunica

dos. A informação sobre novas técnicas ou procedimentos adequados é obtida pelos extensionistas 

em publicações (livros, revistas, jornais), contatos com pesquisadores, adaptada à realidade local e 

transferida com o uso pedagógico dos diferentes meios disponíveis. 

A tarefa dos centros de pesquisa é facilitar o trabalho dos extensionistas em obter informação 

sobre as tecnologias disponíveis e fornecer retroalimentação sobre as necessidades dos agricultores. 

Para isso, alguns mantêm departamentos especializados em estabelecer relação com os extensionistas 

e outros setores e em atender agricultores para evitar ampliar a tarefa dos pesquisadores. Assim, 

muitas vezes, criando-se, pelo menos, dois elos entre agricultores e cientistas, a equipe de ligação e o 

serviço de extensão. 

Os serviços de extensão rural foram instalados em países subdesenvolvidos da América Latina, 

África e Ásia com base modelo clássico norte-americano, com o apoio de métodos e conteúdos 

testados por organizações dos Estados Unidos, na perspectiva de ajuda ao desenvolvimento do Ter

ceiro Mundo. Desde o início contaram com recursos de instituições financeiras ligadas aos países do 

Primeiro Mundo (Usaid, GTA) ou instituições internacionais como FAO, PNUD, Banco Mundial e 

BID (WEID, 1997). 

A primeira empresa instituição brasileira de extensão rural surge em Minas Gerais, em 19487 , 

com a Associação de Crédito e Assistência Rural (Acar), concebida a partir da experiência norte-

americana e em substituição a órgãos de fomento, considerados ineficientes. Quando chega ao Brasil, 

7 LIMA (1993, p.87-88) relata que em 1910, em Lavras-MG, foram promovidos cursos e treinamentos para agricultores 
utilizando métodos como aulas, palestras e demonstrações para orientar sobre sementes e plantio. Ele afirma que 
foram as primeiras atividades tipicamente extensionistas no Brasil, mesmo que não tenham tido continuidade. 
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a extensão rural é ator importante na tarefa de repassar informações tecnológicas para o agricultor na 

Europa e Estados Unidos. 

AAcar é resultado de convênio entre o governo de MG e AIA, uma entidade sem fins lucrati

vos criada nos EUA (ver detalhes sobre o surgimento da extensão em COUTO, 1992; URCA–NE, 

1997a e 1997b; SOUSA, 1987). O papel dos extensionistas é duplo: 

a) Assistência familiar, por meio do contato direto e regular, educando agricultores para melho

res práticas de higiene e saúde. 

b) Supervisão da aplicação do crédito rural, motivando a introdução de técnicas agrícolas8 . 

As agências de extensão são remuneradas pelo desenvolvimento de projetos específicos ou 

pelo uso de crédito rural. Suas estruturas são pequenas, com profissionais de ciências agrárias, econo

mistas, assistentes sociais e profissionais de nível médio. 

Em 1956, é criada a Abcar para coordenar a atuação das agências estaduais em todo Brasil. 

Surgem a Ancar no Nordeste, Ascar no RS, Acaresc em SC, Acares no ES e Acarpa no PA. Neste 

mesmo ano, na Argentina, foi criado o Inta, reunindo pesquisa e extensão na mesma instituição9 . Os 

extensionistas rurais desempenham o papel de articular a ligação entre o conhecimento disponível sobre 

a agricultura e seu uso no campo. Têm a tarefa de fazer contato pessoal, adaptar informações às circuns

tâncias de cada propriedade e “traduzir” as mensagens emitidas por meio dos veículos de massa. “De um 

ponto de vista prático, caberia aos comunicadores (ou extensionistas rurais) o papel de planejar e 

operacionalizar as estratégias de produção, circulação e recepção de mensagens para o público rural” 

(OLIVEIRA, 1988, 37), numa perspectiva de melhoramento dos sistemas de produção no campo. 

A preocupação é identificar métodos eficientes para acelerar o uso de novas tecnologias. Des

ta maneira, as características do desenvolvimento e os mecanismos que levariam a ele são definidos à 

priori e não emergem na própria estrutura da sociedade. Veículos como jornais, revistas e rádio eram 

relativamente inacessíveis num período em que a importância atribuída aos meios de comunicação é 

tão grande que a Unesco estabelece índices de acesso como critério para determinar o desenvolvi

8 Os instrumentos de comunicação típicos da extensão rural são: a) meios formais: cartazes, folhetos, boletins, álbum 
seriado, projetor de slides, teatro, mensagens por meios de comunicação de massa, em segmentos especializados ou 
não. b) meios informais: palestras, reuniões e assistência individual. 

9 Ver análise da trajetória do Inta em SEIBANE (2000) 
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mento de um país (MARQUES DE MELO, 1998). Assim, a ação dos extensionistas torna-se a 

principal estratégia para orientar o agricultor, usando como referência os próprios meios de comunica

ção, aos quais teriam acesso. 

BORDENAVE (1977, p. 33) crítica o uso farto de instrumentos de comunicação por serem 

considerados bons em si mesmo, sem ser parte de uma estratégia pedagógica de diálogo e contato. 

Avalia ainda que os países subdesenvolvidos foram “inundados” com caros equipamentos audiovisuais, 

tomados como uma panacéia para a incultura, má nutrição, doença e atraso na agricultura. 

Com a implantação do Regime Militar, a postura de apoio a famílias e pequenas comunidades é 

substituída pelo modelo de macro-planejamento governamental, em que o Estado é o indutor econômico 

do desenvolvimento e coordena o arranjo institucional das organizações dirigentes, buscando a substitui

ção tecnológica. A partir de 1967, o crédito agrícola subsidiado dá suporte à modernização e integração 

da agricultura com a indústria. A meta é aumentar a produtividade para alavancar as exportações median

te o uso de pacotes tecnológicos, definidos por AGUIAR (1986, p. 42) como “conjunto de técnicas, 

práticas e procedimentos agronômicos que se articulam entre si e que são empregados indivisivelmente 

numa lavoura ou criação, segundo padrões estabelecidos pela pesquisa”. O trabalho dos agentes de 

comunicação, portanto, é orientar o agricultor sobre a importância e a forma de utilizá-los. 

A extensão continua com o papel de melhorar as condições de vida no campo, mas a ênfase é 

para produção e, juntamente com o crédito rural é utilizada como instrumento para acelerar a introdu

ção de tecnologias. A lógica está baseada em políticas de crédito para regular as relações mercantis; 

fornecimento de máquinas, implementos e agroquímicos pela indústria de insumos; meios de comuni

cação como suporte informativo para a produção de alimentos e equipes de extensionistas fazendo a 

intermediação local. 

Esta política pública criou a base para a ampliação da produção brasileira (CEZAR; QUESADA, 

1979, p. 31), mas por ser destinada a proprietários rurais mais capitalizados e organizados de regiões 

mais desenvolvidas, induziu à concentração na estrutura fundiária (SILVEIRA, 1992, p. 118). Os 

governos, cujo principal exemplo é o de Juscelino Kubitschek, investem em industrialização, limitando 

o potencial de desenvolvimento do campo mesmo quando era claro o potencial brasileiro na produção 

de alimentos via adoção de práticas agrícolas mais adequadas (ALVES; CONTINI, 1987). 

O resultado é que até o fim dos anos 60, a pesquisa e a extensão se desenvolveram “naqueles 

estados onde a fronteira agrícola havia se esgotado e o fenômeno da urbanização foi mais intenso. 
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Portanto, não é acidental o desenvolvimento quase que isolado da pesquisa agropecuária do Estado 

de São Paulo” (SOUSA, 1987, p. 191). Do mesmo modo, a ineficácia do relacionamento entre as 

organizações de pesquisa e agências públicas de extensão rural fez com que, historicamente, as 

tecnologias fossem apropriadas por setores mais capitalizados e dinâmicos, notadamente relacionados 

a produtos industriais e de exportação, que encontraram maneiras de ter acesso à tecnologia, com 

conseqüente afastamento dos demais agricultores e dos próprios agentes de extensão na definição das 

prioridades de pesquisa e em sua geração. 

3.1 O FORTALECIMENTO DA PESQUISA AGROPECUÁRIA 

Na década de 70 instituições públicas realizam pesquisa e extensão, mas, com a necessidade 

de ampliar a produção brasileira no campo mediante incorporação de novas áreas de plantio, o gover

no identifica a falta de uso de tecnologia como ponto fraco do sistema de inovação. SOUSA (1987) 

chama a atenção para a ausência de conhecimentos novos de ciência e tecnologia para o campo até 

aquele momento. Segundo analisa, mesmo com instituições de pesquisa como IAC, UFV e Esalq, não 

há conhecimento científico suficiente para a manutenção de fluxos regulares de informação tecnológica 

para o campo. O Dnpea, responsável por novas práticas agrícolas, apresentava um modelo adminis-

trativo-gerencial considerado ineficiente, não possuía política científica e tecnológica e era tido como 

irrecuperável pelo governo da época. 

Para tentar recuperar o atraso, em 1973, no auge da “Revolução Verde” – que enfatiza o uso 

de insumos e técnicas modernas, via pesquisa e extensão, para o aumento da produção – e de uma 

lógica governamental de implantar empresas estatais como instrumentos de políticas governamentais, 

surge a Embrapa. Desde então, seu objetivo tem sido coordenar um sistema nacional de pesquisa 

agropecuária que modernize o campo e forneça subsídios para maior racionalização e eficiência nos 

processos produtivos. Por meio do Sistema Cooperativo de Pesquisa Agropecuária, reúne centros de 

pesquisas e universidades de todo Brasil que atuam no setor agrícola, assim como instituições esta

duais similares. 

A criação da Embrapa atenderia à demanda, decorrente da evolução da urbanização brasilei

ra, da necessidade de alimentos para o mercado interno, da substituição das importações e das novas 

exigências de qualidade dos produtos, da adaptação de processos de mecanização, uso de insumos, 

obtenção de produtividade e de informações para uso em novas áreas de plantio. Para AGUIAR 
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(1986, p. 34), torna-se instrumento específico de política econômica, para inclusão do Brasil no “pro

cesso de internacionalização da economia e dos recursos nacionais na dinâmica do capitalismo mundial”. 

Constituída como empresa pública, liberando-se de boa parte da burocracia típica dos órgãos 

governamentais, a Embrapa se organiza em torno da criação de centros nacionais de pesquisa de 

produtos com abrangência nacional e que estariam articulados com centros internacionais similares. 

Estes centros, ao mesmo tempo, fornecem conjuntos de orientações (pacotes tecnológicos) para o 

sistema de extensão reproduzir com devidas adaptações. Sua finalidade é a produção de conhecimen

tos científicos e tecnológicos, buscando soluções para os problemas práticos, desenvolvendo artefa

tos, variedades de plantas, linhagens de animais. A Embrapa é eficiente em gerar tecnologias nas 

regiões que possuíam recursos naturais favoráveis, produtores capitalizados e integrados ao mercado 

nacional e internacional (URCA-NE, 1994a, 1994b). A extensão rural atuaria com a transmissão do 

conhecimento de seus técnicos e com a promoção humana, organização dos produtores, construção 

da cidadania (SOUSA, 1988, p. 66). 

Após 30 anos, a avaliação sobre os resultados da Embrapa na transferência de informações seja 

diretamente, seja por meio da ligação com a extensão rural, não é positiva. ALVES analisa (2001, p. 

135) que, particularmente no início, a Embrapa investiu em criar massa crítica de técnicos que tivessem 

capacidade de avaliar a tecnologia antes de colocá-la à disposição. Mesmo com a evolução, “pouco 

avançamos em relação a 1973. Muitos dirão, nada progredimos. A empresa libera, e esta é a regra geral, 

tecnologias sem nenhuma avaliação econômica, algumas delas de custo mais elevado que a tradicional”. 

Afirma ainda que boa parte do que é criado permanece nas gavetas, “agora todas elas eletrônicas!”. 

A questão principal nesta autocrítica é a percepção de que a capacidade de utilização de 

tecnologia no campo está restrita a setores mais organizados, particularmente exportadores, capazes 

de investir em tecnologia, obtê-la junto a instituições públicas e disseminá-la entre os interessados. Por 

incapacidade do Estado, grupos de agricultores mais necessitados, mas desorganizados ou que atuam 

com produtos menos importantes, possuem dificuldade de estabelecer vínculos com a pesquisa para 

informar sobre demanda, assim como desconhecimento sobre a disponibilidade de tecnologias (CON

GRESSO NACIONAL, 1992). 

Além do problema de concepção do sistema de difusão que não oferece um conjunto de 

procedimentos estratégicos para transferência de informações tecnológicas nem possui política conso

lidada sobre o assunto, a Embrapa enfrentou, ao longo de sua história, restritas condições de atuação 
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dos setores responsáveis pela ligação com a extensão rural, agricultores e outros atores responsáveis 

pela conexão com usuários da tecnologia. 

OLIVEIRA (1994, p. 58) realizou levantamento da situação das áreas de difusão da Embrapa, 

logo depois da empresa passar três anos coordenando o sistema de pesquisa e de extensão rural. O 

trabalho busca dimensionar o problema, já que sua existência “vêm sendo discutida ao longo dos 

anos”. Há falta de equipamentos, escassez de recursos humanos, seja de apoio como especializado, 

precária interação com os serviços públicos de extensão rural e, até mesmo, falta de padrões que 

caracterizem a atividade de difusão na empresa. A variedade e dispersão dos centros de pesquisa e 

uma concentração das políticas da instituição na atividade-fim – a pesquisa, relegaram as políticas de 

transferência de tecnologia a segundo plano. Resultado disso é que, com freqüência, há anúncio da 

elaboração de diretrizes e políticas para a área, mas elas não chegam a se consolidar. A transferência 

de tecnologia não foi priorizada e “grande parte das tecnologias disponíveis na Empresa não conseguiu 

alcançar seu destinatário” (GUIMARÃES, 1992, p. 5). 

Se houve problemas estruturais nas áreas de difusão das ações de ligação com componentes 

do negócio agrícola, a Embrapa nos últimos anos passou a estabelecer ligações do tipo comercial ou 

cooperativo com o setor privado, elaborando programas de transferência como parte de acordos 

comerciais. São contratos para produção e venda de material genético firmados, particularmente, com 

fundações e empresas agroindustriais. A fim de promover o processo de atualização institucional, a 

Embrapa elaborou uma Política de Comunicação (EMBRAPA, 1996b), em que a antiga “difusão” 

passa a ser considerada “comunicação para transferência de tecnologia10 ”, voltada para o mercado e 

baseada no conceito de clientes, parceiros e usuários das tecnologias, serviços e produtos. Essencial

mente, troca-se um termo (difusão) que pressupõe a simples disseminação da informação, para outro 

(transferência), que implica na real utilização do que se estabelece como novidade. 

“Os dias atuais estão exigindo novos procedimentos de transferência de tecnologia. As deman

das por tecnologias têm crescido muito rapidamente, pois as políticas econômicas globalizantes exi

gem mais eficiência das cadeias produtivas que formam o setor agrícola. A concorrência aumentou e é 

preciso produzir a custos menores, com maior qualidade e oportunidade. Tudo acontecendo numa 

velocidade muito grande, com reflexos sobre a vida útil das tecnologias. Resultado: os sistemas que 

disponibilizam as tecnologias têm que ser, necessariamente, muito mais ágeis” (EMBRAPA, sd.). 

10 Outras modalidades adotadas: comunicação administrativa, comunicação mercadológica, comunicação científica, 
comunicação social. 
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3.2 AARTICULAÇÃO PESQUISA X EXTENSÃO 

A Embrater, ligada ao Ministério da Agricultura surge em 1975, com concepção similar a da 

Embrapa e sob uma perspectiva de difusão de tecnologia para aumentar a produção, modernizar a 

agricultura e atender ao mercado externo. A Embrater implanta programas e gerências para atuar com 

o crédito orientado, elabora e executa políticas nacionais de difusão de tecnologia e apóia a criação, 

implantação e operacionalização de instituições similares, as empresas estaduais de extensão, adotan

do políticas específicas de apoio às camadas mais empobrecidas do meio rural. “Entretanto, esta 

orientação, embora estivesse presente nos manuais, permaneceria na periferia da nova proposição de 

trabalho” CAPORAL (2003). Embrapa e Embrater são vinculadas ao Ministério da Agricultura e 

responsáveis por articular nacionalmente a geração e difusão de tecnologias. O Estado, desse modo, 

assume o papel de tutor de políticas para estimular a produção agrícola, tanto na geração de ciência e 

tecnologia como na oferta de informações aos agricultores. 

Embrapa e Embrater são criadas dentro da lógica de especialização articulada. A primeira 

voltada para pesquisa e a última para a ligação da pesquisa com o agricultor. O modelo adotado tem 

origem no sistema alemão, com ensino de ciências agrárias, pesquisa e extensão realizados de maneira 

autônoma por diferentes órgãos da administração pública, o que exige interdependência e articulação 

institucional fortes, capazes de dar conta rapidamente de demandas e estabelecer fluxos de informação 

e cooperação bastante simétricos (BRANDÃO; DALL’AGNOL 1981, p.9). 

Localmente, para viabilizar a ligação com a extensão rural, são criados no sistema de pesquisa 

(e em cada unidade da Embrapa) setores de difusão de tecnologia, responsáveis por articular o grupo 

de pesquisadores e os extensionistas, não apenas na transferência de informações, mas também na 

própria geração da tecnologia. Na prática, se estabeleceria uma interpenetração de áreas, em que 

pesquisa, produtor e extensão mantém áreas comuns de comunicação (SOUSA, 1988, p. 70). 

A ação conjunta de pesquisa e extensão é planejada para acelerar o desenvolvimento rural, 

com extensionistas ajudando a definir as pesquisas e orientando agricultores com base em resultados 

obtidos em laboratórios e áreas experimentais. As instituições criam e disseminam pacotes tecnológicos 

específicos para cada cultura, estabelecem ligações interpessoais com agricultores e utilizam como 

braço para modernização da agricultura a mídia de massa. Atendidos os requisitos comerciais e a 

capacidade dos agricultores, fornecem então suporte às concepções do desenvolvimento baseado no 

aumento de produção (VASCONCELLOS, 1986). 
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O problema é que a articulação entre ambas acabou não ocorrendo da maneira prevista. A 

conexão entre pesquisa e extensão fracassou tanto em termos de ligação interorganizacional como na 

ação operacional de campo. Serviços de pesquisa e extensão rural possuem perfis, concepções e 

percepções essencialmente diferentes. TAGLIARI (1988, p. 131) mostra que a falta de interação, 

conhecimento e cooperação e até mesmo competição entre atores torna-se responsável pela ineficiên

cia no modelo pesquisa/extensão. 

Vários são os motivos identificados (e.g. BRANDÃO; DALL’AGNOL 1981; NUNES E 

NUNES, 1984; RODRIGUES, 1985; BRAGA, 1986; HEBERLÊ, 1986; SOUSA, 1987; ARAÚ

JO; TAGLIARI, 1988; GUIMARÃES, 1992; URCA-NE, 1994a e 1994b; DUARTE, 1996b;): pouco 

apoio interno; falta de capacitação e de pessoal; desinteresse ou incapacidade em cooperação entre 

pesquisadores, extensionistas e agricultores; desconhecimento ou desinteresse pela função de articula

ção; trabalho acrítico; características inadequadas da tecnologia; fatores conjunturais e estruturais; 

falta de operacionalização das diretrizes, mesmo as formalizadas em documentos conjuntos pela Embrapa 

e Embrater. A conclusão é de que a falta de relacionamento adequado entre agricultores, pesquisado

res e agentes de extensão rural, assim como entre as instituições a que estão ligados, é determinante 

nos problemas relacionados à oferta de informações e uso de tecnologia. 

SCHLOTTFELDT (1991, p.103) afirma, por exemplo, que

 “nenhum dos esquemas de articulação formal entre eles [pesquisa e 

extensão] chegou a funcionar na prática (...) Não obstante os esforços peri

ódicos de ambas as administrações e exceções localizadas, os intercâmbios 

entre pesquisadores e extensionistas permaneceram descontínuos e predo

minantemente uma questão de relacionamento informal e pessoal.” 

GASTAL, SOUZA; GOEDERT (1988, p.121) apresentaram diagnóstico do sistema coope

rativo de pesquisa liderado pela Embrapa no fim da década de 80. Reconhecem “poucas e honrosas 

exceções”, mas afirmam que “os sistemas estaduais estão funcionando deficientemente, gerando 

desajustes na operacionalização do sistema concebido inicialmente”. O problema foi agravado, nos 

anos 90, com a redução dos recursos e repasses públicos tanto federais, como estaduais. As conexões 

entre institutos de pesquisa e empresas de extensão parecem ter sido um dos grandes entraves à 

atuação de ambos. 
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URCA-NE (1994a) mostra que os recursos foram abundantes até 1992, mas falta de diretri

zes institucionais e de comprometimento, isolamento entre empresas e venda de pacotes prontos 

inviabilizaram o desenvolvimento saudável da agricultura. NUNES E NUNES (1984) trata também de 

críticas recorrentes como “centralismo nas decisões, desarticulação com outras instituições, exigência 

de aplicação ao crédito, submissão a pressões políticas”. 

Ao contrário do previsto, “pesquisadores só geravam, extensionistas só difundiam e produto

res só adotavam determinado pacote tecnológico”. O resultado que “as Ematers vão ficando cada vez 

mais estadualizadas, distanciando-se da política agrícola nacional e absorvem com mais intensidade as 

orientações estaduais sempre instáveis” (URCA-NE, 1994a, p. 3). Em muitos casos, a própria área 

de difusão de tecnologia da Embrapa assume o papel de atuar diretamente junto aos agricultores, 

mesmo que não tenha estrutura física e humana para isso. 

FETT; NGIDANG (1995) estudaram o relacionamento entre organismos públicos destinados 

a atuar com desenvolvimento rural, avaliando que se trata de problema mundial. As instituições, segun

do analisam, tendem a estabelecer domínios próprios e operar de maneira autônoma. Mesmo eventual 

boa vontade e admiração mútua não são suficientes para garantir atuação coordenada e cooperativa. 

Explicam que a maioria das agências e organizações está estruturada para estabelecer comunicação de 

cima para baixo e tem dificuldade em estimular a participação e o relacionamento. 

FETT (1993, p. 48) avalia que “as agências governamentais normalmente se consideram em 

papéis de peritos, com pouca necessidade de contribuição por parte de sua clientela. Agências buro

cráticas e centralizadas têm relutância em delegar qualquer controle aos grupos locais”. Por isso, 

aponta a falta de integração com pesquisadores e de informações sobre resultados de pesquisa como 

um dos problemas que os extensionistas enfrentam. 

“As agências, individualmente, raramente têm todas as respostas que 

os agricultores necessitam para solucionar problemas específicos (...) Mas com

petição por recursos escassos, diferentes pontos de vista quanto à prioridade 

de programas, bem como inflexibilidade burocrática, podem praticamente pa

ralisar projetos de desenvolvimento.” (FETT, 1993, p.49-50). 

No Brasil, a viabilização da mudança tecnológica para possibilitar um desenvolvimento via 

articulação e eficiência de sistemas independentes de pesquisa e extensão dependia das finanças públi
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cas, ação integrativa, competência gerencial e políticas públicas específicas. Por vários motivos o 

modelo claudicou até o fim dos anos 80 e fracassou no momento em que foi defrontado com uma 

estrutura social mais exigente, dinâmica e autônoma como a surgida na década de 90. “Muitas das 

dificuldades e dos dilemas hoje vividos podem ser creditados, em parte, a essa influência e rigidez 

institucional que tornaram excessivamente lentas as reações a mudanças profundas, mas previsíveis, no 

ambiente externo” SCHLOTTFELDT (1991, p.102). 

O sucesso na produção agrícola em áreas e produtos determinados é resultado mais de cir

cunstâncias e características, ações específicas em cada caso do que de uma estrutura de relaciona

mento efetiva e institucionalmente estabelecida. 

3.3 DÉCADA DE 90, A CRISE NA EXTENSÃO 

A concepção de extensão rural implantada na América Latina não sobrevive às mudanças que 

o setor primário sofreu nos últimos 20 anos. A grande maioria dos países realizou uma ou mais refor

mas nos modelos tradicionais, tanto alterando o arranjo institucional como quanto às práticas de exe

cução (BERDEGUÉ, 2003). No Brasil, a assistência técnica pública tendeu a estabelecer atuação 

prioritária a pequenos agricultores e busca modelos participativos em substituição aos difusionistas, 

apoiando sua organização e seu empoderamento. A mudança ocorre também pela contínua redução 

de recursos públicos, que limita as ambições das instituições estaduais, que não tinham sido capazes de 

“atingir as necessidades e preencher as expectativas da população rural” (URCA-NE, 1994b). 

A eficácia em transferir tecnologia para as unidades agrícolas é importante pelo potencial que o 

conhecimento sobre informação tecnológica tem de interferir na produtividade e competitividade não 

apenas dos agricultores atendidos, mas também do próprio segmento e região. Apesar disso a atuação 

dos órgãos públicos é comprometida pela extinção da Embrater, ocorrida em 1990, que, na prática, 

desmontou o sistema (a coordenação foi transferida para a Embrapa), descentralizando os serviços, 

que passaram a ser responsabilidade dos governos estaduais. A decisão desarticulou o sistema de 

extensão nos Estados, aumentou a irregularidade e restrição na distribuição de recursos para as em

presas estaduais e prejudicou, ainda mais, o relacionamento entre pesquisa e extensão, que já fraquejava, 

com a restrição de recursos federais para a pesquisa estadual e “um certo afastamento da Embrapa em 

relação àquelas organizações” (EMBRAPA, 1999, p. 8). 
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SCHLOTTFELDT (1991, p. 104) analisa que, por ser “linha de frente”, a extensão rural sofre 

o primeiro impacto das mudanças quando da Reforma do Estado. Nesse mesmo período se estabele

cem novos padrões de competitividade e exigência por maiores índices de produtividade em virtude 

da abertura comercial para o exterior, fim dos subsídios e redução do financiamento. As empresas 

públicas tentam adaptar-se. Ao longo da última década, a reestruturação dos sistemas estaduais de 

pesquisa foi bastante comum no País e, em alguns Estados, foi realizada mais de uma vez. Uma solução 

comum para enfrentar a falta de recursos e pessoal é a ênfase no desempenho de papéis educativos e 

de articulação local, particularmente apoio à agricultura familiar e estratégias de comunicação basea

das em comunicação popular e organização comunitária. 

A Embrater, na década de 80, conduz o processo de mudança das organizações da extensão 

rural em busca de foco na agricultura familiar, organização dos produtores, estímulo à participação, 

requalificação e parcerias. Sua extinção limita o processo, mas as empresas de extensão pública man

têm os princípios, com a substituição de sua atribuição básica de assistência social para de agência de 

desenvolvimento, mobilizando atores locais. Na prática, entretanto, a extensão rural mantém a filosofia 

de agir junto a apenas um ator do sistema, o agricultor. Mais que isso, no fim da década de 1990, 

foram questionados os métodos de trabalho, limitados que estariam ao emprego de determinadas 

técnicas de comunicação “para levar conhecimentos novos a populações desprovidas de qualquer 

saber” (ABRAMOVAY, 1997). 

Pouca participação dos produtores rurais nos serviços de extensão, clientelismo, burocratização, 

falta de estrutura, o modelo de oferta de informação, atuação em funções distintas à atividade fim da 

empresa e a noção de que os recursos públicos não estavam sendo compensados (BERDEGUÉ, 

2003) levaram as empresas de extensão a sofrerem o impacto das mudanças no papel do Estado. 

Como resultado, as condições de atuação da extensão rural foram reduzidas e sua atuação na orienta

ção e educação, minimizadas, o que fez o sistema de extensão ser questionado por parte dos agricul

tores em sua capacidade de atender demandas nas condições e tempo adequados. De outro lado, o 

cooperativismo agrícola brasileiro, durante a década de 80, entra em crise em virtude de sua origem 

atrelada a políticas públicas de crédito e extensão rural que são reduzidas e causam endividamento, 

diminuição do crédito e redução do interesse dos agricultores. 

Uma das conseqüências da extinção da Embrater, do enfraquecimento da extensão e da crise 

no cooperativismo agrícola é o aumento do uso de fontes privadas de informação na área agrícola tais 
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como empresas de insumos, serviços de marketing e de banco de dados, internet e consultores. (SAMY; 

BURTON; SOFRAKO, (2003) avaliam que, apesar do mundo atual ter assumido características 

múltiplas e complexas, “a extensão continuou sendo uma ferramenta inflexível, excessivamente técnica 

e equipada com uma oferta tecnológica rígida que não se ajusta as necessidades dos pequenos produ

tores dos novos tempos”.

 A crise – ou “colapso”, conforme BERDEGUÉ (2003) – no tradicional serviço público de 

extensão rural é mundial. Nos Estados Unidos, e.g., o conceito de “Estado mínimo” estabelecido na 

década de 80 reduziu em 50% os recursos e trouxe “uma tentativa de desacreditá-lo como útil à 

economia e à sociedade” (GUSTAFSON, 1997). No mesmo período, na Argentina, o Inta sofre por 

falta de programas de extensão, é substituído por ONG e empresas privadas de assistência técnica, 

num processo que se agrava com as dificuldades econômicas do País e chega à sua vinculação ao 

ministério da Economia (SEIBANE, 2000). 

Nos países em desenvolvimento, o sistema de conhecimento e informação agrícola enfrenta 

limitações em virtude da negligência das instituições no trato com os mecanismos e processos de 

ligação entre as organizações de geração e distribuição de informação envolvidas no sistema, avalia 

COBBE (1993, p. 17): “E, qualquer organismo cujos órgãos não interagem está morto. Se eles interagem 

debilmente ou de um modo defeituoso, o organismo é fraco ou doente”. 

SCHLOTTFELDT (1991, p. 110) explica que as reformas dentro do sistema de pesquisa e 

extensão não tiveram objetivo de melhorar o funcionamento, mas “diminuir os dispêndios”. Avalia, 

entretanto, que temas como hierarquização de objetivos, municipalização da agricultura, interiorização 

dos serviços, participação dos usuários e da iniciativa privada, articulação interinstitucional, eficiência 

operacional e racionalização administrativa passaram a fazer parte da pauta de discussão. Conceitos 

como desenvolvimento sustentável, agricultura familiar e práticas participativas, incorporados à sua 

atuação mantém sua importância estratégica, mas não garantem a execução plena de suas funções. 

Algumas empresas estaduais foram simplesmente extintas. 

A União, a partir de 1990, e até hoje, não conseguiu (ou não teve interesse em) articular as 

ações de extensão rural no Brasil (CAPORAL, 2003). Como resultado, há contínuo abandono da 

coordenação do sistema nacional de extensão, tarefa remetida aos Estados, que também não tiveram 

condições ou interesse de valorizá-los. A extensão rural brasileira não conta com grupos de pressão 

capazes de influenciar a alocação de recursos e garantir qualidade de gerenciamento. 
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Estudo de VILLA VERDE (1997) sobre investimento na competitividade do setor agrícola 

mostra que subprogramas nacionais de Extensão Rural e Informação Científica e Tecnológica tiveram 

orçamento entre US$40 milhões e US$80 milhões durante a década de 1980 e passam, no período 

1992/1994, para média de apenas US$13 milhões. O documento relata o interesse do Governo Fe

deral de sair deste tipo de atividade e que a extinção da Embrater “levou a uma queda na prestação 

destes serviços na maioria dos estados, notadamente naqueles que dependiam de recursos federais” 

(VILLA VERDE, 1997, p. 37). 

Apesar de a extensão rural permanecer em mais de 70% dos municípios brasileiros e contar 

com 13 mil técnicos (WORKSHOP, 1997), sua organização institucional está debilitada e com pro

cessos de mudança que se mantiveram ao longo dos anos 90. ABRAMOVAY (1997) chama a aten

ção para a freqüência de casos envolvendo interferência política, falta de transparência, bloqueio à 

participação dos usuários. 

Perfil das organizações estaduais de pesquisa (ALBUQUERQUE; SALLES-FILHO, 1997) 

identifica que estavam reduzidas a 17 e a uma situação de grande heterogeneidade e enxugamento de 

estruturas, redução de seções e departamentos, além da fusão entre as áreas de pesquisa e extensão. 

Neste caso, menos que alternativa estratégica para facilitar a integração entre geração e a dissemina

ção do conhecimento sobre tecnologia, a unificação da pesquisa e extensão foi posição simplista de 

arranjo organizacional a partir de intervenção política, sem estudos prévios ou preocupação com 

especificidades. O planejamento era considerado, em nível federal e estadual, quase inexistente, limi-

tando-se aos municípios (WORKSHOP, 1997). 

A redução dos recursos sinaliza para a necessidade de os governos estaduais ou iniciativa privada 

assumirem tal tarefa. No que se refere ao setor público estadual, a descapitalização, a ausência de poder 

político das organizações de pesquisa, da extensão rural e, principalmente dos pequenos agricultores, 

levou ao abandono e fechamento das estruturas implantadas, muitas vezes, há décadas. No caso da 

iniciativa privada, as tarefas de assistência técnica não possuem caráter de bem público e ficam limitadas 

ao atendimento de usuários/clientes, numa relação simples de troca mercantil. 

PINTO (2000) mostra que mesmo na Cati, o serviço de extensão de São Paulo, Estado de 

maior importância econômica e tradição do País, onde o discurso oficial preconiza o desenvolvimento 

rural sustentável, a prática extensionista ainda é “do estilo clássica-difusionista, refletindo a permanên

cia da visão tradicional do desenvolvimento rural”. Isto ocorre mesmo com os técnicos mais jovens, 
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que ingressaram nos últimos anos. Em Tocantins, o Estado mais novo, pesquisa e extensão são feitas 

de modo desarticulado e deficiente, segundo relato de FURTADO; BARBIERO (2002, p.6.010), 

que afirmam ser “inacreditável que num momento de escassez de recursos para C&T não se tenha 

ainda conseguido avançar quase nada no que diz respeito ao relacionamento entre entidades federais 

e estaduais de fomento. Na verdade, nem as federais nem as estaduais articulam-se entre si”. 

Diagnóstico elaborado por ALBUQUERQUE; SALLES-FILHO (1997) caracterizava gra

ves problemas estruturais e políticos das empresas de pesquisa agropecuária e, em geral, também de 

extensão rural dos Estados. No caso do Mato Grosso a Empaer – MT realiza pesquisa e extensão 

concomitantemente, mas “não há mecanismos formais de interação entre pesquisa e extensão (...), é 

baixo o grau de alimentação da pesquisa por problemas trazidos pela Ater (Assistência Técnica e 

Extensão Rural), embora a extensão considerasse alta a importância da pesquisa” (ALBUQUERQUE; 

SALLES-FILHO, 1997, p.40). A Empaer-MT é apresentada no trabalho como exemplo típico de 

ingerência política com efeitos “desastrosos” na competitividade institucional. Identifica, também, que 

“a prática de interação entre as Oepas e seus clientes e usuários é tímida e inconstante e que convênios 

e contratos não têm sido devidamente explorados por tais instituições como canais para a divulgação 

do resultado das atividades” (ALBUQUERQUE; SALLES-FILHO, 1997, p. 25). 

Pesquisa inédita realizada pela Embrapa junto aos gerentes da área de comunicação de 14 

Oepas, em 2000, indicou a ausência de políticas de comunicação em 13 instituições. Apenas quatro 

gerentes indicaram existir linhas de ações previamente determinadas pela administração (3) do órgão 

ou pela secretaria à qual a Oepa estava vinculada (1). Nos demais casos, fica caracterizado que ações 

de comunicação são realizadas apenas por iniciativa dos próprios integrantes das áreas, sem vínculo 

com estratégias gerais da organização. Em pesquisa paralela, dirigentes de 15 Oepas admitem que 

inexistem diretrizes e políticas de comunicação, reconhecendo que isto é uma deficiência da organiza

ção que administram. 

3.4 AREFORMULAÇÃO DO PAPEL DA EXTENSÃO 

PEREIRA; BONILLA; BENAVIDES (1998, p. 130) identificam o que chamam de esgota

mento do modelo “estadocêntrico”, em que o governo assume a responsabilidade única pela solução 

dos problemas do país, o que faz a perspectiva do desenvolvimento nacional chegar ao povo pobre se 

“esfumaçar”. A instalação de uma agricultura empresarial, originariamente restrita a pólos em SP, MG 

53 



e Estados do Sul, se espalhou por todas as regiões. A modernização das relações no campo, o aumen

to da competitividade e o surgimento de uma forte agricultura capitalista fizeram com que agricultores 

estabelecessem ligações com novos atores como instituições comerciais, de ensino e capacitação, 

organizações sociais, agências públicas de desenvolvimento de nível nacional, estadual ou local, 

consultorias, ONG. 

A distância geográfica do produtor dos grandes centros, que até a década de 90 era fator 

fundamental por restringir a obtenção de insumos e limitar o fluxo de informação, foi minimizada pela 

internet e pela ampliação da rede de comunicação e da infra-estrutura de transportes. LYDIJUSSE; 

CANEVER (2000) relatam que há distância entre o que é ensinado sobre extensão nas escolas e as 

demandas do agronegócio e propõem a substituição do modelo clássico de extensão rural “por uma 

instituição reguladora, responsável por informações mercadológicas e coordenadora de políticas de 

desenvolvimento regional”. 

Frente a esta situação, a tendência dos governos foi a opção pelo foco da extensão rural 

em certas categorias de agricultores, notadamente familiares e estímulo à privatização da extensão, que 

passou a ser feita por assistência técnica paga direta ou indiretamente a escritórios, cooperativas, 

sindicatos ou empresas comerciais de insumos. BERDEGUÉ (2003) argumenta que a intervenção 

pública para manter serviços de extensão se manteve em três situações: 

a) apoio direto a comunidades pobres. 

b) favorecimento de comunidades prejudicadas por processos de abertura comercial. 

c) onde existe a produção de bens públicos que não interessam à iniciativa privada. 

O novo papel da extensão rural, na visão de ENGEL (2003), deve ser o de fortalecer a 

comunicação entre agricultores e demais atores sociais, econômicos e políticos, estimulando a experi

mentação, a busca de informação e sua adaptação às condições locais, criando “enredamento” dos 

envolvidos, facilitando o estabelecimento de ligações fortes, “um serviço de facilitação de propostas, 

alianças e organizações, como também a troca de experiências, conhecimentos e informação”. 

O papel dos organismos de extensão, nesta visão, é de coordenação institucional, um 

gestor ou elo para garantir a oferta de informações, treinamento e capacitação, facilitar o acesso a 

serviços, a mercado, aos setores financeiros, de serviços e insumos, a ampliar a capacidade de gestão. 

“O perfil tradicional do extensionista não possui relação com as exigências contemporâneas (...) o novo 

assessor deve ser 33% gestor/gerente, 33% comunicador e 33% técnico” (BERDEGUÉ, 2003, p. 11). 
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Uma das tendências da extensão rural em todo mundo, apesar de diferentes sistemas, 

abordagens e modelos, é a alteração do seu papel, assim como do próprio governo. Eles devem atuar 

na criação de ambientes propícios ao desenvolvimento e na promoção de mecanismos de ligação de 

baixo para cima e de relações horizontais para um sistema de cooperação e intercâmbio de informa

ções (CRISTÓVÃO, 1995). 

Ao longo da década de 90, em sucessivos documentos, ficou claro que o papel da exten

são rural brasileira é atuar junto aos pequenos agricultores, particularmente familiares, e, “mais do que 

simplesmente levar assistência técnica para ampliar a produção, um escritório de extensão deve carac-

terizar-se como uma agência de desenvolvimento” (ABRAMOVAY, 1997). Da mesma maneira, 

CAMPANHOLA; GRAZIANO DA SILVA (2000b, p. 83) propõem que o extensionista deve agir 

em perspectiva de comunicação “por meio do diálogo – e não do monólogo – na experimentação 

pelos próprios agricultores e no fortalecimento da capacidade de auto-organização da própria comu

nidade”. 

É possível identificar transformações significativas na configuração da histórica relação 

entre os atores envolvidos com geração e transferência de informação tecnológica na agricultura. Se 

pesquisa e extensão revelaram grande dificuldade de estabelecer ação coordenada ao longo das últi

mas décadas, em muitas regiões, a extensão rural simplesmente deixou de existir. Nos locais em que 

sobrevive, redefiniu seu papel, em geral concentrando ações ao apoio a agricultores familiares menos 

assistidos, mesmo com condições financeiras, humanas e estruturais limitadas. Em outro segmento, 

agricultores de atuação empresarial estabelecem novas formas de organização, ligação com novos 

atores e criam alternativas para obter informação tecnológica. Este estudo trata de como isto ocorreu 

em Mato Grosso. 
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CAPÍTULO 4 – MARCO CONCEITUAL 

O papel da pesquisa agrícola é oferecer novas técnicas e informações sobre sistemas de 

produção, reduzindo gastos com insumos ou processos, de maneira a gerar aumento de produtividade 

e redução de custos, na perspectiva de que a mola propulsora do desenvolvimento tecnológico seja a 

lucratividade (GONÇALVES, 2000/2001). A lucratividade, entretanto, exige cada vez mais investi

mento em tecnologia para haver compensação em produtividade. DALL’GNOL (2003) dá um exem

plo na cadeia produtiva da soja, mostrando como é importante considerar o custo/benefício da tecnologia. 

Explica que, na década de 60, a produtividade da soja era baixa e havia pouco investimento em 

tecnologia. Ilustra com o fato de que o custo de produção do hectare era equivalente a R$400 para 

produzir 30 sacos. Hoje o agricultor precisa gastar em torno de R$700 para produzir em um hectare, 

mas obtém 50 sacos. 

A pesquisa agropecuária dá suporte ao desenvolvimento, pois “busca obter conhecimentos 

que permitam aumentar, continuamente, a eficiência econômica e social na realização do processo 

produtivo na agricultura” (GASTAL, 1988, p. 89). JOHNSTON; KILBY (1977, p.67) mostram que 

países como o Brasil, com desenvolvimento agrícola tardio, utilizam como ponto de partida conheci

mento técnico disponível em países mais avançados, tanto em informações como em produtos acaba

dos, licenciamento de processos patenteados, especialistas, investimentos estrangeiros e educação. 

BARROS; RIZZIERI; PICHETTI (2002) fizeram análise do impacto da tecnologia agropecuária 

nos últimos 25 anos no Brasil. Eles mostram que a produtividade melhorou em todos os produtos, o 

que viabilizou alimentos mais baratos e acessíveis a todas as camadas da população, permitindo, entre 

outros resultados, a queda per capita nos gastos com alimentação. Na parcela de famílias com renda 

entre dois e seis salários mínimos, o gasto com determinado conjunto de alimentos era de 40% em 

meados da década de 70 e caiu para 27% em 2000. Limitando-se ao objeto do presente estudo, a 

soja, o aumento na produtividade (produção por hectare) foi de 55%. 
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Em outro estudo, BONELLI (2003) faz análise do setor primário brasileiro nas três últimas 

décadas e mostra que adoção de tecnologias, produtos e processos foram fundamentais para o desen

volvimento, apesar do caráter difuso, que faz com que muitas vezes não seja percebida claramente 

pelos usuários. Um dos resultados foi a expansão da agropecuária com conseqüências diretas na 

melhoria da qualidade de vida – o aumento de renda da agropecuária antecedendo e causando o 

aumento da renda urbana, além de forte associação do crescimento à inclusão social e às condições de 

vida. 

No impulso da agricultura brasileira nas últimas décadas, CONTINI (2001, p. 65) diz que há 

vários fatores e forças interligadas. “Mas o fator síntese é a aplicação do conhecimento, via tecnologia, 

no agronegócio. Uma análise mais detalhada leva a uma cadeia de inovações, na qual estão incluídas a 

disponibilização de insumos químicos industriais, sementes melhoradas, práticas culturais mais eficien

tes, novos sistemas de armazenamento e processamento de produtos”. 

4.1 TECNOLOGIA AGRÍCOLA 

Na área agrícola, o progresso técnico é traduzido em novos processos de gestão agroindustrial, 

produtos alimentícios e industriais, padrões de qualidade e conformidade, padrões sanitários, adoção 

intensiva de automação, tecnologias da informação e biossegurança. O uso de tecnologia passa, então, 

a ser fundamental, por alterar os fatores de produção e estabelecer, para o agricultor, relação mais 

favorável entre custo e produção. 

Tecnologia inclui conhecimentos, aptidões, técnicas e instrumentos para transformar recursos em 

produtos manufaturados pelas operações (BETZ et al., 2001, p. 55). BORDENAVE (1983, p. 46) 

avalia que tecnologia, mais restritamente, é “o conhecimento de como usar os recursos, isto é, os materi

ais naturais, criados e humanos, a partir dos quais os bens e serviços são produzidos”. 

A tecnologia agrícola é entendida como o domínio do homem sobre a natureza com a aplicação 

do conhecimento científico que se incorpora materialmente em um bem qualquer ou em um conjunto 

de conhecimentos sobre como viabilizar uma cultura ou criação. Tecnologia agropecuária é, então, 

“resultado da aplicação sistemática do conhecimento científico às atividades produtivas do setor. É o 

saber aplicado ao mundo dos objetos agropecuários para modificá-los e transformá-los no sentido 

desejado pelo homem” (RAMALHO; CONTINI, 1988, p.303). A produção agrícola não necessa
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riamente exige condições tecnológicas específicas, mas, sem ela, o rendimento é baixo e incompatível 

com a competitividade. 

Numa perspectiva mais ampla, tecnologia designa produtos físicos e processos. Os produtos 

físicos são do tipo químicos, biológicos e mecânicos tais como agroquímicos, sementes, máquinas e 

equipamentos. Também são considerados neste grupo inovações do tipo drenagem e irrigação. São 

administrados em processo gerencial envolvendo informação geralmente para utilidade do tipo poupa-

produto, que permite a maior produção com menor custo na mesma área (ALVES, 1998, p. 32; 

DIAS; PIOLLI, 2003). 

Algumas tecnologias são simples substituições de partes do sistema em uso, outras correspondem 

a um conjunto de práticas que o mudam substancialmente ou até o substituem. O processo de produ

ção de uma tecnologia pode envolver uma etapa de pesquisa e desenvolvimento e outra em que o 

mercado incorpora os avanços para aumentar a produtividade ou reduzir os custos ou o esforço. 

Tecnologia, assim, inclui aprendizagem sobre uso dos recursos disponíveis, isto é, os materiais 

naturais, criados, e os recursos humanos para produção de bens e serviços ou, como na definição de 

JANNUZZI (2002, p. 37), “o uso do conhecimento para fins aplicáveis”. Nesta perspectiva, LEMOS 

(2000) destaca a necessidade de incorporar especificidades locais, estímulo ao ambiente de interação 

e aumento da capacidade de obter e lidar com informação tecnológica como forma de capacitar um 

usuário de inovações. Tecnologia agrícola refere-se a sementes, máquinas, adubos e novos processos, 

mas também a conhecimento sobre seu uso num sistema de produção específico. 

Neste trabalho, são tratados, basicamente, dois tipos de tecnologia: a física, que se refere a um 

produto qualquer com atributos materiais, em que a inovação é incorporada. Exemplos são raças 

melhoradas, sementes adaptadas, máquinas, fertilizantes ou defensivos. Outra se refere ao uso do 

conhecimento sobre como cultivar ou criar, tratar a terra, época de plantar, formas de gerenciamento. 

Neste caso, a tecnologia pode ter maior alcance que o simples aumento de produtividade, por suas 

implicações em questões referentes à análise de viabilidade técnica e financeira, mas também efeitos 

ecológicos no ambiente, sociais com a dispensa ou contratação de mão-de-obra, finalidade social, 

condições de geração, custo social. 

BRAVO (2000) trata esta divisão como marcos iniciais intimamente ligados e que ajudam a 

formar o ambiente sóciotécnico da inovação tecnológica. Um deles é o marco de funcionamento, 

composto pelo conjunto de conhecimentos associado à criação e modificação da técnica, por sua vez 
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relacionados a pesquisadores e à indústria de máquinas e agroquímicos que geram inovações. O outro 

é o de utilização, ligado à adaptação e uso que os usuários fazem da técnica. O marco de funcionamen

to é visto numa perspectiva estratégica do gerador, o de utilização é tático. A ligação entre funciona

mento e utilização é feita por articulação entre diferentes agentes envolvidos no processo de inovação. 

As noções de invenção, transferência e adoção como etapas são úteis para efeito didático, mas neces

sariamente são parte do mesmo processo de inovação, que implica mudança em idéias, produtos, 

serviços e até mesmo gestão. Um sistema de inovação em dado ambiente geográfico “envolve setores 

públicos e privados cujas atividades e interações geram, adotam, importam, modificam e difundem 

novas tecnologias” (LEMOS, 2000, p.172). 

4.2 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Capacidade de administrar a geração, oferta e busca de inovações tecnológicas é diferencial 

para melhorar a competitividade em uma unidade agrícola, assim como gerenciar processos produti

vos que envolvam técnica, economia e ambiente. “Após a batalha da produtividade acontecida nas 

últimas décadas, as empresas rurais na atualidade estão buscando a eficiência, o enxugamento na 

estrutura produtiva e a redução dos custos. No campo dos processos produtivos é que se darão as 

guerras da atual década”, dizem SETTE; ANTONIALLI (2002, p. 271).

 Para isso, um dos requisitos é a oferta de informações que permitam ao agricultor produzir 

mais e melhor, não apenas para adoção de tecnologia, mas para gerenciamento de todos os aspectos 

que digam respeito a seu negócio agrícola. Na área rural, informação especializada é necessária para 

o agricultor conhecer as opções possíveis e decidir de maneira a produzir mais, evitar perdas, reduzir 

riscos, vender melhor, preservar e manter competitividade. 

Saber a época adequada de plantio, como evitar pragas, melhorar os processos de colheita, 

reduzir perdas e riscos, controlar doenças são, entre várias outras informações, fundamentais e podem 

ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. A melhor tecnologia não é a que produz mais, mas a que está 

adequada à realidade e aos interesses do agricultor. 

Em um ambiente de inovação, instituições de pesquisa não podem apenas gerar informações 

tecnológicas e aguardar que sejam conhecidas e eventualmente utilizadas. Faz parte de seu papel 

estabelecer articulações e estratégias para que ocorra a circulação da informação tecnológica não 

apenas em direção ao usuário, mas também que se crie um ambiente para troca de informações. 
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 A oferta de tecnologia por empresas de pesquisa exige não apenas o desenvolvimento de 

processos, equipamentos, instrumentos e produtos úteis ao setor agrícola, mas também o estímulo ao 

treinamento de pessoal, reprocessamento e oferta de conhecimento disponível para facilitar sua utiliza

ção, apoio à formação de redes de cooperação para busca e uso de informação tecnológica. 

A informação tecnológica adquire valor para o usuário quando atende aos requisitos de dispo

nibilidade, adequação temporal, viabilidade econômica e social e, por isso, seu uso é condicionado 

por uma série de fatores e variáveis. Entre eles estão conhecimento de sua existência pelos interessa

dos, disponibilidade de informações suficientes, viabilidade econômica, social e cultural da tecnologia. 

Conforme SILVA NETO (2003, p. 35), a tomada de decisão está baseada na identificação de proble

mas e oportunidades e sua conseqüente resolução a partir das alternativas disponíveis. Organizações 

agrícolas de estrutura mais moderna, presentes em setores altamente competitivos, possuem meios de 

busca de informação para fazer as melhores opções possíveis nas condições em que estão. Já agricul

tores isolados das fontes de informação tenderiam a obter informação defasada e não consistente em 

termos competitivos. 

RAMALHO; CONTINI (1988) mostram que nem sempre é possível separar tecnologias 

incorporadas fisicamente das relacionadas ao conhecimento, notadamente recomendações sobre pro

cessos. Um trator com novos equipamentos ou uma semente resistente a determinada doença ou 

adaptada a uma região são facilmente identificadas como tecnologia e geralmente incorporam custo 

adicional de desenvolvimento, “preço de mercado se oferecido pela iniciativa privada ou um preço até 

simbólico, caso venha a ser oferecido exclusivamente pela própria pesquisa oficial” (RAMALHO; 

CONTINI, 1988, p. 304). Já recomendações têm identificação mais tênue, pois incluem questões de 

validade para uso, além da necessidade de interesse, interpretação e uso. Isto faz com que sejam mais 

difíceis de ser percebidas e quantificadas. 

Tecnologia, tratada como conhecimento, pode ser de difícil absorção, já que exige transferência 

não apenas de conhecimentos codificados, mas, particularmente, tácitos, que permitem interpretá-la, 

adaptá-la, manejá-la adequadamente, convertendo-se em um processo de capacitação tecnológica. Ino

vação é identificada no âmbito do usuário da tecnologia agrícola como toda prática nova para aumentar 

a produtividade, melhorar as condições ambientais ou de trabalho (BORDENAVE, 1983, p. 46) e pode 

ser induzida por fatores ligados a modificação dos objetivos de produção, do contexto ou da disponibi
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lidade dos recursos produtivos (URCA-NE, 1994a; 1994b), mas também  novos conhecimentos ou 

percepções (ARAÚJO, 1979, p. 84). 

Numa perspectiva ampla, transferência tecnológica não significa apenas introduzir inovações. 

Trata, principalmente, de possibilitar o aumento de conhecimentos sobre tecnologias disponíveis, no

vas ou não e seu uso, impacto e riscos, de maneira a capacitar os gestores de unidades agrícolas a 

tomar decisões mais adequadas às suas necessidades e ter capacidade e condições de apresentar 

demandas à instituição de pesquisa. Desta maneira, inovação, em transferência de tecnologia, pode ser 

analisada sob duas perspectivas: 

a) como unidade: algo que se apresenta como novo para o usuário, seja físico, seja abstrato 

(ROGERS, 1995). Este modelo pressupõe uma visão de entrega da inovação ao usuário. 

b) relacionada a um ambiente específico, que exige compreender uma estrutura complexa de 

interação entre diferentes atores, circunstâncias que os envolvem, qualidade no relaciona

mento e troca de informações. Os diferentes aspectos da inovação a tornam um processo 

interativo, já que tecnologia exige diferentes fontes de informação para quem a gera e o 

conhecimento da realidade do beneficiário. Isto faz com que a informação sobre tecnologia 

tenha limites relativamente imprecisos, pois diferentes tipos de tecnologia terão diferentes 

tipos de informação e de apropriação. 

Transferir tecnologia tradicionalmente é tratada como relação de troca em que a tecnologia é 

oferecida ao mercado e, na existência de um usuário interessado, é adquirida e paga mediante um 

dado valor (geralmente embutido em um produto) ou simplesmente pelo benefício social causado pela 

introdução da tecnologia no mercado, o que costuma ser o caso das empresas públicas de pesquisa. 

Nesta perspectiva, “transferência de tecnologia é a movimentação de idéias e informações e das pos

síveis contrapartidas entre os que têm o domínio de uma tecnologia e os que dela necessitam” 

(CHRISTENSEN; ROCHA, 1989, p. 21), a partir de um objetivo econômico e eventualmente, so

cial, formando um ambiente de inovação. 

A noção de ambiente de inovação inclui o que CASTRO; COBBE; GOEDERT (1995) carac

terizam como “mercado de tecnologia”, o encontro da oferta de tecnologia de um centro de P&D com 

as demandas dos componentes da cadeia produtiva em questão, disponíveis ou possíveis de serem 

produzidos. Um ambiente de inovação é configurado pelas diversas formas de interação entre atores 

envolvidos no processo de inovação e menos pela noção de oferta e demanda. Nele, a informação 

tecnológica é intermediada por uma série de atores que constroem uma rede em determinado contexto 
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social, econômico e ecológico, com variados graus de formalidade, conflito e negociação (ENGEL, 

1997; LATOUR, 1998) e com estratégias próprias. 

Atores de um sistema social relacionado a um produto agrícola terão características próprias, 

capacidades, interesses, estrutura e ação baseadas em sua cultura, história, posição no sistema e 

interesses específicos. Cada produto agrícola estabelecerá, assim, sua peculiar rede, formada dentro 

de um contexto social relativamente padrão com outros produtos, mas específico em função de suas 

peculiares características, ambientes e interesses dos atores intervenientes. 

Na perspectiva de inovação, novas tecnologias permitem a aproximação entre diferentes com

ponentes do negócio agrícola e surgimento de novas formas de geração, tratamento e distribuição da 

informação que alteram o relacionamento entre organizações envolvidas com inovação, acelerando o 

processo de mudança tecnológica, exigindo colaboração, mesmo dos grandes conglomerados e uma 

“crescente articulação dentro das empresas e entre estas e outras organizações, em especial, as insti

tuições de pesquisa” (LEMOS, 2000, p. 162). 

A facilidade de troca de informações, entretanto, não significa pleno uso de seu potencial. O 

conhecimento facilmente transferido é geralmente do tipo codificado, distribuído por documentos, 

papers, mapas, relatórios, sites. O conhecimento tácito somente se transfere se existir interação social, 

havendo, portanto, necessidade de que sejam tratados como complementares (LEMOS, 2000, p.164-

166). Dessa forma, conhecer como ocorre o processo inovativo exige identificar como se dá a interação 

entre os diferentes atores, a maneira como se relacionam e trocam informações. 

Tão importante às empresas públicas que atuam com geração de tecnologias quanto terem 

sucesso no seu objetivo original é promover a interação para disseminá-las, o que também se refletirá 

no desenvolvimento de novas tecnologias. O relacionamento e o fluxo de informação entre geradores 

e usuários cria ambiente que capacita o pesquisador a aperfeiçoar sua prática e atender as demandas 

mais facilmente. Desta maneira, torna-se fundamental o envolvimento das instituições de P&D na 

interação com os usuários, com o fluxo de informação sobre tecnologia ocorrendo nos dois sentidos 

(GUIMARÃES, 2000). “O sucesso com que essas instituições publicamente administradas se 

desincumbem de suas funções é um fator crítico no fluxo de melhoramentos da tecnologia aplicada” 

(JOHNSTON; KILBY, 1977, p. 68). 

A tecnologia agrícola necessita ser considerada em perspectiva específica a partir dos fatores 

gerados pela complexificação da sociedade, pois cada inovação tecnológica tem fluxos de informação 

e estrutura próprias de incorporação. As condições de entrada de uma inovação em um sistema espe

cífico de produção são diferentes em cada ramo agrícola decorrência de que determinados produtos 
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demandam diferentes inovações para manutenção de competitividade, assim como exigem diferentes 

estratégias de transferência de tecnologia. 

4.2.1 INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

Informação Tecnológica está relacionada ao processo humano de obter conhecimento. É um 

termo bastante utilizado no Brasil e com variados tipos de definição, muitas vezes empregado como 

sinônimo de informação industrial, na perspectiva de insumo fundamental do desenvolvimento de pro

dutos que permitam a manutenção de competitividade. O conceito pode ainda ser amplificado ao ser 

aplicado no âmbito de P&D, transportes, suprimentos, sistemas de informática. 

Discutir informação tecnológica e seu uso na agricultura exige, também, compreender que cada 

cultivo possui restrições biológicas, de manejo, de custos financeiros que implicam em outro tipo de 

informação: sobre o uso, manejo, adequação a cada tipo de solo, clima, uso de adubo. Neste segundo 

tipo, também temos a informação tecnológica que não se refere a determinado produto especificamen

te, mas a um bem público que permite produzir de maneira mais eficiente, reduzindo custos, produzin

do de modo mais sustentável, ao tornar-se uma inovação em um sistema produtivo. 

VAN DEN BERG (2001, p. 4) considera que existe um continuum entre os diferentes tipos 

de pesquisa que geram diferentes possibilidades de apropriação no formato de inovação pelo usuário. 

Elas começariam com pesquisa básica, seguindo por pesquisa estratégica, pesquisa aplicada e pesqui

sa adaptativa. KLINE; ROSENBERG (1986) oferecem uma discussão bastante útil sobre inovação. Os 

processos e sistemas de inovação são complexos e variados e não existem fórmulas corretas, mas dife

rentes idéias e soluções necessárias para implementá-la. Mais do que um novo produto, ela pode ser: 

a) novo processo de produção. 

b) a substituição de material mais barato por material recentemente desenvolvido, mas essen

cialmente inalterado. 

c) reorganização da produção, funções internas, ou novos arranjos de distribuição que condu

zem a aumento de eficiência, ou custos mais baixos.

d) melhoria nos instrumentos ou métodos de inovar.
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A questão é que tanto informação como tecnologia, como vimos, têm significado semântico múl

tiplo e são adotados conforme o contexto em que se inserem. Tecnologia está relacionada a processos e 

produtos inovadores do ponto de vista do usuário e, portanto, “informações referentes à aquisição, 

inovação e transferência de tecnologia, são, sem dúvida, tecnológicas” (JANNUZZI, 2002, p. 121). 

VALENTI (1997, p. 24) discute as definições usando como referência o setor industrial e 

afirma que o conceito de informação tecnológica está ligado a conhecimento aplicável à produção de 

bens e serviços para consumo. Ele adota um conceito útil, mas amplo: “insumo básico para a capacitação 

das pessoas, conseqüentemente é a grande responsável pela transformação de conhecimentos em 

novos conhecimentos que resultem numa inovação”. 

Revisão bibliográfica realizada por JANNUZZI (2002) sobre diferentes definições de infor

mação tecnológica identifica confusão conceitual. O termo pode ter significado diferente para setores 

da mesma empresa e, muitas vezes, é utilizado como sinônimo de informação científica e tecnológica, 

informação industrial, informação para negócios e, particularmente, tecnologia da informação, referin-

do-se à recuperação de informação. 

A variedade de usos pode significar adaptabilidade a situações específicas, desde que possua 

um quadro de referência entre os usuários. Com base no que foi discutido até aqui, o conceito propos

to por ALVARES (1997, p. 170) apud JANNUZZI (2002, p. 49) é particularmente útil por abordar 

a inovação e por tratar da informação como referência para processos de decisão e produção: “todo 

tipo de conhecimento sobre tecnologias de fabricação, de projeto e de gestão que favoreça a melhoria 

contínua da qualidade e a inovação no setor produtivo”. É dele que partimos para considerar informa

ção tecnológica como aquela relacionada a tecnologia e que permita a inovação na produção por um 

usuário. Pode adquirir diferentes características, como estar disponível em bancos de dados de cen

tros de pesquisa, restrita a alguns pesquisadores, limitada ao conhecimento de poucos ou ter ampla 

circulação. 

4.2.2 DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO 

Por serem empregados em grande escala, particularmente na apresentação dos resultados, é 

útil, neste trabalho distinguir e caracterizar a forma como são empregados os conceitos de Dados, 

Informação e Conhecimento. 
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Dados, para este trabalho são matéria-prima potencial, que precisa ser transformada em infor

mação mediante formatação, edição, tradução, fusão, impressão e ser colocada no contexto do in

teressado para se tornarem úteis. Dados podem ser armazenados, guardados, discutidos isoladamen

te. Já informação exige um contexto, um usuário. Para que dados se tornem informações úteis, devem 

ser organizados e apresentados de tal maneira que o usuário “possa relacioná-los e atuar sobre eles. 

(...) Até certo ponto, a informação, como a beleza, está nos olhos do observador” (McGEE; PRUSAK, 

1994, p. 24). Desta maneira, a transformação ou percepção de dados como informação está relacio

nada à socialização do indivíduo, a forma como a percebe. 

Portanto, dados são matéria-prima para a informação, que é a explicitação do conhecimento, 

a reorganização dos dados de forma a permitir sua troca entre pessoas. “A Informação é considerada 

como um dado dotado de relevância e propósito, para cuja conversão se necessita de conhecimento” 

(FREITAS et al., 1997, p. 51). 

Informação é resultado de um processo técnico de sistematização de dados quantitativos e 

qualitativos que envolve sua circulação entre usuários e que exige algum tipo de interpretação (CAS

TRO; LIMA; CARVALHO, 1999, p. 15). “Embora atores que produzam informação geralmente só 

a expressem com um significado particular, eles nunca têm certeza se os benefíciários pretendentes o 

receberão com o mesmo significado” (ENGEL; SALOMON, 1997a).

 Conhecimento, assim, é um “conjunto de conceitos, significados, habilidades e rotinas desen

volvidas ao longo do tempo por indivíduos ou grupos, à medida que processam informações. (...) 

Atores produzem, geram, transformam, integram, trocam, disseminam e utilizam conhecimento en

quanto realizam transações diárias” (SALOMON; ENGEL, 1997a). 

Sistema de Informação Tecnológica (SIT) é caracterizado como o conjunto de itinerários de 

informação sobre tecnologia entre atores sociais envolvidos com a cadeia produtiva de determinado 

produto agrícola. Neste trabalho, para efeito metodológico, chama-se de relacionamento/interação, o 

intercâmbio entre dois atores do sistema com influência recíproca relacionada à troca de informação 

tecnológica. O fluxo de informações é parte da análise do relacionamento, que é mais amplo, pois 

envolve troca de recursos como dinheiro, trabalho, poder, status ou boa vontade. Estudando as liga

ções, o relacionamento, é possível identificar como sua natureza afeta o sistema. 

4.3 SISTEMAS 
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O termo sistema tem origem acadêmica no século XVII para designar organização do conhe

cimento, aplicada tanto a determinadas disciplinas como ao conjunto delas. Ele substituiu em muitos 

casos, a metáfora da “árvore do conhecimento” (BURKE, 2003, p.83) e foi utilizada por vários cien

tistas, inclusive na noção de “pensamento sistêmico” (CAPRA, 1996, p. 53). O conceito de sistema 

está relacionado a uma abordagem, modo de pensar, em que se percebe as partes como integrantes de 

um conjunto – um sistema. Sistemas foram utilizados na matemática (sistema numérico), na astrologia 

(sistema solar) e na biologia (sistema nervoso). No início do século XX, TAYLOR (1970, p. 14) 

utilizou o termo sistema para tratar das rotinas e fluxos de matérias-primas e produtos nas organiza

ções a fim de sugerir mudanças de produção e no modo de administração de uma empresa. 

A noção de sistema ganha estatura científica com a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), criada 

por BERTALANFFY (1950) que, ao tentar resolver problemas biológicos, percebe a relação que 

possuem com outras ciências. Ele propõe uma análise integrativa, com princípios que seriam válidos 

para todas as áreas do conhecimento, uma teoria para lidar com a totalidade. 

Considerando-se a TGS, qualquer conjunto de seres vivos, organização ou conjunto de orga

nizações pode ser tratado como um sistema aberto e interativo que pode ser analisado por princípios 

unificadores, sem as restrições clássicas do reducionismo que, como método de pesquisa, trata de 

apenas uma unidade, sua estrutura e relações. O reducionismo busca compreender a natureza decom

pondo os fenômenos e as entidades complexas em partes menores e isoladas, com o propósito de 

conhecer como são feitas e funcionam, “mas não é suficiente para entender todos os fenômenos, 

particularmente aqueles que envolvem ação concomitante de mais de uma causa, explicável pela atu

ação conjunta de variáveis” (CASTRO; LIMA; CARVALHO, 1999,  p.56-57). Para estes autores, o 

que define a natureza de um sistema, do ponto de vista científico, é a existência dos conceitos de limite, 

objetivos e hierarquia. 

O avanço no modo tradicional de fazer ciência é a noção de que unidades não existem isolada

mente, mas são partes integrantes de complexos sistemas organizados em constante interação, for

mando um todo com características únicas. Na TGS, um sistema é composto por unidades inter

relacionadas e sua análise exige a integração do funcionamento das partes com relação ao todo. 

Algumas contribuições da Teoria Geral de Sistemas sobre sistemas abertos são particularmen

te úteis para este trabalho: 
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• SISTEMA ABERTO: um sistema está sempre em interação com o meio e dele depende para obter 

energia, informação, material. Os sistemas fechados são independentes, pois não produzem 

(output) nem consomem (input). Os sistemas sociais e biológicos são necessariamente aber

tos. Os sistemas mecânicos podem ser abertos ou fechados. 

• LIMITES/FRONTEIRAS: estratégia de delimitação do observador, considerando-se seu interesse 

de separar um dado sistema de seu ambiente. “Há várias maneiras de olhar o universo e o 

princípio da organização do universo depende do intérprete” (MARUYAMA, 1973, p. 150). 

A definição de um sistema, suas partes e seu ambiente exigem propósitos definidos e com

partilhados e dependem “do universo do discurso do observador, sua linguagem observacional, 

poder discriminativo, objetivos etc.” (EPSTEIN, 2000, p. 31). A noção de limites é diferen

te em sistemas abertos e fechados. No sistema aberto, os limites são permeáveis enquanto 

no sistema fechado são rígidos. 

• OBJETIVO: sistemas podem ter objetivos múltiplos, o que faz surgir contradições em seu fun

cionamento. Metodologicamente, a definição de um sistema exige, por parte do analista, a 

especificação de seu objetivo, seu propósito. 

• ESTABILIDADE: mediante trocas com o ambiente, um sistema se mantém em equilíbrio dinâmi

co com o ambiente. 

• TOTALIDADE: os sistemas possuem características ou propriedades próprias, resultado da inter

relação entre seus componentes, que, por sua vez, são unidades com características próprias. 

Assim, o sistema é estabelecido pelos processos que nele ocorrem. Suas características não 

são a somatória das unidades, mas se estabelecem a partir do relacionamento entre os inte

grantes. “Se um dos componentes é deficiente, incapaz de interagir corretamente com os ou

tros (...) o sistema todo é afetado. (...) Mesmo alterar apenas um dos elementos pode, às 

vezes, ter conseqüências completamente inesperadas” (BEVERIDGE, 1981, p. 72). Desta 

maneira, os sistemas funcionam em relação a seu ambiente, como sistema aberto, e também 

com base em sua estrutura interna. 

• COMPONENTES: são as partes do sistema que, inter-relacionadas, o estabelecem. 

• FLUXOS: movimento de elementos entre os componentes do sistema. 

• HIERARQUIA: um sistema está sempre relacionado a macrossistemas (externos) e subsistemas 

(internos). Esta noção exige começar a análise com a identificação do nível de referência. “A 

mudança de nível somente deve ser realizada a partir de uma declaração específica do ana

lista” (SCAICO, 1985, p. 45). 
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• MODELO: É a simplificação de uma determinada complexidade para fins de descrição e aná

lise. Pode ser matemático, físico, conceitual, gráfico. CASTRO et al. (1999, p.61) o defi

nem como a “representação de um sistema em qualquer outra forma que não a própria 

entidade. (...) É por meio de modelos que a ciência tem se expressado para compreender a 

natureza dos fenômenos”. 

• MODELAGEM: é a construção de um modelo que será testado ou validado. Geralmente assume 

a forma de fluxograma, organograma ou gráfico. Modelagem, assim, trata da fase de elabo

ração da representação de um fenômeno em forma diversa da real, por meio de uma descri

ção válida das inter-relações que envolvem suas partes e entre o sistema e seu ambiente. A 

modelagem de um sistema é uma etapa fundamental, pois se realiza quando o sistema é 

interpretado pelo pesquisador, gerando hipóteses e análises, aumentando o conhecimento 

sobre seu funcionamento, ao mesmo tempo em que sua descrição busca estabelecer uma 

representação útil, “aumentado o conhecimento do funcionamento do sistema e do seu de

sempenho, podendo-se traçar e avaliar estratégias para a operação e até para melhorar o 

seu desempenho” (CASTRO; LIMA; CARVALHO, 1999, p. 61). 

• INTERAÇÃO/RELACIONAMENTO: forma como se estabelece a ligação entre integrantes do sistema. 

Sua identificação ajuda a entender a dinâmica do sistema. Em um sistema nada ocorre fora da 

rede de relações, assim como não existem ações absolutamente desconectadas. A interação é 

identificada por meio de padrões de comportamento estabelecidos entre os componentes. Isto 

inclui “certas ações que geram desordem em um sistema (e que por isso parecem não perten

cer a ele) e estão articuladas a uma rede de fluxos emergentes, que surgem para transformar 

sua dinâmica” (SOUSA SILVA et al., 2001, p. 83) 

Conceitos fornecidos pela TGS, muitas vezes articulados com os da Cibernética11 , fundamen

taram que pode ser chamado de pensamento sistêmico, abordagem sistêmica ou simplesmente 

sistêmico(a), causando muitas vezes confusão terminológica, já que o termo sistema passou a ser 

adotado desde seu uso na noção de pensamento como de Sistema de Informação (para banco de 

dados). Sistema de informação, neste trabalho, não guarda similaridade com a noção de sistemas de 

informação utilizada na literatura empresarial, que trata da “aquisição, preservação, classificação, 

indexação e divulgação das informações que são importantes para o bom andamento da organização” 

(VAZ, 1999, p. 22) e, geralmente, tem seu uso relacionado à informática, com informações estruturadas 

em bancos de dados ou a bibliotecas, com suporte à gestão. 

11 Exemplo de contribuição importante da cibernética é a noção de retroação (feedback) de informação, pela qual se 
busca exercer controle ou equilíbrio do sistema (BERTALANFFY, 1977, p.203). Sobre cibernética, ver WIENER (1972) 
e EPSTEIN (1973 e 2000). 
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A visão sistêmica é tratada como um novo paradigma na ciência por alguns autores (BEVERIDGE, 

1981; CAPRA, 1996; CHIAVENATTO, 1998; VASCONCELOS, 2002), resultado da necessidade 

de um novo método de estudos científicos, que superasse a crise do conhecimento cartesiano e da 

fragmentação das disciplinas. Ela ajuda a enfrentar o desafio de acompanhar a evolução do ambiente 

instável e cada vez menos previsível ao fornecer instrumentos de diagnóstico e análise. Estes desafios 

estão relacionados à necessidade de as empresas possuírem capacidade de manter uma estabilidade 

adaptada ao ambiente que a envolve e aumentar as chances de controlar seu próprio destino em meio a 

um ambiente complexo e inconstante. 

Mais que recusar a tradição de estudar elementos isolados, característica da pesquisa analítica, 

a noção de sistema vem complementá-la, permitindo avaliar aspectos relevantes de um problema não 

contemplados pela análise de apenas uma de suas unidades. O pensamento analítico, segundo o qual 

um processo deve ser dividido e estudado em partes menores para compreensão do todo – ou seja, o 

comportamento do todo é explicado pelo comportamento das partes – permanece importante, ao 

permitir a análise em profundidade de fenômenos ou questões específicas, mas adota-se a noção de 

que o relacionamento entre as partes permite a integração de diferentes fatores ou unidades para 

compreender situações e dinâmicas mais complexas. No Quadro 1 apresentamos síntese comparativa 

das abordagens analítica e sistêmica. 

QUADRO 1 – AS ABORDAGENS ANALÍTICA E SISTÊMICA 

ANALÍTICA  SISTÊMICA 

Desmembra o todo e isola um elemento 
para estudá-lo 

Concentra-se nas interações entre os 
elementos 

Isola as partes de um contexto Usa o contexto para mostrar a função das partes 

Apóia-se nos detalhes Apóia-se na percepção global 

Trata de uma variável Trata de diversas variáveis simultaneamente 

A validação é feita por experimentos 
a partir de uma teoria 

A validação é realizada na comparação 
do modelo com a realidade 

Modelos precisos e detalhados, mas dificilmente 
utilizáveis na prática 

Os modelos são insuficientemente rigorosos 
mas suficientemente utilizáveis 

Monodisciplinar Pluridisciplinar 

Permite ação programada em todos os detalhes Permite uma ação segundo objetivos 
pré-estabelecidos 

Atenção aos efeitos Atenção às causas 

Reducionismo Contextualização 

Foco nos detalhes Foco no conjunto 

Fonte: adaptado de BERTRAND; GUILLEMET (1988) e ROSNAY (1995) 
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A noção de sistema exige elementos inter-relacionados que formem um determinado conjunto e 

que atuem com um propósito determinado, mesmo que não seja percebido pelos integrantes do sistema. 

A noção, obtida na biologia, pode ser aplicada a qualquer outro conjunto, inclusive social. Um sistema, 

desta maneira, pode prever subsistemas e, ele mesmo, estar articulado a sistemas mais amplos. 

No enfoque de sistemas, as partes devem ser estudadas sempre em relação ao todo, no caso, 

o sistema definido previamente. O que está fora do sistema, ou seja, além dos seus limites, é conside

rado ambiente do sistema e somente mantém interesse para o analista quando efetua algum tipo de 

troca (fluxos) com o sistema. Os limites do estudo também são estabelecidos de acordo com o interes

se do pesquisador. 

Ao permitir a análise de um conjunto de unidades, separado do entorno por limites, o enfoque 

sistêmico permite contribuir para interpretação e análise dos processos sociais e de papéis no sistema, 

assim como definir em que medida afeta ou é afetado pelo ambiente em que está. A vantagem do 

enfoque sistêmico é que não se detém sobre partes do processo. Busca compreendê-lo como um todo 

único e inter-relacionado, em que uma parte afeta o todo e por ele é afetado. 

Nas metodologias relacionadas à abordagem sistêmica, identificam-se todos os integrantes 

importantes deste sistema e se estabelecem relações entre eles por meio de uma modelagem, de modo 

a permitir a interferência no sistema original. No que se refere ao enfoque de sistemas na pesquisa, 

GASTAL (1988, p.103) afirma que o objetivo “passa a ser a explicação e predição do comportamen

to de um processo, ou, o que é mais freqüente, o aperfeiçoamento do controle de sistemas já utilizados 

e a caracterização de novos sistemas mais eficientes que os atuais”. 

A abordagem incorpora a noção de pensamento holístico, global, amplo, existente nas ciênci

as, mas agrega a noção de considerar o ambiente como determinante na sobrevivência e na eficácia do 

sistema, consolidando a noção de que é possível administrar o sistema pela organização de suas partes 

e o relacionamento com o meio. Uma das contribuições da TGS foi o termo visão sistêmica, que 

passou a ser largamente utilizado e aplicado com o sentido de uma maneira de conceber, interpretar, 

pensar um conjunto de unidades e suas relações, estabelecendo prioridade ao estudo dos processos 

de interdependência e relacionamento entre os componentes do sistema e do sistema com o ambiente. 

Desta forma, a abordagem de um sistema está relacionada à totalidade de um ambiente 

determinado pelo próprio interessado, ou seja, trata-se de um recorte da realidade, segundo o objeti

vo do estudo. Esse recorte, antes parte da realidade, transforma-se no todo do estudo: o sistema. Há 
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necessidade, entretanto, de que o sistema tenha um objetivo, algo que seja de interesse comum a todos 

os integrantes. Além disso, precisa contar com unidades inter-relacionadas. 

Esta forma de tratar integradamente um determinado conjunto de partes com vínculos comuns 

permite produzir teorias conceituais aplicáveis à realidade empírica (CHIAVENATO, 1993, p.476) e 

amplia as possibilidades de análise por parte do interessado. Assim, mais do que uma abstração, a 

visão sistêmica pode ser instrumento metodológico para identificar o papel de cada parte no sistema, 

reunindo e organizando as informações disponíveis sobre um conjunto de unidades, com base em 

estruturas e padrões de interação, e estabelecer as propriedades e comportamento do sistema para 

permitir uma maior eficácia na ação (ROSNAY, 1995, p.116). 

4.3.1 SISTEMA COMO COMPREENSÃO DA COMPLEXIDADE 

A análise sistêmica oferece a vantagem operacional de reduzir a complexidade de um ambiente 

repleto de fenômenos, atores, influências, interações, relações, papéis específicos a uma síntese adap

tada ao interesse de quem se propõe a estudá-lo, estabelecendo, a partir da visão do interessado, sua 

dinâmica. A abordagem sistêmica favorece a aquisição de conhecimentos, sua compreensão e permite 

melhorar a eficácia de novas ações. Seus principais usos relacionados com este trabalho podem ser 

encontrados na própria Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1977), na elaboração de ca

deias produtivas (item 4.4 deste trabalho); no fluxo de informação nas organizações (KATZ; KAHN, 

1978); na noção de autopoiese (MATURANA, 1999), na gestão do conhecimento (SENGE, 1990; 

NONAKA; TAKEUCHI, 1997) e na perspectiva de ambiente da informação (DAVENPORT, 1998). 

A noção de sistemas abertos tornou-se das metáforas mais comuns na literatura organizacional 

ao permitir que noções clássicas de sistemas mecânicos das organizações, que tinham ênfase basica

mente intra-organizacional e funcional fossem transformadas em sistemas orgânicos (MORGAN, 1996, 

p. 48-55), com complexo inter-relacionamento entre as variáveis organizacionais internas e destas

com o ambiente. 

KATZ; KAHN (1978) trouxeram a primeira grande contribuição sobre comunicação funda-

mentando-se em uma ótica sistêmica. Eles utilizaram a noção de sistema para sugerir que a comunica

ção (considerada como troca de informação e transmissão de significado) era a essência de um siste

ma social ou organização. A organização é percebida como sistema aberto, que troca energia e infor

mação e não apenas inputs físicos com o meio ambiente, que afeta é afetada por ele – identificar como 
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ocorre o intercâmbio de energia e informação permitiria compreender como as organizações funcio

nam e relacionam a eficiência das organizações à existência de redes de comunicação. 

KATZ; KAHN discutem a necessidade de pesquisas sistêmicas, que permitam compreender “o 

funcionamento do sistema total em relação ao seu ambiente que se modifica” (1978, p. 286) e sugerem a 

hipótese de que os subsistemas de comunicação organizacional muitas vezes não estariam acessíveis para 

as lideranças ou estariam contaminando o processo de coleta de informações. Do mesmo modo, 

THOMPSON (1973, p. 55) discute que é impossível separar um sistema de suas cadeias de comunica

ção, propondo a comunicação como um circuito e não linha, e relaciona o sucesso ou fracasso de um 

sistema à sua capacidade de utilizar uma variedade de canais de comunicação com o ambiente. Como 

descrevem BORDENAVE; CAVALHO (1979, p.152-155) as organizações tornam-se canais de co

municação e as relações inter e intra-organizacionais são processos de comunicação. 

A discussão antecipa abordagem dos modelos de aprendizagem organizacional na década de 

90. SENGE (1990) e NONAKA; TAKEUCHI (1997) são exemplos de teóricos que utilizam farta

mente a noção de estabelecimento de relações em um sistema para discutir a criação do conhecimento 

nas organizações. 

NONAKA; TAKEUCHI (1997) lidam com a gestão do conhecimento, tratando-o como 

processo pelo qual organizações, consciente e sistematicamente, coletam, criam, organizam, compar

tilham e quantificam o acervo de conhecimentos para atingir objetivos estratégicos. A organização é 

tratada como sistema vivo e o conhecimento ocorre por processos interativos entre ambientes interno 

e externo. Peter Senge aborda o que chama organizações de aprendizagem, a partir dos complexos 

processos envolvendo as inter-relações sociais, culturais, econômicas, organizacionais. Para SENGE 

(1999, p.40) empresas e sistemas sociais são e estão em sistemas, “igualmente conectados por fios 

invisíveis de ações inter-relacionadas, que muitas vezes levam anos para manifestar seus efeitos umas 

sobre as outras. Como nós mesmos fazemos parte desse tecido, é duplamente difícil ver o padrão de 

mudança como um todo”. 

Na administração, o uso do conceito de sistema amplia as fronteiras gerenciais a partir da 

noção de que o ambiente externo é condicionante do sucesso da organização e que, para atingir seus 

fins, deve definir objetivo e ficar aberta às informações do meio ambiente para fazer opções por 
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caminhos e corrigir comportamentos (THOMPSON, 1973, p. 55). Um dos resultados desta noção é 

a Teoria da Contingência que sugere que não existe uma única maneira de administrar ou organizar. 

Tudo depende das condições do contexto ambiental no qual as empresas vivem e operam 

(CHIAVENATO, 1998, p. 95-98). 

Uma das contribuições sistêmicas de impacto foi apresentada pelo biólogo chileno Humberto 

Maturana12  que, estudando como seres humanos conhecem o mundo, sugere que a vida é construção 

estabelecida em processos de interações recorrentes (que chama acoplamentos estruturais) a partir da 

esfera de ação de um observador. MATURANA (1999, p. 21) propõe a noção de autopoiese 

(autoprodução) ao observar uma rede de produções na qual os componentes produzem o sistema 

circular que os produz. 

A noção de autopoiese sugere que organizações se modificam a partir de uma lógica interna de 

autoprodução de mudanças. CURVELLO (2001) estudou os mecanismos de construção do sentido 

em uma organização a partir desta noção e identifica o recurso à auto-referencialidade e à identidade 

como mecanismo de reação às mudanças ambientais. Deste modo é possível estabelecer que determi

nado sistema pode produzir identidade segundo premissas próprias. As informações externas seriam 

condicionadas pela própria interpretação do sistema e não teriam necessariamente relação com a 

interpretação fornecida pelas fontes que o geraram. A noção de autopoiese serviu de base para 

LUHMANN (1997a; 1997b) estabelecer uma concepção de sistema social fechado e auto

referenciado, no qual as informações não chegam do ambiente, mas são constructos internos. 

4.3.2 SISTEMAS COMO MÉTODO 

O interesse por instrumentalizar a visão sistêmica fez surgir ferramentas e modelos de análise de 

amplo uso na compreensão dos sistemas sociais, buscando reduzir as contradições e complexidades 

da realidade. 

ROSNAY (1995) parte da noção da TGS para criar um instrumento de análise sistêmica que 

chama de “Macroscópio”, tentativa de ligar os fatos articulados de maneira demasiadamente comple

xos em um conjunto coerente, um quadro conceitual de referência que permita facilitar a aquisição de 

12 A biologia é a fonte de inspiração do pensamento sistêmico. Ela deu origem, por exemplo, à hipótese de Gaia que 
propõe o estudo da Terra como um gigantesco ser vivo (LUTZENBERGER, 1990). Bertalanffy foi buscar na biologia 
a fonte para seus conceitos ao desenvolver a TGS, assim como Maturana fez doutorado em biologia em Havard e 
Edgar Morin não apenas utiliza conceitos da biologia, como convidou um biológo para ser seu “interlocutor” na 
produção dos quatro volumes de “O Método” (MORIN, 1997b). 
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conhecimentos pelos métodos tradicionais clássicos. BERTRAND; GUILLEMET (1988, p. 31) pro

põem a visão sistêmica para analisar e coordenar os recursos humanos e físicos de uma organização, 

seja família, partido político ou empresa, enquanto BÉRIOT (1992) a utiliza para gestão empresarial. 

Para isto buscam integrar os valores, objetivos, cultura, pessoas, conhecimentos e tecnologias e sua 

integração para planificação de gestão. 

WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON (1988) identificam na agricultura a primeira noção 

de sistemas complexos em constante interação que dariam suporte à sua noção de sistema. Postulam 

que, somente “na década de 20, com experimentos realizados sobre solos agrícolas, tornou-se clara

mente reconhecido existirem sistemas complexos que não consentem a variação de um só fator de 

cada vez – eles são tão dinâmicos e estão de tal modo interligados, que a alteração de um fator 

imediatamente atua como causa de alterações nos outros, talvez em grande número de outros” 

(WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON 1988, p.113). 

Na agricultura, a visão sistêmica foi incorporada para tornar compreensível a forma como se 

configura a produção e nela interferir. A partir da década de 70, a noção de sistemas é utilizada na 

construção de modelos dinâmicos em simulação de sistemas agrícolas, sistema de produção, sistema 

técnico, de cultivo, de criação e de primeiras transformações, entre outros. Nesse caso, predomina a 

noção de propriedade como âncora, em que aspectos a ela relacionados são tratados como parte de 

um ambiente em contínua mutação e com uma série de atores ou fatores que interligados, a tornaria um 

sistema. 

O primeiro uso da noção de sistema na agricultura e ainda hoje o mais comum é a noção de 

sistema de produção, que se refere a componentes integrativos que permitem a produção vegetal ou 

animal e geralmente privilegia aspectos econômicos como fluxos de fertilidade e de energia (INCRA/ 

FAO, sd., p.11). Uma unidade produtiva, pode, assim ser definida por seu sistema de produção. Mais 

recentemente passaram a ser utilizados conceitos como sistema agroindustrial e cadeia produtiva (que 

será examinada mais detidamente neste capítulo), que incorporam a noção de que a agricultura é um 

sistema complexo do qual a unidade produtiva é apenas parte. 

PORTO (2003, p. 116) propõe uma revisão do uso dos conceitos e do pensamento sistêmico 

na agricultura e afirma que não obedecem a esquemas rígidos, fruto provável da “complexa realidade 

que os autores querem apreender”. Conclui também que uso e instrumentos têm evoluído e que os 

objetivos somente serão alcançados se compreendida a subjetividade da dinâmica de funcionamento 
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dos sistemas agrários e se forem estabelecidos o limite/entorno do sistema. “A análise pelo método 

sistêmico consegue capturar e compreender o que um método unidimensional não consegue, as diver

sas interações inter e intra-estabelecimentos agropecuários” (PORTO, 2003, p. 116). 

Note-se que em todas as abordagens, interação é o eixo de análise que fornece a percepção 

de como se organiza o sistema num todo integrado. Diferentemente do holismo, que lida com o todo 

uno, a sistêmica tenta interpretar o mesmo ambiente como o todo maior do que a soma das partes, 

analisando o objeto de estudo (o sistema) em termos de suas relações internas (susbsistemas) e exter

nas (com o meio ambiente). 

Deste modo, com a visão sistêmica, a realidade pode ser analisada e estudada do ponto de 

vista que se deseje com o uso de várias disciplinas (e.g. administração e sociologia). Considerando-se 

o interesse do observador, tudo pode ser interpretado como parte de algum sistema13  estudando-se as 

características individuais de seus componentes (elementos integrantes do sistema), ações (como eles 

atuam), relação com os demais componentes do sistema (interação), identificando-se o funcionamento 

do sistema como um todo único.

 Estas possibilidades incluem, por exemplo, sistemas de produção, físicos, ambientais, sociais. 

Os resultados podem ser válidos isoladamente ou de maneira integrada para todas essas áreas, depen

dendo do interesse do pesquisador. Como sugere a cibernética, a comunicação é essencial porque 

interliga as diferentes partes do sistema. 

A principal etapa da análise sistêmica é a elaboração de um modelo (pela modelagem) para 

mostrar, de maneira simples as complexas relações que se estabelecem entre os integrantes do sistema 

em questão e o seu desempenho, identificando o ambiente onde opera, objetivo, insumos (input/ 

entradas), produtos (output/saídas), subprodutos, componentes, relações entre os atores. 

Qualquer modelo é uma representação da realidade, a partir dos aspectos de interesse de 

quem o elabora. É uma isomorfia, geralmente gráfica, de um processo ou sistema (BERTRAND; 

GUILLEMET, 1988), isolando-o do ambiente externo no qual está inserido. Um modelo pode ser, 

por exemplo, um mapa, diagrama ou desenho apresentado como metáfora, similar a uma analogia; é 

um modo de representar o sistema, o ambiente, o objeto de análise, facilitando a identificação de 

13 A única exceção é o universo, que, dado o conhecimento atual, não faz parte de sistema algum. 
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problemas, de circunstâncias e a própria compreensão do mundo ou parte dele. Modelo, neste caso, 

é uma representação da realidade, assim como um mapa representa um território. 

O modelo, na abordagem de sistemas, permite descrever seu estado atual e estimar o resultado 

provável de cada estratégia de intervenção no sistema, de maneira a dar mais agilidade e dinâmica, 

acelerando o fluxo de informação e permitindo maior oferta de informações para a tomada de decisão. 

SENGE (1990) chama esta intervenção de “princípio da alavancagem”. “Descobrir onde as 

ações e mudanças na estrutura podem trazer resultados significativos e duradouros. Na maioria das 

vezes, ela segue os princípios da economia dos meios, em que os melhores resultados não vêm de 

medidas em grande escala, mas de pequenas ações bem localizadas” (SENGE, 1990, p. 117). A 

análise sistêmica permite demarcar as características de cada elo, os riscos embutidos em cada deci

são e as possibilidades de êxito nas alternativas disponíveis, as possibilidades de interferência e possí

veis conseqüências. 

4.3.3 SISTEMAS E COMUNICAÇÃO 

O conceito de informação e a noção de comunicação surgem no século XX reunidos na pri

meira teoria que tentou explicá-las, conhecida como Teoria Matemática da Comunicação ou Teoria 

da Informação14 , elaborada pelo matemático norte-americano Claude Shannon, interessado em 

quantificar a informação circulante em um sistema. O objetivo é solucionar problemas de ordem técni

ca na transmissão de sinais e trata da eficiência e eficácia dos significados percebidos no comporta

mento do receptor. 

A noção de informação nasce ligada à incerteza, à probabilidade e a uma possibilidade de 

quantificação e não é tratada como parte de um contexto social, mas como um fluxo supostamente 

controlável pelo emissor (WEAVER, 1972). Apesar do esforço, até hoje não foi possível estabelecer 

uma unidade de informação comum e mensurável. O mais próximo disso foi certo consenso quanto a 

significados e usos da informação (DAVENPORT, 1998, p. 111) e a certeza de que criação, captação, 

organização, distribuição, interpretação e comercialização de informação são processos essenciais na vida 

humana, responsáveis pela capacidade competitiva das organizações (McGEE; PRUSAK, 1994, p. 4) e 

14 O texto está publicado em COHN, 1987. 
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até pelo poder de países (TOFFLER, 1990). Uma explicação útil, sobre esse aspecto, é dada por BARRETO 

(2001, p. 3) ao afirmar que, quando a informação é adequadamente assimilada, “produz conhecimento, 

modifica o estoque mental de informações no indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao 

desenvolvimento da sociedade em que vive”. 

A informação flui em qualquer ambiente. Fluxos de informação são permanentes, alimentam a 

estrutura intra-organizacional e fornecem a base para a ligação entre organização e meio ambiente. 

Trocas de informação mantêm e estabelecem interação “ou, por outras palavras, influências recíprocas 

entre dois ou vários elementos do sistema ou do subsistema. Essas trocas estruturam o seu modo de 

funcionamento e representam uma permanente fonte de compreensão para um observador” (BÉRIOT, 

1992, p. 48). BERTRAND; GUILLEMET (1988, p. 74) propõem que as organizações poderiam ser 

consideradas, em essência, estruturas de troca de informações e sugerem três funções para análise: 

a) FUNÇÃO DE ENTRADA: permite as trocas energéticas e informacionais do meio pela organização. 

b) FUNÇÃO DE TRATAMENTO: permite as atividades de transformação de energia e de informação. 

c) FUNÇÃO DE SAÍDA: permite a troca de energia e informações para o meio. 

Essa proposta possui similaridade com a de KATZ; KAHN (1978), que analisam uma organi

zação como sistema que troca de energia com o meio ambiente, recebendo, transformando e expor-

tando-as. 

CASTILLO (2000), ao tratar da informação em novos espaços geográficos, argumenta que a 

informação é a nova energia do sistema e condição indispensável ao exercício do poder econômico e 

político que assumiu função unificadora das partes de um território. “A troca de mensagens e as facili

dades de comunicação desempenham papel cada vez mais importante na sociedade” (CASTILLO, 

2000, p.247). Esta mudança foi resultado da evolução dos meios técnicos que transformaram a infor

mação em elemento vital para as organizações e que fizeram com que o espaço geográfico deixasse de 

se tornar sinônimo de distância, mas apenas mais um atributo. 

Considera-se que o mundo vive uma explosão de informação que gerou uma nova estrutura de 

sociedade, com novos canais de comunicação, formas de atuação social e de trabalho. Essa “Socie

dade da Informação” pode ser percebida por algumas características (TARAPANOFF, 2001, p. 36): 
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a) a informação constitui a principal matéria-prima, um insumo comparável à energia que ali

menta um sistema. 

b) o conhecimento é utilizado na agregação de valor a produtos e serviços. 

c) a tecnologia constitui um elemento vital para as mudanças, em especial o emprego sobre 

acervos de informação. 

d) a rapidez, a efetividade e qualidade constituem fatores decisivos de competitividade.

 Entretanto, boa parte do que circula em ambiente são apenas dados. Informação, neste traba

lho, é o que leva à compreensão. “O que constitui informação para uma pessoa pode não passar de 

dados para uma outra. Se não faz sentido para você, a denominação de informação não se aplica” 

(WURMAN, 1991, p. 43). Segundo BÉRIOT (1992, p. 46), para fazer sentido, a informação que 

circula em um sistema deve ser identificável, reconhecível no contexto do receptor; compreensível a 

este receptor e pertinente por estar relacionada às preocupações e interesses do receptor. Tomando-

se por base esse critério, “a seqüência de informações que circulam entre os subsistemas permite 

discernir a organização efetiva e delimitar o sistema a ser considerado. A análise da pertinência destas 

informações e das condições de transmissão permite orientar a natureza das mudanças a efetuar” 

(BÉRIOT, 1992, p. 48). 

“Comunicar é veicular informações que se traduzem por uma multiplicidade de interações. Infor

mação e interação estão estreitamente ligadas” (BÉRIOT, 1992, p. 53). A noção de comunicação como 

ambiente de informação e relacionamento foi tratada pela chamada Escola de Palo Alto, Califórnia. Os 

conceitos dessa escola deram origem a estudos empíricos e operacionais em terapia familiar (proposta 

original), comunicação, antropologia e em gerenciamento. Os autores partiram da teoria de sistemas e 

cibernética para estudar o comportamento do ser humano. Não interessavam as motivações do indiví

duo, mas seu comportamento explícito em sua relação com os demais, mediante a verificação da forma 

como ocorrem as manifestações na comunicação, particularmente o aspecto relacional ou processo que 

envolve a troca de mensagens (WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1988, p. 46). 

Essa linha de pesquisa lançou axiomas úteis na comunicação. O mais clássico é a impossibilida

de de não-comunicar. Segundo esta lógica, atividade ou inatividade, palavras ou silêncio têm significa

do, transmitem mensagem em dado contexto, influenciam e, portanto, comunicam. Dessa maneira, a 

comunicação não necessariamente acontece de forma intencional, consciente ou quando bem-sucedi-

da. Outro aspecto relevante é que efeitos da comunicação de A sobre B causam, no momento seguin
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te, influência sobre A e ambos são influenciados e influenciam o contexto onde esta interação ocorre 

(WATZLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1988, p. 32). Assim, um indivíduo ou instituição não é 

autor da comunicação, mas dela participa e a transmissão de mensagens informa e mostra a natureza 

da relação entre os envolvidos. Essa lógica leva a outro axioma: dois níveis se estabelecem em cada 

ato comunicativo. Um é o conteúdo da mensagem e outro a relação entre os envolvidos no processo. 

A mensagem deve ser considerada tanto no formato e conteúdo com que é transmitida como no 

contexto em que se realiza. 

Yves Winkin utiliza a noção de comunicação da Escola de Palo Alto e a abordagem sistêmica 

para tratar a comunicação na cultura com base na metáfora de uma orquestra em que todos participam 

trocando informações. “A comunicação como sistema não deve, portanto, ser entendida segundo o 

modelo elementar da ação e da reação, por mais complexo que seja o seu enunciado. Como sistema, 

devemos apreendê-la no nível de uma troca” (WINKIN, 1998, p. 80). 

Noção similar é adotada por SENGE (1990, p. 82) que discute aprendizagem organizacional, 

em que as pessoas influenciam-se mutuamente, direta ou indiretamente. Os fluxos de influência têm 

caráter “recíproco, uma vez que toda e qualquer influência é, ao mesmo tempo, causa e efeito – a 

influência jamais tem um único sentido”. Desta maneira, retroalimentação não é uma linha de retorno de 

informações, mas processo circular, permanente, de mútua influência, que faz com que todos sejam 

afetados por problemas gerados pelo sistema do qual participem. Na visão sistêmica, a noção de 

antropocentrismo, ou seja, cada unidade se perceber como centro, mantém importância apenas na 

medida em que sua ação se reflete no sistema. 

Para Winkin, a comunicação é um processo de múltiplos canais, cujas mensagens se reforçam 

e se controlam permanentemente em determinado contexto e somente seria possível apreendê-la para 

estudos por meio da observação e sistematização elaborada com base em recorrências comporta-

mentais. Desta maneira, a existência de comunicação não significa progresso, mas constatação – im

portante, nesta análise, é compreender como ocorre em nível de interação e circulação de informa

ções. A interação que torna possível a comunicação pode ser percebida nos padrões, regras de com

portamento que o pesquisador deve expor. “Trabalhar sobre interações é in fine trabalhar sobre a 

sociedade inteira” (WINKIN, 1998, p.144). 

A troca de uma série de mensagens significa que está havendo interação e pode ser apresen

tada como padrões de interação. Comunicação não significa apenas circulação de informação, mas 

também relacionamento. A transferência de informações gera um tipo de atividade integrativa. 
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Particularmente útil para este estudo é a noção de como a troca de informações gera fenôme

nos interacionais, ou seja, “toda a comunicação tem um aspecto de conteúdo e um aspecto de comu

nicação tais que o segundo classifica o primeiro e é, portanto, uma metacomunicação” (WATZLAWICK; 

BEAVIN; JACKSON, 1988, p.50). “As trocas de informação criam, portanto, interações, ou, por 

outras palavras, influências recíprocas entre dois ou vários elementos do sistema ou subsistema. Essas 

trocas estruturam o seu modo de funcionamento e representam uma permanente fonte de compreen

são para um observador” (BERIOT, 1992, p. 48). 

Abordagem similar é apresentada por BORDENAVE; CARVALHO (1979, p. 46) quando des

crevem que “em toda a comunicação existem dois elementos básicos: um elemento de conteúdo, que se 

refere ao que queremos dizer sobre algum objeto, e um elemento de relacionamento, que se refere à relação 

existente entre os interlocutores”. Assim, avaliar o modo de como ocorre a comunicação em um sistema 

passa pela observação do comportamento do sistema, forma de interação e troca de informações entre seus 

elementos em um determinado período de tempo. Esta análise ocorre por meio da identificação de padrões, 

tema tratado por BÉRIOT (1992). Ele discute a existência de constantes funcionais, os padrões de compor

tamentos repetitivos nos processos de relacionamento entre pessoas e grupos. 

Repetições nos fluxos de informação e padrões de relacionamento são características da organi

zação de um sistema. Chamadas redundâncias interacionais, se detectadas revelam aspectos significati

vos e importantes do processo de funcionamento do sistema e permitem identificar uma parte estável da 

complexidade, assim como elaborar análises e intervenção para mudanças (BÉRIOT, 1992, p. 74 e sse.) 

4.4 CADEIAS PRODUTIVAS 

Esta pesquisa tem origem nos estudos desenvolvidos no Brasil sobre análise de cadeias produ

tivas, também chamada de sistemas agroindustriais. CASTRO; COBBE; GOEDERT (1995) definem 

cadeias produtivas como o “conjunto de componentes interativos, compreendendo os sistemas pro

dutivos agropecuários e agroflorestais, fornecedores de serviços e insumos, indústrias de processamento 

e transformação, distribuição e comercialização de consumidores finais de produtos e subprodutos da 

cadeia”. “Cadeia produtiva é adotado como o conjunto de segmentos e atividades que se articulam 

progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e comercialização, 

constituindo-se em elos de uma corrente” (FORUNS..., 2000). 

Uma cadeia produtiva não se realiza fisicamente. É um conceito abstrato que permite examinar 

detalhadamente um conjunto de unidades e relações, de maneira a identificar seu funcionamento e os 

problemas que interferem no seu rendimento. Apesar de relativamente recentes, estudos sobre cadeias 

produtivas são cada vez mais freqüentes, incluem dezenas de análises (e.g. VIEIRA et al., 2001) e 
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possuem finalidade diagnóstica, utilizada para compreender o funcionamento de uma cadeia e avaliar 

seu desempenho ou prospectiva, quando gera informação para estratégias institucionais ou políticas 

setoriais (CASTRO; LIMA; CRISTO, 2002, p.11). Eles são uma apropriação da visão sistêmica 

transformada em uma ferramenta metodológica para compreensão de como ocorrem as relações em 

um sistema agroindustrial e fazem parte do arsenal de instrumentos para elaboração de políticas setoriais 

em várias partes do mundo, até mesmo da FAO (ver FABRE, Sd.). 

No Brasil, existe consistente e variada bibliografia sobre cadeias agropecuárias (e.g. SOUSA, 

1997; SEBRAE, 2000; VIEIRA et al., 2001; CASTRO et al., 2002; CASTRO; LIMA; CRISTO, 

2002) e sistemas de produção (e.g. CARMO; SALLES, 2003). Os primeiros tendem a analisar a 

competividade de cadeias produtivas específicas, avaliando o processo produtivo iniciado na oferta de 

insumos até a oferta no mercado ou em um porto, em seus diferentes elos. Tais cadeias produtivas 

costumam ser avaliadas por sua natureza econômica, técnica e financeira, buscando verificar 

competitividade e distorções de negociações e mercado. Os trabalhos sobre sistemas de produção 

geralmente abordam questões de sustentabilidade produtiva, com ênfase em um determinado ambiente e 

as relações entre seus componentes (ambiente, animais, plantas, homem). 

A análise de sistemas agroindustriais trata do estudo de determinado produto (e.g. soja, trigo, 

milho, carne bovina) a partir do processo de transformações desde a geração dos insumos, que permi

tirão a produção no campo, até a distribuição no mercado consumidor. É uma abordagem que tem o 

propósito de revelar as diversas articulações e relações de dependência que se estabelecem na produ

ção agrícola e facilitar a compreensão dos fatores que os restringem ou impulsionam, a cooperação e 

a competição entre os atores e a forma com que participam do sistema. 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO GERAL DA CADEIA PRODUTIVA 
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Fonte: CASTRO; LIMA; CRISTO, 2002, p. 8 
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A noção de cadeia produtiva parte do conceito de que negócio agrícola deve ser visto numa 

perspectiva antes-dentro-após a porteira da fazenda, configurando o total de operações de produção 

e distribuição de suprimentos e insumos agrícolas, as operações de produção na própria unidade rural 

e o posterior armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas. A dinâmica da 

produção de alimentos, assim, é percebida como resultado do inter-relacionamento de atividades 

integradas – tecnologia, indústria, comércio, transporte, distribuição, insumos, mercado. Um exemplo 

de representação geral de uma cadeia produtiva pode ser visto na Figura 1. 

O uso do conceito de Sistema Agroindustrial (SAG) ou Cadeia Produtiva é introduzido no Brasil 

na década de 90 por instituições como Pensa-USP, Sebrae e Embrapa como forma de compreender o 

funcionamento de um determinado universo particular do negócio agrícola15 (agribusiness) tornando mais 

fácil o estabelecimento de ações que permitissem seu desenvolvimento. SOUSA (1997, p.183) argumenta 

que o ponto central dos estudos sobre cadeias agropecuárias é a contribuição que pode ser obtida 

pela decomposição do agronegócio como um todo em cadeias ou subsetores, “cada uma das quais 

podendo ser conceitualmente distinta pela sua atenção a um determinado produto, desde sua criação 

até o ponto de seu consumo”. 

Seu uso tem sido feito geralmente na identificação de problemas tecnológicos e não-tecnológicos 

que afetam o desenvolvimento da cadeia de um determinado produto agropecuário, garantindo a 

competitividade do setor. Para efeito deste trabalho, cadeia produtiva “é o conjunto de componentes 

interativos, incluindo os sistemas produtivos, fornecedores de insumos e serviços, indústrias de 

processamento e transformação, agentes de distribuição e comercialização, além de consumidores 

finais. É um subsistema do negócio agrícola, com objetivos similares, porém restritos a alguns produtos 

e subprodutos” (CASTRO et al. 1998, p.12). 

Nesta perspectiva, a agricultura deixa de ser especificamente um espaço unitário de produção 

(fazenda, por exemplo) para tornar-se parte de um sistema que envolve produção, transformação, 

distribuição e consumo de alimentos. A estratégia básica é definir uma matéria-prima (soja, carne, 

algodão, e.g.) e analisar todo seu processo de produção, incluindo atores, fluxos, processamento, 

15 O termo negócio agrícola pode ser abordado, geograficamente, pelo enfoque de uma dada região ou Estado ou um 
produto (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 1999). 

82 



informação. Passam a fazer parte do agribusiness a produção de insumos, a transformação industrial, 

armazenamento e distribuição dos produtos agrícolas e derivados (SILVA; BATALHA, 2000).. 

A cadeia produtiva deve se desenvolver de forma integrada, de maneira a oferecer maior valor 

ao cliente, possuir menor custo, conveniência na obtenção do valor e mostrar todos os atributos por 

meio da comunicação (SILVA; BATALHA, 2000). O uso da noção de cadeia produtiva é útil para 

organizar a análise de um determinado segmento agrícola e aumentar a compreensão da complexidade 

dos macroprocessos de produção, para analisar o desempenho desses sistemas, determinar gargalos, 

oportunidades, processos produtivos, integrando os campos sociais, econômicos, biológicos, gerenciais, 

tecnológicos em pesquisas, assim como proporcionando ações que permitam até mesmo o desenvolvi

mento de metodologias para definição de cenários futuros (CASTRO; LIMA; CRISTO, 2002, p.6-7). 

Os estudos mostram que três fluxos estão envolvidos em uma cadeia produtiva (CASTRO; LIMA; 

HOEFLICH, 1999, p. 96): 

a) Fluxo físico (de produtos). 

b) Fluxo financeiro (riscos comerciais e financeiros, lucratividade). 

c) Fluxo de informação. 

A ação de interferir busca garantir a sobrevivência e competitividade da cadeia, como setor 

estratégico para o País, sem considerar empresas ou instituições especificamente, mas a contribuição 

que fornecem para o conjunto do sistema em questão. Os estudos sobre o tema delimitam o Sistema 

Agroindustrial (SAG), analisam sua organização e ambientes, descrevem a relação entre seus segmen

tos, capacidade de coordenação, papel das organizações coletivas, o fluxo financeiro e o processo de 

alterações físicas nos produtos desde, por exemplo, o plantio até sua disponibilidade para o consumi

dor final. FARINA (1999, p.17), expondo como este tipo de estudo tornou-se importante na década 

de 90, afirma que o uso de análise institucional para aperfeiçoar a competitividade “não é comum na 

literatura teórica nem em estudos empíricos. No entanto, é crescente o reconhecimento de que dife

rentes formas de organizar a produção têm impactos significativos sobre a capacidade de reação a 

mudanças no ambiente competitivo, identificação de oportunidades de lucro e ação estratégica”. 

Uma das vantagens da concepção de determinado negócio agrícola como um todo integrado 

por atores de objetivos diferentes, mas vinculados por meio de um produto, é viabilizar o estudo da 

cadeia com base em interesses predeterminados do pesquisador. As informações podem ser úteis para 
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gerar políticas públicas setoriais ou ajudar na coordenação de um ambiente institucional, buscando, 

por exemplo, aumentar a competitividade ou ajudar determinados atores a melhor cumprir seu papel 

ou obter melhores resultados de seus esforços. 

O objetivo principal dos estudos de cadeias produtivas tem sido fornecer subsídios para o 

estabelecimento de estratégias que permitam maximizar a produção, a eficiência, dar sustentabilidade 

ao sistema agropecuário em questão e garantir a competitividade do produto (CASTRO; LIMA; 

HOEFLICH, 1999, p. 33; SAES; FARINA, 1999, p. 6) por meio da identificação de características, 

limitações, potencialidades, de novas demandas e de perspectivas para cada setor. Com isso é possí

vel fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas. Competitividade é definida como “ca

pacidade de sobreviver e, de preferência, crescer em mercados correntes ou novos mercados (...) é 

uma medida de desempenho de firmas individuais. No entanto, este desempenho depende de relações 

sistêmicas, já que as estratégias empresariais podem ser obstadas por gargalos de coordenação verti

cal ou de logística” (FARINA, 1999, p. 19). 

A visão da cadeia de um determinado produto permite identificar segmentos e atividades que 

se articulam desde o fornecimento de insumos até a comercialização do produto final. A ação planeja

da sobre determinada cadeia é chamada na bibliografia de administração Governança ou Coordena

ção. FARINA (2000?, p.1) conceitua Coordenação como “o processo de transmissão de informa

ções, estímulos e controles ao longo da cadeia produtiva, de forma a responder a mudanças no meio 

ambiente, viabilizar estratégias competitivas ou aproveitar oportunidades de lucro”. 

O conceito exprime a tentativa de planejar uma mudança ou equilíbrio no sistema, por meio da 

articulação de ações cooperativas entre os integrantes do sistema, em que pese a eventual competição 

entre eles em subsistemas. “A Coordenação não é uma característica intrínseca dos sistemas produti

vos, mas sim resultado de uma construção dos agentes econômicos”, diz FARINA (1999, p. 29) e cita 

exemplos como a introdução de mecanismos para regular transações e mercados de contrato. A 

governança e a coordenação, necessariamente, são estratégias cooperativas dentro de um sistema de 

modo a regulá-lo para que fique mais estável e equilibrado. 

O estudo de uma determinada cadeia permite não apenas determinar o funcionamento de cada 

parte em relação ao todo, relações e interações, limitações, potencialidades de cada elo, mas entender 

o funcionamento global do Sistema. Para instituições de pesquisa, a caracterização do funcionamento 

de cadeias produtivas permite conhecer tendências e demandas do setor ou da região “em relação à 

sua maior ou à menor eficiência naqueles segmentos em que os esforços de pesquisa precisam ser 
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orientados. A representação gráfica permite identificar, esquematicamente, os principais setores e ato

res do processo produtivo, bem como os fluxos entre eles (...) leva à identificação de pontos de 

estrangulamento que poderão ser objeto de interferência da pesquisa” (VASCONCELOS; RIBEI

RO; GOMES, 1998, p.19). 

Na perspectiva de uso da metodologia de cadeias produtivas para fins de planejamento de 

pesquisa agropecuária, os passos possíveis de serem seguidos em um estudo de cadeias produtivas 

são os seguintes, segundo VASCONCELOS; RIBEIRO; GOMES (1998, p.19-20): 

a) estabelecimento dos limites;

b) identificação e tipificação dos componentes;

c) análise das relações recíprocas entre todos os elementos da cadeia produtiva;

d) identificação dos pontos de estrangulamento dos fluxos de menor eficiência que represen

tem demandas de pesquisa; 

e) elaboração, em caráter preliminar, do fluxograma da cadeia produtiva em estudo; 

f) apresentação aos clientes, usuários e à equipe de técnicos envolvidos; 

Mais completos são os sugeridos por CASTRO; COBBE; GOEDERT (1995, p. 30): 

a) definição das cadeias produtivas pelos seus objetivos; 

b) definição da importância relativa da cadeia produtiva em relação ao complexo agroindustrial; 

c) Definição de limites (fronteiras) da cadeia produtiva e sua caracterização geral; 

d) definição dos componentes da cadeia produtiva e das variáveis críticas; 

e) mensuração de eficiências internas e geral das cadeias produtivas e de suas limitações; 

f) prospecção do impacto atual e futuro das limitações sobre eficiência, qualidade e equidade 

da cadeia produtiva; 

g) definição de demandas atuais e potenciais da cadeia produtiva; 

Neste trabalho, adapta-se as duas propostas, conforme descrito no Capítulo 5. 

Os estudos para determinação das cadeias produtivas abordam fluxos e encadeamento de 

componentes físicos, analisando aspectos relacionados à transformação de produtos e distribuição de 

mercadorias ou de recursos financeiros, às vezes abordando aspectos relacionados aos ambientes 

institucional e organizacional que os envolvem. Estes ambientes são considerados, na análise das ca
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deias, por sua influência e troca de fluxos com o sistema. CASTRO; LIMA; HOEFLICH (1999, 

p.92-93) definem ambiente organizacional como o integrado pelas organizações que não participam 

diretamente do negócio, mas apóiam o funcionamento da cadeia. Podem ser exemplos assistência 

técnica, pesquisa agrícola e bancos e explicam o institucional como composto por normas e leis que se 

relacionam às transações físico-financeiras como regulamentação de taxas, impostos e leis. 

A fim de garantir a competitividade de determinado produto não basta, assim, que as condi

ções de produção na propriedade sejam as melhores possíveis. Há necessidade de uma série de 

outros fatores relacionados para a boa performance do sistema, desde o fornecimento de sementes 

apropriadas para sua propriedade à um escoamento eficiente para permitir que a cadeia mantenha a 

competitividade de todos os integrantes e, também, do próprio agricultor. 

O agricultor é, geralmente, considerado o ator principal na agricultura, mas há atores/elos que 

afetam diretamente suas condições e capacidade de produzir e muitos não estão conectados direta

mente a ele, e sim a outros atores/elos. Ou seja, o agricultor está vinculado a um amplo sistema ao qual 

afeta e é afetado. Cada integrante tem papel específico e oferece um tipo de contribuição para que o 

sistema se mantenha e evolua. O agricultor, assim, depende de uma série de sistemas para poder atuar 

e contribuir na manutenção da cadeia agropecuária. Ele depende de um sistema de fornecimento de 

sementes, de um sistema de transportes eficiente, de um sistema de crédito, de um sistema de geração 

e de oferta de insumos, de um sistema de informação tecnológica. 

SILVA; BATALHA (2000, p. 29) mostram que a noção de cadeia da produção comporta sua 

comparação com um sistema por quatro condições básicas: 

1) Está localizado em um dado ambiente. 

2) Cumpre uma função ou exerce uma atividade. 

3) É dotado de uma estrutura e evolui no tempo. 

4) Tem objetivos definidos. 

Argumentam também que a cadeia de produção agroindustrial pode ser vista como sistema 

aberto, ou seja, passível de enfoque centrado nas relações entre organização e meio ambiente. Tam

bém dizem ser possível avaliar a cadeia de produção a partir de uma evolução, tornando o estudo mais 

explicativo ou de uma maneira estática, como uma fotografia, congelando sua estrutura no tempo. 
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4.5 SISTEMA DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO AGRÍCOLA, AKIS 

Neste estudo, é utilizado o referencial teórico proposto na Teoria Geral de Sistemas, de Ludwig 

von Bertalanffy, a experiência brasileira na determinação de uma Cadeia Produtiva, e os conceitos 

para determinação de um Sistema de Informação e Conhecimento Agrícola (Agricultural 

Knowledgment Information System, AKIS). A noção de AKIS é holandesa. Surgiu na década de 

80 na Wageningen Agricultural University e foi disseminada com a ajuda da universidade americana de 

Ilinois, por meio do Interpaaks (International Program of Agricultural Knowledge Systems) e pelo 

Isnar (International Service for National Agricultural Research), entidade internacional que apóia insti

tuições de pesquisa (COBBE, 1993, p.15). 

RÖLING (1992, p.162), o principal teórico do conceito, define AKIS como 

O conjunto de organizações ou pessoas, as ligações e interações en

tre elas, potencialmente comprometidas em processos de conhecimento como 

antecipação, geração, transformação, transmissão, armazenamento, recupe

ração, integração, difusão e utilização de informação de conhecimento agrí

cola e tecnologia e que trabalha sinergicamente para melhorar o ajuste entre 

conhecimento e ambiente, e/ou o controle garantido pelo uso de tecnologia, 

em agricultura ou em determinado domínio teórico. 

AKIS é uma construção proposta com base em uma visão sistêmica para interpretação dos 

processos de envio, processamento, obtenção e uso de informação do mundo rural, buscando enten

der a complexa realidade que envolve todo um determinado contexto e seu conjunto de relações, 

condicionadas pelo repasse e troca de informações e formação de conhecimento como resultado 

destas interações, que incluem a estrutura de poder e diversos atores intervenientes. Uma de suas 

principais características é que não enfatiza a tecnologia a ser transferida, mas os processos em que 

ocorre. “E processo é a essência da difusão de tecnologia” (LINSTONE, 1989, p. 60). 

Na perspectiva de desenvolvimento rural, o objetivo do AKIS é identificar as fraquezas e 

oportunidades para intervir na organização social do sistema de inovação em um complexo contexto 

agrícola, numa perspectiva integrativa dos participantes, diferente da tradição de transferência de 

tecnologia, tida como basicamente de descendente (SKERRATT, 1998, p. 63). Seu foco principal é 

na aprendizagem e educação dos agricultores e em sua ligação com atores relacionados à inovação e 
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por isso a noção de rede é bastante presente. Rede, neste caso, pode ser definida como formada por 

indivíduos que compartilham conhecimento e informação em um campo específico de interesse ou 

domínio de conhecimento. Redes de conhecimento podem existir dentro de organizações e entre orga

nizações e instituições (ENGEL, 1990, p. 32). Já o termo sistema de conhecimento é usado para um 

conjunto de elementos cognitivos que formam um todo consistente com lógica própria. Seu estabele

cimento é baseado no ambiente e na história dos componentes do sistema (RÖLING, 1992, p. 49). 

A partir da visão sistêmica do negócio agrícola como um conjunto de inter-relações entre 

agentes (ou atores) responsáveis por processos que incluem a produção, transformação, distribuição 

e consumo, é possível antever a possibilidade de avaliar a forma de participação comunicativa de cada 

um destes agentes no conjunto de determinada cadeia. COBBE (1993, p.13) considera que um AKIS 

é composto por um conjunto de instituições e usuários que desempenham as funções de geração, 

síntese, troca e utilização de informação, totalizando os seguintes processos: 

a) GERAÇÃO: criação de novo conhecimento/informação.

b) TRANSFORMAÇÃO: inclui síntese e recombinação das informações e sua retransmissão em

forma alterada. 

c) TRANSMISSÃO: representada pela passagem de mensagens em, fora de, dentro e entre siste

mas, sem processar e, então, sem alterações no conteúdo. 

d) UTILIZAÇÃO. 

Estes processos são desenvolvidos por atores que assumem papéis de geração, ligação (trans

formação e transmissão) e uso de informações. Nesta concepção, a presença e importância de dife

rentes atores na sustentabilidade do sistema ficam ainda mais claramente explicitadas, pois todo pro

cesso envolve diferentes usos da informação, de acordo com o papel e eficácia de cada interveniente 

no processo. 

Não foram identificados, na literatura, estudos de AKIS abrangendo uma cadeia produtiva 

específica. Geralmente, o foco é relacionado a comunidades, grupos de agricultores de uma região ou 

especializados em um produto. A literatura de AKIS trata da complexidade que assumiu a agricultura 

utilizando metodologias de sistema soft  para obter informações e facilitar a intervenção no ambiente 

de inovação. 
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Exemplo de distinção de sistemas soft e hard pode ser obtidos no fluxo de informação em 

determinada organização. Um fluxograma contendo as etapas de um processo formal de informação é 

um modelo hard porque existe alguém ou grupo com poder para alterar a situação e há concordância 

sobre o fato de que o modelo caracteriza uma situação instituída. Sabe-se, entretanto, que, fora dos 

processos administrativos formais, o fluxo de informação pode ser bastante complexo e sua descrição 

pode permitir a análise baseada em como os fluxos realmente ocorrem. Para verificá-lo e dele tratar será 

necessária a elaboração de um modelo soft.A discussão sobre maneiras de identificar o fluxo de informa

ção, os problemas identificados e as possibilidades de melhora podem ser tão ou mais úteis quanto a 

modelagem final. 

QUADRO 2 – COMPARAÇÃO DE ABORDAGEM HARD E ABORDAGEM SOFT 

ABORDAGEM HARD ABORDAGEM SOFT 

Definição do problema Vista como direta, unitária Vista como problemática, pluralista 

A organização Assumida tacitamente  Requer negociação 

O modelo Uma representação do mundo real Uma forma de gerar debate
 e insights a respeito do mundo
 real 

Resultado Um produto ou recomendação  Progresso por meio da
 aprendizagem 

Fonte: PIDD, 1999, p. 115 

No Brasil foram identificados três autores que lidam com o conceito de AKIS, adotando, 

igualmente, modelagem soft. CEZAR (1999) produziu tese de doutorado, identificando os sistemas 

de informação e conhecimento relacionados à Embrapa Gado de Corte (Campo Grande – MS) e aos 

pecuaristas daquele Estado. O autor utilizou o contexto social para determinar a forma como os agri

cultores obtêm conhecimento e o utilizam no processo de tomada de decisão. Como instrumentos de 

coleta de dados, adotou uma combinação de questionário e perguntas em profundidade. CEZAR 

limita o estudo às condições de obtenção e uso de informação, analisando atributos sociais dos agri

cultores, fontes, canais de comunicação e o processo de tomada de decisão. 

SILVA (1999), em doutorado realizado na Holanda, utiliza os conceitos de AKIS para desen

volver um plano de manejo de controle do pássaro-preto, animal protegido pela legislação, mas res
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ponsável por perdas na produção de arroz no Rio Grande do Sul, o que, ao mesmo tempo, levou-o a 

ser considerado praga. O trabalho permitiu o surgimento de estratégias de controle a partir de nego

ciação entre agricultores e ambientalistas e da própria ação de pesquisadores. 

COBBE (1993) fez pesquisa de pós-doutorado sobre AKIS, discutindo e conceituando temas 

como ciência, tecnologia, informação, conhecimento, sistemas e comunicação agrícola. Tal estudo 

contribui substancialmente para este trabalho junto com os de RÖLING e ENGEL, que, em várias 

obras, elaboram conceitos sobre AKIS. 

Na Argentina, BRAVO (2000), dentro da perspectiva de AKIS trata da dinâmica da expansão 

do cultivo de feijão no noroeste argentino, buscando identificar por que determinados componentes 

dos pacotes tecnológicos são adotados, outros não, concluindo pela existência de uma complexa 

interação entre a sociedade local e o ambiente regional, com os atores manipulando, modificando, 

recriando a tecnologia em função de suas capacidades de negociação, conhecimento, informação, 

percepção e interesses. 

Abordagem sistêmica, mas em perspectiva diferente é tratada por SOUSA (1997), que sugere 

proposta metodológica na perspectiva de inter-relacionamento dentro de cadeias agroalimentares. 

Sousa utiliza o conceito de redes, entendidas como um conjunto que inclui pessoas, objetos, coisas e 

outros organismos e propõe a identificação dos relacionamentos mais fluidos, com a caracterização 

das variáveis que influenciam no processo de geração, transformação e uso da tecnologia, até o pro

duto final. O autor considera cadeia agroalimentar uma série de conjuntos interativos envolvendo 

fornecedores de serviços, insumos e máquinas/implementos, os sistemas produtivos, agropecuário e 

agroflorestal, a indústria de processamento e transformação, a distribuição e o consumo final de ali

mentos. Para Sousa, uma cadeia agroalimentar é um subsistema do sistema maior, conhecido como 

complexo agroindustrial, negócio agrícola ou agribusiness. Embora tenha discutido a possibilidade de 

implementar a metodologia, não chegou a testá-la. 

4.5.1 AKIS E O AMBIENTE DE INOVAÇÃO 

A noção de sistema de informação e conhecimento agrícola (AKIS) é baseada na metodologia 

de sistemas e possibilita verificar as relações institucionais estabelecidas no “teatro da inovação”, na 

perspectiva de que a inovação surge a partir das interações entre atores. Do mesmo modo como um 

administrador ou economista estuda um determinado produto pela ótica de Análise de Cadeias, pro
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põe-se que os atores nos processos de comunicação percebam um ambiente ou um problema toman

do por base uma visão sistêmica. 

As organizações ou pessoas participantes do AKIS estão engajadas ou simplesmente envolvi

das nas questões relacionadas ao fluxo de informação e tomada de decisão a respeito das questões de 

produção agrícola. Elas, de alguma forma, estão interligadas, trabalhando em redes ou participando 

dos mesmos processos, que dizem respeito à obtenção, transformação, armazenamento, repasse e 

uso de informações relacionadas ao processo agrícola. Este envolvimento não necessariamente é coo

perativo (ENGEL, 1997, p.36), mas a forma de participação de qualquer dos atores no processo 

afeta todo o sistema. 

Se as interações forem corretamente identificadas, seria possível identificar ações estratégicas 

para gerar contribuições aos atores e ao próprio sistema, produzindo um tipo de sinergia. Um dos 

objetivos é permitir a melhoria das condições individuais dos integrantes do sistema, ao identificar 

como o sistema funciona, inclusive nos aspectos de sustentabilidade. COBBE (1993, p.17) relata que 

os estudos de AKIS têm permitido identificar as limitações do sistema, mau funcionamento  dos atores 

e deficiência em mecanismos de ligação. 

Ao contrário do tradicional exame de partes do processo agrícola, como por exemplo, os 

meios que o agricultor utiliza para se informar ou os canais adotados pelos extensionistas, a visão de 

AKIS envolve os diversos atores intervenientes em um dado processo de comunicação rural, seus 

canais, papéis, interesses, formas de comunicação, problemas e, principalmente, interações. Na con

cepção de sistemas, os atores podem ser caracterizados como nós ou elos de uma rede ou cadeia. 

Neste trabalho utiliza-se o conceito de ator aplicado à coletividades, grupo de indivíduos, 

organizações ou instituições com determinadas características e padrões de comportamento no siste

ma, incluindo objetivos comuns, mesmo que haja competição entre eles. Entre os exemplos possíveis, 

neste estudo, estão instituições de pesquisa, empresas de extensão, unidades produtivas, meios de 

comunicação, vendedores de insumo etc. 

BORDENAVE (sd., p. 6) explica que os grupos e organismos que atuam no meio rural afetam 

a população rural e, por isso, a comunicação rural deve ser feita “em todos os fluxos entre os diversos 

grupos sociais que, de uma maneira ou outra, tem a ver com a produção agrícola e a vida rural”. Estas 

interações são vistas como networks ou redes de informação, num processo de mão-dupla, com 

permanente troca de informações, incluindo feedback/retroação. A noção de retroação é relevante 
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porque permite ir além de transferir informações que ajudem o usuário a fazer melhores opções. Tam

bém proporciona conhecimento sobre como as tecnologias estão sendo utilizadas, se satisfazem os 

requisitos e expectativas ou como as mudanças em um projeto podem reduzir a distância entre as 

possibilidades do produto e os requisitos do cliente. Um ator de ligação que facilite o fluxo de informa

ção nos dois sentidos ajudaria as empresas de pesquisa a identificar quais características do produto 

são importantes, em que medida ele é bem-sucedido e quais as informações que são exigidas. 

O AKIS baseia-se na noção de soft systems, em que algo se transforma em sistema “como 

resultado de construção ativa e aprendizagem conjunta” (RÖLING, 1992, p. 42). No modelo de 

AKIS, agricultores e as organizações às quais estão vinculados, serviços de extensão, organizações de 

pesquisa, estações experimentais, órgãos de financiamento agropecuário, instituições do tipo que de

senvolvem políticas públicas, ONG, empresas comerciais e consultores, assim como de sua atuação, 

podem ser considerados como parte integrante do sistema de informação e de conhecimento. 

COBBE (1993, p.13) considera que o conjunto de instituições e usuários que estão envolvidos 

em um AKIS desempenha três funções básicas: 

a) Geração e síntese de conhecimento. 

b) Troca de conhecimento. 

C) Utilização de conhecimento. 

Essas funções são geralmente atribuídas a atores sociais do modelo tradicional de desenvolvi

mento rural: pesquisa, extensão e agricultor. Apesar disso, os papéis podem ser desempenhados por 

outros atores, em processos que envolvem geração de conhecimento, transformação em informação 

adaptada, encaminhamento por canais diversos, recebimento e utilização pelo usuário, num processo 

que pode ocorrer de variadas formas, em vários momentos, a se considerar o tipo de produto, região, 

atores, arranjo institucional. Agricultores, muitas vezes, atuam como geradores de conhecimento e 

pesquisadores e extensionistas são usuários desse conhecimento. 

Sistema de Informação, na perspectiva de AKIS, é  tratado como aquele “em que a informa

ção agrícola é gerada, transformada, consolidada, recebida e realimentada de tal maneira que o pro

cesso funciona sinergicamente para apoiar a utilização do conhecimento por produtores agrícolas. “Já 

Sistema de Conhecimento está relacionado a “um sistema de crenças, cognição, modelos, teorias, 
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conceitos e outros produtos da mente em que a (...) experiência de uma pessoa ou grupo com respeito 

a produção agrícola é acumulada” (SKERRATT, 1998, p. 60). 

O sistema de informação refere-se à circulação das informações em um ambiente de comuni

cação enquanto o sistema de conhecimento está relacionado ao uso que dele faz um integrante do 

sistema. Este conhecimento pode ser localizado em um agricultor ou em grupos sociais, a partir de uma 

experiência coletiva compartilhada em um ambiente e, portanto, não é de domínio de pesquisadores 

ou extensionistas. 

Com a classificação a partir de conceitos, o AKIS fornece ferramentas analíticas para verificar 

como a informação disponível é transformada em conhecimento e utilizada por parte dos agricultores 

e, desta maneira, a metodologia pode ser focada nos processos de intercâmbio. Da mesma maneira, a 

noção de sistema de informação e conhecimento passa a ter interface com conhecimento não-agrícola 

como os sistemas financeiros, ecológicos de marketing e políticas públicas. 
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CAPÍTULO 5 – ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Como discutido no Capítulo 1, a agricultura sofreu rápidas e profundas alterações, em todos 

os seus segmentos. A estrutura agrária e o modo de produção no campo alteraram-se em grande parte 

das regiões agrícolas brasileiras, tornando necessárias novas alternativas de compreender os proces

sos de incorporação de tecnologias e as formas pelas quais o Estado, ou os próprios agentes do 

desenvolvimento, podem contribuir para a melhoria das condições de produção. 

Estas mudanças aconteceram com incorporação em larga escala de novas tecnologias e de 

modernos sistemas administrativos, na disseminação do uso de tecnologias de informática, com pro

gramas de gerenciamento e internet, e no surgimento de novos atores institucionais que se incorpora

ram ao negócio agrícola, mas, particularmente, na maneira de entender o complexo agroindustrial. 

Neste ambiente de inovação, fazer com que informações tecnológicas cheguem aos interessados de

manda novas estratégias de transferência de tecnologia, com análise dos diversos atores sociais envol

vidos no processo, suas estratégias, potencialidades e limitações. 

Este estudo trata de um caso particular de Mato Grosso, Estado, até a década de 90, sem forte 

tradição no cultivo da soja e hoje o maior produtor brasileiro. Entre os anos 1988 e 2003, quando a 

produção anual de grãos praticamente dobrou, o Mato Grosso tornou-se destaque mundial em produ

tividade de soja. A inviabilização do modelo tradicional de transferência de tecnologia via pesquisa e 

extensão, entretanto, não sugeriria prever tal sucesso. 

No início deste período, os produtores perderam o apoio do sistema de extensão oficial do 

governo do Estado – com dificuldades financeiras. A Emater-MT deixou de atuar com soja, restando 

aos agricultores a responsabilidade de identificar soluções para os problemas que enfrentavam e de 

buscar alternativas para solucioná-los. Os institutos de pesquisa, particularmente a Embrapa, não ti

nham estrutura local. Os meios de comunicação de massa não foram particularmente utilizados para 

disseminar informações. Ao mesmo tempo, como mostra GRAZIANO NETO (1996, p.49), “o cré
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dito rural subsidiado decresceu fortemente, assim como a assistência técnica oficial à agricultura foi 

desmantelada. Quer dizer, a agricultura cresceu vigorosamente com suas próprias pernas”. Para com

pletar o quadro, no início dos anos 90, duas pragas de acentuada ocorrência – cancro-da-haste 

(Diaporthe phaseolorum) e nematóide-de-cisto (Heterodera Glycines) – ameaçaram a produção 

de soja no Estado. Neste período, o Mato Grosso é o Estado que mais cresce no País e passa a 

representar a maior fronteira agrícola em expansão. Entre 1985 e 1997, o PIB do Estado cresceu 

144,57%, enquanto o PIB brasileiro cresceu 36,53%. A participação no PIB nacional saltou de 0,69% 

para 1,05%, de 21o para 15o na geração de riqueza nacional e de 16o para 11o na renda per capita 

(OLIVEIRA, 2000, p.4). Ao mesmo tempo, torna-se um Estado com características bastante peculi

ares no contexto da agricultura nacional, assumindo a liderança na produção de soja. Suas organiza

ções agrícolas desenvolveram, nos últimos 15 anos, produtividade inédita no Brasil, apesar de ter um 

volume de colheita próximo a zero há 30 anos. Para isso contribuíram a incorporação de novas áreas, 

mecanização e práticas agrícolas avançadas, uso de fertilizantes, agroquímicos, sementes melhoradas 

e adaptadas.

 No período de 1977 a 1980/81, a participação do Estado na produção nacional saltou de 

0,07% para 1,4%; chegou a 16% na safra 1990/91, alcançando 27,8% na safra 2001/2002 (Quadro 4). 

Neste período de franco desenvolvimento na produção de soja, o Mato Grosso paralelamente teve uma 

grande expansão geográfica, com a incorporação de novas áreas de produção mesmo em regiões distan

tes, inclusive contínuas à Floresta Amazônica. 

Enquanto percebe-se a grande capacidade de produção de soja adquirida por agricultores do 

MT nos últimos 10 anos, é possível antever a existência de problemas de informação na cadeia produtiva. 

LAZZARINI; NUNES (2000) realizaram um diagnóstico agroindustrial da soja no Brasil. Os autores 

avaliam que o nível de informações “está aquém da experiência de outros países” (2000, p. 321). Citam 

o caso dos Estados Unidos, onde existe o StratSoy (Strategic Soybean System), disponibilizado na 

Internet com notícias diárias e em tempo real de preços, estatísticas de produção, tecnologia, análises de 

mercado e listas de empresas que estão atuando com comercialização de produtos (2000, p. 52). 

Um dos problemas citados é o fato de que, ao contrário de outros setores, como o do trigo 

(por meio de panificadores) e da carne (rede de açougues), não existe uma rede de distribuidores 

responsável pela organização do sistema de informação na soja, incluindo retroalimentação 

(LAZZARINI; NUNES, 2000, p.68). Isto é agravado no Brasil pela distância entre os centros gera
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dores de informação e os usuários nos locais de produção. COBBE (1993, p. 88) afirma que a 

dispersão geográfica é fator que justifica uma estrutura especial de ligação entre as fontes de informa

ção e os prováveis usuários. 

O estudo de LAZZARINI; NUNES (2000) sugere entraves de diferentes tipos devido à falta 

de circulação de informações necessárias para orientar a tomada de decisões dos integrantes da ca

deia da soja. A clara identificação de pontos de estrangulamento que permitissem estabelecer os pro

blemas específicos em cada elo da cadeia (e.g. agricultores, indústrias de fertilizantes, distribuidores 

etc.) viabilizaria ações estratégicas com impacto em toda cadeia. No caso deste trabalho, a opção foi 

pela necessidade de limitar o escopo, focar a pesquisa na informação sobre tecnologia e elaborar um 

quadro em que seja possível estabelecer estratégias de interferência para sua melhoria do fluxo de 

informação tecnológica. 

Pela importância que assumiu o Estado na produção agrícola nacional, pelo grande potencial 

de crescimento, mas também por ser a soja um produto estratégico para a balança comercial do País 

e para o desenvolvimento da região, identificar os processos e condicionantes da transferência de 

tecnologia permitiria qualificar a elaboração de estratégias e políticas públicas de modo a tornar pos

sível às organizações governamentais e privadas detentoras de informações tecnológicas aprimorar o 

desempenho do sistema. 

Para lidar com a questão, estudou-se a caracterização atual do sistema de informação tecnológica 

da cadeia da soja em Mato Grosso. Considerou-se o grau de complexidade do ambiente de sua 

produção, não apenas em virtude do tamanho do Estado, mas do número de atores envolvidos no 

ambiente de inovação, resultado das transformações pelas quais a produção agrícola passou na última 

década (criação de instituições de interesse privado como a Fundação Mato Grosso, Lei de Proteção 

de Cultivares, esgotamento da ação da extensão rural, novas áreas de produção). 

O foco do trabalho, desta maneira, não é o agricultor, mas o sistema de informação tecnológica 

na cadeia produtiva da soja. O Sistema de Informação Tecnológica (que simplificaremos como SIT) 

inclui geradores, distribuidores e usuários, assim como fluxos sobre tecnologias agropecuárias na ca

deia da soja no Estado do Mato Grosso que se estabelecem entre eles. Examinou-se os fluxos e 

processos para caracterizar o funcionamento do sistema e identificar seus pontos frágeis, restrições e 

potencialidade. O objetivo é compreender o sistema para que os atores sociais sobre ele possam agir, 

numa perspectiva de qualificação de seu funcionamento, ou seja, do fluxo e uso de informações 

tecnológicas num ambiente de inovação. 
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A opção deste trabalho é integrar, na mesma análise, pesquisa, unidades produtivas e extensão, 

empresas públicas e privadas, rural e urbano, geração e transferência de tecnologia. Dessa maneira, o 

objetivo geral do trabalho é modelar o Sistema de Informação Tecnológica do agronegócio da soja no 

Mato Grosso, com a identificação dos fluxos de informação, de relacionamento e de influência recí

proca entre atores da cadeia, de maneira a: 

a) compreender o processo de recebimento, processamento e transmissão de informação 

tecnológica pelos diversos atores integrantes do agronegócio da soja, desde o momento da 

disponibilização pela pesquisa até seu efetivo conhecimento por parte dos agricultores. 

b) identificar elos de diálogo e de influência recíproca dos atores organizacionais, objetivos e 

estratégias de comunicação interinstitucionais. 

c) propor estratégias globais de comunicação que permitam aumentar o desempenho interno e 

externo da cadeia produtiva da soja. 

A análise diagnóstica busca identificar fatores críticos limitantes do desempenho atual, passado 

e futuro da cadeia, oferecendo alternativas para melhoria do desempenho, modelagem e segmentação 

da cadeia, da análise de fluxos, de processos produtivos, de entradas e saídas em cada subsistema 

(elos e segmentos) e das interações entre eles (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 1999, p.69). Assim, 

não apenas descreve-se o fluxo de informação, mas identifica-se forças propulsoras e restritivas, opor

tunidades e ameaças ao funcionamento do sistema que dão suporte à produção agrícola de soja em 

MT. Como todo sistema exige um objetivo definido, neste trabalho considerou-se como tal  o acesso 

a informações tecnológicas sobre produção de soja pelos produtores de soja de Mato Grosso. 

Para caracterizar o Sistema de Informação Tecnológica, construiu-se um método de análise de 

fluxo de informação partindo do enfoque que vem sendo dado desde 1995 (CASTRO; VALE; 

HOEFLICH, 1999, p.13) na elaboração de metodologias e estratégias para a prospecção de deman

das tecnológicas do agronegócio. Os fundamentos metodológicos e conceituais do trabalho para aná

lise diagnóstica de uma cadeia produtiva usam referência original proposta por CASTRO; COBBE; 

GOEDERT (1995); CASTRO; LIMA; HOEFLICH (1999) e CASTRO et al. (2001a) e aspectos de 

SOUSA (1997), INCRA/FAO (Sd) e Sebrae (2000), adaptados a conceitos adotados por RÖLING 

(1990, 1992) para elaboração de Sistemas de Informação e Conhecimento Agrícola (Agricultural 

Knowledge and Information Systems – AKIS). 

97 



Utiliza-se a noção de sistemas por permitir lidar com um problema que envolve atores, rela

ções, fluxos e objetivos em um ambiente complexo. Frente a impossibilidade de trabalhar com todos 

os fatores que afetam a informação tecnológica na cadeia de soja, o esforço será concentrado nos 

aspectos críticos e relevantes para o desempenho do sistema. 

Como visto no Capítulo 4, a noção de sistema prevê a existência de: 

a) unidades que possam ser percebidas atuando com um objetivo. 

b) relações entre as unidades que proporcionam a existência do sistema. 

O propósito do estudo é a caracterização do sistema, formado por unidades interconectadas 

de fluxos de informação e estabilizado por padrões de relacionamento. Neste estudo, as unidades são 

os atores envolvidos com geração, distribuição e uso de informações tecnológicas na cadeia produtiva 

da soja de Mato Grosso, cujo sistema se constitui num subsistema da própria cadeia. 

Relacionamento são os padrões identificados referentes às ligações/conexões entre atores e que 

dizem respeito a informação tecnológica. O relacionamento, assim, é estabelecido por padrões caracte

rísticos de comportamento entre os integrantes do sistema. Estes padrões de uniformidade não são ne

cessariamente próprios dos atores, mas conferidos pelos observadores a partir de um esquema coerente 

de interpretação (DOUGLAS, 1998, p. 67). Estudando as ligações com base na análise e interpretação 

de observadores adequados é possível identificar “quão firmes os atores estão conectados uns com os 

outros, como atores comunicam e trabalham juntos e que atores e relacionamentos são mais importantes 

para o funcionamento do sistema” (SALOMON; ENGEL, 1997a). 

Estas ligações são efetuadas por mecanismos tais como encontros pessoais, eventos, docu

mentos, relatórios, discussões. A análise envolve a identificação de padrões de comportamento que se 

mantenham estáveis, evitando aspectos da realidade eventuais e passageiros e variáveis flexíveis. Esta 

identificação permite a compreensão estrutural do sistema, elucidando seu funcionamento. “A razão 

pela qual as explicações estruturais são tão importantes reside no fato de serem as únicas a mexerem 

com as causas do comportamento num nível em que os padrões de comportamento podem ser altera

dos. A estrutura gera comportamento, e mudando-se a estrutura pode-se gerar diferentes padrões de 

comportamento” (SENGE, 1990, p.59). Desta maneira, tão importante quanto a estrutura e o papel 

do ator em si, é a interdependência que se estabelece, a forma com que cada ator se relaciona com os 

outros integrantes do sistema e o ambiente institucional em que opera. 
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O objetivo do sistema é o fornecimento de informações tecnológicas que permitam o melhor 

gerenciamento dos recursos da unidade produtiva na busca do desenvolvimento sustentável. Este foco é 

baseado no conhecimento da tecnologia, “que permite analisar opções e tomar decisões preliminares 

sobre qual tecnologia usar, em função dos fatores exigidos, riscos, custos e benefícios esperados” 

(POMAREDA, 2001, p.1). O gestor da unidade produtiva, fundamentando-se no conjunto de informa

ções obtidas e de seu próprio conhecimento, irá considerar aspectos como a capacidade de utilização da 

tecnologia, já que conhecê-la não significa necessariamente capacidade ou interesse em utilizá-la. 

Um estudo desta abrangência tem a vantagem de identificar os elementos que ajudam ou difi

cultam o funcionamento do sistema. Não examina apenas se o agricultor obtém informação por rádio, 

sites, vizinhos ou publicações, por exemplo, desejando identificar a melhor maneira de informá-lo. 

Foi estabelecido como delimitador do sistema, o trajeto da informação tecnológica gerada por 

centros de pesquisa até seu conhecimento nas unidades produtivas. Informação tecnológica, como apre

sentada nos estudos de AKIS, circula por meio de atores envolvidos com geração, transformação (sínte

se e recombinação), transmissão e utilização em um ambiente de inovação (COBBE, 1993, p.13). 

São fontes do sistema os atores, que participam com geração de informação tecnológica rele

vante e os usuários são os gestores das unidades produtivas. Na pesquisa de campo foram identificadas 

duas fontes relevantes de informação para o sistema (fornecedores de informação): Fundação Mato 

Grosso (FMT) e Embrapa Soja. 

Geradores, distribuidores e usuários não foram estabelecidos antecipadamente, mas identifica

dos ao longo do trabalho, com base na coleta de informações primárias. Da mesma maneira que a 

exclusão de um ator do sistema é necessariamente referendada pela pesquisa de campo, a identifica

ção de atores não previstos, mas presentes, faz com que passem a ser considerados. É o caso da 

extensão rural oficial. Embora tenha o papel histórico de facilitar o acesso do agricultor às informações 

de pesquisa, este papel não é exercido na transferência de informações sobre soja, o que faz com que 

não seja caracterizado como ator no sistema. O não-exercício de seu papel original é identificado pela 

análise de sua interação com os demais componentes do sistema. 

A caracterização de cada ator é dada pelo cumprimento de determinado tipo de papel, uma 

identidade específica. “Identidade de um componente num sistema é a peculiar combinação de atribu

tos que distingue esse componente dos demais no sistema” (SCAICO, 1985). Estes atributos podem 

variar, segundo a lógica do analista do sistema pelo cumprimento de um determinado papel do sistema 
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ou por padrões de relacionamento com os demais atores. Vendedores de agroquímicos têm objetivo 

comercial específico e competem com seus similares, mas, em um sistema, podem ser percebidos 

como mantendo padrões similares de comportamento e atuação, permitindo, ao analista, considerá

los um componente. 

O desempenho de diferentes papéis é resultado de característica do ambiente de inovação 

como processo social que admite procedimentos institucionalizados estabelecidos em formas especí

ficas como reuniões de pesquisa, publicações ou relatórios, mas também em redes informais, espontâ

neas, pessoais, paralelas aos organogramas e fluxogramas oficiais (LATOUR; WOOLGAR, 1997), o 

que exige identificação sobre a forma como a tecnologia é gerada e distribuída em um sistema. 

Por este motivo é necessária a tarefa de rastrear o fluxo de informação tecnológica e modelar o 

sistema. O rastreamento é o trabalho de identificação sobre como a informação circula. Ele fornece 

informações úteis para a modelagem, mas também faz surgir demandas latentes ou explícitas de necessi

dades de informação e de uso de canais de comunicação. Como resultado principal, torna possível 

avaliar as estratégias de comunicação adotadas por empresas públicas e privadas geradoras de tecnologia 

agropecuária, identificando caminhos mais eficientes para alcançar os usuários, propondo mudanças 

estruturais na cadeia que facilitem o transporte da informação ou mesmo novos links, novas ações ou 

papéis para atores organizacionais. As questões, tipologias, variáveis e outros componentes do estudo 

necessariamente emergem durante o levantamento, sendo organizados a partir da percepção do pesqui

sador. 

Para caracterizar o sistema de informação tecnológica, considerou-se os seguintes aspectos 

(baseado em CASTRO et al, 2001a): 

a) OBJETO DO SISTEMA: atores que utilizam informação tecnológica para produção de soja em 

MT e suas conexões. 

b) OBJETIVO DO SISTEMA: conhecimento, pelo agricultor, de informações sobre tecnologias para 

a produção de soja em MT. 

c) LIMITES: definidos pelo fluxo de informação tecnológica entre atores da cadeia produtiva da 

soja em MT. 

d) CONTEXTO/AMBIENTE: institucional, tecnológico. 

e) COMPONENTES: atores sociais envolvidos com geração, distribuição e uso de informação 

tecnológica sobre soja em MT. 
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f) INTERAÇÃO: relações estabelecidas entre os atores. 

g) INSUMOS (INPUT OU ENTRADA DE INFORMAÇÃO): informação tecnológica introduzida no sistema. 

h) PRODUTOS (OUTPUT OU SAÍDA DE INFORMAÇÃO): informação tecnológica disponibilizada pelo 

sistema. 

i) CANAIS: instrumentos utilizados no fluxo de informação. 

Definido o sistema a ser pesquisado, foram utilizadas quatro ações complementares para iden

tificar e confirmar as informações. 

DADOS  SECUNDÁRIOS 

a) Análise dos estudos sobre cadeias produtivas da soja, particularmente aquelas que se refe

rem ao Mato Grosso. 

b) Revisão de literatura sobre produção de soja em Mato Grosso, incluindo informações vei

culadas pela imprensa. 

DADOS  PRIMÁRIOS 

a) Entrevistas com informantes caracterizados como experts ou pessoas-chave no sistema de 

informação tecnológica da cadeia. 

b) Pesquisas inéditas disponibilizadas pela Embrapa e Listen. 

c) Validação dos resultados com conhecedores da cadeia, selecionados entre os mais repre

sentativos dos entrevistados. 

Para detalhar os procedimentos metodológicos, apresentamos, abaixo, os passos adotados 

para modelagem e descrição do sistema de informação tecnológica na cadeia produtiva da soja em 

Mato Grosso a seguir descritos. 

a) Levantamento preliminar de informações.

b) Caracterização preliminar dos atores.

c) Definição dos informantes.

d) Entrevistas.

e) Modelagem e descrição do sistema.

f) Validação do sistema.

g) Elaboração do presente relatório de pesquisa. 
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5.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE INFORMAÇÕES 

A primeira etapa do trabalho foi realizar levantamento de informações disponíveis sobre cadeia 

produtiva da soja (SOUZA, 1997; SAES; FARINA, 1999; COSTA; CAIXETA FILHO, 2000/ 

2001; PORCILE; PAULA; SCATOLIN, 2000; LAZZARINI; NUNES, 2000; ROESSING et al. 

2001; CASTRO et al. 2001), pesquisas, diagnósticos e bancos de dados sobre agricultura, documen

tos sobre o sistema de informação agrícola, principais tecnologias e características da produção de 

soja e relatórios sobre a pesquisa e extensão rural no Brasil e MT. 

Foram particularmente úteis os dados do Projeto Comcenso Rural (Censo Comunitário Ru

ral), realizado em 1999 pela Embrapa e Local Information System – Listen, que identificaram aspec

tos relativos aos produtores rurais brasileiros. As informações permitiram identificar atores sociais e 

canais que os agricultores utilizam em Mato Grosso para se informar, além de características relevantes 

para início da pesquisa. 

Os estudos sobre cadeias do agronegócio da soja serviram de ponto de partida para a identi

ficação das fontes de consulta e de pesquisa para compreensão do sistema de informação agrícola dos 

produtores de soja de Mato Grosso. Também foram importantes informações obtidas em bancos de 

dados pelo IBGE, Governo de MT, CNA e cerca de 4.500 matérias jornalísticas pertencentes ao 

serviço de clipping da Assessoria de Comunicação Social da Embrapa Sede e da Embrapa Londrina. 

O levantamento preliminar ajudou a estabelecer um quadro geral do sistema de informação 

sobre soja em Mato Grosso, permitindo a elaboração de um roteiro para coleta de dados e de um 

modelo para servir de orientação nas entrevistas com as fontes de informação. O material coletado 

também foi útil ao longo do trabalho, por subsidiar a seleção das fontes, o encaminhamento das entre

vistas, a elaboração e análise do sistema. 

Utilizou-se o recurso de modelar o sistema a partir do fluxo de “informação tecnológica”, ou 

seja, informações relativas à tecnologias de produção agrícola de soja em Mato Grosso e que, de 

alguma maneira, trazem uma novidade para os usuários. A proposta básica deste trabalho não inclui 

identificar características de adoção das tecnologias, o que significaria lidar com o agricultor como 

âncora do estudo e, assim, descaracterizar a análise com foco da cadeia produtiva. Para fazer este 

recorte, utilizou-se a distinção entre acesso e uso da informação. O acesso à informação é questão 

central no estudo, por ser a saída do sistema. O objetivo é evitar discussão sobre adoção de tecnologia, 

um campo de estudo, por si só, bastante vasto, e caracterizado por peculiaridades próprias que neces

sitariam de métodos diferentes em caso de aprofundamento. 
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Embora o objetivo do trabalho fosse o diagnóstico do atual sistema de informação na cadeia 

da soja de MT, houve necessidade de identificar as mudanças de longo prazo e incidentes relevantes 

ocorridos que ajudassem a explicar os fenômenos observados no sistema atual. O levantamento sobre 

a evolução do sistema, descrito no Capítulo 7, incluiu informações sobre ocupação de áreas, mudan

ças técnicas na agricultura, fatos sócio-econômicos e políticos, surgimento e atuação de atores, estra

tégias de transferência de tecnologia para agricultores e legislação. Por isso, além da revisão de litera

tura, foram particularmente úteis as entrevistas realizadas com informantes que testemunharam o pro

cesso de transformação de MT nos últimos 30 anos. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DOS ATORES 

Na primeira etapa do levantamento de informações foi feita uma listagem com atores cuja 

presença no sistema seria considerada possível. Foram analisados dados referentes a pesquisa junto a 

1.330 produtores de soja do Centro-Oeste, obtidos pelo Comcenso Rural e que serviram de ponto 

de partida para a compreensão dos possíveis atores sociais do sistema. A partir destas informações e 

dos estudos da cadeia produtiva da soja organizou-se a distribuição dos atores institucionais principais 

em três papéis: geradores, de ligação e usuários da informação, conforme definições propostas no item 

4.5. deste trabalho.

Para efeito da lista preliminar foram considerados os atores que, na literatura e no levantamento 

preliminar, possuem características institucionalizadas referentes ao desempenho de um dos papéis no 

sistema. Esta relação original é assim composta: 

a) GERADORES: Institutos de Pesquisa 

b) TRANSFERÊNCIA: Veículos de Comunicação de Massa, Serviços de Extensão e Assistência 

Técnica Pública e Privada, Vendedores de Sementes 

c) USUÁRIOS: Agricultores 

Os atores de transferência/ligação não apenas distribuem informação tecnológica, mas ofere

cem retroação ao sistema, ao relatar demandas dos usuários de tecnologia. Exemplo são os vendedo

res de sementes, originalmente distribuidores de informação tecnológica na forma de sementes (tecnologia 

embutida) e em processos. No desempenho de seu papel, entretanto, podem transmitir retroalimentação 

aos pesquisadores, seja diretamente, seja por meio de agentes de distribuição de informação dos 
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centros de pesquisa. Atores geradores são, desta maneira, também, usuários de informação de feedback 

do sistema, pois necessitam de avaliação das tecnologias disponibilizadas para gerarem informação 

tecnológica. 

Em outros casos as instituições atuam com geração e ligação e até mesmo como usuários, caso 

típico da Fundação MT, que produz informações tecnológicas para o sistema, tem equipes de ligação 

com agricultores e utiliza informações disponibilizadas pela Embrapa, outro ator gerador de informa

ção para o sistema. Muitos agricultores também repassam informações a vizinhos, assim podem, even

tualmente, difundir informação adaptada. CEZAR (2000a) mostra que cada agricultor forma suas 

próprias redes de relacionamentos com objetivos determinados, estabelecidos a partir de relaciona

mentos sociais e, muitas vezes, outros agricultores são suas fontes de informação. 

Decidiu-se considerar como fronteiras do sistema a geração de tecnologia pela oferta de novas 

cultivares, equipamentos, processos de produção, patentes e, como usuários, as unidades agrícolas, 

adotando o pressuposto de que, internamente ao sistema, os atores possam assumir papéis diversifica

dos, assim como podem surgir outros não previstos originalmente. 

A distribuição de informações, nesta perspectiva, não está limitada à extensão rural, seja públi

ca ou privada, mas a um conjunto maior de participantes que interferem no processo de incorporação 

de conhecimento e que agem como receptores, processadores e retransmissores de informações. 

Para formalização dos atores, foram considerados dois tipos de origem, os institucionalizados e 

os agregados. Os primeiros são os atores que se configuraram como empresas ou instituições formal

mente constituídas (e.g. Embrapa, Fundação Mato Grosso, Empaer). No caso do ator do tipo agregado, 

sua constituição é abstrata e foi construída durante a pesquisa. Isto ocorre, por exemplo, com vendedo

res de insumos e assistência técnica privada, atores integrados por uma série de organizações próprias, 

geralmente competitivas entre si, mas que, na pesquisa, assumem uma unidade coerente por possuírem 

um tipo de estrutura e comportamento similar no sistema. Nos casos em que ficaram caracterizados 

diferentes tipos de presença no sistema, mas não suficientes em sua essência, houve necessidade de 

tipificar os atores para mostrar esta característica (caso das unidades produtivas). 

O sistema foi configurado a partir de seus diferentes atores, numa estratégia similar a que YIN 

(1984) caracteriza como multiple-case studies. Cada um deles foi estudado como um caso, conside-

rando-se sua estrutura, papel e relacionamento com os demais atores e com o próprio sistema, porém, 
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diferentemente do que propõe YIN, não foi realizada uma comparação, mas sim o estabelecimento de 

vínculos e interações entre cada ator. As informações foram obtidas tanto de representantes dos pró

prios atores como de concorrentes, parceiros e conhecedores no sistema. 

5.3 DEFINIÇÃO DOS INFORMANTES 

A estratégia de amostragem não teve características quantitativas. O trabalho de coleta de 

informações não buscou representatividade numérica, mas informações credíveis a partir de uma di

versidade de fontes na região que permitissem a modelagem do sistema e compreensão de seu funcio

namento. 

Foram feitas entrevistas com o máximo de pessoas que pudessem dar informações relevantes 

sobre o tema de pesquisa. Tendo em vista a dispersão geográfica da produção de soja no MT e a 

grande variedade das possíveis fontes de pesquisa, optou-se por selecionar testemunhas privilegiadas 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 1992, p. 69), informantes que, por seu envolvimento, experiência, 

posição, ação ou responsabilidades, são conhecedoras do assunto ou parte dele. 

A seleção dos informantes foi feita a partir do exame preliminar dos dados e buscou corresponder 

à diversidade de papéis e interesses no sistema. O critério básico foi que as fontes tivessem experiência 

ou conhecessem a complexidade dinâmica da geração, distribuição e uso de informação tecnológica 

pelo menos quanto a um dos atores. 

Elaborou-se uma lista inicial de fontes de informação, consideradas relevantes, ampliada por 

sugestão dos próprios entrevistados ou por outros meios. Mesmo fontes consideradas como marginais 

ou extremistas foram sendo incluídas, quando ofereciam a oportunidade de fornecer informações ou 

interpretações relevantes, complementares e incomuns. 

Além das fontes listadas no anexo deste trabalho, foram úteis conversas não-sistematizadas 

com agricultores, técnicos, vendedores, autoridades, jornalistas e outros informantes. O acompanha

mento da realização de dias de campo da Fundação Mato Grosso, Fundação Centro-Oeste e Embrapa, 

além de exposições agropecuárias, palestras, reuniões, visitas a propriedades rurais, instituições foi útil 

para sugerir hipóteses, ordenar, contextualizar e interpretar as informações obtidas. 
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5.4 ENTREVISTAS 

Para obtenção de informações junto às fontes, optou-se pelo uso de entrevistas semi-estruturadas, 

mesmo no caso de reuniões com grupos de informantes. Entrevista semi-estruturada é “aquela que 

parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, 

e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgin

do à medida que se recebem as respostas do informante” (TRIVIÑOS, 1990, p.146). Ela se caracte

riza por apresentar um certo grau de estruturação inicial, mas ser flexível e adaptável à seqüência de 

respostas do entrevistado, garantindo que a fonte, e não o entrevistador, conduza a questão tratada 

para seus aspectos mais relevantes. 

Esta forma de entrevista tem grande poder de retroalimentação e facilita a identificação de 

questões adicionais às previstas, além de permitir uma participação efetiva do entrevistado na defini

ção do conteúdo da pesquisa. Utilizou-se a forma de abordagem direta (MALHOTRA, 2001, p.156), 

ou seja, os objetivos do trabalho foram informados ao respondente quando da apresentação do 

entrevistador. Para facilitar a coleta de dados foram utilizados prioritariamente eventos que reunissem 

fontes de informação adequadas ao trabalho. Assim, dias de campo, congressos e exposições rurais se 

mostraram úteis como oportunidade para entrevistas e coleta de dados. 

A forma com que o trabalho de campo foi desenvolvimento adapta-se aos métodos de Rapid 

Rural Appraisal (RRA), termo abrangente para pesquisas no meio rural com o uso de técnicas qua

litativas de obtenção de informações baseadas em discussão com os envolvidos nos temas em questão 

(CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 1999). Os métodos se caracterizam por serem flexíveis, rápidos e 

participativos, com maior relação custo-benefício do que os métodos quantitativos tradicionais. Uma 

das vantagens é que, por serem flexíveis, adaptam-se às circunstâncias da pesquisa e ao nível de 

detalhamento exigido. 

Embora a principal técnica utilizada tenha sido de entrevista em profundidade individual, em 

algumas ocasiões foi realizada entrevista com grupos, quando foi possível reunir mais de um entrevis

tado para discutir o sistema. Ao final do trabalho, em uma região considerada “nova” na produção de 

soja, foi realizado grupo focal com produtores. O relatório da reunião está anexo. 

As entrevistas foram realizadas sem a presença de testemunhas. As conversas foram gravadas 

e, em sua maioria, duraram entre trinta minutos e uma hora. Algumas se prolongaram por duas horas e, 

devido à sua importância e conhecimento, algumas fontes foram entrevistadas mais de uma vez. 
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Dada a inviabilidade de realizar entrevistas semi-estruturadas com agricultores que represen

tassem os diversos tipos e regiões produtoras do Mato Grosso, as informações foram obtidas em 

fontes diversas. Os dados do Projeto Comcenso (LISTEN; EMBRAPA, 2000) permitiram estabele

cer características básicas dos produtores. Para confirmar e complementar os dados foram realizadas 

entrevistas com conhecedores das características dos agricultores em cada região e com agricultores 

considerados lideranças em suas regiões. 

Não foi especificado, durante as entrevistas, o conceito de informação tecnológica. O objetivo 

foi que cada fonte respondesse a partir de sua interpretação. Os exemplos associados a “informação 

tecnológica” citados pelos entrevistados foram novas cultivares e práticas agrícolas ofertadas por em

presas públicas ou privadas. 

O número de entrevistas e de fontes consultadas, num estudo qualitativo, depende do objetivo 

e complexidade do problema e da qualidade das informações obtidas. Inicialmente era estimada a 

realização de entrevistas com 20 fontes. Ao longo do trabalho, entretanto, por critérios de acessibilida

de, oportunidade, por interesse em cruzar, conferir e detalhar informações, foram realizadas entrevis

tas formais com 44 fontes, totalizando 55 entrevistas, transcritas na íntegra. As entrevistas foram rea

lizadas em cinco etapas diferentes ao longo de dois anos e em mais de dez cidades do Estado. Embora 

fosse identificada coerência entre as respostas, em alguns casos, tornou-se necessário confirmar infor

mações e interpretações junto aos entrevistados durante a fase de redação. 

As entrevistas buscaram identificar o modo como a informação tecnológica circula no sistema. 

O objetivo do sistema, neste trabalho, é o conhecimento, pelo agricultor, de informações tecnológicas 

geradas por centros de pesquisa agrícola que sejam úteis para o gerenciamento da unidade produtiva. 

Não foram utilizados critérios de medida quantitativa do fluxo de informação, mas descrição e análise 

qualitativa das inter-relações entre os atores e os processos como se dão os fluxos. 

Além do fluxo de informação no processo comunicativo (conteúdo, códigos, recursos utiliza

dos, instrumentos), buscou-se identificar o relacionamento e condicionantes entre os diferentes atores. 

O sistema de informação, assim, se estabelece com a troca de informações e padrões de relaciona

mento entre empresas geradoras de tecnologia e usuários, mediados por atores que agem como ele

mentos de ligação. 

As questões centrais tratadas nas entrevistas foram as seguintes: 

a) Formas como os atores obtêm informação. 
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b) Processamento e uso da informação;

c) Formas de distribuição da informação.

d) Formas como se estabelecem os relacionamentos entre atores. 

A matriz adotada para as entrevistas foi adaptada a cada fonte de informação e, como prevê a 

técnica de entrevistas semi-estruturadas, foi apenas ponto de partida para o levantamento de informa

ções que permitam analisar não só o papel de cada ator, mas o sistema e as variáveis que o afetam. 

Não houve um roteiro de perguntas específicas, mas uma lista de controle de temas a tratar, adaptada 

a cada fonte no formato de perguntas. A matriz das entrevistas foi a seguinte: 

1. Identificação dos atores.

2. Caracterização de cada ator do sistema.

3. Papel histórico e atual de cada ator no sistema de informação tecnológica.

4. Como os atores interagem entre si (instrumentos de informação, formas de relacionamento e

qualidade de ambos). 

5. Processamento da informação pelo ator. 

6. Canais de comunicação utilizados para receber e repassar a tecnologia.

7. Fatores que afetam o fluxo de informação.

No diálogo semi-estruturado com os informantes, observações, análises e informações foram 

discutidas, buscando identificar motivações, histórico, condicionantes e conseqüências dos processos 

de comunicação estabelecidos entre os atores sociais. Deste modo, junto aos entrevistados, discutiu-

se a forma como estas relações ocorrem, as limitações, problemas e soluções. 

Depois de concluída a totalidade das entrevistas, foi realizada coleta de informações com a 

técnica de grupo focal junto a agricultores e técnicos da região de Matupá, Norte de MT, próximo ao 

Estado do Amazonas. A região é considerada área de ocupação recente para produção de soja em 

Mato Grosso. O grupo focal é um tipo de entrevista qualitativa em que um moderador realiza 

questionamentos de forma não-estruturada e natural a um grupo pequeno de respondentes. Os agri

cultores e técnicos foram selecionados pelo Sindicato Rural da cidade pelo critério de conhecimento 

da região e diversidade de características em localização geográfica e forma de produção. 

Durante a reunião, estimulou-se os participantes a falar francamente sobre as características da 

produção de soja na região, a forma como obtém informações e os problemas existentes com informa
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ção tecnológica e tecnologia. A reunião foi conduzida na forma de Moderador Dual (MALHOTRA, 

2001, p.161), que consiste em dois moderadores, um deles desempenhando papel central na condu

ção das discussões e outro tratando questões específicas e atuando como anotador.  O relato foi 

elaborado em conjunto pelos dois moderadores. A reunião durou 90 minutos e os resultados (anexo) 

confirmaram as informações obtidas na etapa anterior. 

5.5 MODELAGEM E DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Um modelo é “uma representação externa e explícita de parte da realidade vista pela pessoa que 

deseja usar aquele modelo para entender, mudar, gerenciar e controlar parte daquela realidade” (PIDD, 

1999, p. 25). É uma construção intelectual que pretende ser uma representação do real por meio de uma 

síntese descritiva de uma entidade, um todo integral, uma complexidade que alguém tem interesse em 

observar, compreender, descrever e gerenciar. Sendo uma simplificação e uma representação aproxima

da da realidade o modelador assume que um modelo não precisa ser exato ou consensual para ser útil. 

Elaborá-lo, assim como uma metáfora ou parábola, é produzir uma analogia que recorde ou oriente para 

a compreensão de uma situação. A modelagem depende decisivamente do objetivo do observador e da 

entendimento de sua apresentação por pessoas que aceitem este objetivo. “Embora se possa elaborar 

modelos sem a concepção sistêmica, os modelos de sistemas são os mais efetivos para aumentar a 

compreensão dos fenômenos” (CASTRO; LIMA; CARVALHO, 1999, p. 64). 

A modelagem e administração de sistemas complexos exige exercício da habilidade de integração 

e síntese, relacionando-os aos objetivos gerais do sistema ou objeto de estudo. “E isso só pode 

ocorrer por meio de um processo de decisão e um sistema de informação que reproduzam a operação 

de sistemas físicos, ou redes de fluxo, dentro do modelo adotado. O modelo e, mais do que isto, a 

clareza e a precisão do modelo, são requisitos fundamentais do sistema” (ARAÚJO; 1994, p.156). 

Modelos podem ser desde matemáticos até gráficos – todos buscam uma representação, seja 

de uma realidade concreta como abstrata. Mais importante do que a precisão, muitas vezes, é a 

facilidade que possuem de representar o objeto a que se referem. DURAND (1992, p. 55) exemplifica 

que Lavoisier conseguiu estudar e explicar a função do coração no corpo humano a partir da analogia 

com um motor. “A facilidade do entendimento e da comunicação sempre deve ser mais importante que 

o detalhe e a precisão” (DAVENPORT, 1998, p. 54). O sistema solar, por exemplo, é facilmente 

compreendido, mesmo com uma representação que ignore o tamanho relativo dos planetas ou as 
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diferentes distâncias entre um e outro. Neste caso, a proporcionalidade não é significativa para a 

análise que se pretende. 

A modelagem é uma ferramenta metodológica importante para a análise de sistemas, porque 

permite apresentar as informações significativas e eliminar as menos importantes, limitando a subjetivi

dade dos observadores, reduzindo a complexidade e a interpretação a partir do objetivo do analista. 

Entre as vantagens da elaboração de modelos estão a concentração nos aspectos mais relevantes do 

sistema com base no estabelecimento de referências precisas e de acordos de compreensão entre os 

interessados sobre a maneira de percebê-lo e sobre ele atuar, evitando lidar com fenômenos ou cir

cunstâncias por demais complexas. 

Modelagem e análise de um sistema são tarefas integradas. Para isso são estabelecidos os 

limites do sistema, identificados os elementos importantes e as interações que se estabelecem a partir 

do objetivo do pesquisador. A modelagem permite reduzir a complexidade de detalhes de uma com

plexidade dinâmica fundamentando-se nos aspectos relevantes que interessam ao objetivo do analista. 

No caso deste estudo, a modelagem permite identificar os atores e descrever o fluxo de infor

mação no sistema. A análise é a etapa que consiste em verificar e descrever um sistema por meio de 

suas unidades e os relacionamentos que as integram. O objetivo não é a exaustividade ou quantidade 

de informação, mas a legibilidade e a fidelidade aos resultados da pesquisa. Desenvolver um modelo e 

examinar sua validade permite aumentar o “conhecimento do funcionamento do sistema (...) traçar e 

avaliar estratégias para a operação e até melhorar seu desempenho” (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 

1999, p. 29). 

A representação gráfica é uma das formas de analogia que permitem compreender o objeto 

em discussão. No caso de sistemas, são particularmente úteis diagramas, redes e fluxogramas, que 

possibilitam transmitir com clareza noções de hierarquia em níveis, fluxos ou redes sociais. 

Como introduzido no item 4.5, os modelos de sistemas são divididos em hard e soft. Os hard 

tratam de sistemas existentes, independentemente de avaliação individual dos observadores. Sua or

ganização é assumida tacitamente, sem discussão, e costumam gerar como produto um conjunto de 

recomendações. Eles são ideais para situações estruturadas, em que há uma concordância sobre o que 

constitui o problema, além de opções relativamente objetivas de controle da solução. Exemplos típicos 

são os organogramas, modelos de fluxos de dados ou processamento de matérias-primas. 
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As abordagens hard são aplicáveis onde existe convergência prévia da visão de mundo, unanimi

dade quanto aos objetivos e à performance a ser obtida (KASPER, 2000, p.143). Permitem gerar 

modelos como uma representação bastante próxima do mundo real, ainda que não captem a riqueza de 

uma determinada situação (CHECKLAND, 1989, p. 277) que pode ser tratada em sua descrição. Eles 

lidam com metas claras, estabelecem retroalimentação, procedimentos, questões e são resultado da 

decisão dos atores envolvidos e por isso podem ser úteis em engenharia de sistemas, programação linear, 

simulação (RÖLING, 1992, p. 55). 

A modelagem que descreva um sistema de atividades humanas dentro de um determinado 

ambiente social depende da perspectiva do observador e é conhecida por metodologia de sistemas 

soft (Soft Systems Methodology ou SSM). Ela foi desenvolvida para emprego na administração, onde 

a análise de sistemas do tipo hard era considerada de pouca utilidade (PIDD, 1999, p.118). Sistemas 

Soft existem como construção criativa dos interessados a partir de dinâmicas identificadas em deter

minados processos. Eles são elaborados dentro de uma problemática pluralista e geram debates e 

insights a respeito do mundo real, permitindo o progresso por meio da aprendizagem (PIDD, 1999, 

p.114-117). Seu objetivo não é tanto resolver um problema, mas fornecer elementos para compreen

são de uma situação ou estrutura de um problema. 

A abordagem soft pressupõe que as pessoas percebem o mundo de maneira diferente, possu

em interesses, necessidades, objetivos específicos. Desta maneira, pode haver muitas formas diferen

tes de ver ou descrever o mesmo sistema (PIDD, 1999, p. 121), todas igualmente úteis se fornecerem 

interpretações coerentes para análise de uma dada realidade. A metodologia de sistemas Soft é útil 

para lidar com variáveis sociais, em que o problema tende a ser por demais complexo, não bem 

definido e sugerir multiplicidade de visões igualmente válidas. CHECKLAND (1989, p. 277) explica 

a importância dos sistemas soft, destacando que os sistemas sociais são construídos por ações de 

seres humanos autônomos e por isso são necessariamente complexos. 

A descrição do sistema é parcialmente arbitrária, pois depende do ponto de vista do observa

dor, mas, ainda assim, contribui por servir como referência para debate e análise de problemas e 

soluções. Deste modo, a principal finalidade da Metodologia de Sistemas Soft é a aprendizagem por 

meio da estruturação de um problema. RÖLING (1992, p.55) destaca que, além da metodologia soft 

fornecer uma multiplicidade de perspectivas, os consensos estabelecidos não refletem necessariamen

te a posição dos atores mais poderosos. 
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No presente trabalho, foram utilizadas as orientações a respeito de abordagem soft fornecidas 

por PIDD (1999) e DURAND (1992) para elaboração dos diagramas. A coleta de dados permitiu a 

elaboração de um modelo do fluxo de informação tecnológica na cadeia da soja em Mato Grosso 

como uma descrição do funcionamento do sistema. Utilizou-se a estratégia metodológica de descrever 

o trajeto de informações tecnológicas em diferentes atores, desde as instituições de pesquisa até as 

unidades produtivas. A modelagem de sistemas, assim, foi feita a partir de premissas e não de teorias 

prévias, buscando soluções para descrever e alavancar o sistema na perspectiva do ótimo ou “o 

melhor caminho” (MOIGNE, p.1990, p. 32). 

Procurou-se rastrear o caminho e condicionantes do fluxo da informação envolvendo sua gera

ção, distribuição e conhecimento por parte dos possíveis usuários. Definido como ponto de partida a 

Cadeia Produtiva da Soja, a elaboração dos modelos cumpriu as seguintes etapas: 

1. Definir o objetivo do sistema.

2. Delimitar as fronteiras do sistema.

3. Identificar os elementos/atores do sistema e seu papel no sistema.

4. Estabelecer tipologias aplicadas aos atores.

5. Identificar as relações entre os atores.

6. Dispor os componentes (elementos e relações).

5.6 VALIDAÇÃO 

A validação é a etapa na qual é estabelecido que um determinado modelo possui um espectro 

satisfatório de precisão dentro do objetivo proposto e que é aceitável para compreensão da realidade. 

Por isso, ele não pode ser assumido como uma representação do mundo real, mas como uma maneira 

possível de interpretá-lo, se fornece uma visão instrumental útil para os interessados. 

A validação por clientes ou pessoas que conheçam o assunto, ou grande parte dele, permite 

obter maior confiança nos resultados, já que o modelo sempre tem um princípio de arbitrariedade, por 

ser construído na perspectiva do pesquisador (PIDD, 1999, p.122 e 299). Como o modelo caracte-

riza-se por ser do tipo soft e sua descrição e análise ter sido elaborada com base em informações e 

interpretações originária de métodos qualitativos, a validação oferece oportunidade para aumentar a 

credibilidade dos resultados, ainda que envolva julgamento subjetivo. 
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Na etapa de Validação, os resultados do trabalho foram apresentados a representantes de 

instituições-chave do sistema e que, durante a coleta de dados mostraram-se os principais especialis

tas no sistema ou em grande parte dele. Na exposição apresentou-se a modelagem e foram discutidos 

os resultados obtidos. O roteiro da apresentação foi incluído nos anexos deste trabalho. Foram seis 

apresentações de Validação, todas individuais e realizadas em locais fechados: 

• Técnicos e gerentes da Embrapa (quatro pessoas).

• Gerente da Fundação Mato Grosso.

• Gerente da Carteira Agrícola do Banco do Brasil em MT. 

Nestas oportunidades, os resultados foram apresentados, discutidos e confirmados. Algumas 

observações foram incorporadas à descrição dos resultados, mas sem mudança significativa no mode

lo apresentado. A Validação buscou dar segurança e credibilidade aos resultados obtidos, mas a res

ponsabilidade integral pelo trabalho é deste autor. 

A apresentação dos resultados foi realizada em outras ocasiões: reuniões de pesquisa de soja 

do Centro-Oeste de 2002 e 2003 (a primeira, uma versão preliminar; a segunda, versão completa); 

para duas turmas de pós-graduação em Agronegócio na UnB; no setor de Agronegócio do Sebrae; no 

Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa e também, individualmente para outros 

interessados, inclusive representantes da diretoria da Embrapa. Estas apresentações ajudaram a aper

feiçoar a apresentação do relatório, mas não são consideradas como parte da etapa de Validação. 
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CAPÍTULO 6 – AGRONEGÓCIO DA SOJA NO BRASIL E EM MATO GROSSO 

6.1 A PRODUÇÃO DE SOJA NO BRASIL 

A produção de soja é o fato mais importante do agronegócio brasileiro na segunda metade do 

século XX (SANTO, 2001, p.298). Desde o início dos anos 80 responde pela maior área cultivada no 

País e teria sido responsável, a partir dos anos 70, pelo surto de mecanização que levou o País ao 

avanço agrícola atual (CARRARO, 2001). 

DALL’AGNOL (2000) afirma que a soja foi a grande responsável pelo surgimento da agricul

tura comercial brasileira, pois acelerou “a mecanização das lavouras, modernizou o sistema de trans

portes, expandiu a fronteira agrícola, profissionalizou e incrementou o comércio internacional, enrique

ceu e modificou a dieta alimentar dos brasileiros, acelerou a urbanização do País, apoiou a tecnificação 

de outras culturas – destacadamente o milho, assim como impulsionou e interiorizou a agroindústria 

nacional, patrocinando o deslanche da avicultura e da suinocultura brasileiras”. 

O grão de soja dá origem a subprodutos utilizados em ingredientes de padaria, massas, produ

tos de carne, cereais, misturas preparadas, bebidas, alimentos para bebês, confecções e alimentos 

dietéticos. Além de servir para consumo humano e animal, o farelo e óleo, transformados por indústrias 

de processamento podem ser aproveitados como matéria-prima para uma diversidade de indústrias 

que vão da farmacêutica à siderúrgica em adesivos e nutrientes, adubos, espumas, revestimentos, 

emulsão para tintas (EMBRAPA SOJA, 2001, p.14). 

A soja é caracterizada como commodity (do inglês mercadoria), por ser produto agrícola 

comercializado geralmente em estado bruto, não diferenciado, sob o qual o agricultor não tem poder de 

formação de preço, ficando submetido pela oferta do mercado internacional. AZEVEDO (2001, p. 71) 

especifica três requisitos para a classificação como commodity: 

a) Padronização em um contexto de comércio internacional. 

b) Possibilidade de entrega em data acordada entre comprador e vendedor. 

c) Possibilidade de armazenagem ou venda em unidades padronizadas. 
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O Brasil possui grandes áreas de produção e expansão na faixa do mundo de maior potencial 

para aumento da produtividade (entre os paralelos 20ºS e 20ºN), está na vanguarda mundial de 

tecnologia, é um dos países mais competitivos e é beneficiado pelo fato de que o consumo de soja 

cresce a uma média anual de 4,7%. Até a década de 70, entretanto, não se acreditava que os solos de 

Cerrado, devido à falta de nutrientes, pudessem sustentar agricultura em escala econômica, o que 

somente foi possível pelo desenvolvimento de tecnologias pela pesquisa brasileira, aliada a políticas 

públicas de investimentos em infra-estrutura, fornecimento de crédito subsidiado, isenção de impostos 

e programas específicos de desenvolvimento que estimularam a abertura de fronteiras e a produção 

agrícola (BRASIL, 2001, p.17). 

O Brasil é o principal exportador de farelo e de grãos de soja, passando da produção de 10 

milhões de toneladas em 1975 para 36 milhões de toneladas em 2001, metade no Centro-Oeste 

(EMBRAPA SOJA, 2001, p.13–15). A soja é o principal produto agrícola brasileiro e seu complexo 

agroindustrial participa com 25% das exportações do agronegócio. AAbiove calcula que, nos últimos 

30 anos, a participação do complexo soja nas receitas cambiais brasileira variou entre 7% e 18% 

(Figura 2). 

NOGUEIRA (2002, p.2 e 17) calcula que o complexo da soja brasileiro movimente US$32 

bilhões por ano ou 6% do PIB brasileiro. Cada R$1,00 de renda obtida na atividade primária 

agropecuária gera R$2,40 em setores diretamente ligados como indústria de insumos, processamento 

e serviço (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAAGRICULTURA, 2002). Com base nos dados do 

censo de 1996, estudo da EMBRAPA SOJA (2000, p.13) estima que existem 891 mil pessoas atuan

do diretamente na produção e 5,4 milhões envolvidas no complexo agroindustrial brasileiro da soja. 

FIGURA 2 – PARTICIPAÇÃO DO COMPLEXO SOJA NO TOTAL DAS RECEITAS CAMBIAIS 

Fonte: Abiove 
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 Com produção centrada no Sul nos anos 70, a soja, a partir da década de 80, avança para o 

Centro-Oeste do Brasil (FIGURA 3) que, ao longo da década seguinte torna-se a área de maior 

expansão da cultura no mundo por suas características topográficas, meteorológicas e de disponibili

dade de terras e tecnologia, que permitem a produção em larga escala, tendência mundial na produção 

de grãos (EMBRAPA SOJA, 2000, p.18). 

A região de Cerrado, com seu centro em Mato Grosso, independentemente da fonte de con

sulta, é apontada como capaz de atender a uma demanda de soja que cresce a uma taxa média anual 

de 4,76%. SOUZA (1997) estima que a região da Chapada dos Parecis, localizada em Mato Grosso 

e Rondônia, possua área de 20 milhões de hectares disponíveis para produção e que o Cerrado tenha 

113 milhões de hectares em condições de produção de alimentos. 

EMBRAPA SOJA (2001, p.18) avalia que, somente no Norte de Mato Grosso, existam cinco 

milhões de hectares para cultivo, capazes de aumentar em 15 milhões de toneladas a produção brasi

leira. COSTA; CAIXETA FILHO (2000/2001) argumentam que com projetos de grande porte do 

governo brasileiro para aumentar a infra-estrutura de transporte na região Centro-Oeste e Norte, além 

do melhor escoamento da produção, haverá estímulo à “expansão da área plantada de soja no país, 

deslocando esta fronteira cada vez mais para o norte”. Estudo do Ministério da Fazenda postula que 

no Cerrado existem 90 milhões de hectares cultiváveis, capazes de gerar uma produção de 230 mi

lhões de toneladas de soja ou 320 milhões de toneladas de milho (FERREIRA, 2003). 

FIGURA 3 – EXPANSÃO DA SOJA NO BRASIL 

Fonte: Embrapa Soja 
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A partir da década de 90, a soja é o principal produto agrícola de Mato Grosso e responsável 

por mais de 40% do PIB agropecuário do Estado, que passou de uma participação de 18,3% na 

produção de soja brasileira, na safra 1992/93, para 27,8% na safra 2001/2002 (Quadro 4). 

ROESSING; MELLO (2000, p.276), em estudo de prospecção de demandas, identificam que, no 

período 1990 a 2000, a área cultivada com soja, em Mato Grosso, apresentou uma taxa média anual 

de crescimento de 2,70%. Em 1980, a área semeada era de 70.431 hectares, produzindo 117.173 

toneladas e produtividade de 1,6 kg/ha. Em 2000, a área semeada chegou a 2,9 milhões de hectares, 

com produção de 9,05 milhões de toneladas e produtividade de 3,05 kg/ha. O governo do Estado 

trabalha com uma meta estimada de 32 milhões de toneladas de soja em 2014 (MAGGI, 2003, p.13). 

Para isto, há uma referência de que o uso de 40% da área do Estado permitirá a produção de entre 90 

e 100 milhões de toneladas de grãos (MAGGI, 2003, p.16). 

Na safra 2001/2002, o MT tornou-se o maior produtor de soja do Brasil, com 11,6 milhões de 

toneladas e hoje é considerado, individualmente, um dos três principais núcleos produtores de soja do 

Brasil (VIEIRA et al, 2001). Os outros são o próprio Centro-Oeste, excluindo o Mato Grosso e Sul 

do Brasil (Paraná e Rio Grande do Sul). De 18,3% de participação na produção nacional de soja, na 

safra 1992/1993, o Estado passou para 27,8% na safra 2001/2002.

 QUADRO 3 – COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA 

PRODUÇÃO DE SOJA 

EM MATO GROSSO E NO BRASIL(1.000 T) 

SAFRA MT  BRASIL  PARTICIPAÇÃO 

92/93 4.119 22.558  18,3% 
93/94  5.320 24.912  21,4% 
94/95  5.491 25.651  21,4% 
95/96  5.033 23.155  21,7% 
96/97  6.061 26.391  23,0% 
97/98  7.228 31.307  23,1% 
98/99  7.469 30.915  24,2% 
99/00  8.775 32.754  26,8% 
00/01  9.533 37.720  25,3% 
01/02 11.697 42.020  27,8% 

Fonte: IBGE 
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FIGURA 4 – PRODUÇÃO DE SOJA NO BRASIL: EVOLUÇÃO POR ESTADO 

Fonte: Embrapa Soja 

QUADRO 4 – ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO E RENDIMENTO DE GRÃOS (KG/HA) 

DE SOJA EM MATO GROSSO, 1978 – 2001 

ANO  ÁREA COLHIDA PRODUÇÃO  RENDIMENTO 

(HA)  (T)  (KG/HA) 
1978/79 5.566  7.269 1.306 
1979/80 19.130 26.503 1.385 
1980/81 70.431    117.173 1.664 
1981/82 120.089  224.901 1.873 
1982/83 194.331  365.501 1.881 
1983/84 301.839    611.258 2.025 
1984/85 538.169 1.050.095 1.951 
1985/86 795.438  1.656.039 2.082 
1986/87 913.222  1.921.053 2.104 
1987/88 1.096.828 2.389.033 2.178 
1988/89 1.319.230 2.694.718 2.043 
1989/90 1.703.649 3.795.435 2.228 
1990/91 1.527.754 3.064.751 2.006 
1991/92 1.164.585 2.738.410 2.351 
1992/93 1.153.702 3.642.743 2.506 
1993/94 1.678.532 4.118.726 2.454 
1994/95 2.022.956 5.309.649 2.625 
1995/96 2.322.825 5.491.426 2.364 
1996/97 1.933.277 4.919.737 2.545 
1997/98 2.192.514 6.063.402 2.766 
1998/99 2.548.000 7.134.400 2.800 
1999/00 2.800.000 8.456.000 3.020 
2000/01 2.968.000 9.052.400 3.050 
2001/02 3.853.200 11.636.700 3.020

 Fonte: IBGE (até 1998/1999) CONAB (1999/2000 a 2001/2002) 
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6.2 TECNOLOGIA E SOJA EM MATO GROSSO 

A cultura da soja em Mato Grosso utiliza padrões tecnológicos desenvolvidos a partir de cul

tivares e processos, adaptados aos solos e clima locais. A principal fonte das tecnologias de produção 

de soja é o Centro Nacional de Pesquisa de Soja (Embrapa Soja), instalado em Londrina, PR, e 

criado em 1975 como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Naquele momento 

existia uma ampliação de cultivo, no Sul do País, que exigiu a maior presença do Estado brasileiro e a 

Embrapa Soja passou a gerar conjuntos de informações e produtos tecnológicos. 

O objetivo da unidade de pesquisa, originalmente, era atender às exigências de produto agrí

cola altamente tecnificado e conquistar a independência tecnológica para os estados do Sul do Brasil, 

ampliando depois sua atuação para todo País. “O crescimento da produção e o aumento da capacida

de competitiva da soja brasileira sempre estiveram associados aos avanços científicos e à disponibilização 

de tecnologias ao setor produtivo”, avaliam VIDOR; DALL’AGNOLL (2002, p.99). Durante a dé

cada de 80, o objetivo foi ampliado para o atendimento a novas áreas de produção. Em 2003, cerca 

de 53% da área brasileira semeada com soja utiliza cultivares desenvolvidas com participação da 

Embrapa (MARIUZZO, 2003). 

Até 1970, os cultivos comerciais de soja restringiam-se a regiões de climas temperados e 

subtropicais, cujas latitudes estavam próximas ou superiores aos 30º. Os pesquisadores da Embrapa 

desenvolveram cultivares específicas de soja, adaptadas às condições tropicais de baixas latitudes, ao 

introduzir genes de período juvenil longo, fase em que a planta não é induzida ao florescimento, 

mesmo havendo condições favoráveis, ou seja, dias curtos. Na década de 70, não existiam cultivares 

comerciais para plantio nos cerrados brasileiros. As cultivares eram afetadas pelo curto comprimento 

dos dias de verão do Brasil Central, o que induzia o florescimento precoce, deixando as plantas 

pequenas e pouco produtivas. A descoberta desse mecanismo fez com que a soja pudesse ter produ

ção eficiente em qualquer região do País, inclusive nas chamadas regiões de baixas latitudes, próximo 

ao Equador. 

O outro desafio da pesquisa foi entender as condições de produção do Cerrado, conhecer 

mais sobre solo e clima, depois identificar variedades com suficiente adaptabilidade para manter a 

produção em níveis satisfatórios. Posteriormente, tornou-se necessário desenvolver variedades adap

tadas à região e resistentes a pragas e doenças. 
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Como resultado do fluxo de ocupação do Estado vindo do Sul do Brasil, o núcleo central do 

início da produção de soja acabou sendo também o Sul do Estado particularmente Rondonópolis, 

entre a capital, Cuiabá, e o MS. Esta cidade, então conhecida como Rainha do Algodão, tornou-se 

referência na produção de arroz e, na década de 90, passou a ser conhecida nacionalmente pela alta 

produtividade da soja. Sorriso, outro atual destaque nacional na produção de soja, plantou pela pri

meira vez o produto apenas em 1982. O fluxo migratório relacionado à produção de soja, ao longo 

das décadas de 80 e 90, deu origem e impulsionou cidades como Sapezal, Campo Novo do Parecis, 

Primavera do Leste, Campo Verde, Sorriso, Alto Taquari, Campos de Julio. 

Com base em ANUÁRIO (2002, p.16 e 74); RIBEIRO; BARROS (2002, p.29-30) e VIDOR; 

DALL’AGNOLL (2002, p.97) são listadas algumas das condições e iniciativas que ajudaram a esti

mular e desenvolver a produção de soja em Mato Grosso: 

a) CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO: 

• regime pluviométrico altamente favorável ao cultivo;

• topografia plana, favorecendo a mecanização e a produção em escala;

• produtores que migraram do Sul com espírito empreendedor, experiência, bom nível 

tecnológico e financeiro. 

b) ESTRUTURA: 

• construção de Brasília, que interiorizou o desenvolvimento;

• melhoramento da infra-estrutura, particularmente rodoviária, e implantação de corredores

multimodais; 

• hidrovia Madeira/Amazonas, implementada pelo Grupo Maggi.

c) ECONÔMICOS: 

• incentivos fiscais do governo;

• programas de desenvolvimento como o Polocentro e Prodecer, que estimularam a incorpora

ção de áreas; 

• baixo valor das terras no período 1960–1980, comparado a outras regiões;

• a chamada Lei Kandir, de 1996, que desonerou de ICMS as exportações de soja, aumen

tando a competitividade; 

• Programa Moderfrota, de 2000, que estimulou a renovação de colheitadeiras.
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d) PESQUISA: 

• desenvolvimento de cultivares adaptadas às condições de baixa latitude das regiões tropicais;

• desenvolvimento e disponibilização de informações tecnológicas;

• investimento em pesquisa, particularmente pela Embrapa para desenvolvimento de varieda-

des adaptadas e informações tecnológicas relacionadas à rotação de culturas e ao manejo 

da fertilidade e dos sistemas de preparo dos solos; 

• sistema de transferência de tecnologia implantado pela Fundação Mato Grosso.

Entre os resultados da transformação do Cerrado em área agrícola e da expansão da soja

estão, de acordo com VIDOR; DALL’AGNOLL (2002, p.97-98): 

a) migração. 

b) desenvolvimento de uma região despovoada e desvalorizada. 

c) transformação de pequenos conglomerados urbanos em metrópolis. 

d) surgimento de cidades em áreas de baixa densidade populacional. 

e) modernização da atividade agrícola no Brasil, com a implantação de uma agricultura empre

sarial. 

f) modernização dos portos, agroindústria, transportes e armazenamento. 

g) incremento e profissionalização do comércio internacional. 

h) expansão da fronteira agrícola com interiorização da população antes limitada à região da 

Costa Atlântica. 

i) mudança na dieta alimentar, com a substituição de gorduras animais saturadas (banhas e 

manteigas) por gordura vegetais não-saturadas e mais saudáveis (margarina e óleo). 

j) aceleração da urbanização do País. 

k) desenvolvimento e descentralização da agroindústria, antes concentrada no Sul e Sudeste; 

l) desenvolvimento da avicultura e suinocultura, que utilizam a soja como insumo. 

m) estímulo à tecnificação de outras culturas associadas, notadamente o milho. 
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Durante as décadas de 70 e 80, o desenvolvimento na região esteve mais relacionado ao 

aumento da área de produção via expansão da fronteira agrícola, demanda de mercado externa e 

incentivos governamentais como crédito, pesquisas e apoio técnico (EMBRAPA SOJA, 1999). Já no 

período das safras 1989/90 a 1998/99, a produção do Centro-Oeste apresentou uma taxa média 

anual de crescimento de 7,5% com a expansão média por área de 3,3%, enquanto a produtividade 

cresce à taxa de 4,2% ao ano (EMBRAPA SOJA, 1999, p.11), em grande medida resultado da 

incorporação de tecnologia. 

ROESSING; MELLO (2000, p.278) mostram que apesar do grande aumento de produção, 

entre 1985 e 1996, diminuiu em 177.206 o número de unidades agrícolas que produziam soja no 

Brasil. No Centro-Oeste, o tamanho médio da propriedade aumentou no período de 180 ha para 350 

ha. A tendência, segundo os autores, é a diminuição do número de unidades produtivas de soja, au

mento da área de cada estabelecimento e contínua expansão da produção no Centro-Oeste. 

É possível caracterizar a as atuais condições de produção de soja em Mato Grosso da seguinte 

maneira: 

1. SOLO, RELEVO E REGIME DE CHUVAS: adequados para a produção. As limitações resultantes 

da qualidade do solo foram superadas por tecnologias de correção. Há regularidade dos volumes de 

chuvas, temperaturas, umidade relativa do ar e de intensidade da luz solar, dando segurança aos agri

cultores. 

2. ÁREA: grande extensão ainda não ocupada. 

3. CLIMA: definido e favorável. A vantagem é a previsibilidade e a estabilidade. Considerado 

ótimo para a cultura de soja. 

4. TAMANHO DAS PROPRIEDADES: acima da média nacional. São grandes propriedades, em 

geral ao redor de núcleos de produção. Estes núcleos iniciaram na região Sul de MT, em torno de 

Rondonópolis, e atualmente alcançam o Norte do Estado, na fronteira com a Amazônia e Rondônia. 

5. TECNOLOGIAS de produção adaptadas ao Estado estão disponíveis, notadamente a partir 

da década de 90. 

6. Produtividade: há contínuo aumento de produtividade desde a década de 80, e hoje é 

superior a dos concorrentes internacionais, particularmente Estados Unidos. 
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7. CONHECIMENTO DOS PRODUTORES: Os agricultores, em geral, possuem tradição agrícola. 

Grande parte produzia soja em outras regiões, mas tiveram que adaptar suas práticas às condições 

locais. Outra característica é possuírem iniciativa e disposição para realizarem experimentos e testarem 

tecnologias. 

8. COMPETITIVIDADE: Em virtude do alto custo de produção e de transportes, há exigência de 

redução dos custos de produção e contínuos ganhos em produtividade. Isto faz com que o diferencial 

do produtor esteja, muitas vezes, em possuir informações adequadas sobre tecnologias de produção 

que permitam que ganhe rendimento por área. A apropriação de tecnologia fez com que o MT se 

tornasse referência mundial em produtividade e competência (CASTRO et al. 2001a, p.104). 

9. PRESENÇA DE MULTINACIONAIS: Na década de 80, acompanhando o início da produção, se 

determinava pela venda de adubos, fertilizantes e agroquímicos. A partir da Lei de Proteção de Culti

vares, as multinacionais passam a atuar fortemente na comercialização de sementes. 

6.3 ESTUDOS SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA NO BRASIL 

Como demonstrado no primeiro capítulo deste trabalho, as transformações recentes na agri

cultura causaram mudanças estruturais que tornam a unidade agrícola parte de um grande sistema em 

que diversos atores assumem funções e capacidades específicas em cada etapa relacionada à produ

ção, transformação, distribuição e consumo dos alimentos. Isso faz com que, para compreender a 

dinâmica do agronegócio, seja exigido enfoque que inclua todos os atores, funções, capacidades es

pecíficas, atuação no sistema e articulações e interdependências, além dos fatores políticos, sociais e 

econômicos relevantes que o afetam. Os estudos sobre cadeia produtiva analisam o fluxo de produtos, 

mostrando características, descrevendo e analisando como diferentes atores nele interferem nas dife

rentes etapas e como se relacionam, principalmente quanto a ganhos financeiros. 

Uma cadeia produtiva é formada por um conjunto de componentes interativos que atuam com 

o produto em questão e que, geralmente, envolvem fornecedores de insumos e serviços, sistemas 

produtivos (unidades agrícolas), indústrias de processamento e transformação, agentes de distribuição 

e comercialização e consumidores finais (CASTRO et al., 2001a, p.12; CASTRO et al. 1998a, p.33). 

Nesta perspectiva, a cadeia produtiva da soja é integrada por todos os componentes envolvidos com 

a produção, transformação e circulação de grãos de soja e seus produtos industrializados. O produtor 
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de soja, portanto, deve possuir capacidade empresarial para gerenciar a atividade, incluindo conheci

mento de mercado, financiamento, custeio, investimento e tecnologias de manejo. 

Vários autores analisaram a cadeia produtiva da soja no Brasil ou delimitaram regiões especí

ficas para análise. No presente estudo, houve interesse particular em examinar os estudos que incluem 

o Mato Grosso. ROESSING et al. (2001) tratam do resultado das políticas públicas da soja no Brasil, 

mostrando sua ineficiência, particularmente em MT; CASTRO; LIMA; CRISTO (2002) estudam o 

desempenho da cadeia produtiva da soja na Amazônia Legal, incluindo o MT e discutindo, particular

mente, gargalos à competividade; SOUZA (1997) faz levantamento sobre aspectos da agroindústria 

de soja, detendo-se em descrever características da cultura e de seu processo industrial e 

comercialização; NASSAR (2000) reúne textos sobre as possibilidades e impacto da produção de 

soja na Amazônia; NOGUEIRA (2002) analisa a história sob a perspectiva da expansão da cultura, 

utilizando o referencial de cadeias particularmente nas etapas de unidade produtiva, processamento e 

comercialização; FARINA; ZYLBERSZTAJN (1998) abordam a perspectiva de introdução de ma

terial produzido a partir da chamada biotecnologia de terceira geração (organismos geneticamente 

modificados). ZYLBERSZTAJN; LAZZARINI; MACHADO FILHO (1998) tratam da 

competitividade no agribusiness brasileiro, comparando cadeias produtivas, inclusive a da soja. 

LAZZARINI; NUNES (2000) fazem uma análise ampla do SAG da soja, detendo-se, em sua 

competitividade e discutem a coordenação, que é considerada deficiente. 

O fluxo de informação, apesar de ser um dos três fluxos típicos de uma cadeia produtiva é 

tratado perifericamente em todos os estudos. A informação na cadeia produtiva da soja é tratada com 

maior destaque em LAZZARINI; NUNES (2000) que, apesar de não haver detalhamento quanto ao 

fluxo de informação, sugere que existem entraves de vários tipos devido à falta de circulação de 

informações necessárias para orientar a tomada de decisões dos integrantes da cadeia da soja. A clara 

identificação de pontos de estrangulamento que permitissem estabelecer os problemas específicos 

permitiria, dentro de uma visão sistêmica, uma melhoria do sistema, com impacto em toda cadeia. 

Os autores sugerem que exige-se uma política específica que estabeleça a coordenação do 

suprimento de informações, assim como a preparação e divulgação de informações úteis para o plane

jamento das atividades dos seus diversos segmentos. Embora não seja específico quanto ao Mato 

Grosso, LAZZARINI; NUNES sugerem (2000, p.133) que “essa atividade poderia ser desenvolvida 

por cooperativas, associações de produtores, institutos de pesquisa e indústrias de insumos. (...) As
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sociações de produtores, cooperativas, indústrias de insumos e, em nível geral, a OIP–SAG podem 

compartilhar custos de P&D, assistência técnica e capacitação profissional”. No caso de Mato Gros

so, o problema de obtenção de informação é agravado pela distância entre os centros geradores de 

informação e os locais de produção. COBBE (1993, p.88) afirma que a dispersão geográfica é um 

fator que justifica uma estrutura especial de ligação entre fontes de informação e os prováveis usuários. 

O principal foco dos trabalhos citados são os fluxos e componentes da cadeia, que atuam com 

insumos, serviços, unidades agrícolas, indústria de processamento e transformação, agentes de distri

buição e comercialização e consumidores finais. Para apresentar a cadeia produtiva da Soja em Mato 

Grosso, o trabalho mais útil, por sua limitação e detalhamento, é o de CASTRO et al. (2001a), que 

analisa a competitividade da cadeia produtiva da soja na Amazônia Legal. É com base nele, mas 

também considerando os demais estudos, que apresenta-se os componentes da Cadeia Produtiva da 

Soja em Mato Grosso: 

a) FORNECEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS: representando organizações comercias e indústria de 

fertilizantes, corretivos, defensivos e máquinas e sementes. O fornecimento ocorre via arma

zéns, fabricantes, vendedores e representantes. Sua presença é forte e importante em virtu

de do fornecimento ser precário pela distância, particularmente em regiões de fronteira. 

Adubos, corretivos, herbicidas, sementes e material de plantio correspondem a entre 44,4% 

e 53,2% dos custos totais (NOGUEIRA, 2002). 

b) FAZENDAS: podem ser representadas por produtores ou unidades produtivas. Este segmento 

se relaciona com a indústria de insumos com o propósito de adquirir materiais e produtos 

para produção e com corretoras, tradings, cooperativas e indústrias de esmagamento para 

vender a produção. São médias e grandes unidades produtivas, geralmente, produzindo 

soja ou soja em rotação com outros grãos. 

c) AGROINDÚSTRIAS: indústria esmagadora, refinadora e produtores de derivados de óleo atuam 

no processamento do grão, transformando-o em farelo de soja, óleo bruto e alimentos 

protéicos. Diferenciam e agregam valor ao produto gerado pelas unidades produtivas. 

d) SEGMENTOS ATACADISTA E VAREJISTA: fazem parte deste segmento cooperativas, corretoras e 

armazenadores que entram em contato direto com produtores para aquisição, armazenagem 

e distribuição de matérias-primas. Realizam a ligação entre a indústria esmagadora e a de 

derivados de soja e os consumidores finais. 
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e) CONSUMIDORES FINAIS: podem ser tanto os compradores industriais como consumidores fi

nais de derivados de óleo e carnes no mercado interno. O consumidor final adquire a soja 

sob a forma de derivados como óleo, margarina e maionese. A distribuição é feita pela 

estrutura de comercialização varejista e atacadista que se relaciona com os segmentos 

agroindustriais. 

CASTRO et al. (2001a, p.51) demonstra que o setor produtivo na região da Amazônia Legal, 

é integrado por grandes e médias propriedades agrícolas que produzem soja ou soja em rotação com 

outros grãos. Embora o Mato Grosso seja considerado, no referido estudo, como área incorporada à 

Amazônia Legal, a produção de soja dá-se predominantemente em áreas de Cerrado. 

ROESSING; MELLO (2000, p.277-278), com base no censo de 1996 mostram que no RS 

e PR, estados mais tradicionais na produção, metade das unidades produtivas são menores que 100 

hectares e entre 40% e 44% possuem área entre 100 e 1.000 hectares. Em MT, a área entre 100 

hectares e 1.000 hectares representa 22% dos agricultores e com mais de 1.000 hectares representa 

65% das unidades produtivas. Segundo EMBRAPA SOJA (2000), há tendência de concentração da 

produção de soja em propriedades rurais com área ao redor de 500 hectares contra os 200 hectares, 

típicos na década de 90. Um dos motivos da ocupação em MT ter sido feita em grandes propriedades 

é o menor custo da terra, mas também o fato de que parte do ganho econômico do agricultor é 

baseado na redução de custos e ganhos em escala, o que é favorecido pela produção em cultivos 

extensivos (MARQUES; SOUSA, 1998, p.213). 

Embora prescinda de mão-de-obra em quantidade (130 a 150 hectares para gerar um empre

go), o cultivo da soja exige bom nível de especialização dos trabalhadores e conhecimento tecnológico, 

em virtude de ser altamente tecnificado, com necessidade de mecanização e gerenciamento agrícola. 

Diferentes autores relatam que a base tecnológica para produção de soja em Mato Grosso é 

adequada (LAZZARINI; NUNES, 2000). NOGUEIRA (2002) argumenta que a cadeia produtiva da 

soja hoje é das mais bem dotadas em termos tecnológicos no Brasil. Contribuem para isto mais de 200 

cultivares lançadas, particularmente pela Embrapa, além de controle biológico, sistemas de manejo ade

quados aos diversos cenários de plantio. 

Segundo a Embrapa, entre 1990 e 1998, a produtividade da soja brasileira aumentou em 

4,27% ao ano, ganho não observado em nenhum país e atribuído ao emprego de tecnologia. SOUZA 

(1997) diz que o cultivo da soja é altamente tecnificado, exigindo bom nível de conhecimento em todas 
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as fases do processo. Ele identifica as operações para produção: preparo mecanizado da área, gradagem, 

catação de raízes, correção do solo, adubação, plantio de sementes, aplicação de herbicida e defen

sivos, colheita e transporte dos grãos. Destaca alguns aspectos que considera essenciais nesta gestão 

tecnológica: 

a) Correção do solo. 

b) Acompanhamento técnico durante o ciclo vegetativo referente a pragas e doenças. 

c) Técnicas adequadas de conservação de solo e fertilização. 

d) Utilização de sementes melhoradas, residentes e adaptadas às zonas de plantio. 

e) Utilização de mão-de-obra especializada em máquinas e implementos. 

CASTRO; LIMA; CRISTO (2002, p.106) avaliam que o processo produtivo da soja em 

Mato Grosso possui base tecnológica robusta para área de Cerrado e campos, desenvolvida por 

diferentes centros de pesquisa da Embrapa com sua apresentação consolidada em documentos de 

recomendações técnicas para a Região Central do Brasil. Destacam que tecnologias que reduzam os 

custos de produção em fertilizantes (40,52% do total do custo dos insumos), sementes melhoradas e 

herbicidas são promissoras para reduzir custos. Levantamento dos autores indica limitações tecnológicas 

nas áreas de Cerrado e campos de Mato Grosso, e sugerem desenvolvimento de tecnologias por meio 

de articulação entre os segmentos vinculados, particularmente órgãos de financiamento e associações 

de produtores, universidades e ONGs: 

a) Variedades adaptadas aos diversos ecossistemas e com menor consumo de nutrientes. 

b) Uso racional de adubos. 

c) Uso racional de herbicidas. 

d) Tecnologia de manejo do solo que minimize erosão e a compactação provocada pela meca

nização.

e) Contaminação dos solos e dos mananciais com defensivos e herbicidas.
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CAPÍTULO 7 – INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E AGRONEGÓCIO DA SOJA EM 

MATO GROSSO 

Neste capítulo apresenta-se a história da evolução da produção de soja em Mato Grosso, 

estabelecendo relação entre os atores sociais e sua interferência no SIT de Soja. A primeira parte trata 

da história do Estado e é elaborada com base em revisão de literatura. A descrição a respeito da 

ocupação para produção de soja e sobre a forma como se configurou o sistema atual é obtida princi

palmente em pesquisa de campo, com depoimentos fornecidos pelos entrevistados listados ao final. 

Mato Grosso já foi a maior Unidade Federativa do Brasil, com 1.477.041km² que incluíam a 

área atual de Rondônia e Mato Grosso do Sul. É hoje o terceiro Estado, com 903.386,1 km², ocupan

do 10,55% do território nacional. Sua área é 3,4 vezes maior que a de São Paulo. Ao Leste, faz divisa 

com Goiás e Tocantins; ao Sul, com o Mato Grosso do Sul; a Oeste, com Rondônia e Bolívia; ao 

Norte, com Amazonas e Pará. Inicialmente, o MT foi um território onde viviam centenas de nações 

indígenas. 

O Estado sempre sofreu com a distância do poder central, do litoral, onde se concentrou a 

urbanização na maior parte do País, e pela ausência de opções de desenvolvimento. Além disso, as 

dificuldades oferecidas pelas condições de natureza climática e de vegetação contribuíram para dificul

tar a colonização. 

Depois de um período de ocupação desordenada, que gerou pouca absorção de mão-de-

obra e colonização, em 1895 chegam grupos de colonos interessados em fixar residência e produzir no 

Estado, na região do atual Mato Grosso do Sul. “Sabendo que os campos e coxilhas do Sul de Mato 

Grosso eram semelhantes aos da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, sobretudo na região 

das Missões, gaúchos, desencantados com a nefasta revolução [Farroupilha], fizeram rodar suas car

retas e cargueiros para o Sul de Mato Grosso, onde havia tranqüilidade e área para a criação do gado” 

(CAMPESTRINI; GUIMARÃES, 1991, p.105). O Mato Grosso não tinha muito além de 80 mil 

habitantes nessa época (CORRÊA FILHO, 1969, p.579). 
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A ocupação do Sul fortalece a distinção entre regiões. Enquanto o Norte, hoje MT, região de 

clima quente e condições inóspitas, tem população aventureira, o Sul, hoje MS, baseado na agropecuária, 

incentiva a fixação à terra. “De certa forma, foram esses fatores os responsáveis, durante longo perío

do da história mato-grossense, pela desigualdade do estágio de desenvolvimento de ambas as regiões” 

(FERREIRA, 2001, p.53). 

A chegada da ferrovia (Estrada de Ferro Noroeste do Brasil) em 1914, ligando Campo Gran

de a Bauru, SP, facilita a migração e o escoamento da produção, ajudando a introduzir a indústria da 

carne e fortalecendo o núcleo comercial e agropecuário para o Sul do Estado. Na década de 30 o 

presidente Getúlio Vargas inicia a campanha Marcha para o Oeste, para colonizar e desenvolver a 

região Central do Brasil. A ação do Governo Federal inclui a expedição Roncador-Xingu que abre 

picadas e bases de apoio militar. 

Em 1943 são criados projetos de colonização e, particularmente, uma Colônia Agrícola Nacio

nal, em Dourados, hoje MS. TOLENTINO (1986, p.164) relaciona esses projetos ao surgimento de 

pequenas propriedades com plantações para consumo básico da população, dando origem a povoados 

na área do atual Mato Grosso do Sul. A ocupação também é baseada na monocultura dominada por 

latifúndios, com colonos trazidos de outras regiões, Paraguai e Europa (FERREIRA, 2001, p.79); muitos 

atraídos pela fama das terras férteis e de baixo custo. Políticas do governo estadual estimulam a criação 

de colônias para ocupação de espaços vazios, com contratos de colonização mediados por firmas parti

culares que dão suporte em infra-estrutura e loteiam terras devolutas. “Os métodos rudimentares de 

agricultura, à base da enxada e plantação in natura, sem adubação, não ensejaram um desenvolvi

mento imediato à região, mas despertou o Leste de Mato Grosso para novos dias de progresso 

econômico” (FERREIRA, 2001, p.77). 

A política agressiva de colonização organizada pelo Estado e executada por particulares foi 

eficiente no Sul de Mato Grosso. “Normas rígidas regulavam os projetos colonizadores, prevendo 

alocação de até 300 famílias por núcleo, devendo as colonizadoras se responsabilizar por infra-estru-

tura de escola, posto de saúde, campo de pouso, estradas de penetração e demais benfeitorias de 

base. Tratava-se de uma forma pioneira de colonização e misto Estado-Particulares” (FERREIRA, 

2001, p.79). O assentamento não incluiu estímulo à produção e garantia de comercialização, assim 

como a própria rede viária para escoamento continua precária. O Sul de Mato Grosso, que possuía 15 

municípios em 1945, chegou a 50 em 1964, resultado dos novos fluxos migratórios de todo Brasil e do 

Paraguai, e do conseqüente desenvolvimento de núcleos urbanos orientados pela agropecuária a partir 

de latifúndios baseados na monocultura. 
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A região, durante o Regime Militar, era parte do projeto de integração do Governo e de ocu

pação da Amazônia. Há incorporação ao modelo de produção agrícola para exportação, com ênfase 

na monocultura extensiva e concentração fundiária, buscando reduzir o isolamento. Programas de 

desenvolvimento estimulam a formação de estrutura agropecuária na região. Órgãos governamentais 

como a Sudeco e Sudam, programas como o Proterra, Polocentro, Condepe, PIN e Prodoeste, 

construção das rodovias Cuiabá-Santarém (BR 163) e rodovia Cuiabá-Porto Velho, aliados ao estí

mulo da colonização particular, viabilizam a ocupação de terras. 

Uma das estratégias de desenvolvimento foi o desmembramento do território, dando origem 

ao Mato Grosso do Sul, formalmente instalado em 1o de janeiro de 1979. Com a criação do Estado, 

a região é reafirmada pelo planejamento governamental como nova fronteira agrícola a ser ocupada 

com políticas específicas para colonização privada e exploração de terras devolutas em moldes em

presariais. Os técnicos do governo federal que atuam na divisão dos Estados defendem a separação 

pela diferença de ocupação e para estimular o potencial de Mato Grosso. 

Na época da divisão, apenas 33 países tinham superfície superior ao atual MT, mas a extensa 

área territorial possuía baixo índice populacional, 850 mil habitantes em 38 municípios (1,3 hab/km²), 

“um vazio demográfico” (COMPANHIAAUXILIAR DE EMPRESAS ELÉTRICAS BRASILEI

RAS, 1980, p.21). A agricultura ocupa 3% da área e menos de 20% do território tem algum tipo de 

uso econômico. Há sete jornais diários ou semanários circulando com regularidade, seis emissoras de 

rádio AM e FM e duas emissoras de TV16 . Em 1977, o atual MT tinha pouco mais de 200 fazendas 

agropecuárias em estágio de subsistência ou extrativismo, com pólos em regiões com ligação rodovi

ária como Cuiabá e Rondonópolis, onde estavam fixadas 50% da população (MATO GROSSO, 

1977, p.27). Uma década depois, o MT, que ficou com 71% do território, passou de 10,4% para 

35,2% no número de habitantes do total da população dos dois territórios (SILVA, 2003). 

No Plano Geral do primeiro governo (MATO GROSSO..., 1977, p.63), o Estado é dividido 

em três grandes áreas com vocação agrícola específica: a amazônica, a região dos Cerrados e o 

“complexo dos pantanais”. A primeira teria potencial para madeiras nobres, cacau, café, seringueira e 

plantas oleaginosas, particularmente babaçu. No pantanal, a perspectiva é a pecuária. O Cerrado é 

área adequada para produção de grãos, particularmente arroz de sequeiro, mas também soja, trigo e 

arroz irrigado. 

16 Em 2000, há 47 jornais entre diários, semanais e quinzenais e 55 emissoras de rádio (sobre a evolução da imprensa 
em Mato Grosso, ver ZARAMELLA, 2000). 
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A opção do Governo é a agropecuária, por meio de projetos particulares de colonização, que 

estimulam o investimento em criação de gado, lavouras de arroz, cacau, café, guaraná, mandioca e milho, 

buscando a colonização e fixação do homem à terra. O Estado é considerado uma nova fronteira natural 

para a migração de colonos e expansão da agricultura. Não estava claro, entretanto, se haveria produto 

econômico agropecuário ou mineral de destaque para dar suporte ao modelo primário-exportador. Os 

documentos oficiais da época citavam várias possibilidades, nenhuma delas com destaque. 

As políticas estadual e federal de ocupação via latifúndios são complementadas pela oferta de 

infra-estrutura e programas de desenvolvimento baseados em recursos internacionais para ocupação 

de terras aptas à agricultura de propriedade do governo e desocupadas. O Governo Federal estabe

lece política de incentivos fiscais, que atinge pequenas e médias empresas, para dar suporte a necessi

dades de mobiliário, material de construção, alimentação e vestuário. Ocorre a ampliação da malha 

rodoviária; expansão das telecomunicações; abertura de glebas de colonização estatal e particular, 

dando origem a núcleos urbanos pioneiros; e, paralelamente, fluxo migratório, principalmente do Sul 

do País. É uma política orientada para estimular a produção de alimentos, baseando-se na infra

estrutura incipiente e na oferta de terras a baixo custo para empreendimentos agropecuários de todos 

os portes. Empréstimos a juros baixos com prazos longos para pagamento em período de inflação alta 

e incentivos fiscais são atração para agricultores desbravarem a região. 

FERREIRA (2001, p.316) avalia que a intervenção governamental foi caracterizada “por um 

processo seletivo, baseado no recrutamento de pequenos e médios proprietários rurais, relativamente 

capitalizados e com larga experiência na agricultura”. A consolidação de um modelo de grandes pro

priedades em MT tem sua origem em políticas de colonização oficial e particular, estimuladas pelo 

poder público que acabam por dar suporte e estimular a compra e venda de terras em situação irregu

lar, grilagem de terras devolutas do Estado, de grupos indígenas e de pequenas propriedades 

(FERREIRA; FERNANDES, 2000). 

7.1 AFORMAÇÃO DO AMBIENTE INSTITUCIONAL DA CADEIA DA SOJA EM MT 

O cultivo de soja na região Centro-Oeste começa no atual Mato Grosso do Sul na década de 

70, como continuidade da expansão geográfica da área de produção do Sul do Brasil. Colonos, 

particularmente do RS, muitos filhos de agricultores, buscam uma opção para iniciar seu próprio negó

cio a partir da experiência, principalmente, com arroz, trigo e soja. Os agricultores têm pouco conhe
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cimento das características agronômicas e climáticas da região e se dão por satisfeitos ao recuperar o 

investimento em cada safra. Lucros são reinvestidos na compra de equipamentos, ampliação de áreas 

e na produção. Em 1977, a soja sequer aparecia entre os 21 principais itens da economia mato

grossense, onde estavam incluídos produtos como feijão, amendoim, milho, borracha, mandioca, erva-

mate, suínos (MATO GROSSO..., 1977). 

A ocupação das regiões de fronteiras no Brasil, particularmente nos cerrados, começa efetiva

mente a se concretizar em 1980, dando continuidade e concretizando o processo de deslocamento da 

produção de soja iniciado em 1965, que viria a mudar o perfil da produção de grãos no Brasil (MAR

QUES; SOUSA, 1998, p.213). A intervenção do Estado é fundamental no desenvolvimento da região 

via programas de colonização, financiamentos subsidiados, política agrícola com sustentação de preços. 

A produção agrícola conta, principalmente, com agricultores, que, a partir de conhecimento prévio sobre 

plantio, obtido de uma região de características agronômicas diferentes, se adaptaram às novas condi

ções do mercado agrícola, à oferta de novas variedades, insumos e equipamentos com suporte de incen

tivos governamentais via programas de colonização e financiamentos agrícolas subsidiados. 

Durante a década de 80, a soja surge como alternativa relevante, em virtude do acréscimo de 

conhecimento obtido com a produção, particularmente no Sul de Mato Grosso, além de promissoras 

pesquisas sobre correção de solo. São determinantes as facilidades de obtenção de crédito governa

mental subsidiado com taxas de juro abaixo do mercado e a boa aceitação do grão no mercado 

internacional, que não tornam fundamental altos níveis de produtividade. Os problemas: falta infra

estrutura de escoamento com custo acessível, variedades adaptadas, sistemas de produção e há difi

culdades de comercialização. O impacto ambiental também é notado, com risco para as riquezas 

naturais e culturais e degradação da biodiversidade do ecossistema (DUARTE, 2000). 

A região tem vantagens, comparada com o Sul do País: clima adequado e regular, áreas gran

des e planas, com custo da terra bastante baixo. A soja é cultura de clima temperado, como a do local 

de origem da maior parte dos agricultores e, embora a pesquisa agropecuária tenha identificado sua 

viabilidade em regiões tropicais, não há, ao longo da década de 80, variedades com nível de adapta

bilidade. Embrapa e Emater-MT testam materiais oriundos do RS (alguns originários dos EUA) e 

instalam áreas de testes em Diamantino e Rondonópolis. 

Além de experiência com a cultura, um dos motivos para muitos agricultores investirem em 

lavouras de soja, mesmo sem conhecimento técnico adaptado para a região, é a necessidade de utilizar 
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um produto agrícola na rotação com a cultura do arroz. A falta de produtividade economicamente 

competitiva é compensada pelo subsídio governamental, financiamento a juros baixos e ainda paga

mento a longo prazo, em época de inflação alta. 

Apesar da vitalidade com que ocorreu o crescimento da produção de soja em Mato Grosso, o 

mau planejamento da exploração pela falta de informação tecnológica gerou constante insucesso de 

agricultores, que desconheciam a forma de plantar. NEHMI FILHO (2001) cita o desconhecimento 

de características como a baixa produtividade e prejuízos inevitáveis nos primeiros anos de produção, 

além de exigências de uso mínimo de tecnologia em virtude dos solos pobres e arenosos do Cerrado. 

Nas unidades produtivas, a principal referência é a experiência trazida de outras regiões e o 

interesse em testar as possibilidades do solo. Primeiro com o arroz e o trigo, depois soja e algodão. O 

agricultor busca opções de produção, faz testes, corre riscos e demanda informações tecnológicas. 

Suas fontes são diversificadas, particularmente pela falta de consistência nas informações tecnológicas, 

que têm que ser adaptadas de outras regiões. 

As variedades são obtidas principalmente em Brasília, São Paulo, Goiânia, Rio Grande do Sul, 

algumas originárias dos Estados Unidos, utilizadas em Mato Grosso do Sul na década de 70. Os 

materiais em geral não são bem-sucedidos. A região tem condições climáticas, de solo e luminosidade 

típicas e o ciclo de vida da planta não é igual ao das regiões de onde as variedades eram trazidas. 

A pesquisa agropecuária pública brasileira em soja atua em rede, com programas de pesquisa 

envolvendo várias instituições e coordenação da Embrapa, mas sem particular atenção ao Estado. A 

atuação dos agricultores é intuitiva, fundamentada em experiência própria e de indicações da Emater, 

que tenta orientar os agricultores de acordo com as demandas. Vendedores de sementes e agroquímicos, 

que se tornariam referência no sistema de distribuição de informações na década de 90, não possuíam 

informações adicionais além do uso específico de seus próprios produtos. 

A busca desorganizada e voluntariosa fez surgir uma profusão de testes desenvolvidos por 

agricultores, empresas de pesquisa e extensão rural. O problema não é falta de acesso à informação 

ela não está disponível. Os resultados agronômicos não são satisfatórios pela falta de tecnologia adap

tada à região. A extensão rural, principal ligação entre as instituições que geram pesquisa e agricultores, 

possui boa estrutura e recursos até meados da década de 80, chegando a contar com três aviões, mas 

instituições de pesquisa como Embrapa, IAC, UFV estão distantes geograficamente. 
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O MT era um Estado periférico em produção de soja, embora alguns dos entrevistados para este 

trabalho informem que era possível identificar potencial para produção. Na década de 80, entretanto, isto 

não foi claramente percebido e as instituições responsáveis pela geração de tecnologia e transferência de 

informações sobre soja mantinham prioridade para estados tradicionais. Nesta década, a Embrapa coor

dena programas nacionais de pesquisa de vários produtos. A soja era um dos principais, pelo destaque 

que o grão mantinha na produção nacional e por sua contribuição ao balanço de pagamentos do País. 

Como nos outros produtos, ação típica para identificação de demandas e definição de estratégias de 

transferência de tecnologia era a reunião por períodos determinados de técnicos da extensão, de produ

ção de sementes, instituições públicas e privadas que atuavam com soja. 

A organização do setor de soja começa em 1980, com a criação da Associação dos Produto

res de Sementes de Mato Grosso – Aprosmat. Naquele momento, uma das principais dificuldades dos 

agricultores era a disponibilidade e qualidade de sementes adaptadas para a região. A cultura da soja 

encontrava-se apenas em fase inicial de implantação comercial - as áreas cultivadas variavam entre 5 

e 100 hectares (PARO; SANTOS, 1981, p.40-41), mas a Emater-MT produzira um boletim técnico 

com diretrizes para a produção de soja. Há uma crença de que o Sul de Mato Grosso poderia ampliar 

a produção de soja, mas há dúvidas sobre se o investimento necessário compensaria, devido a menor 

fertilidade natural do solo (MIYASAKA; MEDINA, 1981, p.1026). 

AAprosmat surge como instituição privada com potencial para ajudar a alavancar o sistema. 

Dela fazem parte produtores de arroz e soja que investem na diversificação de negócios via 

processamento de sementes. O novo setor atende uma demanda de mercado surgida com a ampliação 

da produção de grãos no Estado. AAprosmat reúne produtores de sementes e mantém parceria com 

a Embrapa e a Empaer a fim de obter material genético e comercializá-lo. Não há variedades especí

ficas; é importante identificar as mais adequadas e multiplicá-las. As variedades são obtidas em outras 

regiões e a Embrapa, de sua sede em Londrina, Paraná, gera populações, cruzamentos novos e utiliza 

a parceria com agricultores para testes de avaliação e indicação. 

A disposição de oferecer alternativas para o agricultor e avançar na ocupação do mercado faz 

os integrantes da Aprosmat vislumbrarem a perspectiva de alavancar o negócio mediante uso de 

tecnologia, particularmente da Embrapa, que possui um grupo de pesquisa estruturada, mas sem pre

sença forte no Estado. O avanço de sua participação ocorre pela orientação que recebem da Embrapa 

e instituições públicas e privadas que oferecem material genético mediante parceria comercial, em 
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processo similar ao desenvolvido em outros estados. Apesar da intensa busca, materiais indicados são 

poucos na década de 80, chegando a seis, diferente de 2003, quando 86 cultivares são oficialmente 

indicadas para plantio de soja em MT. 

Também durante a década de 80, o Governo de MT cria a Empa, contratando técnicos com 

experiência em pesquisa e que são acompanhados por pesquisadores da Embrapa. O Empa atua com 

vários produtos, e tal como no caso da Emater, não tem foco especial em soja. Isso, de certa maneira, 

dava maior abrangência às informações geradas, já que não tinham como objetivo único o produtor de 

soja, e sim sistemas de produção envolvendo vários produtos. Os resultados de experimentos de 

campo são disponibilizados em publicações anuais que orientam técnicos e agricultores. Há coopera

ção informativa, com atuação conjunta de técnicos da iniciativa privada e da área pública. 

Em 1984, surgem as “Diretrizes Técnicas de Soja”, documento oficial com orientações para 

plantio. Para elaborá-las reúnem-se técnicos de empresas de pesquisa, particularmente Embrapa, 

coordenados pela Emater-MT. Participavam pesquisadores, extensionistas e produtores que reuniam 

as informações disponíveis em documentos de recomendações técnicas que tendem a ser seguidas em 

todo Estado. Além disso, há campos experimentais de instituições como Emgopa, da UFV, Embrapa, 

e Fazenda Itamarati Norte para testes de variedades. 

Durante o período de oferta de subsídios, o governo repassa recursos para financiar a lavoura, 

com prazos longos de pagamento e juros baixos. Com a inflação alta não há necessidade de investi

mentos em tecnologia. A partir de 1985, com o fim dos subsídios governamentais, agricultores oportu

nistas saem do sistema e aqueles com vocação profissional passam a tentar sobreviver. Uma das 

conseqüências é o interesse por informações tecnológicas, dando origem a escritórios de assistência 

técnica e a vendedores orientando sobre plantio. MACHADO (1995, p.13) chama a atenção para o 

fato de que o ritmo de expansão territorial e da economia da soja em Mato Grosso se intensifica 

justamente na crise dos projetos federais de meados da década de 80. 

Os canais de transferência eram poucos dias de campo e reuniões promovidas pela Secretaria 

da Agricultura do Estado, Empa, Emater, Embrapa e Instituto Agronômico de Campinas. Ao longo 

dos anos 80, agricultores e famílias que se destacavam pela produção, tornaram-se referência como 

fonte de informação sobre procedimentos de plantio. Grupos familiares como Sachetti, Salles, Marchett, 

Trentini, Maggi, Polato, Pivetta, Augustim e empresas como Sementes Seriema (família Basso) e Se

mentes Girassol investem em tecnologia para produção, buscando informações nas mais variadas 
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fontes. Esses grupos de agricultores e empresas investem em áreas de teste, participam de dias de 

campo e buscam informações diretamente nas instituições geradoras de pesquisa. 

A lógica do sistema coordenado pela Embrapa era a de que a Empresa fornecia material 

genético da rede de pesquisa nacional, técnicos da Emater e agricultores plantavam e avaliavam os 

resultados. Durante boa parte da década de 80, os próprios agricultores tinham interesse em experi

mentar as apostas da pesquisa. Eles custeavam a instalação de experimentos, de áreas de validação e 

testes. Os resultados eram, de um lado, disseminados pela região enquanto pesquisadores avançavam 

no conhecimento sobre as características da região. A Embrapa fornece informações tecnológicas e 

atua comercialmente, estimulando os produtores de semente a se organizar e subsidiando material 

genético para comercialização. AAprosmat congrega produtores de semente. 

Uma das fontes de informação eram boletins técnicos editados pela Embrapa, e que circula

vam em cooperativas, por meio de extensionistas, vendedores e em reuniões técnicas. Esse material, 

entretanto, tinha produção e distribuição limitada e alcançava poucos agricultores – embora fosse 

particularmente útil e de acesso para os agricultores considerados inovadores. Também eram estraté

gias de difusão das informações seminários e encontros técnicos, em que, uma vez por ano, pesquisa

dores da Embrapa reuniam-se com técnicos para transmitir informações. AAssociação de Agrônomos 

de Rondonópolis mantinha encontros anuais para troca de informações técnicas, que pararam de 

ocorrer já na década de 90. 

No fim da década de 70, testes identificam o primeiro material genético de potencial para a 

região, a cultivar IAC-2, trazida de São Paulo, que, se não teve importância econômica ou em quantida

de de área, mostra a viabilidade econômica de plantar soja em Mato Grosso. O melhoramento genético 

desenvolvido pela Embrapa adapta a soja para baixas latitudes, onde os dias no verão são mais curtos, 

como em MT e surge, a partir de 1980, as variedades Doko (a primeira cultivar genuinamente brasileira, 

pioneira no plantio de soja no Cerrado), Tropical, e, particularmente, a Cristalina, a primeira grande 

alternativa comercial para as unidades produtivas e que, até hoje, mantém-se como opção de plantio. A 

Cristalina foi desenvolvida pela FT Sementes, empresa privada do Paraná e ajuda a dar impulso na 

produção por possuir produtividade bastante aceitável, alcançando estimados 80% da área plantada no 

Estado. A FT Sementes conduz experimentos no Estado durante a década de 80 como resultado de 

negociação com produtores de sementes que buscam alternativas aos órgãos oficiais. 

O sistema de informação tecnológicas sobre soja em Mato Grosso, durante boa parte da 

década de 80 conta com a participação da extensão rural da Emater-MT na transferência de informa

136 



ções tecnológicas. A Emater não tem atuação especial com soja, mas seus técnicos procuram identifi

car fontes de informação, treinar técnicos, recuperar e organizar a informação, distribuindo-a para os 

agricultores, seja tanto em atendimento individual, como na organização de eventos catalizadores, 

gerando publicações ou mesmo na forma de assistência técnica paga, por meio de mecanismos de 

financiamento do Banco do Brasil. Seu trabalho era cooperativo e de orientação, com liberdade para 

sugerir produtos específicos para cada área – plantar soja, algodão ou arroz, por exemplo. Até mea

dos da década de 80 a instituição mantém importante papel no sistema, por reunir técnicos, implantar 

áreas de demonstração e distribuir informações via sua rede de técnicos, não apenas para soja, mas 

para vários produtos. 

A extensão rural, ao longo dos anos 70 e 80, dá suporte às tentativas de produção na região, 

mas grande parte dos resultados é decorrência do esforço de agricultores interessados em buscar 

informações e realizar seus próprios testes em conjunto com as instituições de pesquisa e extensão. 

Embora fosse contínuo e crescente o aumento do interesse em plantio de soja, na década de 80, o 

agricultor de MT não contava com um conjunto de conhecimentos disponíveis ou um fluxo regular de 

informação sobre soja que possa ser considerado qualificado. 

Não há variedades adaptadas ou informação tecnológica suficientemente precisa para a pro

dução. Na busca de alternativas, produtores de sementes fazem parcerias com instituições diversas, 

muitas delas sem atuação em Mato Grosso. A dificuldade é que a tecnologia agropecuária raramente 

pode ser transferida de uma região para outra devido a peculiaridades de solo, clima, tipo de cultura e 

características produtivas específicas (ALVES, 1980, p.9). Há necessidade de testar e adaptar mate

riais bem-sucedidos em outras regiões e, muitas vezes, os testes são feitos diretamente por meio de 

lavouras de soja, com fracassos recorrentes. 

A transferência de informações tecnológicas com fins de assistência técnica realizada inicial

mente pela Emater é, ao longo da década de 80, substituída por vendedores que oferecem orientação 

com fins comerciais e por empresas de produção de sementes que fornecem orientação técnica. Ao 

fim da década de 80, o sistema estadual de pesquisa e de extensão (Empa e Emater) é ainda mais 

fragilizado pela falta de recursos governamentais e de técnicos. Boas linhagens não eram identificadas 

e o processo para lançamento de variedades, demasiado lento. Além da perda de importância da 

Emater como organismo indutor da transferência de tecnologia, ao fim da década de 80, a crise finan

ceira pela qual passam as cooperativas de agricultores minimiza a importância das equipes técnicas 

que dão suporte aos agricultores associados. 
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Na mesma medida, com naturalidade, a Embrapa fomenta a especialização do setor de 

produção de sementes do Estado por ser sua área de atuação mais viável e direta. Produtores rurais 

transformam-se em produtores de sementes e produtores de sementes transformam-se em parceiros 

da Embrapa. Neste núcleo gera-se demanda por tecnologias e mecanismos de transferência para 

agricultores sem participação direta da Embrapa e da Emater. A Embrapa busca orientar técnicos por 

meio de eventos e documentos. Ao mesmo tempo, vendedores participam cada vez mais do sistema, 

realizando demonstrações em fazendas, palestras e visitas. Estes vendedores mantêm contato com 

pesquisadores dentro da rede cooperativa de testes de material, herbicidas, e são treinados pelas 

empresas que representavam – e utilizam informações geradas pela Embrapa e rede de pesquisa. 

Sob a orientação da Embrapa, instalada com uma unidade do SPSB em Rondonópolis, pas

sam a ser criadas normas e padrões de produção de sementes no Estado, dando origem ao Conselho 

Estadual de Sementes e Mudas, reunindo os técnicos da área para a elaboração de normas e padrões 

que seriam fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. 

A Embrapa atuou como incubadora das empresas de semente, dando suporte e estímulo a sua 

participação. Não há, naquele momento, disputa comercial com parceiros-concorrentes como Emgopa, 

por exemplo, que também mantém oferta de variedades para a região e instituições como IAC, UFV, 

que mantém áreas experimentais na região. A disputa comercial é limitada às empresas de sementes e 

vendedores de insumos, que dão suporte técnico à venda de seus próprios produtos. 

A empresa de material genético de maior sucesso em MT, na década de 80, é privada - a 

paranaense FT Sementes. Criada pelo engenheiro agrônomo Francisco Terasawa em Ponta Grossa, 

PR, desenvolve a variedade de soja Cristalina, a mais bem-sucedida até então em MT. Para viabilizar 

comercialmente a Empresa, numa época em que as variedades eram de domínio público, a FT Semen

tes fez parceria com empresas e instituições como produtores e cooperativas, que multiplicavam as 

sementes. Em Mato Grosso, alguns dos seus parceiros eram a cooperativa Coopacel e empresas de 

semente como Seriema, Salles e Petrovina. No fim dos anos 80, cerca de 80% da produção de soja 

dos cerrados eram cultivadas com a variedade Cristalina e a produtividade alcançava 40 sacos por 

hectare (HIROMOTO, 2000, p.233). Apesar da bem-sucedida, a Cristalina não atende todas as 

demandas dos agricultores e as empresas de semente testam materiais genéticos de origem das institui

ções mais variadas, como Emgopa, UFV, e outras da própria FT Sementes para identificar variedades 

mais apropriadas a cada sistema produtivo. 
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O sistema de informação tecnológica, nesta etapa, é cooperativo, com geradores de informa

ção possuindo dificuldades para estabelecer mecanismos de ligação frente às condições de dispersão 

geográfica do Estado, falta de informação adaptada e baixa cobrança por informações de nível mais 

apurado. Empresas como Sementes Seriema, Sementes Salles e Sementes Girassol e cooperativas 

como Coopacel, Copervale, Coperlucas realizam e apóiam testes e transferem informações tecnológicas 

obtidas nas mais diversas fontes. Dadas as dificuldades e o desconhecimento sobre as condições 

específicas de MT para produção de soja, a Embrapa mantém como parceiros de transferência no 

Estado como Empa, Fazenda Itamarati Norte Norte e Aprosmat, testando variedades originárias de 

instituições como Emgopa, UFV, Embrapa, além de formas de melhorar o processo de produção. 

As cultivares não tinham proteção legal, mas convênios garantem recursos para as empresas 

geradoras de informação. O sistema de informação sobre soja em MT incluía ações cooperativas, 

muitas delas informais fomentados pela Embrapa, que repassava recursos do governo federal para as 

empresas estaduais de pesquisa e de extensão rural. 

O período compreendido entre o fim dos anos 70 e década de 80 pode ser classificado como 

o de incubação da produção de soja em MT. Sobre esta base se consolida o sistema de informação 

tecnológica da cadeia da soja baseado em um fluxo diluído, desorganizado e intuitivo. A extensão rural 

atua no apoio aos agricultores, mas há pouca informação tecnológica, resultado do distanciamento dos 

centros de pesquisa. 

As ações, mesmo limitadas e inconstantes da extensão rural , juntamente com resultados promis

sores de instituições de pesquisa, permitiram que a soja se tornasse um produto tecnologicamente viável. O 

boom inicial na região, entretanto, é resultado do esforço de agricultores que estabeleceram sistemas 

produtivos de maior extensão, com produção em maior escala. Assumindo riscos em um ambiente 

macroeconômico nem sempre previsível e migrando para longe de sua terra natal, foram os artífices do 

desenvolvimento. “A justificativa, quando se liga a grande área plantada aos recordes de produtividade, está 

no espírito empreendedor do agricultor, que desbravou a região e aqui se instalou, deu suporte à pesquisa 

para gerar respostas às dificuldades de produção”, avalia CONTINI (2001, p.65). 

7.2 FUNDAÇÃO MATO GROSSO E A REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA 

A produção de soja é afetada com a crise econômica que alcança o Mato Grosso na segunda 

metade dos anos 80. A extensão rural enfrenta séria crise e reduz a participação no sistema. As institui
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ções públicas estão com dificuldades para manter atividades em áreas experimentais e programas de 

extensão rural junto a agricultores. O quadro de trabalho cooperativo entre concorrentes, coordenado 

pelas empresas estatais, particularmente a Embrapa, começa a mudar pelas dificuldades enfrentadas 

pelo setor público. Com a falta de recursos logísticos, financeiros e humanos, e a estrutura da extensão 

rural, a Embrapa estabelece em todo país parceria com grupos organizados de produtores privados, 

particularmente produtores de sementes, “onde encontrou a dinâmica, capilaridade e agilidade neces

sárias ao bom desempenho” de seus programas de pesquisa (DALL’AGNOL, 2001, p.1). 

FERREIRA (2001, p.83) diz que “em que pese uma infra-estrutura de transportes em fase de 

consolidação, mas sem os suportes de projetos federais especiais para a fronteira agrícola, os migrantes 

em parte se retiram de Mato Grosso” devido às dificuldades cada vez maiores. Em 1990/1991 surgem 

relatos sobre o aparecimento cancro-da-haste, seguido, no ano-safra seguinte, pelo nematóide-de-

cisto, duas doenças que afetam a produção de soja. Agricultores abandonaram lavouras devido ao 

problema em cidades de plantio consolidado como Diamantino e Primavera do Leste. Há bom conhe

cimento sobre manejo de solo e outras informações sobre procedimentos tecnológicos, além de expe

riência acumulada nas diferentes regiões, mas dois problemas afetam a produção: falta de variedades 

adaptadas às condições locais e as novas doenças da soja. Além da geração de tecnologia, era funda

mental sua transferência para o sistema. “Os próprios sementeiros de Rondonópolis, Pedra Preta e 

daquela região se reuniram para discutir o futuro da soja, pois chegou-se à conclusão de que o carro-

chefe da economia de Mato Grosso estava chegando ao final, com tantas doenças e pragas que 

estavam acabando com a cultura” (HORN, 2003). 

Por volta de 1990, a Embrapa deseja estabelecer ligações mais efetivas com as regiões poten

cialmente produtoras de soja e estimula a formação de parcerias no Centro-Oeste. A iniciativa privada 

tinha necessidade de cultivares diferenciadas, que atendessem às demandas dos agricultores e fossem 

resistentes a pragas e doenças. A Embrapa possuía um banco genético para cruzamentos e o melhor 

grupo de cientistas brasileiros em pesquisa de soja, particularmente para melhoramento genético, mas 

não tinha estrutura nem recursos para atuação local. As condições para o nascimento da ação coletiva 

estavam criadas. Há potencial de pesquisa e transferência, agricultores interessados e expectativa de 

ganhos por parte do setor privado. 

Um pesquisador que atua como melhorista em soja é contratado para atuar em MT, buscando 

fortalecer o programa de pesquisa, já que a ação estadual foi frustrada pela falta de recursos humanos 
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e financeiros. HIROMOTO (Entrevista) diz que a parceria com a iniciativa privada ocorre depois do 

fracasso definitivo da tentativa de organizar um programa de pesquisa, reunindo o setor público esta

dual. Ele foi contratado em 1990 para administrar campos experimentais, que gerariam variedades 

adaptadas às necessidades dos agricultores, informações sobre manejo e para estabelecer ligação 

com o setor estadual e agricultores. “Mas quando a gente chegou aqui a realidade era outra. O 

programa nunca funcionaria se, como estava previsto, dependesse da empresa estadual para dar os 

recursos necessários. A situação era calamitosa, não tinha gente, dinheiro e havia problemas com a 

Empa-MT que não tinha recursos”. 

NASSAR (1998) descreve que, até o início da década de 90, a Embrapa estava associada à 

Empa para obter suporte ao desenvolvimento tecnológico e sua transferência para os produtores. Para 

isso, a Empa mantinha contratos com parceiros da iniciativa privada, o Grupo Itamarati Norte e a 

Aprosmat, mas a parceria fracassou pela inadimplência da instituição estadual (NASSAR, 1998, p.7). 

A situação começa a mudar em dezembro de 1993, quando 22 produtores de sementes liga

dos à Aprosmat desembolsam US$ 420 mil para formalização de  parceria com a Embrapa por meio 

da Fundação Mato Grosso (FMT), criada para apoiar a geração e transferência de tecnologias sobre 

soja para o Estado. A parceria entre FMT e Embrapa se inicia no ano seguinte por meio de adititivo no 

contrato de cooperação técnica firmado entre Embrapa, Empaer-MT, Aprosmat e Itamarati Norte. O 

papel de ator de ligação entre a pesquisa da Embrapa, instalada com suporte principalmente no Paraná, 

é transferido da área pública para a iniciativa privada. 

A constituição da FMT foi um mecanismo para sobrevivência do setor sementeiro local, que 

enfrentava riscos com doenças importantes e necessidade de variedades mais adaptadas às condições 

locais. NASSAR (1998) mostra que os produtores investiram na FMT na perspectiva de retorno 

financeiro e a estratégia foi a apropriação dos resultados de pesquisa por meio do fornecimento de 

tecnologia. Pelo novo contrato, a FMT assume as atribuições da Empa, Fazenda Itamarati Norte e 

Aprosmat junto a Embrapa, para dar suporte à pesquisa de soja no Estado de MT. 

Os produtores pagariam à parceria da instituição pública e privada representado pela Embrapa 

e FMT o equivalente a 3% de royalties pelo uso de variedades desenvolvidas pela parceria. A partir 

do acordo, a Embrapa encerra parceria anterior com a Fazenda Itamarati Norte, do então “rei da 

soja”, Olacyr de Moraes, que apoiara a pesquisa de cultivares e viabilizara uma série de cultivares 

(e.g. ITA 90, 91, 92, 93 e 94). O surgimento da FMT dá origem a um novo arranjo no sistema de 

informação tecnológica em Mato Grosso, com a forte presença da iniciativa privada. 
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A FMT assume a responsabilidade de ajudar a pesquisa a resolver o problema específico do 

cancro-da-haste e o nematóide-de-cisto, que afetam a produtividade de MT, de transferir informa

ções tecnológicas para o Estado e de fornecer retroalimentação sobre uso e demandas, criando fluxo 

de informação entre o pesquisador e as demandas dos produtores de sementes e de grãos, aproxi

mando a pesquisa do usuário, num processo de mão dupla. Próximo aos produtores de grãos, o 

produtor de sementes auxilia a pesquisa a mensurar as demandas nas áreas de soja. 

O contrato entre Embrapa e FMT é realizado em um momento em que a pesquisa governa

mental busca parceria com a iniciativa privada, processo que se desenvolve em outras regiões do 

Brasil e é resultado da redução de recursos públicos e da falta de estrutura local das empresas de 

extensão para disseminar informação tecnológica. Ao mesmo tempo, é o momento de estabilização da 

economia, ampliação da abertura comercial, desregulamentação do mercado agrícola e substituição 

da política de preços mínimos por mecanismos de mercado. A dependência das instituições públicas 

de pesquisa e extensão torna-se risco para o setor privado envolvido com o negócio agrícola. 

O modelo possibilita a implantação de uma logística de distribuição eficiente e baixo custo de 

informação. Além disso, a unidade dos mais diversos segmentos da agricultura em seu quadro associativo 

permitiu a aglutinação dos interesses comuns a todo o complexo produtivo do agribusiness da soja 

(HIROMOTO, p.2001, 21). 

A integração entre os produtores de semente propiciaria constante troca de informações e 

experiências que seriam fundamentais para o fortalecimento do setor sementeiro, com o desenvolvi

mento de um capital de conhecimento que passou a ser transferido para os produtores. Os resultados 

beneficiaram todo o setor produtivo do Estado, pois a FMT deu impulso ao sistema, ao estimular a 

oferta de informações tecnológicas e criar mecanismos de geração de demandas. A FMT torna-se um 

braço de transferência de informações tecnológicas para o Estado, oferecendo informações para 

sementeiros e, diretamente ou pelos próprios produtores de sementes, aos produtores rurais. Com a 

rede envolvendo quase todos os produtores de sementes do Estado, oferece informações aos produ

tores e obtém retorno sobre os resultados de pesquisa e as demandas do setor produtivo. A FMT 

coordena treinamentos, elabora publicações, vídeos, oferece condições para o deslocamento fre

qüente ou manutenção de pesquisadores em MT e mantém um sistema de suporte de informação a 

produtores de sementes, vendedores e agricultores sobre tecnologia de soja, na perspectiva de desen

volver a produção no Estado. Neste momento, a FMT passa a administrar o fluxo de informação entre 

empresas públicas de pesquisa, particularmente Embrapa e as unidades produtivas. 
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A Embrapa oferece estrutura técnica, particularmente em Londrina, PR, para desenvolvimento 

de sementes e processos específicos para o MT, treinamento e orientação e a Fundação MT atua 

como instrumento para apoiar o desenvolvimento, fornecendo informações sobre demandas e priori

dades. A FMT administra o lançamento de variedades adaptadas ao Estado e obtém informações 

tecnológicas da Embrapa sobre processos básicos, faz a adaptação e as transfere para outros atores, 

particularmente unidades produtivas e vendedores por meio de publicações e grande quantidade de 

eventos técnicos do tipo dias de campo, seminários, palestras e treinamentos que buscam a exposição 

do potencial da soja para a região. 

Para transferir informação tecnológica, a Fundação Mato Grosso dá suporte a uma rede de 

vendedores e agentes de ligação para manter contato pessoal com produtores de sementes e agricul

tores. Investe também em eventos do tipo dias de campo e palestras, trazendo com regularidade 

pesquisadores da Embrapa, mas também de outras instituições. Pesquisas são realizadas nas áreas 

dos associados da FMT, inclusive os testes de melhoramento, o que garante agilidade e adaptação. Ao 

mesmo tempo, mantém uma rede de informantes sobre demandas e problemas na agricultura, criando 

condições e facilidades para orientar as pesquisa. Investe, ainda, em campos experimentais, fornecen

do recursos financeiros para agilizar a pesquisa agropecuária e reduzir o tempo de oferta de varieda

des para os agricultores. 

A FMT utiliza um conjunto de atividades de marketing de sementes adotado por empresas 

privadas em todo o Brasil que tornam mais eficientes e agressivo o relacionamento com os agriculto

res, com o oferecimento de informações sobre os produtos ofertados (CARRARO, 2001). Também 

começa a manter seu próprio corpo técnico de pesquisadores, dando suporte à Embrapa e desenvol

vendo trabalho paralelo de pesquisa adaptada. 

A Fundação Mato Grosso, embora instituição privada, assume o papel de ator de transferência 

de informações e de parceiro de pesquisa, antes atribuição do governo federal e estadual via, particu

larmente extensão rural pública. Na prática, o sistema cooperativo de pesquisa desenvolvido com o 

envolvimento de várias instituições públicas que trocavam informações e testavam material deixa de 

ser coordenado pela Embrapa e Empaer e passa a ser assumido pela FMT. 

A FMT foi determinante para o fortalecimento da agricultura de MT, com uma rede de apoio 

técnico e político que passou a integrar todo o estado e que hoje chega ao Norte do Brasil. Ela 

orientou para manejo apropriado, recomendações para correção de solo e, principalmente, indicando 

variedades adaptadas a cada região, com maior produtividade e menor custo. 
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Com clima e topografias adequadas, o fim dos subsídios agrícolas que exige gerenciamento 

com características mais profissionais, o aporte tecnológico gerado pela Embrapa e distribuído pela 

FMT criaram um ambiente de inovação que ajudou a cultura da soja a se fortalecer na região. Produ

tores passaram a adotar conceitos como certificação de sementes, análises tecnológicas e exigir assis

tência técnica para aquisição de produtos. 

7.3 LEI DE PROTEÇÃO CULTIVARES (LPC) RECONFIGURA O SISTEMA 

A última grande transformação no fluxo de informação tecnológica na Cadeia da Soja de Mato 

Grosso é decorrente da Lei de Proteção de Cultivares (LPC), que criou o interesse de multinacionais 

da área da biotecnologia em disputar o mercado por meio da oferta de inovações em biotecnologia, 

particularmente sementes. 

A LPC é um ordenamento jurídico de proteção para variedades agrícolas, tem número 9.456, 

foi aprovada em abril de 1997 e assegura à instituição desenvolvedora da cultivar a propriedade 

intelectual e, por conseqüência, o direito comercial sobre o material de reprodução ou de multiplicação 

de qualquer gênero ou espécie vegetal no território brasileiro por quinze anos. Neste período, o 

desenvolvedor poderá autorizar sua reprodução e comercialização mediante contrato comercial. Até 

este momento, todas as cultivares eram de domínio público (LAZZARINI; NUNES, 2000) e o me

lhoramento genético era realizado por instituições públicas, já que não havia compensação financeira 

suficiente para interessar a iniciativa privada. 

Sementes de soja são utilizadas pelo agricultor a partir de variedades desenvolvidas de bancos 

de germoplasma vegetal por meio de técnicas de melhoramento genético. Variedades obtidas por 

empresas de P&D são chamadas cultivares e possuem características de produção específicas como 

resistência a determinadas doenças ou adaptação a clima e solos. As variedades são testadas para 

verificar a adaptação a condições locais e confirmação de características produtivas. Se aprovadas, 

são registradas e protegidas para posteriormente serem entregues a multiplicadores de sementes, que, 

desde a promulgação da LPC, pagam royalties pelo uso e repassam os custos com a venda. Este 

fluxo do produto exige controle sobre a qualidade da semente ao longo do processo e contratos entre 

instituições de P&D e produtores de semente, além de padrões de qualidade estabelecidos pelo mer

cado que garantam a confiança do agricultor. 
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A LPC deu origem ao interesse de empresas nacionais privadas e multinacionais que atuam no 

ramo de produtos químicos pelo mercado de sementes. No negócio de maior impacto, a Monsanto 

adquiriu a paranaense FT Sementes e passou a dominar coleções de cultivares adaptadas às condi

ções brasileiras, formando bancos de germoplasma e investindo na produção de novas cultivares para 

oferta aos agricultores via produtores de grãos e vendedores. O custo para desenvolvimento de uma 

variedade é estimado em R$800 mil, o que inviabiliza a concorrência de empresas de menor porte e 

faz com que seja atraente para corporações com maiores recursos financeiros, particularmente 

multinacionais interessadas no material genético já existente e no seu potencial futuro (PORCILE; 

PAULA; SCATOLIN, 2000). 

Durante a década de 90, já havia ocorrido arranjo internacional, com processos de aquisição 

e fusão nas principais regiões de produção. NOGUEIRA (2002) cita exemplos, a partir de 1994, em 

escala mundial, particularmente no milho e soja: a Monsanto (EUA) adquiriu 29 empresas de semen

tes; DuPont (França), cinco; Novartis, 16; Aventis (Alemanha/França), nove; Dow AgroScience (EUA), 

13; Sakata Seed Crop (Japão) e Savia (México) assumiram o controle de 31 empresas. SILVA (2000) 

chama a atenção para o fato de que, até 1997, duas empresas líderes controlavam cerca de 57% do 

mercado de sementes brasileiras, uma delas de capital nacional. O restante era distribuído em cerca de 

60 pequenas e médias empresas. Como resultado de fusões e incorporações na área de milho, uma 

única empresa estrangeira possuía em 2000, cerca de 63% do mercado; três multinacionais absorviam 

22% e as restantes 15% ficavam com empresas nacionais. 

O Brasil, por seu volume de produção agrícola, tornou-se estratégico para empresas 

multinacionais, como portadoras de direito patentário sob produtos do conhecimento, concentrarem 

poder econômico via administração de material genético (TABIERES; ANDREU; LIMA, 2003) e 

articulação da produção de sementes com outros produtos, oferecidos na forma de pacotes conjuntos 

(e.g. sementes, defensivos, adubos), criando nova matriz operativa. No mercado brasileiro de semen

tes de soja, a Pionner adquiriu a Dois Marcos; a Syngenta fechou acordo com a Coopadap, antiga 

Cotia; a Monsanto adquiriu a FT Pesquisa e a Sementes Hatã e deu origem a uma nova empresa 

especializada em genética agrícola, a Monsoy; a Bayer (ex-AgrEvo e Aventis) comprou a Ribeiral; a 

DuPont adquiriu a Pionner em todo mundo (BALBI, 2003, p.B4). Uma das mudanças decorrentes no 

fluxo de informação é que vendedores de produtos químicos, muitas vezes, passam a contar com 

suporte para venda de sementes pela mesma empresa que representam, ampliando as condições de 

ligação com unidades produtivas. 
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A LPC foi “um divisor de águas na evolução do arranjo, na medida em que os laços internos de 

conexão passaram a ser regulados não mais por mecanismos de cooperação, mas sim de mercado”, 

dizem PORCILE; PAULA; SCATOLIN (2000). Até então, empresas públicas de pesquisa como 

Embrapa, IAC, Epamig, Iapar ocupavam o mercado de fornecimento de sementes e de P&D em 

genética, muitas vezes em parceria com empresas de interesse privado, particularmente fundações 

(NASSAR, 2000, p.144). 

A partir da LPC, o fornecimento de material genético, e conseqüentemente, o sistema de infor

mação tecnológica a ele ligado, estrutura-se de maneira competitiva, com arranjos institucionais base

ados em acordos comerciais. PORCILE; PAULA; SCATOLIN (2000) argumentam que a dinâmica 

competitiva está se deslocando do setor de sementes para o de produção de material genético básico, 

em que poucas empresas estão se capacitando. Um dos resultados, no fluxo de informação da cadeia 

de soja, é a ampliação da presença de corporações multinacionais no contato com produtores de 

sementes e vendedores, aumentando a oferta de informação tecnológica na perspectiva de 

comercialização de produto, muitas vezes a partir de assistência técnica pós-venda. 

No caso da soja em Mato Grosso, o impacto da LPC com a perspectiva do ingresso dos 

transgênicos no mercado acabou culminando com o fim da parceria entre FMT e Embrapa e o forta

lecimento de um novo ator, as corporações multinacionais, que chegaram em busca de oportunidades 

no mercado de sementes e não apenas em agroquímicos, seu mercado tradicional. 

Em junho de 2000 a Embrapa comunica que a FMT deve abrir mão do programa próprio de 

pesquisa e que as cultivares desenvolvidas durante a parceria deveriam ser registradas apenas em 

nome da Embrapa, não mais havendo compartilhamento da titularidade, dando em troca a exclusivida

de do uso, o que não foi aceito pela FMT. Com base na Lei de Proteção de Cultivares (LPC), a 

Embrapa argumenta que a praxe internacional é a titularidade exclusiva (MEDEIROS, 2000). Já a 

FMT entendia que ajudou a gerar as cultivares por sua atuação local de desenvolvimento e participa

ção com grupos de técnicos. Em 30.6.2000, desfazem a parceria e em 25.9.2000, Embrapa e FMT 

dividem o conjunto de variedades de soja e algodão desenvolvidas conjuntamente. 

No período de parceria da Embrapa com a FMT, foram desenvolvidas 20 cultivares, que, em 

2001 eram responsáveis por 83% do mercado de soja no Estado. A participação das cultivares de 

soja desenvolvida pela Embrapa no Estado subiu de 7% para 83% durante a parceria. Segundo o 

então presidente da Embrapa, Alberto Portugal (FIM..., 2000, p.45) foi a “mais profícua parceria 
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realizada pela Embrapa”. Neste período, o prazo de lançamento de cultivares caiu de 10-12 anos para 

sete anos, em virtude do suporte financeiro, logística e manutenção de fluxos de informação entre 

produtores de MT e, particularmente, a Embrapa Soja, em Londrina. Um exemplo é o lançamento da 

BRSMT Pintado, em 1998, que após sete anos de seu cruzamento inicial alcança 1 milhão de hectares 

plantados em MT. 

Com o rompimento, a Embrapa perdeu seu braço institucional para transferência de informa

ções tecnológicas e a FMT o suporte científico da Embrapa e o respaldo de 70 pesquisadores que 

apoiavam seu sistema comercial. A FMT organizara um sistema que permitia ganhos em economia de 

escala e em escopo, criando uma rede de contatos e informação com ligação direta ao agricultor, 

liderando o sistema de geração e transferência de tecnologia, ao reunir, de um lado, instituições de 

pesquisa coordenadas pela Embrapa e, de outro, produtores interessados em novas tecnologias. 

Com o afastamento, a Fundação MT passa a ser um ator independente do sistema e não mais 

ator especializado em transferência de tecnologia para a Embrapa, atuando com melhoramento genético, 

pesquisas e orientação técnica em adubação e proteção de plantas, desenvolvendo sistemas de produ

ção que fazem parte de um pacote tecnológico adaptado às diferentes regiões de MT. No momento da 

dissolução da parceria, a Embrapa não possui estrutura no Estado nem áreas de pesquisa próprias e a 

FMT teria cerca de 70 pontos de ensaios, além de uma estrutura administrativa organizada. 

Para substituir a parceria com a FMT, a Embrapa, em outubro de 2001, estimula a criação e 

estabelece parceria com a Fundação Centro-Oeste (FCO), para manutenção do programa de desen

volvimento tecnológico para o Estado. A parceria estabelece uma rede de pesquisa com campos 

experimentais em cidades como Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso, Sinop, Sapezal, 

Campo Verde, Itiquira, Pedra Preta, Alto Taquari e Rondonópolis. A FCO é integrada, inicialmente, 

por cerca de 40 quotistas e instituições como a Fundação Rio Verde, Universidade Federal de Mato 

Grosso, Governo do Estado e outras instituições. A Embrapa oferece acesso ao banco de germoplasma, 

tecnologia agrícola e um grupo de cerca de 10 pesquisadores para fazer levantamento local de deman

das e desenvolver pesquisas. A FCO tem a missão de administrar os recursos, dar apoio financeiro à 

pesquisa da Embrapa em melhoramento genético e manejo da cultura e disseminar informação para os 

produtores de sementes e de grãos, papel similar ao desempenhado pela FMT na parceria anterior. 

A Fundação Mato Grosso, após o rompimento, amplia sua ação em Mato Grosso e passa a 

atuar em outras regiões do Brasil. Também cria uma empresa de germoplasma, a TMG – Tropical 
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Melhoramento e Genética Ltda., por meio de associação entre a Unisoja, representando produtores 

de sementes e a TGX – Genética Explorer Ltda., que reúne pesquisadores de alto nível, alguns contra

tados da equipe da Embrapa, mas também da Monsanto e outras instituições e empresas. O objetivo 

da TMG é dar continuidade ao programa de pesquisa, com geração de informação e produtos 

tecnológicos que não permitam sofrer problemas de descontinuidade resultantes do rompimento com 

a Embrapa. 

Na avaliação de LAZZARINI; NUNES (2000, p.910), a tendência atual no mercado de 

sementes agrícolas é a cada vez maior concentração na indústria e, a partir disso, as empresas públicas 

devem readequar o processo de inovação tecnológica “de forma a acompanhar a nova dinâmica do 

mercado com os elevados investimentos trazidos por empresas privadas”. 

A descrição do sistema de informação tecnológica na Cadeia Produtiva da Soja apresentada 

no próximo capítulo retrata o período entre os anos 2000 e 2002, quando a reconfiguração do sistema 

já incluía a presença de multinacionais, a estabilização da Fundação Mato Grosso em seu papel inde

pendente e a consolidação da parceria Embrapa-Fundação Centro-Oeste. O fator novo que pode 

novamente alterar o fluxo de informação é a liberação de produtos transgênicos. O desenvolvimento 

de variedades transgênicas reforçará a tendência de forte presença de multinacionais, particularmente 

a Monsanto, sobre o mercado de sementes e de outros produtos tecnológicos. 

A perspectiva de ingresso das sementes de soja transgênicas no mercado de Mato Grosso tem 

o potencial de reconfigurar as relações entre os atores envolvidos no fluxo de informação da cadeia 

produtiva da soja, o que dependerá dos contratos comerciais, oferta de variedades e adaptação às 

condições locais, todos ainda em caráter de especulação. O fator determinante deverá ser a produção 

de sementes geneticamente modificadas, por meio da soja transgênica resistente ao herbicida RR 

(Roundup Ready), da Monsanto, cujo plantio exige, para obtenção da produtividade esperada, um 

herbicida específico da empresa, o glifosate. Com este produto, a Monsanto terá capacidade de criar 

pacotes tecnológicos fechados para os agricultores, fortalecendo sua posição no sistema. 

Os genes modificados tendem a trazer benefícios diretos ao produtor por facilitar o manejo da 

cultura, aumentando produtividade e reduzindo custos de produção (ZYLBERSZTAJN; LAZZARINI; 

MACHADO FILHO, 1998, p.16), embora, particularmente em Mato Grosso, seja difícil estabelecer 

a contribuição em termos de ganhos de produtividade. Além disso, há pressões da sociedade questi

onando o impacto dos transgênicos no meio ambiente e na saúde humana. A eventual concentração 
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empresarial no campo da biotecnologia via transgênicos poderá trazer, na perspectiva de PELAEZ; 

PONCET (2000), redução da base genética da agricultura, elevação dos preços de sementes, maior 

influência de grandes grupos e, particularmente, a redução do número de empresas produtoras de 

sementes nacionais, com o desaparecimento das menores e tendência à oligopolização. No caso do 

fluxo de informação, uma conseqüência deverá ser a maior dependência dos agricultores de uma única 

corporação como fonte de informação. 
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8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA (SIT) 
DA CADEIA DA SOJA DE MT 

A dinâmica e complexidade da interligação entre os diversos atores econômicos, políticos e 

sociais relacionados com o setor agrícola fazem com que a unidade produtiva tenha sido relativizada 

em seu papel central do agronegócio. Os estudos de processos envolvendo exclusivamente a proprie

dade rural foram substituídos pela análise das relações de dependência, de vários tipos, entre atores 

integrantes do processo de transformação de um determinado produto. A principal estratégia para 

realização dessa análise, como visto no item 4.4, são os estudos de cadeia produtiva que identificam 

três fluxos distintos (CASTRO; LIMA; HOEFLICH, 1999, p. 96): 

a) Fluxo de Produtos. 

b) Fluxo Financeiro. 

c) Fluxo de Informação. 

O fluxo de informação é constituinte essencial do gerenciamento de uma cadeia produtiva 

(CASTRO; LIMA; CARVALHO, 1999, p. 73).  Apesar disso, como exposto no item 4.4, os estudos 

tendem a ignorar os fluxos de informação nas cadeias produtivas. Para examinar tal fluxo, parte-se dos 

modelos consolidados de cadeia produtiva, como o apresentado na Figura 5, onde o autor descreve o 

fluxo de produtos na cadeia produtiva da soja. Nele, em um círculo, destacamos o âmbito do presente 

trabalho. 
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FIGURA 5 – DIAGRAMA DE FLUXO DA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA. 
NO CÍRCULO, O ÂMBITO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA DESTE ESTUDO. 
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Fonte: Castro et al. (2001b, p.53). 

O fluxo de informação pode ser composto por subsistemas específicos. A partir da pesquisa de 

campo, foi possível identificar pelo menos três fluxos específicos na cadeia produtiva da soja: 

a) COMERCIAL, referente a custos, preços e mercados. As informações costumam ser geradas 

ou reprocessadas para oferta por instituições governamentais, empresas de comercialização 

e bolsas de mercadorias. 

b) NORMATIVO, referente a legislação nacional e internacional, regulamentos, padrões e normas 

técnicas estabelecidas por associações de produtores e empresas de comercialização. 

c) INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, que diz respeito a informações sobre processos e produtos de 

natureza tecnológica cujo objetivo final é o conhecimento e eventual uso em unidades agrí

colas. O propósito do Sistema de Informação Tecnológica é permitir a gestão mais eficiente 

da unidade produtiva, mediante a utilização adequada de conhecimento sobre tecnologias. 

Conforme anteriormente descrito, informação tecnológica é insumo fundamental na produção 

de soja de MT por atender à uma necessidade do gestor de unidades produtivas por produtos e 

processos tecnológicos mais eficientes, num ambiente agrícola cujo sucesso econômico está baseado 

em atualização permanente. 
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O Sistema de Informação Tecnológica (SIT) na cadeia da soja pode, portanto, ser caracteriza

do como tal por ser integrado por fluxos (de informação) e componentes (atores) que nele atuam. Os 

componentes interativos são atores sociais identificados no trabalho de campo e adiante discrimina

dos, e os fluxos são de informação tecnológica, estabelecidos no ambiente de inovação e caracteriza

dos pelos entrevistados segundo sua percepção. O sistema é analisado a partir da compreensão dos 

processos de circulação da informação e das relações entre os elementos que dele participam. 

As entradas são produzidas por centros de pesquisa cujo objetivo é gerar informações 

tecnológicas originais sobre soja. Usuários da informação são as unidades produtivas de soja em MT. 

Dessa maneira, os limites do sistema são estabelecidos pelos centros de pesquisa (fornecedores de 

entradas/insumos do sistema) que atuam com soja em Mato Grosso e as unidades produtivas de soja 

no Estado, que recebem informações (saídas/produtos do sistema) e podem avaliar sua utilização na 

gestão dos fatores de produção da propriedade rural. Outros componentes do sistema são atores que 

desempenham papel relevante no processamento dessas informações, seja para transformá-las, seja 

para simplesmente transmiti-las sem alterações ao usuário final, segundo seu interesse. 

O desempenho do sistema será avaliado por sua capacidade em permitir que as unidades 

produtivas de soja tenham acesso às informações geradas pela pesquisa que lhe sejam úteis. Esse 

desempenho, explicam CASTRO; LIMA; CRISTO (2002, p.11) pode ser afetado por forças propul

soras ou restritivas, identificadas por sua capacidade de afetar o sistema de forma positiva ou negativa. 

A descrição do Sistema de Informação Tecnológica (SIT) da Cadeia da Soja de Mato Grosso 

tem por objetivo permitir a compreensão e analise do fluxo, de maneira a orientar para o estabeleci

mento de estratégias de ação que facilitem a incorporação de inovação visando melhorar o desempe

nho e competitividade da cadeia. 

Para realizar a identificação, modelagem, descrição e análise apresentados neste capítulo, en-

trevistou-se 44 informantes, selecionados por seu conhecimento da história e configuração do sistema 

ou de atores que o compõem, além de exame de documentos, literatura e análise de conteúdo veicu

lado na imprensa. O detalhamento do processo está descrito no capítulo 5. 

Sementes, máquinas, implementos, fertilizantes, técnicas de cultivos, pesticidas dão suporte ao 

desenvolvimento das plantações e estabelecem mútua influência entre melhoramento, química e mecâ

nica (SALLES-FILHO; BONACELLI, 2003). Como mostra CASTRO et al. (2001b), sementes, 

juntamente com adubos, calcário e defensivos são os insumos principais para os sistemas produtivos. 
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Por critério fundamentado na pesquisa de campo, informação tecnológica é relacionada parti

cularmente ao insumo semente, decisão asseverada pela literatura referente à área. A semente é o 

principal vetor tecnológico na produção de grãos, na qual se centraliza a maior parte das inovações no 

setor do agronegócio da soja (PORCILE; PAULA; SCATOLIN, 2000). Na semente estão “implíci

tos, obrigatórios, o método de preparo de terras, a mecanização indispensável e intensiva, os pesticidas 

a serem usados, os sistemas e equipamentos de plantio e colheita, os fertilizantes, os métodos e equi

pamentos de transporte, armazenagem e até de comercialização” (BRASIL, 2001, p.20). 

O uso de sementes de soja implica em conhecimentos tecnológicos sobre preparo de terras, 

mecanização, agroquímicos, sistemas de plantio, colheita e utilização de fertilizantes. A semente de soja 

é o principal fator de disputa comercial, responsável pela maior diferenciação de atributos dos siste

mas de produção, e foco principal da decisão de plantio por parte do agricultor, ainda que seu custo 

esteja entre 2% e 3% do custo total da lavoura. 

Segundo dados da Abrasem, o Mato Grosso é o Estado brasileiro que utiliza o maior percentual 

de sementes de soja fiscalizada – 95%. A semente fiscalizada é considerada de classe superior em 

relação às sementes próprias, porque confere melhor produtividade, além do aporte de informação 

tecnológica garantida por assistência das empresas produtoras (HERBÁRIO, 2003). 

Apesar da importância da semente como ponta-de-lança no processo de transferência de 

informação tecnológica, todos os aspectos relacionados à produção de soja foram considerados. 

Fizeram parte do estudo informações sobre tecnologias relativas a práticas de conservação e manejo 

de solo, redução de perdas, uso de recursos naturais, controle de pragas e doenças, agroquímicos, 

máquinas, procedimentos de gestão, quando identificados como relevantes para o sistema. Para ope

rar esse cada vez mais complexo conjunto de fatores, a capacidade de obter informação adequada é 

fundamental e determinante. 

Na descrição dos resultados, há necessidade de utilizar, desde o início, conceitos e tipologias 

sobre informação, fluxos e atores do sistema que posteriormente serão detalhadas. Por isso, e para 

facilitar a compreensão, torna-se útil apresentar sua descrição sucinta. Isso é feito no item 8.1, apre-

senta-se, resumidamente, a tipologia utilizada, atores, fluxos e, principalmente, o resultado da modela

gem (Figura 6 e Figura 7). 

A descrição concisa e os dois modelos apresentados no item 8.1 buscam estabelecer um 

roteiro para acompanhamento da análise do SIT da Cadeia Produtiva da Soja em MT, desenvolvida no 
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item 8.2. Ao final deste item são apresentadas as características dos principais meios de informação 

utilizados no SIT, as limitações, oportunidades e ameaças aos diversos atores componentes, concluindo-

se com propostas de estratégias para melhor desempenho do sistema. 

8.1 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

Para representar o Sistema de Informação Tecnológica na cadeia produtiva da soja em Mato Gros

so, optou-se pela elaboração de dois modelos, cuja compreensão deve facilitar o entendimento do funcio

namento do sistema. Estes dois modelos, são, assim, um guia gráfico para a compreensão deste capítulo. 

O primeiro modelo, expresso na Figura 6, é geral, e apresenta  as diferentes etapas que a infor

mação percorre no sistema, desde a geração, passando pela transferência, até seu conhecimento por 

parte do usuário. Nesse modelo é possível distinguir as diferentes etapas de transformação da informa

ção, inicialmente identificada como de especificação e de pocessos, esta última caracterizada na fase de 

distribuição por três formatos: comercial, de assistência e educativa. 

Na Figura 7, são identificados os atores do sistema, descrevendo-se a maneira como se rela

cionam entre si, e caracterizando as ligações que ocorrem para a circulação de informação tecnológica. 

Importante destacar que os fluxos, ainda que apresentados em um único sentido, implicam em retroação. 
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FIGURA 6 – MODELO GERAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA (SIT) 
NA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA EM MATO GROSSO 
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FIGURA 7 – SEGMENTAÇÃO DE ATORES E FLUXO DE INFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA NA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA EM MT 
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A partir da modelagem apresentada na Figura 7, expõe-se no Quadro 5 a síntese dos tipos de 

papéis exercidos pelos atores do sistema, com suas respectivas caracterizações. Os papéis executa

dos referem-se a atividades de geração, transferência e uso da informação tecnológica. A geração é 

realizada basicamente por instituições de pesquisa e o uso da informação, por unidades produtivas de 

soja em Mato Grosso. 

QUADRO 5 – PAPÉIS EXERCIDOS PELOS ATORES DO SIT

 PAPEL CARACTERÍSTICA 

GERAÇÃO  Disponibilizam Informação Primária no sistema 

TRANSFERÊNCIA          Processam informação e a transferem na forma de Informação Adaptada 

ou Informação de Especificação tanto para usuários finais como para ou

tros agentes de ligação. Podem distribuir informação no formato Educativo, 

Comercial ou de Assistência. Oferecem retroalimentação no sistema ao 

informar sobre os interesses do usuário. 

USUÁRIOS Para quem o sistema trabalha. Utilizam a informação para tomada de deci

são na gestão de seus plantios de soja. 
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No Quadro 6, apresenta-se os atores identificados na Figura 7 e o papel que efetivamente 

desempenham com relevância no comportamento atual do sistema, mesmo que, em variados momen

tos, possam executar outros papéis. A definição sobre o papel de geração, transferência e uso é obtida 

a partir da pesquisa de campo. 

QUADRO 6 – COMPONENTES DO SIT E PRINCIPAL PAPEL DESEMPENHADO 

ATORES INFORMAÇÃO  TECNOLÓGICA

 GERAÇÃO  TRANSFERÊNCIA  USO 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE P&D
 (particularmente Embrapa) • 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS

 (particularmente Fundação Mato Grosso – FMT) • • 
CORPORAÇÕES

 (particularmente Monsanto) • 
PRODUTORES DE SEMENTES • 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRIVADA • 
VENDEDORES • 
UNIDADES PRODUTIVAS • 
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Os atores de geração do SIT da soja no MT introduzem no sistema dois tipos de informações 

tecnológicas primárias. No Quadro 7, apresenta-se síntese da descrição da tipologia da informação 

primária. 

QUADRO 7 – DESCRIÇÃO DA TIPOLOGIA DA INFORMAÇÃO PRIMÁRIA 

TIPO DE INFORMAÇÃO PRIMÁRIA  CONTEÚDO 

ESPECIFICAÇÃO (sobre sementes) Características produtivas, restrições e usos das varie

dades de sementes de soja ofertadas no mercado. 

PROCESSOS (de produção) Manejo de sistemas produtivos para produzir soja, in

cluindo controle de pragas, doenças, calagem aduba

ção, controle de custos e seus próprios produtos co

merciais, além do gerenciamento da comercialização. 

A informação de especificação é relativa apenas ao produto semente (Quadro 7). Os atores 

de geração disponibilizam conjuntos de especificações técnicas detalhadas que acompanham a se

mente e, por sua característica de estruturação e rigor técnico mantido ao longo do sistema, são 

eficientes na orientação ao usuário. Podem ocorrer entraves na gestão das informações, pela grande 

quantidade de tipos de sementes à disposição dos produtores, criando dificuldades na seleção da mais 

adequada às condições específicas da propriedade. O processo é afetado por fatores como disponi

bilidade de sementes e competição comercial, devido a seleção feita com base em critérios que envol

vam financiamento para aquisição e compra de pacotes completos. Eventualmente também existe 

incapacidade dos distribuidores em oferecer alternativas para o usuário. 

A oferta de informação sobre processos (Quadro 7) é frágil para a maior parte dos usuários, 

por falta de capacidade de gestão do conhecimento disponível, pelo excesso de distribuidores com 

experiências e interesses conflitantes e pela oferta de informações baseada na perspectiva de negócio. 

A informação adaptada tem como principal origem a informação primária e é classificada, neste 

trabalho, em três tipos específicos de fluxo, determinados conforme o interesse dos envolvidos (distribui

dor e usuário). Uma descrição sintética das características e objetivos dos diferentes fluxos é exposta no 

Quadro 8. 
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QUADRO 8 – CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DOS FLUXOS DE INFORMAÇÃO ADAPTADA 

FLUXO  CARACTERÍSTICA  OBJETIVO 

COMERCIAL Fornecida agregada em processos de 

negociação de venda de produtos 

(agroquímicos, máquinas, sementes) 

Comercialização de produtos 

ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA 

Fornecida a partir de pagamento a 

consultores (escritórios de planeja

mento, agrônomos residentes 

ou contratados) 

Prestação de serviços por 

assistência técnica 

EDUCATIVA Fornecida sem pagamento direto,

 na perspectiva de orientação 

Aprendizagem do gestor da 

unidade produtiva 

A oferta de informação adaptada aos usuários é feita basicamente pela assistência técnica privada 

e vendedores de sementes e agroquímicos. Ambos disponibilizam informações esperando contrapartida 

financeira direta. Essa contrapartida ocorre por meio da venda de produtos (agroquímicos e sementes) 

estabelecendo o fluxo comercial ou mediante pagamento por consultorias ou contratação, estabelecendo o 

fluxo de assistência técnica. A oferta de informações por agentes interessados em estabelecer fluxos de 

natureza educativa é bastante restrita no sistema, como será detalhado no item 8.2.3.4. 

O principal ator na geração de informações tecnológicas são as instituições públicas de P&D, 

particularmente Embrapa. Essas informações são utilizadas por corporações, instituições privadas e 

usuários do tipo autônomos. As informações são distribuídas via mecanismos científicos tradicionais 

como relatos de pesquisa, anais de congressos, participação em eventos do tipo seminários, dias de 

campo e reuniões de pesquisa. As informações são distribuídas, numa etapa seguinte, após adaptação 

ao interesse estratégico do ator de transferência e ao contexto do usuário. 

Instituições privadas e corporações mantém estruturas de geração de informação de 

especificação e informação adaptada na perspectiva de oferecê-las ao sistema na realização de negó

cios comerciais. Elas disponibilizam informações tecnológicas por meio de agentes de venda e assis

tência de uso dos produtos, mas essencialmente relacionadas a suas próprias variedades de sementes. 

No caso das corporações, a transferência de informações é feita a partir da venda de agroquímicos. 
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Esses dois grupos de atores não pesquisam nem ofertam informações sobre processos que não este

jam relacionadas à venda de seus próprios produtos. No Quadro 9 apresenta-se uma síntese das 

características dos atores de transferência relevantes no Sistema de Informação Tecnológica. 

QUADRO 9 – ATORES DE TRANSFERÊNCIA NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA DE SOJA EM MATO GROSSO E CARACTERIZAÇÃO 

ATORES  CARACTERÍSTICA 

INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     Particularmente Fundação Mato Grosso – FMT. 
Atua com venda de sementes, consultoria, serviços e pesquisa 

CORPORAÇÕES  Particularmente Monsanto. 
Atua com venda de agroquímicos e sementes 

PRODUTORES DE SEMENTES  Ligados a instituições privadas, instituições públicas,
 corporações 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRIVADA  Independência com relação a fontes de geração e
 transferência 

VENDEDORES DE SEMENTES  Ligados a produtores de sementes 

VENDEDORES DE AGROQUÍMICOS Venda de adubos e defensivos e/ou sementes 

Entre os atores geradores, o mais eficiente para o sistema são as instituições privadas. Elas pos

suem articulação direta com todos os segmentos, mantendo-se relativamente distante apenas do grupo 

de usuários considerados isolados, cujo contato é intermediado por vendedores. 

Corporações possuem redes de distribuição de informação a partir de seus próprios vendedo

res de insumos, notadamente agroquímicos, enquanto instituições privadas atuam com todos os seg

mentos de venda, de todas as empresas, inclusive corporações. Instituições privadas e corporações 

participam ativamente no sistema com a distribuição de informação adaptada às condições do interes

sado, enquanto instituições públicas têm limitada ação de transferência deste tipo de informação, atu

ando basicamente pela oferta de informação primária e de especificação. 

A principal forma de transferência de informação no sistema é o contato pessoal entre agentes 

dos diversos atores, que estabelecem relacionamento pessoal com usuários, geralmente a partir de 

interesse comercial, mas também para assistência técnica a partir de venda. 
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Os usuários da informação tecnológica são os gestores de unidades produtivas de soja, que, 

neste trabalho, são identificados em quatro tipos, conforme sintetizado no Quadro 10. 

QUADRO 10 – TIPOLOGIA DAS UNIDADES PRODUTIVAS 

E CARACTERÍSTICAS QUANTO À INFORMAÇÃO 

TIPOS DE UNIDADES PRODUTIVAS CARACTERÍSTICA PRINCIPAL  QUANTO À INFORMAÇÃO 

AUTÔNOMOS Possuem independência com relação aos agentes de transfe 
rência. Numericamente insignificantes, são relevantes no vo
lume de produção do Estado. 

INFORMADOS Significativa parcela das unidades agrícolas. Os gestores 
são atualizados e possuem fontes de informação indepen
dentes (assistência técnica privada). 

DEPENDENTES Maioria numérica. Dependem de informação gratuita de 
variadas fontes. 

ISOLADOS São minoria. Dependem de vendedores quanto à obten
ção de informações. 

A maioria dos usuários de informação tecnológica no SIT da soja em MT são unidades produ

tivas do tipo dependentes, categoria que sintetiza a lógica do sistema. Para dependentes, a existência 

de fontes em excesso, com experiências, pressupostos e interesses diferentes causa problemas na 

gestão da propriedade a partir da falta de capacidade de assimilá-las. Neste caso, a abundância de 

informações e diversidades de fontes não significa qualidade. “O excesso de informação mergulha-nos 

numa nuvem de desconhecimento” (MORIN, 2000, p. 98). Além disso, em várias regiões, não exis

tem orientações adaptadas às condições locais, o que aumenta os riscos de tomada de decisões 

equivocadas. 

Neste resumo geral do Sistema de Informação Tecnológica da cadeia produtiva da soja em Mato 

Grosso, buscou-se introduzir os resultados do trabalho e apresentar as principais tipologias definidas a 

partir da pesquisa de campo. A seguir, expomos descrição pormenorizada do SIT, as fases do fluxo de 

informação, os atores e sua participação, os instrumentos de informação, limitações e ameaças. Ao final, 

são indicadas alternativas para melhorar o desempenho do sistema. 

162 



8.2 FASES DO FLUXO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA NO SISTEMA 

8.2.1 ETAPA DE ENTRADA DE INFORMAÇÃO 

É a etapa de ingresso de informações sobre tecnologias relacionadas à produção de grãos de 

soja no sistema. Para ser considerada como informação nova, há dois requisitos: 

a) que seja disponibilizada a um ator de transferência ou usuário. 

b) que seja desconhecida no sistema. 

As principais entradas do sistema são as informações primárias. As informações de entrada 

relevantes são oriundas de laboratórios e campos experimentais e geradas por atores que realizam 

pesquisa. Validadas por mecanismos próprios da ciência, são introduzidas por meio de relatos orais 

em congressos e outros eventos, mas, principalmente, em canais como CD-Rom, internet e publica

ções especializadas (boletins de pesquisa, artigos em revistas, livros, manuais) destinadas geralmente a 

técnicos ou pesquisadores, ou seja, para circular no nível intra-pares. As características deste tipo de 

relato exigem, a partir da descrição de BUENO (1984, p.16): 

a) Público especializado. 

b) Conteúdo específico. 

c) Código fechado. 

A estrutura e linguagem da informação primária é fácil de ser identificada por ser oferecida no 

formato científico tradicional, estabelecida por padrões específicos da disseminação científica, sem 

negociação comunicativa ou adaptação ao outro tipo de usuário que não os pares. Por este motivo, 

geralmente não é útil para a gestão da unidade produtiva na forma original, pois tende a exigir 

processamento (pedagógico e contextual) para ser compreendida, avaliada e utilizada. 

A existência da informação primária não significa entrada no sistema, pois pode não ser torna

da pública e coletiva, ser pouco compreensível ou sem utilidade aos atores responsáveis por seu 

processamento e distribuição aos eventuais interessados. Mesmo que eventualmente não possua utili

dade para uso imediato no sistema produtivo da unidade agrícola, pode servir de base para a geração 

de nova informação primária. A informação primária também pode circular apenas no âmbito dos 

pesquisadores dos atores de geração, sem ser introduzida para atores de transferência, servindo, 

portanto, de base para novas informações tecnológicas que, então, poderão ingressar no sistema. 
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As fontes dos atores de geração servem de orientação para o trabalho de pesquisa ao indicar 

demandas do mercado, potencialidades de novos produtos e informações tecnológicas, incertezas e 

riscos das tecnologias disponíveis. A informação primária é gerada pelo ator a partir de três grupos de 

fontes: 

a) CONHECIMENTO DO PRÓPRIO CIENTISTA, resultado de sua aprendizagem profissional (acadêmi

ca ou experiência na atividade) e que gera insights criativos para geração de tecnologias e 

oferta de informações. Geralmente as descobertas são resultado de conhecimento acumulado 

a partir de uma série de fontes diversificadas, muitas vezes não identificáveis claramente. 

b) RETROALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: Atores e agentes fornecem relatos sobre mercado de 

tecnologia e indicam experiências, demandas de pesquisa, boatos, resultados obtidos com o 

uso de tecnologias, interesse despertado por tecnologias anteriores ou novas. 

c) OUTRAS FONTES: Podem ser diversificadas como imprensa, relatos de pesquisa, consensos e 

indicações dos pares ou da instituição que possuem algum tipo de repercussão claramente 

identificável na definição da pesquisa em desenvolvimento. Um exemplo identificado na pes

quisa sucede quando agentes pertencentes a atores concorrentes trocam informações na 

etapa de geração. Isto acontece por mecanismos informais, a partir do conhecimento entre 

os agentes, que colaboram mutuamente fornecendo relatos sobre pesquisas que desenvol

vem e ainda não disponibilizadas ao sistema. 

Instituições privadas e corporações do Sistema de Informação Tecnológica (SIT) da soja em Mato 

Grosso geram informação primária com objetivo de viabilização comercial. Ao mesmo tempo, possu

em suporte das instituições públicas de P&D, que oferecem informação primária de maneira eficiente. 

A prioridade de distribuição de informação para instituições privadas e corporações está rela

cionada à possibilidade de incremento à produção e produtividade, não sendo valorizados aspectos 

qualitativos como redução de custos e impacto ambiental. Por isso, tendem a restringir não apenas a 

geração de informações em questões que lhes sejam vantajosas comercialmente como também limitam 

sua própria distribuição, evitando subsidiar concorrentes. Pesquisas e divulgação de resultados estão 

necessariamente ligadas às estratégias institucionais de presença no mercado, sendo utilizadas nos 

produtos que possam obter ganhos monetários no mercado de inovação ou dar suporte à sua 

comercialização. 
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A partir desta análise é possível estabelecer que os atores originadores fazem três usos típicos 

da informação primária: 

a) USO INTERNO: referência para subsidiar novas pesquisas e estratégias (não circula no siste

ma). Ocorre quando pesquisadores trocam informações sobre resultados de pesquisa em 

andamento ou a informação, formatada nos padrões da ciência dão origem ou subsidiam 

outras pesquisas. 

b) USO COMERCIAL: disponibilizada no mercado de tecnologia a partir de perspectiva de ganho 

financeiro. São as informações que irão subsidiar os atores de transferência ligados à institui

ção geradora para estabelecerem trocas comerciais com usuários ou outros atores. 

c) OFERTA PÚBLICA: não prevê remuneração pela circulação e eventual uso das informações. 

Geralmente são informações sobre processos de produção que ajudam a qualquer interes

sado a ampliar o conhecimento sobre o assunto. 

No trabalho, foi possível estabelecer dois conteúdos específicos na informação primária que 

ingressa no sistema: informação sobre processos e informação de especificação. 

8.2.1.1 Informação sobre Processos

Informação sobre processos diz respeito informações sobre manejo do preparo do solo, plan

tio, tratos culturais e colheita de soja na unidade produtiva. Inclui também informações sobre uso de 

equipamentos, controle de perdas, exigência de defensivos e adubo, rotação de culturas. Sua caracte

rística principal é de bem não-apropriável, não sendo possível sua utilização exclusiva por pessoas ou 

grupos ou haver possibilidade de destruição pelo uso (RAMOS, 1996, p. 40). Nesta condição, é 

inviável sua apoderação física ou legal, o que permite que vários agentes possam se beneficiar simulta

neamente do conhecimento de sua existência. Torna-se, assim, em sentido simbólico, patrimônio co

mum da humanidade. 

É essencialmente oferecida por instituições públicas já que instituições privadas e corporações 

têm interesse prioritário na conversão do investimento em pesquisa em resultado financeiro e desinte

resse na oferta de informação pública não remunerável. Apesar disso, devido às dificuldades das 

instituições públicas, instituições privadas estão ampliando sua atuação nesta área. A informação sobre 

processo é relevante por permitir a orientação na gestão dos recursos disponíveis, inclusive produtos 
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físicos resultantes de tecnologia, disponibilidade financeira, recursos humanos e materiais, 

sustentabilidade. 

Em uma fase inicial de plantio, informações sobre processos são significativas para aumento 

substancial de produtividade devido à falta de um histórico da propriedade para servir de referência. 

Conforme o maior nível tecnológico na unidade produtiva, mais específica deve ser a informação sobre 

processo para o gestor obter acréscimos no rendimento. As recomendações de pesquisas originárias 

sobre a forma de informação sobre processo são disponibilizadas ao sistema tanto nos mecanismos 

formais de informação científica como papers, congressos, CD, como também por contato pessoal, 

em palestras, cursos, reuniões, visitas a propriedades rurais, quando se torna informação adaptada. 

Corporações e instituições privadas pesquisam informação sobre processos apenas na medida 

em que estas apóiam suas estratégias comerciais de oferta de produtos. Também não adotam como 

estratégia institucionalizada disponibilizar pelos mecanismos da ciência o resultado destas pesquisas, 

fazendo-o apenas eventualmente. Instituições públicas pesquisam e disponibilizam a todo sistema in

formações sobre processos, como resultado da estratégia de apoiar o conjunto do agronegócio da 

soja, mesmo que estabeleçam competição no mercado de sementes. Tornam, assim, a informação 

bem público e coletivo à disposição para subsidiar o processo de gestão nas unidades produtivas, 

independente de vínculos comerciais com atores do sistema. 

Estas informações subsidiam concorrentes comerciais, mais eficientes em obter a informação 

diretamente na fonte do que a própria organização pública de P&D em distribuí-la ao sistema. Neste 

caso, a informação passa a circular no sistema atendendo a interesses particulares dos atores. 

8.2.1.2 Informação de Especificação

Informação de especificação é a agregada ao produto tecnológico de características físicas 

como defensivos agrícolas, máquinas, equipamentos, adubos. No SIT da soja em MT, está relaciona

da essencialmente a sementes e estabelece padrões ideais para obtenção do máximo de produtivida

de: indicação do tipo de solo mais adequado, resistências da planta a determinados tipos de pragas e 

doenças, período de plantio. 

Informação de especificação é oferecida pelo sistema em documentos de formato técnico que 

indicam características de um produto e procedimentos de uso. Diz respeito particularmente às normas 
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e condições de uso de máquinas e equipamentos, agroquímicos e cultivares. É fornecida de maneira 

estruturada em folhetos, boletins, anúncios e outras publicações informativas e serve de referência para 

a análise e uso dos produtos oferecidos no mercado de tecnologia no sistema de produção agrícola. 

Geralmente é fornecida por vendedores dos produtos para usuários ou agentes de assistência técnica 

ou distribuída na forma de folhetos e publicações promocionais. 

O processo de transformação de informação primária em informação de especificação é sim

ples, pois há controle técnico total do pesquisador que a estabeleceu na forma original, mesmo com 

edição no formato e síntese. A informação de especificação possui forma tradicional de apresentação 

e segue padrões normatizados pelo mercado, mesmo disponibilizada em diferentes suportes como 

publicações, folhetos ou internet. Desta maneira, assume características das fases de entrada e 

processamento da informação no sistema, já que é rigorosamente científica, mas ajustada a formato 

que possibilite compreensão e comparação pela maior parte possível de agentes do sistema. 

Este tipo de informação tem origem em testes para desenvolvimento da tecnologia. O caso 

mais típico em soja no MT é o das sementes, que carregam consigo um conjunto de exigências e 

especificidades e, por isso, exigem informações detalhadas e rigorosas sobre características, época de 

semeadura, potencialidade, reações a doenças e pragas e área de utilização, indicação de forma de 

plantio desejável, espaçamento, restrições e características produtivas. A informação de especificação 

subsidia os agentes de transferência na contextualização das informações que farão circular no sistema 

sob a forma de informação adaptada. 

A informação de especificação, em geral, é o produto de entrada de corporações e instituições 

privadas no sistema. Por interesse estratégico comercial, estes atores restringem a pesquisa e a divul

gação dos resultados a seus próprios produtos, já que não há interesse em disponibilizar informações 

que eventualmente ajudem competidores no sistema, mesmo na forma científica. Da mesma maneira, 

seu objetivo comercial reduz o interesse em gerar e disponibilizar informação não-apropriável, carac

terística da informação primária sobre processos. A informação primária é oferecida ao sistema apenas 

quando há interesse ou exigência que a informação de especificação seja validada cientificamente. A 

distribuição da informação de especificação geralmente é feita por vendedores, particularmente repre

sentantes de empresas produtoras de semente e multinacionais de agroquímicos, que comercializam 

estes produtos. Corporações são a fonte exclusiva de informação de especificação de agroquímicos. 
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A diversidade de informação de especificação disponível no sistema é recente. Até meados 

dos anos 1990 era mais relacionada a produtos agroquímicos já que informações sobre características 

e usos de sementes eram relativamente limitadas, não apenas pela falta de testes em diferentes regiões 

de MT como pelo pequeno número de opções disponíveis. Com a Lei de Proteção de Cultivares o 

mercado de sementes começou a contar com a presença de mais atores, que passaram a atuar com 

oferta de cultivares e fornecimento de pacotes integrados de produtos e informações. 

Informações de entrada no sistema podem ser disponibilizadas por instituições como Senar, 

Sebrae, Empaer-MT, Emater, entidades de classe, agricultores e técnicos. Neste caso, as informações 

costumam ser geradas a partir de experiências individuais ou de tipos específicos (treinamento em 

equipamentos, e.g.), em geral, distribuída por meio de relatos (informações não-estruturadas) em 

conversas e reuniões informais, cursos, visitas dirigidas e dias de campo. Nesta situação, a informação 

ingressa no sistema já adaptada e pode, eventualmente, ser posteriormente validada por instituições de 

pesquisa, que a reintroduziriam no sistema como informação primária. 

A informação primária é característica típica e limitada à etapa de geração. 

8.2.2 Etapa de Processamento de Informação

A etapa de processamento é aquela em que a informação sobre processo ou de especificação 

é editada e contextualizada (adaptada) por um ator de transferência de tecnologia para ser retransmitida, 

definindo novas características formais para despertar o interesse e compreensão do usuário a partir 

de seu contexto. O agente responsável pela adaptação em geral é um especialista capaz de compreen

der e dominar informação primária e habilidade para repassá-la de maneira compreensível e adaptada 

aos interesses dos possíveis usuários. A etapa de processamento pode exigir participação de agentes 

de geração em processos que envolvem compartilhamento de conhecimento por meio de contato 

pessoal, mas também via elaboração/aprovação de informação estruturada. 

A informação adaptada é gerada a partir de cruzamento de informações como a primária, outras 

informações adaptadas, e também por conhecimento próprio do agente, obtido em cursos (inclusive 

universitário), treinamentos, palestras, visitas, testes, de usuários. Informação adaptada é processada e 

distribuída em determinado momento a partir de uma ou várias fontes de informação e do próprio conhe

cimento do agente. É obtida por síntese e recombinação a partir das habilidades, critérios e interesses de 

um determinado agente e busca a remoção de barreiras que impeçam sua compreensão e uso. 
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A informação adaptada inclui orientações sobre manejo de solo, formas de realizar análise de 

custos, épocas mais adequadas e opções de plantio. Pode ser gerada na própria instituição de pesqui

sa que ofereceu a informação primária, formatada pelos pesquisadores ou equipes de comunicação ou 

ser resultado de tratamento dado por atores do sistema, particularmente aqueles que atuam na trans

ferência. Embora típica da fase de processamento e distribuição, informação adaptada é gerada por 

todos atores do sistema. 

A etapa de processamento tem origem na necessidade da informação alcançar público amplo, 

que pode incluir agricultores, técnicos agrícolas, agrônomos, público em geral, que exigem nível de 

precisão e detalhamento em um continuum de simples e amplo a bastante detalhado e específico. 

A etapa de processamento viabiliza o acesso e compreensão das informações originais da 

pesquisa pela maior parte dos usuários a partir de ajuste pedagógico, mas é submetida a interesses 

específicos dos atores que a transferirão com perspectivas educativas, de assistência ou comercial. Os 

diferentes atores possuem estratégias institucionalizadas que viabilizam a interpretação similar de even

tos pelos agentes que dele fazem parte. Esta interpretação gera modelos para entendimento, produz 

significados e constrói esquemas conceituais específicos por seus integrantes e dá coerência à ação 

dos agentes que os integram e representam (MORESI, 2001, p.103). 

O processo envolvendo adaptação e distribuição da informação é, na literatura, atividade típi

ca de extensão pública e assistência técnica, mas, no sistema em estudo é realizada por maior varieda

de de atores: vendedores de agroquímicos e de sementes, agentes de transferência de corporações, 

instituições privadas e instituições públicas. Ao ingressar no SIT pela via da informação adaptada, a 

informação primária sofre contínuo processo de transformação, sendo diluída por múltiplos agentes, 

canais e instrumentos que a reprocessam e oferecem de forma combinada com outras fontes, em geral 

por mecanismos informais (conversas, palestras, reuniões), mas também em artigos, entrevistas em 

veículos de comunicação, publicações. 

A informação primária pode ser incorporada a processos e produtos, perder parte das carac

terísticas originais, ou ser totalmente transformada na fase de processamento. Além de parte de sua 

substância original, também o crédito de autoria da informação primária tende a desaparecer conforme 

a quantidade e interesse específico dos agentes que se envolvem em sua transmissão ao longo do 

sistema ou a forma como a adaptam. A origem da informação primária pode não ser identificada por 

ter perdido a unidade original ao ser continuamente adaptada, por desconhecimento, mas também por 

interesse do agente ou ator em esconder sua origem. 
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A informação distribuída por agentes geradores é reprocessada e adaptada a partir de seu 

conhecimento por agentes de transferência que, em geral, a oferecem a novos agentes de maneira 

menos consistente. A perda de qualidade da informação devido a adaptação equivocada, distorção ou 

simplificação faz com que muitas vezes perca a qualidade original. Numa circunstância oposta, o agen

te de transferência que consegue adaptar a informação primária às condições específicas do ambiente 

para o qual a oferece pode contribuir com a geração de uma informação adaptada de qualidade para 

o usuário ou para novos agentes de transferência, obtendo resultados não previstos pelo ator gerador. 

Deste modo, sua adaptação em um contexto correto pode trazer ganhos acima do esperado no de

sempenho do sistema. 

A informação adaptada é distribuída no sistema com o objetivo de ser educativa, de assistência 

técnica ou comercial, a partir da perspectiva estratégica do ator envolvido. 

8.2.3 Etapa de Distribuição de Informação

É a fase em que a informação, depois das etapas de entrada, onde foi gerada, de adaptada por 

um ator de transferência na fase de processamento, é ofertada aos usuários, tornando-se saída/produto 

do sistema. O fluxo principal no sistema dá-se por mecanismos informais - interação a nível pessoal entre 

agentes de transferência e usuários da tecnologia - mas ocorre, de maneira formal, particularmente por 

meio de publicações técnicas, folhetos, revistas especializadas e, em menor número, internet, livros. 

Instituições privadas e corporações não apenas geram informação como possuem equipes 

para distribuí-las em etapas subseqüentes. Este fluxo ocorre via transferência de informações para 

produtores de sementes e destes ou diretamente para vendedores e assistência técnica que a repassa

rão aos usuários. 

A transferência de informação tecnológica dá-se por meio de processos envolvendo oferta por 

distribuidores e busca por usuários. Inclui, também, demandas de informação por parte dos usuários, 

com fluxo ocorrendo no sentido inverso. Nesta perspectiva, todo o sistema possui retroalimentação 

permanente. 

Na fase de distribuição há troca de informação entre diferentes atores. Isto ocorre pela forte 

tendência de estabelecimento de relações pessoais entre todos os agentes do sistema, com vendedo

res, assistência técnica, pesquisadores, agentes de ligação de órgãos públicos trocando informações 

permanentemente. 

170 



Uma das principais características dos usuários na cadeia produtiva da soja é a constante 

busca por informações tecnológicas que dêem suporte ao aumento da produtividade via gestão dos 

fatores de produção para obtenção de vantagem competitiva (menor custo, melhor produtividade). 

Esta busca pode envolver técnicos residentes (agrônomo que reside ou atua de forma contínua em 

propriedades), leitura de publicações especializadas, participação em eventos do tipo dia de campo, 

visitas a vizinhos, acesso à Internet, mas, particularmente, em grande parte do sistema, consulta a 

vendedores. 

O fluxo de informações entre o distribuidor e o usuário da informação no SIT da soja em Mato 

Grosso é classificado em quatro tipos, a seguir descritos: 

8.2.3.1 Fluxo de Especificação

A informação de especificação é gerada na etapa de entrada e distribuída sem processamento 

por meio do relato estruturado de padrões de uso, peculiaridades do produto, contra-indicações. O 

fluxo é viabilizado por mecanismos formais como folhetos, publicações, anúncios, boletins técnicos. As 

empresas que produzem sementes distribuem folhetos e boletins com a especificidade das opções que 

oferecem, indicando área recomendada de plantio, resistência a determinadas doenças, formas de 

utilização etc. 

Este tipo de informação flui principalmente a partir da busca do gestor da unidade produtiva 

por referências técnicas que permitam definir escolhas apropriadas. A informação de especificação é 

oferecida por todos os atores geradores e, particularmente por produtores de sementes e vendedores 

de sementes. Assistência técnica privada e vendedores de agroquímicos também a utilizam como 

referencial para fornecer informações aos gestores da unidade produtiva. 

8.2.3.2 FLUXO COMERCIAL 

É o que contém informações distribuídas a usuários na perspectiva de negociação comercial de 

produtos físicos. Neste fluxo, as informações dão suporte explícito ou implícito para negociação de 

venda de produtos. O fluxo comercial, se explícito, inclui discussão sobre característica dos produtos, 

comparação com similares, negociação sobre preços, avaliação de produtos. A natureza explícita é 
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claramente percebida na oferta de pacotes comerciais em que determinado conjunto de produtos é 

adquirido mediante acordo para suporte técnico para uso. No sistema, entretanto, grande parte do 

fluxo comercial possui características implícitas. Neste caso, a transferência envolve perspectiva de 

negociação de produtos (para quem oferece) e aquisição de informações tecnológicas gratuitas (para 

quem obtém). 

O fluxo comercial é influenciado pelo interesse de usuários de informação em obter o máximo 

de conhecimento gratuito sobre produtos disponíveis no mercado, sistemas de produção, tirar dúvi

das, conhecer mercado de tecnologia. Para isso, demandam informações de conhecedores de 

tecnologias, tornando vendedores, por acessíveis (conhecedores interessados em compartilhar conhe

cimento para obter confiança e disponíveis em grande número) as principais fontes. As informações 

são fornecidas pelos vendedores na perspectiva de obtenção de relacionamento adequado com os 

usuários para facilitar vendas imediatas ou futuras. O usuário, assim, não está lidando com uma fonte 

desinteressada e, por isso, os riscos de não tomar a decisão adequada são maiores. 

Este tipo de informação, mesmo direcionada à comercialização de produtos, oferece ganho de 

conhecimento ao usuário, que pode contextualizar as informações e confrontá-las com o conhecimen

to que dispõe e com outras fontes. Neste sentido, em que pese o viés na oferta de informação, o 

acesso a variadas fontes de informação pode significar uma evolução no processo de aprendizagem 

organizacional sobre uso de tecnologia, se houver capacidade do usuário em interpretar e adaptar o 

conteúdo a seus interesses. 

Informação comercial é resultado do uso da informação adaptada e de especificação com fim 

de venda de produtos físicos. Particularmente instituições privadas, corporações e instituições públicas 

a privilegiam por necessidade de sobrevivência no mercado. Instituições públicas oferecem informa

ção comercial, mas relativizam sua importância, assumindo claramente que outras opções podem ser 

mais viáveis para a unidade produtiva, assim como sugerem que seu produto pode não ser suficiente 

para melhorar o desempenho e a competitividade da unidade produtiva. 

A informação comercial é oferecida com o objetivo de induzir o agricultor na realização de 

negócio de interesse do vendedor. Para isto, o agente de distribuição muitas vezes o apresenta como 

imparcial na busca de conquista de confiança. Usuários da informação tendem a identificar esta estra

tégia, mas podem ter dificuldade em relativizar as informações se não dispuserem de conhecimento 

suficiente para avaliação. 
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Vendedores e agentes de ligação que possuam capacidade de oferecer informação adaptada 

são mais eficientes em comercializar seu produto, pois estabelecem melhor relação de confiança com 

os usuários, mesmo que eventualmente deixem de realizar uma venda imediata.

 No SIT da soja em MT, exemplo típico de informação comercial é a oferecida por vendedo

res de agroquímicos que utilizam o conhecimento que possuem (obtido em universidades, treinamen

tos, literatura técnica, eventos) para orientar o agricultor sobre a compra e uso de insumos assim como 

relativa à produção agrícola, mesmo que não disponham de conhecimento suficiente. 

Na Figura 8 é apresentado o arranjo estabelecido por diferentes atores para a distribuição de 

informação sobre produtos de natureza comercial, particularmente sementes, aos gestores das unida

des produtivas. Nesta figura fica caracterizada a importância dos vendedores na estratégia de distri

buição de informação pelos atores e no próprio sistema. 

FIGURA 8 – ARRANJOS ESTRATÉGICOS PARA TRANSFERÊNCIA 

DE INFORMAÇÃO COMERCIAL A PARTIR DOS DIVERSOS ATORES 

UNIDADES 
PRODUTIVAS 

Produtores 
Sementes 

Produtores 
Semente 

Vendedores 

Vendedores 

AT Privada 

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 

INSTITUIÇÕES 
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CORPORAÇÕES 

Produtores 
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8.2.3.3 FLUXO DE ASSISTÊNCIA 

É o estabelecido mediante orientação especializada de profissionais que orientam ou compar

tilham decisões em questões específicas referentes à gestão da propriedade. Implica em assistência 

regular e independente fornecida por prestadores de serviços como agrônomos (residentes ou contra

tados), consultores, empresas de assistência. 

O fluxo de assistência é determinado por agentes da assistência técnica, profissionais com 

autonomia com relação aos agentes de geração para fazer amplo levantamento no mercado tecnológico 

e identificar as melhores opções para os usuários da tecnologia, orientado ou co-gerindo a proprieda

de. No sistema, o fluxo de assistência é realizado mediante pagamento, não tendo sido constatado 

fluxo de assistência gratuita, que seria tipicamente tarefa de extensão rural pública. 

8.2.3.4 FLUXO EDUCATIVO 

É a circulação de informações que subsidiam a gestão da propriedade pelo estímulo ao ganho 

de conhecimento organizacional e na perspectiva de que sejam feitas as melhores opções na unidade 

produtiva. Trata de orientações sobre gestão do preparo do solo, regulagem de equipamentos, aquisi

ção de sementes, monitoramento de fertilidade, necessidade de administração de custos, aplicação de 

adubos e fertilizantes, controle de perdas. Este tipo de fluxo geralmente ocorre em grupos para troca 

de experiências, eventos (cursos, dias de campo, palestras, reuniões) promovidos por produtores, 

universidades ou instituições públicas ou identificada em veículos de comunicação de massa, livros, 

publicações especializadas. 

Assistência técnica privada atende a um tipo específico de produtor, o “informado”, que não é 

maioria no sistema e sua orientação educativa é residual. Vendedores não possuem interesse particular 

neste fluxo, inclusive para manter agricultores na dependência de informações por eles fornecidas. 

Informação educativa é a fornecida ao usuário com o objetivo de que este compreenda e avalie 

as opções disponíveis para obter a melhor combinação possível dos fatores de produção. Trata-se de 

dar informações para o agricultor fazer suas próprias opções, evitando indução. Por isso, pode ser 

bastante exigente quanto ao conhecimento de informação adaptada pelo agente de ligação já que cada 

propriedade possui características específicas, que exigem uma adaptação local. A informação educativa 

em geral prescinde da informação de especificação, pois está mais relacionada à gestão de processos 

produtivos na unidade agrícola. 
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Este tipo de informação está diretamente relacionada às condições específicas de cada unida

de produtiva, inclusive capacidade de gestão, e pode tratar de avaliação de custos e riscos, conserva

ção ambiental, estratégias de plantio, histórico da produção na propriedade, estratégia comercial, 

sistema de produção adotado e outras características bastante específicas que fazem com que o agri

cultor necessite realizar ajustes adaptados à sua situação particular. 

É um tipo de informação tipicamente oferecida por assistência técnica pública e privada. No 

sistema em estudo, instituições públicas possuem o foco na informação educativa, mas, por falta de 

estrutura física, humana e material, além de ausência de atores de transferência, não conseguem ser 

eficientes em fornecê-la de maneira relevante ao sistema. Corporações e instituições de interesse pri

vado envolvem informação comercial com simulação de educativa para ganhar credibilidade e apoiar 

vendas. A tendência é que, pela já forte presença no sistema, instituições privadas optem por limitar 

ainda mais a oferta de informação educativa aos clientes, enquanto que corporações, em fase de 

conquista de mercado, passem a tentar aumentar sua credibilidade por meio do fornecimento de infor

mação adaptada e educativa. 

8.3 ATORES E PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA 

Um dos passos para atuar com comunicação em ambientes de produção agrícola é tomar cons

ciência da diversidade dos atores em um ambiente, mesmo quando suas práticas são relativamente simi

lares. A principal alternativa para lidar com a diversidade é elaborar uma tipologia (COUTO, 1992, 

p.100). Tipificar, neste trabalho, significa organizar por grupos homogêneos, estabelecendo diversidade e 

coerência com as características de interesse para análise. MORAES (2000) argumenta que uma tipificação 

“fornece as principais informações sobre as diversas estruturas internas e sobre suas formas de funciona

mento, o que é fundamental para a implementação de políticas diferenciadas”. 

Fazer uma tipologia implica reduzir diferenças internas e acentuar externas, simplificando a 

diversidade dos grupos sociais em função da realidade encontrada pelo observador. A tipologia explicita 

características relativamente uniformes para estudo e definição de políticas e estratégias, mesmo que 

no interior dos grupos seja possível identificar agentes que, por outros critérios, não seriam equivalen

tes. “A tipologia é necessariamente redutora da realidade, da diversidade, mas isso é necessário, pois 

tem o objetivo de operacionalidade e de permitir propostas diferenciadas tomando em conta as con

dições limitantes específicas” (DUFUMIER, sd, p.20). 

Os atores, neste trabalho, foram definidos a partir de características que conferem unidade 

coerente para o objetivo do estudo, de maneira a permitir melhor compreensão e análise do sistema. 

Atores de um sistema podem ser definidos a partir de sua existência institucionalizada legal e juridi
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camente (e.g.Embrapa, FMT, Monsanto), mas também como instituições abstratas compostas de 

empresas, instituições e pessoas às quais é atribuída identidade coletiva a partir da identificação de que 

desempenham determinado papel social e possuem padrões de comportamento dentro do sistema em 

análise. Estão neste caso vendedores, que estão vinculados a instituições diferentes, desempenham 

papel similar. Desta maneira, a noção de ator e sua conseqüente tipologia é dada pelo pesquisador a 

partir da análise dos componentes do sistema, seu papel e relacionamento e, por isso, não está ligada 

à noção de sujeito coletivo como grupamento autônomo que elabora sua própria identidade e se 

organiza coletivamente (SADER, 1988, 55). Trata-se, pois, de formalizar atores para modelagem do 

sistema a partir de uma pluralidade de sujeitos nos quais se identifica determinado papel. 

No presente estudo o critério de tipificação foi definido pela identificação de características 

específicas de troca de informação tecnológica e o estabelecimento de padrões de relacionamento 

entre os diferentes atores em um ambiente de inovação. A tipologia foi elaborada durante o trabalho de 

campo, e discutida com entrevistados, particularmente na etapa de validação, descrita no item 5.6. 

8.3.1 UNIDADES PRODUTIVAS 

É útil, particularmente, explicar a tipologia do ator unidade produtiva. Inicialmente não estava 

prevista por haver informações prévias de que existia grande uniformidade em MT na forma de acesso 

das propriedades rurais a informação tecnológica. Durante a pesquisa, entretanto, identificou-se a 

utilidade de caracterizar quatro grupos de unidades produtivas no que se refere a acesso à informação. 

Tipologias de unidades agrícolas devem ser feitas a partir dos critérios de interesse do estudo e 

geralmente remetem a formas de organização do trabalho, como familiar ou assalariado para, e.g., 

diferenciar a agricultura empresarial da familiar ou nível de capitalização (GONZÁLEZ; ROMÁN, 

2000). É possível estabelecer critérios relacionados a estruturas de produção, mão-de-obra emprega

da e origem, sistema de produção, área trabalhada, tamanho da propriedade, número de funcionários, 

faturamento, localização, tipo de empreendimento agrícola (individual ou societária, e.g.). 

Um exemplo útil de tipificação é apresentado por JAKUBASZKO (1992), que relata perfil do 

agricultor brasileiro elaborado pela Editora Abril no final dos anos 1980, quando emergiam três tipos:

 a) PRODUTOR RURAL, integrado com o campo, produção significativa, com grande conheci

mento empírico e prático de produção. Empenha-se em aumentar a produtividade, mas é 

cuidadoso na aceitação de novas tecnologias. 

b) EMPRESÁRIO RURAL, empreendedor, exigente, exímio negociante. Tem na agropecuária sua 

principal atividade econômica, mas mantém outros negócios. Acredita na tecnologia e domi
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na bem as técnicas de produção rural, utilizando racionalmente os diversos insumos. Conta 

com um administrador para gerenciar a propriedade, acompanha o mercado e sabe 

comercializar seus produtos. 

c) Produtor Alternativo: geralmente profissional liberal com atuação em centros urbanos. 

Bem remunerado, consumidor sofisticado. Possui pequena ou média propriedade rural, nor

malmente perto da cidade onde mora. É ávido por informações, quer aprender, conhecer e 

testar novos negócios no campo. 

No Quadro 11, apresentam-se critérios típicos identificados por ROESSING (2002) em revisão de 

literatura para caracterizar produtores em categorias. Nestes critérios não consta acesso à informação. 

QUADRO 11 – CRITÉRIOS PARA TIPIFICAÇÃO DE CATEGORIAS DE PRODUTORES

 CRITÉRIOS  EXPLICAÇÃO 

CONDIÇÕES NATURAIS: As condições naturais definem zonas de produção e 
altitude, clima, tipo de solo, etc condições de uso de tecnologia 

CONDIÇÕES TECNOLÓGICAS: Refere-se ao uso e intensidade do uso de tecnologia 
grau de mecanização, uso de sementes 
melhoradas, controle fitossanitário, 
controle de erosão etc. 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA Diz respeito ao percentual de participação do produ-
DO PRODUTO NA PROPRIEDADE to na renda da propriedade 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA Distância dos centros de abastecimento de insumos, 
das indústrias, do mercado de consumo 

INTEGRAÇÃO VERTICAL Participação nas atividades de industrialização e 
comercialização 

TAMANHO DA EXPLORAÇÃO Economia de escala 

ACESSO AO CRÉDITO Pode ser determinante para o tipo de tecnologia que 
se utiliza 

UTILIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO 

DE MÃO-DE-OBRA 

Existência de mão-de-obra familiar ou contratada, 
permanente ou temporária – influência nos custos 

TENÊNCIA E USO DA TERRA Terra própria ou arrendada, propriedade privada ou 
pública, individual ou coletiva 

DESTINO DA PRODUÇÃO 
Industrial ou consumo direto, mercado interno ou ex
portação 

UTILIZAÇÃO DE SEGURO 
Pode ser determinante para as decisões de produção e 
tipo de tecnologia empregada 

CAPACIDADE GERENCIAL Nível de conhecimento, Informação, Assistência técnica 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO Produtor individual, cooperativa, associação de pro
dutores 

Fonte: ROESSING, 2002, p.37. 
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Tradicionalmente, nos estudos relacionados a comunicação envolvendo práticas agrícolas, a 

tipologia é dada por critérios de adoção e uso de tecnologia, a partir do modelo clássico elaborado 

por ROGERS (1995, p.263-166), que propõe as seguintes categorias: 

a) Inovadores (com obsessão por inovações). 

b)Adotantes iniciais (geralmente líderes de opinião integrados ao sistema social e bem informados). 

c) Maioria inicial (que adota as novas idéias antes da média dos membros do sistema). 

d) Maioria tardia (céticos, que adotam tecnologia após testes dos outros membros do sistema). 

e) Retardatários (considerados tradicionais, os últimos a adotar em um sistema social; usam 

como referência suas práticas passadas). 

O modelo de ROGERS é baseado no uso ou não de tecnologia, na perspectiva de que o 

desenvolvimento rural corre quando inovações de maior eficiência produtiva são adotados pelos agri

cultores. Usuários da tipologia buscam, prioritariamente, motivar e persuadir os agricultores a adotar 

estas mudanças. A inovação é apresentada sem a interferência dos usuários, que a recebem pronta e 

são considerados tão mais avançados quanto sua capacidade de utilizá-la. 

A classificação sugere que quem utiliza rapidamente as informações tecnológicas ofertadas está 

numa escala hierárquica superior na comparação com quem chega por último – não importa se a 

tecnologia é adaptada ou não a suas necessidades. Esta tipologia, apesar de clássica, enfrenta forte 

resistência por parte de gerações mais recentes de pesquisadores e seu uso é discutido nos itens 2.2 e 

2.3 deste trabalho.

O interesse, aqui, é pelo fluxo que leva ao acesso ou não das informações, na perspectiva de 

que a qualidade da decisão está relacionada à qualidade e presença da informação. Parte-se do pres

suposto que a oferta de determinada informação não é necessariamente solução para os problemas do 

agricultor e que as percepções e interpretações da tecnologia para efeito de tomada de decisão devem 

ser consideradas a partir de vários níveis de análise que incluem características individuais, estratégias 

específicas, estrutura financeira e material, rotinas e também informações obtidas por monitoramento 

ambiental – mudanças, eventos, ameaças, oportunidades (MORESI, 2001). 

Por isso, houve necessidade de estabelecer uma tipologia com base no acesso à informação 

tecnológica, inclusive considerando as características do relacionamento que se estabelece entre os 

agentes de transferência e usuários. 
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Neste trabalho, os agricultores foram tipificados em quatro grupos particulares a partir da 

relação que mantém com o Sistema de Informação Tecnológica. 

a) Autônomos. 

b) Informados. 

c) Dependentes. 

d) Isolados. 

A tipologia é definida a partir do acesso de informação tecnológica já que o sistema tem como 

objetivo atender à demanda por informação dos usuários finais, os gestores de unidades produtivas. 

Ao mesmo tempo, exige a compreensão de que é um processo dinâmico em que os agricultores 

podem mudar de grupo ao longo do tempo ou possuir algumas características de outro grupo. Apesar 

das limitações, a tipologia facilita a compreensão do sistema e permite a definição de estratégias de 

ação diferenciadas. A seguir, descrevem-se os tipos identificados. 

8.3.1.1 AUTÔNOMOS 

A pesquisa identificou uma categoria de unidades produtiva que guarda grande independência 

das fontes e canais mais comuns de informação do sistema como vendedores e dias de campo, embo

ra deles não prescidam. São grandes produtores, com tradição de plantio no Estado e condomínios 

rurais. Estes últimos têm organização semelhante à cooperativa e reúnem grupos ao redor de 10 pro

dutores associados que dividem bens como maquinário, animais ou sementes, podem adquirir produ

tos, armazenar e vender em conjunto, por exemplo. 

Os gestores deste tipo de unidade produtiva possuem autonomia dos mecanismos tradicionais 

por buscarem informações tecnológicas diretamente nas fontes primárias e possuírem equipes técnicas 

altamente especializadas para manter acesso rápido e prioritário sobre tecnologia. Caracterizam-se 

por investir em sistemas de produção, produzir e até vender sementes, contratar consultores ad hoc, 

realizar adaptação de tecnologias com o uso de procedimentos metodológicos idênticos aos atores 

geradores. Mantêm-se informados sobre as tecnologias mais recentes no Brasil e no mundo, fazem 

testes e buscam incorporá-las rapidamente aos sistemas de produção se viáveis. 

Numericamente são insignificantes no sistema, não chegando a 1% do total. São relevantes, 

entretanto, por possuírem grandes áreas de produção, em diversas regiões e manter-se com níveis de 

179 



produtividade bastante acima da média. As fontes consultadas nas entrevistas de campo para este 

trabalho estimam que gerem até 20% da produção de soja de MT. Dão origem e referendam o imagi

nário da sociedade sobre a produção em Mato Grosso, pois os grupos e seus gestores são 

costumeiramente citados em reportagens de veículos de importância nacional como fontes de informa

ção sobre modernas práticas agrícolas e pelo destaque obtido na produção. 

Por sua importância econômica são prioridade para multinacionais, tanto de oferta de insumos 

como para processamento industrial da produção. Entre os exemplos deste tipo de unidade produtiva 

estão os grupos Maggi e Bom Futuro, Condomínio Marechal Rondon em Campo Novo do Parecis e 

empresas, famílias e produtores como Pollato, Balbinotti, Brunetta, Sachett, Piveta. Apesar de sua 

importância como referência na produção de soja em MT estes grupos e condomínios pouco transfe

rem informações tecnológicas junto a outras unidades produtivas de suas regiões, não atuando como 

disseminadores locais. Sua liderança no sistema é mais política, pois costumam se expor na defesa dos 

interesses dos agricultores. 

8.3.1.2 INFORMADOS 

Estima-se que entre 15% e 30% das unidades produtivas de Mato Grosso estejam na categoria 

informados. A principal característica deste grupo é a gestão da propriedade com base em informação 

tecnológica fornecida por profissionais contratados, que prestam serviços de maneira regular por meio de 

assistência técnica particular ou empresas de consultoria, muitas vezes residentes na propriedade. 

Uma característica do grupo de gestores informados é a permanente busca de novas e confiáveis 

informações por meio de publicações, internet, eventos de todos os tipos e treinamento de pessoal. 

Produtores rurais desta categoria costumam ser formadores de opinião em suas regiões e lideranças 

que estimulam o acesso à propriedade, cedem áreas para experiências com órgãos de pesquisa e têm 

interesse em dar apoio às instituições públicas. Eles buscam e disseminam informação localmente. A 

região típica deste tipo de produtor são as áreas de produção consolidadas, mas podem ser encontra

dos em todas as áreas do Estado, geralmente no papel de lideranças técnicas. 

8.3.1.3 DEPENDENTES 

A maioria das unidades produtivas está neste grupo, estimando-se ao redor de 60% dos pro

dutores de soja do Estado. Os gestores das unidades produtivas apenas eventualmente contratam 
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assistência técnica, para resolver situações específicas. Os gestores destas unidades produtivas costu

mam trocar informações com qualquer fonte que possa, de alguma maneira, ajudá-los a melhor o 

sistema de produção. Pelo excesso de fontes de informação com grande variedade de interesses e 

experiências, e, particularmente, pouca profundidade e precisão das informações que recebem, ten

dem a tomar decisão baseado em feeling e em experiências passadas. 

Costumam utilizar como referência vizinhos atualizados tecnicamente, mas fazem grande esfor

ço para obter qualquer tipo de informação, desde que não tenham que dispender contrapartida finan

ceira direta. Participam de visitas, dias de campo, podem acessar internet, adquirir revistas. A fonte de 

informação é predominantemente baseada no fluxo comercial, proporcionado por vendedores de 

agroquímicos e de sementes, o que os torna vulneráveis a informações tendenciosas. A perspectiva 

parece ser a sugerida por DAVENPORT; PRUSAK (1999, p.108) ao afirmarem que, na obtenção de 

conhecimento, raramente as pessoas buscam quem detém o conhecimento profundo, mas preferem 

quem possui conhecimento satisfatório e está por perto. 

Como resultado deste conjunto de características, os agricultores desta categoria tendem a 

possuir menor qualidade na ação sobre manejo na propriedade que autônomos e informados e são 

vulneráveis à argumentação. Exemplo da situação é dado por levantamento conduzido por ROESSING 

(2001) junto a agricultores de quatro regiões produtoras tradicionais de Mato Grosso (Diamantino, 

Sorriso, Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste) que indica que há necessidade de maior 

“penetração de conhecimentos tecnológicos”, falta de informações da Embrapa e excesso (grifo nos

so) de informações de vendedores de insumos e FMT, que possui interesse comercial na orientação 

aos agricultores. 

Uma característica deste grupo é considerar orientações a respeito do plantio de sementes e 

uso de agroquímicos como assistência técnica. Durante o trabalho de campo foi identificado que pode 

haver distorções em pesquisas que questionem o agricultor sobre possuir assistência técnica, já que 

orientações de vendedores são consideradas como tal. 

8.3.1.4 ISOLADOS 

Esta categoria foi estabelecida apesar de dúvidas de informantes sobre sua existência. Ao final, 

identificamos que um dos mitos comuns em Mato Grosso é que produtores de soja necessariamente 

obtém com facilidade atualização tecnológica. 
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Entrevistados deste trabalho com conhecimento das diferentes áreas de produção e, particu

larmente, a coleta de dados realizada com a técnica de grupo focal (ver procedimento descrito no item 

5.4 e relatório anexo) mostraram que parcela de unidades produtivas possui pouca ligação com fontes

qualificadas de informação tecnológica. Por não possuírem assistência técnica e informações sobre 

tecnologias adaptadas à região, assim como caracterização precisa das condições agronômicas na 

propriedade, possuem dificuldades em interpretar e adaptar informações tecnológicas e fazer ajustes 

básicos na produção. 

Gestores de unidades produtivas nesta categoria enfrentam dificuldades em conhecer tecnologia 

adaptada às suas condições, porque a tecnologia ou agentes de transferência não estão disponíveis na 

região em que estão instalados, geralmente áreas de abertura de produção, de pouco interesse para 

instituições de interesse privado e de difícil presença das instituições públicas. Assim, unidades produ

tivas do tipo isoladas têm fontes básicas limitadas a vendedores. Em geral, estão em regiões de frontei

ras de produção, no Norte do Estado, ou afastados dos núcleos tradicionais de produção. 

Agricultores deste grupo costumam ter iniciativa para correr riscos, tomar decisões baseadas 

em feeling e experiência anterior, muitos são do tipo desbravadores e agricultores de oportunidade, 

que investem na produção em decorrência de uma perspectiva de alto ganho. É possível estimar que 

sejam até 10% dos produtores do Estado de Mato Grosso. Este número aumenta ou se reduz em 

função da perspectiva de rendimento com a safra de soja. Os entrevistados julgam que o índice de 

sobrevivência das unidades produtivas isoladas é baixo, perfazendo um tipo de produtor por oportu

nidade, que deixa o negócio quando obtém prejuízo. O maior valor comercial de venda faz com que 

seja possível obter lucro mesmo defasado tecnologicamente. 

Estima-se que haja mobilidade do grupo de isolados para o grupo de dependentes quando 

agricultores passam a contar com melhor estrutura de informação na região em que atuam ou à medida 

em que se capitalizam e passam a ter melhores condições de criar suas próprias formas de acesso. 

8.3.2 INSTITUIÇÕES PRIVADAS 

O principal ator em todo o sistema é a Fundação Mato Grosso (FMT), instituição privada 

relevante. Sua principal caraterística é o fato de que, além de gerar informações tecnológicas, possui 

ampla e eficiente rede de transferência diretamente e via outros atores. A alta presença e capilaridade 
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no MT é baseada em fortes e variadas ligações pessoais e institucionais, particularmente via contratos 

e convênios. 

Criada e gerida por um grupo de produtores de semente de soja. Sua atuação como geradora 

de tecnologia está ligada originalmente ao desenvolvimento de cultivares em parceria com a Embrapa. 

Desde 2000 oferece sementes por meio de seu próprio banco de germoplasma, mantendo campos 

experimentais e grupos de pesquisa que geram novos produtos e informações sobre processos de 

produção. 

O suporte de seu trabalho está no recebimento royalties de produtores de sementes instituidores 

da FMT e patrocínios de empresas conveniadas como multinacionais de agroquímicos e empresas de 

máquinas e equipamentos, além de prefeituras e produtores associados. Para gerar informação 

tecnológica, faz parceria com instituições como Iapar, IAC, USP e Unesp. Seu trabalho reverte para o 

sistema por meio de informações de pesquisa, prestação de serviços de assistência técnica e venda de 

material genético para produtores de sementes. O foco principal, hoje, é na prestação de serviços e 

venda de material genético (sementes). 

A FMT possui visão estratégica da cadeia produtiva, agindo em várias frentes com objetivos 

específicos de obter ganho financeiro via avanço tecnológico pela venda de sementes produzidas pelos 

produtores multiplicadores filiados e oferta de pacotes tecnológicos completos, incluindo assistência téc

nica, o que garante controle do material genético, retroalimentação do campo e potencializando a venda 

dos produtos. O grande trunfo é a ligação com todos os atores por meio de mecanismos de transferência 

de informações, fortemente atrelada à comercialização de produtos e serviços, investindo no relaciona

mento com todos os tipos de parceiros, que garantem não apenas a realização de negócios, mas, particu

larmente, a obtenção de demandas do mercado tecnológico com muita agilidade. 

A FMT é formada por 23 produtores de sementes e mantém vínculo com empresas, aproxima

damente 3.000 produtores de grãos associados e prefeituras. Possui estimadas 70 áreas associadas 

para pesquisa. Seus dias de campo em 2001 reuniram 7.000 participantes em 14 cidades. Em 2003 

tinha mais de 200 funcionários, parceria com empresas de insumo agrícolas, 191 produtores associa

dos, 27 prefeituras conveniadas e 25 instituições parceiras. Realiza mais de cem eventos no ano entre 

dias de campo, palestras, seminários, congressos, exposições. A FMT conta com sede em 

Rondonópolis-MT, um centro de pesquisas em Cambe-PR e possui 48 campos experimentais em 

todo Estado mantidos em associação com empresas públicas, privadas e multinacionais. 
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A FMT treina técnicos, fornece informações e produtos para testes. Seu retorno financeiro é 

baseado na venda de sementes produzidas por seus multiplicadores. Mantém um sistema permanente 

de informação a vendedores e assistência técnica privada via treinamentos e orientações. As informa

ções, entretanto, são sempre utilizadas na perspectiva de dar a conhecer seus produtos. Seus eventos 

e produtos informativos contém aspectos do tipo de informação que poder-se-ia chamar educativa, 

mas utilizada para ganhar confiança e credibilidade como suporte a vendas. A FMT treina vendedores 

de empresas de produtos químicos e de sementes em sistemas de produção de soja, dando ênfase na 

distribuição de informação tecnológica relativa ao seu próprio portfólio. Também mantém ligação para 

geração e transferência de informações tecnológicas a partir de interesses comerciais no mercado de 

sementes e estabelecimento de parcerias e patrocínios de empresas de agroquímicos para comercialização 

de insumos. 

Tornou-se o grande ator do sistema na primeira metade da década de 1990, quando assumiu 

o papel o braço para transferência de informação tecnológica da Embrapa em MT. A partir deste 

momento não apenas forneceu recursos para dar agilidade ao processo de desenvolvimento tecnológico, 

como levou informações aos agricultores, produzindo sementes e fazendo eficiente retroalimentação 

para a pesquisa, o que agilizou o processo de definição de prioridades e de incorporação de novas 

tecnologias. 

A FMT foi ágil nos processos de ligação entre unidades produtivas e Embrapa, promovendo 

eventos, oferecendo variedades mais produtivas, fornecendo informações adaptadas, participando 

das decisões de pesquisa e mobilizando agricultores, representantes e pesquisadores em uma dinâmica 

de inovação. Sua eficiência fez com que a Embrapa deixasse a seu critério toda estratégia de distribui

ção de informação tecnológica no MT. Utilizando a base de geração de tecnologia da Embrapa, a 

FMT foi competente na transferência de informações sobre processos e de especificação, ganhando 

credibilidade e presença no sistema. CASSIANO; OLIVEIRA (2003) atribuem à parceria entre agri

cultores, por meio de instituições como a FMT e órgãos de pesquisa o fato de que entre 1993 e 2001, 

a área colhida no Estado aumentou 76,82%, a produção aumentou 199,78% e o rendimento de grãos 

(kg/ha) aumentou 24,28%. 

Com o rompimento da parceria com a Embrapa em 1997, a FMT perdeu o suporte principal 

de obtenção de material genético geração de informação tecnológica, mas investiu no mercado de 

sementes, acentuando a presença em todas as regiões produtoras importantes, assim como manteve, 
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por decisão judicial, acesso a cultivares geradas durante a parceria com a Embrapa. Desde então tem 

se estruturado para passar a gerar mais eficientemente informação tecnológica para o sistema como 

maneira de manter a posição conquistada. Para isso profissionalizou a área de comunicação, estabele

cendo instrumentos de planejamento, realizando parcerias com todos os tipos de organizações e in

vestindo no estabelecimento de ligações fortes com todos os atores. 

A FMT faz com que o agricultor não apenas adquira cultivares, mas pacotes tecnológicos que 

incluem serviços de assistência técnica baseados em uma rede credenciada de técnicos, estimados em 

mais de 100 profissionais. Também oferece outros insumos necessários à condução da lavoura, tais 

como agroquímicos, fertilizantes, financiamento e garantia de compra do produto envolvendo as mais 

diversas empresas do mercado agrícola, aumentando a eficiência, mas também o custo do sistema 

como um todo. A FMT mantém programas que vinculam a oferta de sementes à assistência técnica 

prestada por rede de consultores técnicos associados. 

A perspectiva é a oferta de informações baseadas em interesses comerciais, limitando sua 

atuação a parceiros e clientes. Esta é uma mudança de posicionamento significativa, decorrente do 

rompimento com a Embrapa. Até então, a FMT mantinha posição de agente de caráter social, com 

postura de incentivar a produção de soja no MT. Com o rompimento, assumiu características de ação 

estritamente comerciais, ampliou a rede de relacionamentos, aperfeiçoou o sistema de contato com 

agricultores, quantidade e qualidade dos dias de campo, editando publicações, criando uma rede de 

agentes em contato permanente com agricultores e entidades e lideranças. Sua presença se fortaleceu, 

apesar de ter perdido, na percepção de outros atores, o que poderia se chamar de “caráter social”. 

8.3.3 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

Epamig, Iapar, IAC, além de universidades como UFV são exemplos de instituições públicas 

que fornecem informações primárias para o sistema. A principal é a Embrapa, que atua por meio de 

suas unidades descentralizadas. 

A função original das instituições públicas é gerar e transferir informação primária colocada à 

disposição de todo o sistema, mas participam do mercado comercial de sementes ofertando varieda

des que permitam aumentar a produtividade e oferecer características desejáveis pelos agricultores 

como aumento de produtividade, resistência específica a pragas e doenças, ou adaptação a determi
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nadas condições de clima e solo. Assim, sua função é dupla: informação primária sobre processos e 

oferta de produtos tecnológicos. 

A Embrapa é centro de um grande e complexo sistema de informação distribuído por todo País 

onde pesquisadores, técnicos e instituições trocam informações permanentemente a respeito de ques

tões relacionadas à soja, particularmente por meio de mecanismos típicos da ciência, mas também por 

contato pessoal. Por sua tradição, corpo técnico, atuação pública, e devido ao fato de ser a principal 

empresa de pesquisa de soja do País a Embrapa possui liderança nos processos de geração de infor

mação primária disponibilizada ao sistema. A geração de informação sobre soja é centralizada em 

Londrina, Paraná e a presença de uma estrutura física e humana da Embrapa em MT é pequena e 

relativamente recente, já que durante a década de 1990 suas ações de transferência de informações 

tecnológicas foram exercidas pela Fundação Mato Grosso. 

As ações específicas para o MT estão baseadas no desenvolvimento de materiais genéticos a 

serem ofertados no mercado de tecnologia. As ações de transferência de tecnologia do tipo de pro

cessos são limitadas pela falta de estrutura no Estado, contando com parcerias de instituições locais. 

Para comercialização de sementes e transferência de informações, a Embrapa conta com a 

parceria da Fundação Centro-Oeste, criada por produtores de sementes e agricultores em outubro de 

2001 especialmente para dar suporte às ações da Empresa e continuidade ao papel anteriormente 

desempenhado pela Fundação Mato Grosso. Originalmente, daria suporte à pesquisa, particularmente 

em melhoramento genético de variedades e manejo na propriedade, com transferência das informa

ções a partir enfoque educativo e comercial. 

Esta estratégia não foi viabilizada e, durante os dois anos de pesquisa de campo, a FCO não foi 

identificada como ator relevante, por limitar-se a atuar como agente de repasse de informações de 

especificação a vendedores de sementes. Isto faz com que o principal transferidor de informações das 

instituições públicas seja a rede de multiplicadores e vendedores de sementes nas principais regiões 

produtoras de grãos, que pagam royalties para cada cultivar licenciada. Com a deficiência de meca

nismos de ligação da FCO, não apenas a oferta de informação educativa das instituições públicas aos 

usuários foi prejudicada como também o próprio retroalimentação do campo aos agentes de geração 

foi limitado em relação à perspectiva inicial. 

A parceria com a Fundação Centro-Oeste não manteve a qualidade no fluxo de informação e 

no suporte à pesquisa da Embrapa. A FCO utiliza a parceria da Embrapa para obtenção de material 
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genético para multiplicação e venda, não possuindo canais de orientação ao agricultor e mesmo a 

retroalimentação tem se mostrado insuficiente para subsidiar a pesquisa. Com isso, a Embrapa possui 

poucas ligações com distribuidores e usuários da informação, se ressente de sistema consolidado de 

avaliação do uso de tecnologia ou de processos de avaliação de demandas tecnológicas. Há iniciativas 

individuais não significativas no âmbito do sistema, baseadas em apoio obtido em regiões de produção 

e atividades pontuais como palestras, participação em eventos e reuniões. Os agentes da Embrapa 

tendem a atender sem estimular, por insuficiência de estrutura, a busca por informações. 

A Embrapa é a principal fonte de informação original do sistema ao fornecer resultados de 

pesquisa tanto sobre processos produtivos como cultivares. Seus resultados sobre processos produ

tivos são utilizados por outros atores, inclusive concorrentes comerciais, embora isto seja pouco per

cebido pelos usuários finais da informação já que vendedores, assistência técnica e produtores de 

semente costumam omitir fontes de informação tecnológica. 

Por sua tradição no Estado e capacidade de gerar informações, a Embrapa ganhou respeito 

dos agricultores, mas é identificada como estando afastada e não contribuindo em anos recentes para 

a produção de soja no Estado. O principal fator para isto foi o rompimento com a FMT. Com a 

parceria da FMT, a Embrapa possuía um forte mecanismo de ligação com o sistema oferecendo 

informação tecnológica e obtendo retroalimentação dos resultados de pesquisa, o que garantia visibi

lidade, independente da distância geográfica. A FMT transferia informações da Embrapa e, por inte

resse estratégico da FMT, sua presença era continuamente explicitada. 

Com o rompimento, a Embrapa mantém-se presente pela divulgação de produtos tecnológicos 

elaborados ainda durante a parceria e geralmente explicitados na informação do tipo especificação e 

pelas ações de comercialização dos novos produtos. A Empresa ficou sem estrutura de transferência 

de informação educativa no Estado, atendendo a demandas pontuais de palestras e participação em 

eventos. 

Em que pese a manutenção da capacidade de geração de informação tecnológica, não tem 

sido eficiente na transferência de tecnologias pela falta de ligações eficientes com usuários que forne

çam retroalimentação sobre demandas e distribuam informação. As informações sobre demandas de 

tecnologia transmitidas pelas assistências técnica pública e privada e revendas de sementes são bas

tante limitadas. A presença das instituições públicas é garantida pelo fornecimento de informação pri

mária por meio de publicações científicas e especializadas, Internet, em eventos que em geral atingem 
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técnicos, produtores autônomos e informados que garantem subsídios para melhoria do desempenho 

do sistema. O contato, entretanto, é restrito. 

A Embrapa possui representação de suas unidades descentralizadas no Estado, feita por uma 

Unidade de Execução de Pesquisa, a UEP-MT, criada em 2001, com o objetivo de coordenar a 

execução e apoio à realização de atividades científicas e transferência de tecnologia, integrando cen

tros de pesquisa distribuídos pelo Brasil. Entretanto, a efetivação dos objetivos é prejudicada por 

fatores como falta de recursos, apoio institucional à gestão local e entraves administrativos. 

Instituições públicas não possuem estrutura e capacidade de coordenação e desenvolvimento 

de ações, mantendo atuação dispersa e não-integrativa. A ação dos centros de pesquisa da Embrapa 

no Estado, particularmente em pesquisas para melhoramento genético é competitiva. A equipe técnica 

no Estado é integrada por nove pesquisadores, distribuídos em três cidades (Cuiabá, Primavera do 

Leste e Rondonópolis) e não possui estrutura (física, financeira e humana) para transferir informação, 

embora haja esforço para manter presença no Estado, particularmente nas áreas menos assistidas. 

A ênfase no processo de distribuição informação é de natureza educativa, buscando orientar o 

agricultor sobre como gerir melhor os fatores de produção, inclusive em aspectos ecológicos. O po

tencial desta opção, entretanto, não é viabilizado pela ausência de mecanismos de ligação. 

Apesar de reduzida presença física e institucional e poucas ligações no sistema, a Embrapa 

permanece a principal fonte de informação primária. A instituição organiza eventos científicos e produz 

publicações que sintetizam as principais informações tecnológicas e interessam técnicos de todos os 

atores do sistema. São exemplos relatos de pesquisa, boletins técnicos, sistemas de internet, congres

sos e outros fóruns de discussões científicas. As informações geradas pela Embrapa ou por mecanis

mos que coordena são rapidamente apropriadas pelo sistema. Técnicos, vendedores e pesquisadores 

de outras instituições a absorvem, reprocessam e distribuem, em geral com interesses comerciais. A 

informação gerada segue fragmentada, diluída em rede muito grande de pessoas, instituições e atores 

sem compromisso com a origem. 

8.3.4 ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRIVADA 

A característica principal do ator assistência técnica privada é fornecer informação tecnológica 

às unidades produtivas de forma remunerada. Agentes típicos são técnicos residentes nas proprieda

des rurais, consultores, escritórios de assistência técnica. A  assistência técnica privada atua regular
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mente nas unidades produtivas do tipo informadas. Seus agentes em geral têm acesso a informações 

via internet e publicações técnicas, participam de cursos e treinamentos na região onde estão instala

dos. Realizam esforço para atualização permanente a respeito de inovações tecnológicas, assim como 

para obter conhecimento sobre práticas agrícolas. 

A falta de recursos, agravada pelo distanciamento de atores geradores de informação 

tecnológica, pode impedir de serem mais bem sucedidos na busca de informação para transferir aos 

agricultores. Apesar da relevância no sistema, são menos presentes do que o potencial sugere. Entre 

os motivos estaria o que alguns entrevistados supõem ser baixa confiança. São prejudicados pela 

tradição, por gestores de propriedades, de não-pagamento por informação tecnológica. Este fator é 

resultado particularmente da oferta gratuita de informação circulante por atores vendedores, que ofe

recem informação adaptada na perspectiva de venda de produtos. 

Independente do conhecimento que possuem, os agentes de assistência técnica demandam infor

mações específicas sobre a região de atuação e esta nem sempre está disponível, particularmente nas 

regiões consideradas de fronteira. Um dos grupos de agentes pertencentes a esta categoria são os que 

atuam com projetos de financiamento do Banco do Brasil. São agrônomos e escritórios que elaboram 

projetos e dão assistência técnica às unidades produtivas que recebem financiamento bancário. Embora 

os financiamentos exijam esta assistência, na prática não fica demonstrada atuação efetiva no sistema, 

situação admitida inclusive pelos entrevistados vinculados ao Banco do Brasil. 

8.3.5 VENDEDORES 

Os vendedores possuem como referência escritórios instalados em todas as regiões produto

ras, mas atuam principalmente em visitas às propriedades. São representantes de três grupos de ato

res: 1) corporações como Monsanto, Basf, Bayer e Dow, Syngenta, que oferecem produtos fungicidas, 

herbicidas, adubos, defensivos e sementes 2) instituições públicas e 3) instituições privadas, ambas 

disponibilizando sementes. Sua presença é medular no sistema, pela capilaridade, quantidade de agen

tes, regular no contato e por fornecer a gestores de unidades agrícolas de todos os tipos, informações 

tecnológicas, não apenas sobre os produtos que vendem, mas relacionadas a todos os processos 

produtivos da lavoura. 

Gestores de unidades produtivas utilizam vendedores como ator de transferência para conhe

cer alternativas, tendências e novidades no plantio em soja. Os vendedores, geralmente agrônomos, 
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possuem alta mobilidade estando presentes em todas as regiões, visitando propriedades com regulari

dade. Em algumas propriedades, placas proibem a entrada de vendedores, assim como produtores 

rurais informam que recebem até seis vendedores em um único dia. 

O conhecimento que possuem sobre mercado, sistemas de plantio, os processos de produção 

e novidades tecnológicas são relevantes para ganho de confiança e realização de negócios. Seu tipo de 

trabalho, entretanto, faz com que distribuam informação superficial e fragmentada sobre os processos 

de produção. Possuem forte vínculo com agricultores ao estabelecer laços comerciais e de confiança, 

fornecendo informações sobre produtos, propriedades que visitaram, novidades tecnológicas. Mesmo 

que adaptem a informação a interesses e características de cada produtor, não a fornecem com um 

grau de precisão e clareza suficiente em virtude do contato superficial que se estabelece. A troca de 

informação dá-se essencialmente de modo informal, em conversas e negociações de venda. Cabe ao 

agente da unidade produtiva interpretar as informações, considerando, inclusive, sua confiança no 

vendedor. 

Vendedores atuam vinculados a um ou grupo de empresas fornecedoras. Os informantes deste 

trabalho sugerem que são mais eficientes na transferência de informações relacionadas a sementes do 

que de agroquímicos. Isto ocorre, particularmente, porque sementes possuem normas técnicas rígidas 

e de mais fácil acesso do que agroquímicos, cujos opções são maiores e menos verificáveis os resulta

dos. Os vendedores, em geral, executam serviços de pós-venda, ajudando o agricultor a utilizar o 

produto comercializado. 

O nível de informação dos vendedores é variável, existindo os altamente informados, mas 

também os que possuem conhecimento apenas superficial de informações tecnológicas. As principais 

fontes de informação são as empresas de agroquímicos em que atuam, que os mantém informados 

sobre novidades tecnológicas por meio de treinamentos periódicos. Também recebem informações 

tecnológicas e treinamento e orientação da FMT, que mantém estratégia específica para treinar vende

dores de qualquer empresa com foco nos produtos que a própria FMT oferece ao mercado, o que lhe 

garante vantagem competitiva. 

Com sua forte presença no sistema e sendo, muitas vezes, o principal ou único referencial de 

informação tecnológica nas unidades produtivas, este ator tende a induzir o desperdício no uso de 

insumos, particularmente por produtores isolados e dependentes, aumentando o custo de produção. 
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8.3.6 CORPORAÇÕES 

Geram informações tecnológicas relacionadas a produtos que comercializam. São empresas 

privadas, particularmente multinacionais, que atuam vendas de sementes e/ou agroquímicos. Uma das 

estratégias do segmento de insumos é o fornecimento de pacotes tecnológicos completos, reunindo 

sementes e agroquímicos facilitados por financiamento próprio. 

Estão presentes no SIT da Soja em Mato Grosso multinacionais que possuem participação 

específica no âmbito deste estudo por limitarem sua atuação a vendas de agroquímicos. São os casos 

de Syngenta, Rhoune Poulenc, Bayer, Hoechst e grupos como Cargill, ADM, Drayfons e Bunge e 

Born que adquiriram empresas de fertilizantes, defensivos e inseticidas e fornecem financiamento para 

aquisição de agroquímicos (RIBEIRO, 2003). 

A Monsanto é a corporação mais relevante do sistema, atuando com sementes e agroquímicos. 

Ela determinou sua posição no sistema ao adquirir, no final de 1997, o banco de germoplasma de soja 

da empresa paranaense FT Sementes e a Hatã Genética, criando a Monsoy, divisão de sementes 

especializada em genética agrícola. A FT Sementes possuía tradição no sistema com a variedade 

Cristalina, que foi líder em adoção em todo o Centro-Oeste. A Monsanto adquiriu a FT Sementes 

numa estratégia para ganhar mercado, a partir do potencial sugerido pela LPC. 

A Monsanto atua com geração de informações tecnológicas e as transfere por meio de suas 

próprias redes de produtores de sementes e vendedores. Sua ação é estritamente comercial, forne

cendo insumos e de informações de Especificação sobre os produtos. 

A Monsanto não se caracteriza por gerar informações sobre processos produtivos ou aspectos 

tecnológicos como fitopatologia de manejo ou adaptação de cultivares. Seu fluxo de informação 

tecnológica é fortemente baseado em uma rede de vendedores de agroquímicos e sementes próprias e 

em assistência pós-venda ao agricultor. Atua no sistema municiando rede de vendedores de informa

ções que o capacitem para venda realiza pesquisas de mercado e fornece pacotes de comercialização. 

A Monsanto é o grupo com maior potencial comercial de crescimento no MT, particularmente 

diante da perspectiva de liberação dos produtos transgênicos, que induziriam o agricultor a comprar 

seu produto Roundap Ready caso optem por esta tecnologia. A Monsanto domina o desenvolvimento 

de OGM em soja e está estabelecendo parcerias com outras instituições, como FMT e Embrapa. Em 

2003 a Monsanto inaugurou estação de pesquisa específica para melhoramento genético na cidade de 
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Sorriso, cidade pólo de uma região consolidada na produção de soja com alta produtividade. A esta

ção foi criada para gerar variedades específicas para o Cerrado, não apenas de soja, mas também 

algodão, milho e sorgo. 

8.3.7 Produtores de Sementes

A avaliação, pelo gestor da unidade produtiva, sobre as melhores opções no planejamento da 

safra exige variado tipo de informação tecnológica, referente à época de plantio, resistência a pragas e 

doenças, utilização no processo de produção. No setor produtivo da soja, a maior parte das inova

ções ocorre no campo das sementes pelo desenvolvimento de novas variedades com o objetivo de 

aumentar a produtividade e introduzir características genéticas que as adaptem a solo e clima ou a 

tornem resistentes a pragas e doenças. A semente é o principal vetor de transmissão de tecnologia. Sua 

aquisição implica uma série de procedimentos de natureza técnica, expostos na informação de 

especificação e também em procedimentos de manejo que ajudam a elevar continuamente a qualidade 

do plantio. 

O produtor de sementes subsidia o agricultor sobre comportamento de cultivares, incluindo 

nos pacotes tecnológicos orientações de manejo, preparo do solo, controle de pragas e doenças, 

rotação de culturas, controle biológico. Os produtores de sementes seguem normas e padrões espe

cíficos de produção e oferecem garantias de germinação mínima, pureza genética e física, assistência 

técnica e pós-venda. Têm vínculo direto com cerca de 90% dos vendedores de semente de soja do 

Estado, e ainda atuam com algodão, arroz, feijão, milho, forrageiras de verão e sorgo. 

Produtores de sementes administram, para os geradores de tecnologia, a reprodução de semen

tes básicas e comercialização junto às unidades produtivas, pagando royalties e fornecendo retroalimentação 

sobre demandas e uso das variedades. A comercialização é feita diretamente ou por meio de vendedores. 

Para manter competitividade, fazem alto investimento em tecnologia, processos gerenciais e produtivos, 

obtidos inclusive em outros países, como mostram CASSIANO; OLIVEIRA (2003) e contam com o 

apoio de instituições a eles vinculadas como a Aprosmat, que estabelece padrões de qualidade e normas 

para a produção. AAprosmat reúne 69 produtores de sementes e fornece assistência técnica aos produ

tores associados (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SEMENTES, 2002, p.22-

26), orienta sobre portarias, normas, leis e políticas relacionadas à produção de sementes e apóia tecni

camente os produtores de sementes associados com uma equipe de 110 técnicos. 
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Produtores de sementes geralmente tem origem e mantém unidades produtivas do tipo autôno

mos ou informados que firmaram contratos com Fundação Centro-Oeste, Fundação Mato Grosso ou 

Monsanto e mantém estrutura de repasse de informações de especificação sobre os materiais genéti

cos que geram para produtores de sementes. Após a LPC, os produtores de semente ampliaram a 

incorporação de avanços tecnológicos e diversificaram a oferta de produtos e informações. Hoje 

formam importante núcleo inovativo, pois integram o processo de criação de novas variedades, fazem 

transferência de informação tecnológica às vezes executando parte do papel de geradores, ao testa

rem novos produtos. 

As revendas de sementes fortaleceram-se como mecanismo de ligação entre geradores e usu

ários de informação tecnológica ao longo da década de 90, quando produtores de sementes criam a 

FMT e passaram a oferecer serviços de assistência técnica e realizar dias de campo atendendo a 

demanda de agricultores. 

A principal função dos produtores de sementes, no SIT, é distribuição de informação de 

especificação sobre os produtos que geram. A informação de especificação ajuda o agricultor a plane

jar o uso de tecnologia e a presença de vendedores dá suporte de informação adaptada para gestão, 

particularmente nas unidades produtivas do tipo informadas e dependentes. Os produtores de semente 

também atuam na orientação de agricultores sobre procedimentos específicos relativos aos produtos 

que comercializam, característica típica de informação adaptada. 

Produtores de sementes estimulam o mito da semente “milagrosa”, sugerindo que a semente é 

o principal fator de produção, não dando ênfase aos demais fatores de produção, inclusive porque 

teriam dificuldade em dar suporte aos interesses dos agricultores muitas vezes gerando atritos sobre 

responsabilidade por eventuais dificuldades ou baixa produtividade (PEIXOTO, 2001, p.33). 

8.3.8 ORGANIZAÇÕES COM POUCA PRESENÇA DO SISTEMA 

Assistência técnica pública, sistema de crédito do Banco do Brasil, Senar, Fundação Rio Ver

de e veículos de comunicação de massa, apesar da previsão inicial deste trabalho não foram identifica

dos como tendo papel relevante no SIT da Soja em MT. Da mesma maneira, a Fundação Centro-

Oeste não foi classificada como instituição privada, mas incluída no ator produtor de semente. 

A seguir, uma descrição destes atores e os motivos de sua não inclusão da modelagem do 

sistema. 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA PÚBLICA: A Empaer-MT é a agência pública responsável pela realização 

de pesquisa e extensão rural em Mato Grosso. Atua com 128 escritórios em 139 municípios do Estado 

e desempenhou papel relevante no Sistema de Informação Tecnológica até meados da década de 80, 

quando saiu do sistema. Como exposto no Capítulo 3, a maior parte das instituições de extensão rural 

reduziu e redirecionou suas atividades na década de 1990, o que ocorreu também com a Empaer-MT. 

Hoje tem como público alvo assentados, mulheres, agricultores familiares e jovens. 

A assistência técnica é considerada desnecessária pelo poder público, face à qualificação do 

sistema de informação da cadeia produtiva da soja. Sua presença, entretanto, é reclamada por agricul

tores dependentes e isolados. Os agricultores destas categorias têm menor acesso à informação e 

dificuldades de lidar com as disponíveis, ficando sujeitos à comerciantes de produtos como sementes 

e agroquímicos. O principal motivo, entretanto, é a natureza deste tipo de serviço, que seria gratuito. A 

ausência de assistência técnica pública determina a falta de informação independente e orientação 

sobre mecanismos mais eficientes e equilibrados de oferta de informação já que instituições públicas 

atualmente não têm meios de supri-la. 

SISTEMA DE CRÉDITO RURAL DO BANCO DO BRASIL: O Banco do Brasil mantém programa de 

financiamento que atende a maioria dos produtores de soja de Mato Grosso. O financiamento inclui a 

exigência de que o gestor da unidade produtiva elabore projeto de produção e mantenha acompanha

mento por parte de técnicos credenciados pelo próprio banco mediante o pagamento de um percentual 

do financiamento que chega a 2%. 

Este modelo, embora sugira eficiência, não garante relevância de presença no sistema. Agricul

tores entram em acordo com agentes credenciados para pagar valores menores e não utilizar a assis

tência técnica. O Banco não tem programas de treinamento, orientação e retroalimentação aos seus 

técnicos. Quando a assistência se mantém, agricultores sugerem que o trabalho é ineficiente. Entrevis

tados para este trabalho pertencentes ao banco confirmam o obtido por outras fontes de que o modelo 

é inadequado e informam que está em estudos a extinção da exigência. 

FUNDAÇÃO RIO VERDE: Entidade criada na cidade de Lucas do Rio Verde, sem vínculos 

institucionais originais com instituição geradora de tecnologia e sem fins lucrativos. Fundada em 1992, 

parou as atividades durante cinco anos e retornou em 2000. Seu ressurgimento está relacionado à 

deficiência em investimentos públicos, particularmente da Embrapa, em pesquisas da região (PIVETTA, 

2003, p.8). Atua no suporte ao desenvolvimento e demonstração de tecnologias, fornecendo técnicos 
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e área para pesquisa e avaliação de variedades e técnicas de plantio por outras instituições. Os recur

sos são oriundos de empresas parceiras, produtores rurais associados e prefeitura local. Faz ensaios 

comparativos e opções de manejo da produção com a proposta de oferecer dados confiáveis e neu

tros. O modelo é útil como estratégia de validação e disseminação de tecnologia, particularmente por 

meio de visitas e dias de campo. A Fundação Rio Verde é um modelo alternativo à FMT, mas seu 

impacto efetivo é por demais regional para garantir presença no sistema. Ao mesmo tempo, enfrenta 

dificuldades de sustentação devido à necessidade de manutenção com recursos de produtores. 

VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: A importância dos veículos de comunicação de massa 

está relacionada ao papel de orientação e de educação do agricultor, fornecendo informações de 

maneira independente na perspectiva de ajudá-lo a tomar suas próprias decisões, mas não possuem 

relevância como fonte de informação tecnológica. Programas de TV (como Globo Rural), emissoras 

(como Canal Rural), rádios e jornais são por demais abrangentes, embora possuam a capacidade de 

gerar informação sobre aspectos do ambiente comercial, tecnológico e de políticas públicas, chaman

do a atenção para questões que devem merecer atenção nas unidades produtivas, ou, em algumas 

circunstâncias específicas, para temas como riscos de doenças ou problemas de escoamento e preços. 

Pelo alto nível de exigência tecnológica das unidades produtivas, não têm capacidade de efetivamente 

apoiar o agricultor. 

Algumas publicações especializadas como a revista Produtor Rural, editada pela Federação 

da Agricultura de MT, possuem boa qualidade editorial e boa circulação, mas não mantém regularida

de na oferta informações tecnológicas sobre soja. As edições, em geral mensais, tratam de ampla 

variedade de temas de várias culturas. 

Na imprensa não-especializada, os temas recorrentes são o sucesso do Estado na produção, trans

formações nas áreas de produção e seu impacto regional, escoamento, competitividade. Os agricultores 

utilizados como referência são os da categoria de Autônomos, que não representam a grande maioria dos 

produtores do Estado. A imprensa valoriza “casos” de sucesso, boa produção e produtividade. 

FUNDAÇÃO CENTRO-OESTE: Criada para ser um ator de transferência de tecnologia entre a 

Embrapa, sediada em Londrina-PR e o Mato Grosso, a FCO mantém poucos mecanismos de infor

mação e ligação com agricultores, ficando limitada à venda de sementes e distribuição de informação 

de especificação. O antigo papel desempenhado pela FMT de retroalimentação amplo do sistema 

passou a ser limitado ao retorno de informações sobre venda de produtos. Também não tem utilizado 
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a equipe da Embrapa para estabelecer ligações mais fortes com agricultores, atuando basicamente na 

perspectiva de venda direta. Seus recursos são reduzidos, não conseguindo incrementar e acompa

nhar o aporte financeiro exigido pela pesquisa e a agilidade comercial necessária. 

8.4 CANAIS DE INFORMAÇÃO 

O fluxo de informação é, em grande medida, afetado pela estrutura física. A principal maneira 

de informação fluir pelo sistema é o contato pessoal, com troca de informações e orientações entre 

diferentes agentes. Locais-pólo com áreas de teste, eventos e centros urbanos facilitam o fluxo de 

informação pela possibilidade de estabelecerem contato pessoal entre agentes de distribuição e usuá

rios da informação. 

Testes locais são um referencial para seleção de variedades e orientação de procedimentos a 

agricultores. Por isso todos os atores buscam utilizar área de pesquisa e demonstração de experimen

tos visando expor e convencer agricultores sobre o uso de técnicas e de produtos. 

SOUSA (1993) classifica a transferência de informações científicas em formais, como livros, 

artigos, revistas científicas, resumos, boletins ou informais, que envolve conversas face-a-face em 

visitas, correspondência e atendimentos. Na cadeia produtiva da soja em Mato Grosso, o fluxo de 

informação tecnológica é realizado de maneira formal apenas até alcançar os principais transferidores, 

quando os contatos pessoais tornam-se majoritários e fundamentais para o fluxo de informação. Eles 

ocorrem em revendas de sementes e outros insumos, nas unidades produtivas, comunidades, vizinhan

ça e eventos como feiras e exposições. 

As empresas geradoras utilizam meios formais e informais de transferir informação para os 

distribuidores como palestras, congressos, visitas e em relatos de pesquisa, como boletins técnicos. Já 

o contato dos distribuidores de informação com usuários da tecnologia é, na maior parte, feito por 

contato pessoal de vendedores, mas também de assistência técnica privada. A mídia não faz parte das 

estratégias comuns de transferência de informação, estando mais relacionada à promoção institucional 

dos agentes. 

O contato intra-pares entre cientistas e deles com técnicos costuma ser mediado por linguagem 

escrita e eventos técnicos. A interação de distribuidores de informação com gestores de unidades 

produtivas é basicamente feita por linguagem oral. A grande amplitude geográfica do Estado faz, assim, 
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que o número de agentes de transferência, particularmente vendedores, interfira fundamentalmente na 

obtenção de informação tecnológica nas unidades produtivas. Instituições públicas, pela limitação de 

equipe no estado, tendem a reduzir o acesso a agricultores, inclusive sua capacidade de receber e 

interpretar demandas tecnológicas. 

Pesquisadores e agentes de instituições públicas cada vez menos mantém contato direto com 

gestores de unidades produtivas enquanto instituições privadas utilizam o contato pessoal a partir de 

sua grande rede de agentes como forma de obter confiança e, principalmente, identificar demandas 

tecnológicas. 

Internet, publicações especializadas, veículos de comunicação de massa e literatura possuem 

potencial limitado no sistema, particularmente junto aos usuários de informação, embora úteis para agen

tes de transferência. A FMT, principal instituição privada no sistema, e ator mais eficiente na criação de 

ligações com o agricultor mantém página na internet desatualizada e admite que não é prioridade. Publi

cações da Embrapa contendo informações técnicas sobre plantio costumam ser acessadas por pesquisa

dores, técnicos e grupos de agricultores, particularmente informados e autônomos. 

A seguir, apresentamos os principais instrumentos de comunicação identificados no Sistema de 

Informação Tecnológica da cadeia produtiva da soja em Mato Grosso, a partir da pesquisa de campo. 

a) NOVAS MÍDIAS: O potencial futuro de uso de instrumentos como CD-Roms e Internet é 

grande. Boa parte dos produtores ainda não têm acesso a novidades tecnológicas que po

deriam dar suporte ao sistema de informação. O ator mais eficiente no uso deste instrumento 

são as instituições públicas. A Embrapa, principalmente, disponibiliza acesso a pesquisas, 

inclusive por sistema de alerta e também CD-Roms com informações sobre manejo de 

pragas e doenças, manejo de solos e adubação, épocas de plantio e variedades. Estas 

informações subsidiam técnicos e agricultores do tipo informados e autônomos, mas o al

cance ainda não é grande. Instituições privadas priorizam contato pessoal, não possuindo 

oferta de informação via mídias alternativas. Uma das possibilidades é o uso de canais seg

mentados como TV a cabo para transmissão de informações, particularmente por institui

ções públicas. Esta oferta existe, mas é irregular e ineficiente no sistema. QUIRINO; 

GARAGORRY; SOUSA (2002) em pesquisa junto a agricultores de todos os tipos no 

Centro-Oeste identificam que a disponibilidade de computadores ainda é baixa, alcançando 

19,9% dos entrevistados. 
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b) DIAS DE CAMPO: dias de campo são um tipo de evento tratado como principal foco nas 

estratégias de comunicação dos diferentes atores geradores e distribuidores. Eles servem 

para dar informações básicas aos agricultores, atuando mais como indutores do fluxo de 

informação. Sua principal vantagem é o estabelecimento de contato pessoal com agentes 

interessados na produção de soja (vendedores, técnicos, políticos, pesquisadores). A limita

ção de tempo, entretanto (geralmente uma manhã), faz com que estes contatos sejam super

ficiais. Quando produzidos por instituições privadas, costumam reunir também corporações, 

vendedores e produtores de sementes associados, tornando-se um evento eminentemente 

comercial, assim como o enfoque da oferta de informações. Instituições privadas têm reali

zado maior número de eventos, com maior presença de público e fortes programas de infor

mação, não apenas pela estrutura financeira disponível, mas também por elaboração de 

programas pedagógicos de exposição. Instituições públicas utilizam dias de campo, mas de 

maneira ineficiente pela pouca estrutura disponível. Isto faz com que o número de eventos 

seja reduzido e limitado por eventuais parcerias com outras instituições públicas locais. 

c) VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: não são utilizados como estratégia por agentes gera

dores de tecnologia e não há indicação de que possam ser eficientes nas condições atuais. 

Não foi identificado pelos entrevistados nenhum programa de rádio ou TV, revista ou jornal 

que seja eficiente ao transmitir informação tecnológica, com possível exceção de revistas 

institucionais de corporações e outras empresas de venda de insumos, que atingem a um 

público de assistência técnica. A crença de que veículos de comunicação de massa possam 

aumentar o conhecimento nas unidades produtivas sobre práticas agrícolas eficientes 

(BRAGA, 1986, p.80) não encontra amparo na realidade da produção de soja em MT. 

QUIRINO; GARAGORRY; SOUSA (2002) identificaram que a visão global do mundo 

está se sobrepondo à visão local e que as fontes de informação de temas mais amplos, como 

o Jornal Nacional são os que despertam maior interesse nos agricultores. “As revistas, 

particularmente as especializadas, podem complementar os outros meios de informação so

bre assuntos de interesse geral, principalmente os conjunturais” QUIRINO; GARAGORRY 

; SOUSA (2002, p.30). Agricultores de soja exigem um nível detalhado de informação, que 

se relacione especificamente à suas condições de produção. Os meios de comunicação de 

massa tradicionais (rádio, TV, jornais, revistas) possuem características que dificultam o 

fornecimento de informação especializada e adaptada à cada unidade produtiva, embora 

possam despertar a atenção para a existência de determinadas informações tecnológicas e 

conceitos gerais de seu uso. Revistas especializadas parecem ser o meio com maior poten

cial caso seja solucionado o problema de distribuição. 
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d) PUBLICAÇÕES TÉCNICAS: publicações com recomendações e resultados de pesquisa são efi

cientes para transmitir informações do tipo estruturada para vendedores, assistência técnica 

privada e gestores de unidades produtivas do tipo autônomo e iInformados. Estas publica

ções são lançadas particularmente por Instituições Públicas, mas disponibilizadas também 

por corporações e instituições privadas, além de instituições independentes e são importan

tes para orientação de vendedores e assistência técnica. Junto aos agricultores podem ne

cessitar de reforço por parte de outros atores. 

e) RELAÇÕES PESSOAIS: é a forma mais eficaz e comum de transmissão de informação no sistema 

e ocorre em todas as etapas do processo. Esta forma é usual das fontes geradoras para 

transferidores e para usuários. Particularmente importante é no contato entre agentes de 

transferência e gestores de unidades produtivas. O relacionamento pessoal é a principal 

maneira pela qual gestores de unidades agrícolas, particularmente dependentes e isolados 

obtém informação, mas também é forma importante para gestores de unidades do tipo infor

mados e autônomos. Na maior parte do sistema ocorre principalmente no contato entre 

vendedores e agentes de unidades produtivas, mas, inclusive entre agentes das instituições 

de pesquisa, que costumam trocar informações sobre o trabalho que desenvolvem, num 

sistema de apoio mútuo sem respaldo institucional. Também acontece no contato de gestores 

de unidades produtivas com vizinhos, técnicos de assistência privada e outros informantes 

que circulam nos diversos ambientes com os quais estão envolvidos. Alguns dos espaços 

públicos típicos para troca de informação sobre tecnologias são associações, entidades de 

classe, eventos sociais, dias de campo e vizinhança. As informações distribuídas neste tipo 

de contato têm origem em experiências de agricultores e na informação gerada pelas institui

ções de pesquisa, que, ao longo do sistema dilui-se e perde qualidade, ao ser adaptada à 

cada situação e interpretação de diferentes agentes. 

8.5 AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DOS ATORES NO FLUXO DE INFORMAÇÃO 

TECNOLÓGICA DA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA EM MATO GROSSO 

O estudo do Sistema de Informação Tecnológica e sua descrição nos itens 8.2 a 8.4 permite 

concluir que as transformações no sistema renovaram oportunidades e ameaças aos diferentes atores 

pelas mudanças no ambiente em que estão inseridos. A compreensão destas mudanças pode ser funda

mental para a definição de estratégias de participação dos diferentes atores e para o sucesso do sistema. 
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Ameaças e oportunidades são caracterizadas como as forças do ambiente em que o ator está, 

fora do seu controle, e que podem ou não ser evitadas ou aproveitadas, desde que reconhecidas em 

tempo hábil (OLIVEIRA, 1999, p.292 e 294). 

A partir da pesquisa de campo e baseado na análise realizada até o momento, no Quadro 12, 

apresenta-se uma síntese das principais ameaças e oportunidades a que estão sujeitos os atores. A 

seguir aborda-se, descritivamente, as ameaças e oportunidades do sistema para, logo em seguida, 

apresentar opções de estratégias possíveis. O objetivo das exposições é oferecer insumos críticos 

para a definição de estratégias que venham a revigorar a presença dos componentes e facilitar o 

cumprimento dos objetivos pelo sistema. 

QUADRO 12 – AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DOS ATORES 

NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 

ATOR AMEAÇAS  OPORTUNIDADES 

• Pouca presença física em MTINSTITUIÇÕES • Alta credibilidade junto aos usuários 
PÚBLICAS • Parceiros para distribuição de • Equipe técnica qualificada
DE P&D informação com limitações 

• Presença requisitada
• Equipes pequenas

• Forte demanda e credibilidade
• Presença inconstante na maior  por informações de pesquisa 

parte das regiões 
• Exigência de informação

• Desarticulação institucional  primária no sistema 

• Instrumentos de comunicação • Concorrentes com menor credibilidade
 limitados 

• Surgimento de novas áreas de produção
• Falta de retroalimentação não

• Capacidade de ampliar parceria e
gera informações sobre deman

interesse de outros atores
das tecnológicas 

• Potencial de coordenação do Sistema de
• Ausência de políticas consisten

  Informação Tecnológica 
tes para atuação no sistema de

 informação • Há informação tecnológica disponível
 para atender à demanda atual do sistema

• Pouca ação coordenada entre
 diferentes instituições • Possibilidade de ação integrada entre

 diferentes instituições 
cado pela presença de novos ato-

•Aumento da competição no mer

• Domínio de todas as etapas do processo
 res de P&D 

• Falta de agilidade • Mudança tecnológica a partir de
 transgenia• Indefinição de papel
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ATOR AMEAÇAS  OPORTUNIDADES 

• Redução da credibilidade • Forte presença no sistema 

INSTITUIÇÕES • Geração de Informação Primá • Forte demanda e credibilidade por

PRIVADAS ria limitada informações de pesquisa 

• Dependência de instituições • Surgimento de novas áreas de produção 

públicas • Possibilidades de ampliar a geração e

• Oferta de informações ligadas  distribuição de informação sobre pro

a interesses comerciais cessos 

• Novos competidores no sistema • Demanda por capacitação de técnicos
 e vendedores 

• Necessidade de obter subsídios
 de Instituições Públicas 

• Potencial de parceria com corporações
 e instituições públicas 

• Dúvida sobre capacidade de ma
nutenção de oferta de informa

• Potencial de uso da internet 

ções tecnológicas atualizadas • Retroalimentação eficiente qualifica
 geração de novas informações 

• Ligações fortes com grande parte dos
 atores 

• Há informação tecnológica disponível 
para atender à demanda atual do sistema 

• Geração de informação primária • Aumento da rede de vendedores 

CORPORAÇÕES 
limitada 

• Distribuição de informação na
 perspectiva de negócio 

• Surgimento de novas áreas de produção 

• Mudança tecnológica a partir de
 transgenia 

• Pouca disponibilidade de infor
mação sobre processos de pro
dução 

• Potencial de parceria com instituições
 públicas e privadas 

• Credibilidade limitada • Ampliação de áreas de testes e valida

• Dependência de outros atores
 ção de tecnologias 

na geração 

• Foco na informação de • Potencial de uso de internet 

PRODUTORES 
especificação 

• Surgimento de novas áreas de produção 
DE SEMENTES • Formalização no relacionamento

 em contratos, limitando o fluxo • Domínio dos canais de comercialização 

de informação • Contato freqüente com unidades produti

• Competitividade com  vas 

concorrentes diretos • Identificação de novos nichos de mercado 

• Uso ilegal de sementes protegi • Possibilidade de atuação como
 das ou transgênicas prestadoras de serviços de assistência

• Exigência de respostas rápidas  técnica 

às demandas das unidades pro • Oferta de sementes de boa qualidade e
 dutivas adaptada 
• Dependência de geradores de 
informações, particularmente com 
a introdução de transgênicos 
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ATOR AMEAÇAS  OPORTUNIDADES 

• Redução da credibilidade • Oferta de treinamentos 

VENDEDORES • Exigência de quotas de venda • Potencial da internet 

• Descrédito • Surgimento de novas áreas de produção 

• Competitividade predatória • Procura por informação em todo sistema 
entre agentes • Contato freqüente com produtores de

• Competitividade de novas  sementes e unidades produtivas 
mídias para oferta de

 informações 
• Presença em todas as regiões de MT e
 com todos os tipos de produtores 

• Desnível de informação
 entre agentes 

ASSISTÊNCIA 

• Fluxo de informação gratuita
 que limita expansão 

• Mercado potencial ainda grande 

• Uso de internet 
TÉCNICA 

PRIVADA 

• Alta competitividade entre
 agentes • Surgimento de novas áreas de produção 

• Redução da credibilidade 

• Desnível de informação entre 

• Aumento da percepção nas unidades
 produtivas sobre a importância da ativi
dade 

agentes 
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ATOR AMEAÇAS  OPORTUNIDADES 

• Pouca presença de Instituições • Dinamismo dos gestores das unidades
 Públicas produtivasUNIDADES 

PRODUTIVAS • Pouco preparo em gestão da • Potencial para parcerias com instituições
 informação tecnológica públicas 

• Potencial de organização entre gestores• Falta de assistência técnica e
 para estabelecer fluxos mais eficientesfontes independentes 

• Potencial de obtenção de informação• Limitada oferta de informações
 pela internetadaptadas às características

 das propriedades • Aumento do estoque de conhecimento
 no sistema • Pouca oferta de informação

 educativa • Ampliação da competitividade entre ato
res com interesses comerciais deve for• Predominância de informação

 necer novas opçõescomercial 
• Perspectiva de valorização de informa-• Informação chega incompleta,
 ções sobre processosdiluída pela rede de distribuido

res • Oferta de informações tecnológicas so-
bre sementes e agroquímicos• Intuição na tomada de decisão

 ainda é forte • Variedade de oferta de informação de
 diferentes fontes • Dependência de vendedores

 para obtenção de informação

• Indução, por vendedores, ao uso
 de produtos e serviços desneces
sários

• Informação fragmentada e
 descontextualizada

• Ausência de um sistema de ex
tensão rural e de contatos com

 agentes da pesquisa pública

• Pouca conscientização para im-
portância de informação indepen
dente

• Aumento da oferta de produtos
 sem assistência técnica

• Domínio do sistema de informa-
ção por corporações multina
cionais
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No Quadro 12 são apresentadas as ameaças e oportunidades dos atores envolvidos com 

geração, transferência e uso de informação tecnológica. O sistema, entretanto, deve ser eficiente como 

um conjunto e independente de características individuais e interesses de seus componentes; o objeti

vo do SIT é que o uso de informação tecnológica nas unidades produtivas aumente a competitividade 

da cadeia produtiva de soja. 

A principal ameaça ao sistema é, ao mesmo tempo, uma de suas grandes oportunidades: a 

competitividade estabelecida entre os atores pela distribuição de informação para obter vantagens na 

venda de produtos. Ao longo de sua história, o sistema foi continuamente incrementado pela ação de 

agricultores, produtores de sementes e instituições privadas, que buscaram informação tecnológica 

para disseminação e uso no Estado. Os atores que atuam com transferência de informação para fins 

comerciais são bastante eficientes em ofertá-la aos gestores de unidades produtivas. A capacidade de 

oferta por parte de transferidores, como vendedores e instituições privadas, gerou grande dissemina

ção de informações sobre uso de tecnologia adaptada no Estado de Mato Grosso, contribuindo forte

mente para o incremento da produção e o estabelecimento de relacionamentos efetivos entre gerado

res, transferidores e usuários da informação. 

Essa atuação eficiente, entretanto, direciona a oferta para interesses comerciais, relegando a 

informação educativa e de assistência técnica a um nível insuficiente para as demandas dos usuários de 

informação. No sistema atual, a competitividade causa distorções evidentes com a falta de balizamento 

independente que regule o mercado de informações tecnológicas. 

Do mesmo modo, a oferta de informação gratuita é trunfo e uma das limitações do sistema. 

Trunfo porque a prática de troca de informações é disseminada entre os diferentes agentes, oferecen

do rapidez e bom nível de socialização do conhecimento. Vendedores, produtores rurais, agentes de 

extensão, pesquisadores trocam informação rotineiramente sobre temas relacionados a plantio em 

qualquer momento e situação. A limitação tem origem no fato de que a disponibilidade induz usuários 

de tecnologias a evitar dispêndios financeiros para garantir seu acesso, já que a informação é obtida 

facilmente, particularmente por vendedores, que possuem interesses comerciais. Exemplo das implica

ções de vendedores tornarem-se referência como fonte de informação é detectado por ROESSING; 

MELLO (2002, p.211) que, a partir de pesquisa na região Centro-Oeste do Brasil, identificam que 

informações sobre tecnologias chegam distorcidas aos produtores, aumentando custos de produção, 

particularmente em função da utilização de quantidades de fertilizantes acima do necessário. 
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A pesquisa constata, assim, que o sistema se ressente da valorização do papel da assistência 

técnica privada e da presença do setor público. 

A assistência técnica não tem mantido participação no sistema pelas dificuldades de se estabe

lecer em um ambiente em que a informação gratuita tem ampla circulação e é aceita muitas vezes de 

maneira excessivamente crédula por usuários. Sua maior presença tende a qualificar a gestão nas 

unidades produtivas, mas, também, estabelecer mecanismos mais eficientes de identificação de de

mandas por parte das empresas geradoras de informação, aumentando a eficiência do sistema. Do 

mesmo modo, é latente a necessidade de campanhas de conscientização a vendedores, com enfoque 

ético, a respeito da importância da informação adequada para o crescimento do sistema, com conse

qüente benefício a todos e de orientação sobre temas específicos, como preservação ambiental e 

necessidade de assistência técnica independente para melhoria dos sistemas de produção. 

A principal ameaça ao sistema, entretanto, é a ausência do setor público no arranjo cooperati

vo dos diferentes atores. Essa coordenação exige capacidade de alcance a todas as regiões e tipos de 

agricultores que ajude a estabelecer maior isenção sobre as informações tecnológicas circulantes, uma 

ação paralela à instituída pelo mercado de sementes e agroquímicos, naturalmente competitivos. 

Há consciência entre gestores de organismos públicos de pesquisa de que a tecnologia deve 

partir da demanda das unidades produtivas e não da oferta dos centros de pesquisa; que o agricultor 

deve estar envolvido na geração de tecnologia e tomar decisões de adoção de tecnologia consciente 

de suas implicações, inclusive riscos; que relacionamentos entre os diversos atores do processo (gera

ção, distribuição e uso) de mudança tecnológica devem ser o mais abertos e consistentes possíveis 

para estimular o conhecimento dos interesses, a articulação e a negociação entre as partes. 

Este relacionamento era efetivo e colaborativo até o surgimento da LPC, que tornou o sistema 

competitivo, o que fez com que os novos arranjos priorizassem a competição no mercado de semen

tes. Durante a pesquisa, foi constatado ambiente para iniciativas, particularmente das instituições públi

cas de pesquisa e Governo do Estado que viabilizem novos arranjos que valorizem a colaboração e 

mantenha as vantagens da competição. 

No presente caso, os governos estadual e federal e instituições como a Embrapa, por possuí

rem controle da oferta de tecnologia e presença institucionalizada, têm condições de mobilizar atores, 

monitorar o ambiente competitivo e elaborar estratégias que permitam uma reorganização mais eficien

te das condições de funcionamento do sistema. 
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A informação tecnológica gerada por empresas públicas é bem coletivo que não apenas exige 

ser democraticamente disponibilizado a todos os atores como distribuído com qualidade e quantidade 

adequadas de maneira a que todos os segmentos interessados possam fazer correta avaliação de sua 

utilidade e adaptação às suas próprias condições na perspectiva de identificar seus problemas e con

tribuir para sua solução. 

Nos últimos anos, as instituições públicas assumiram a tarefa de competir no mercado de 

sementes, abandonando o papel original de fornecer orientações independentemente de interesses 

comerciais aos usuários da informação. A ação de instituições públicas para coordenação de um siste

ma com foco na informação educativa e sobre processos tem potencial de fornecer informação inde

pendente que ajude os gestores da unidade produtiva a adotar procedimentos mais adequados na 

busca e uso da informação. 

Instituições públicas devem definir seu papel no sistema - se limitado a competidor no mercado 

de sementes, atuando exclusivamente com seus parceiros comerciais no fornecimento de informação 

tecnológica ou intervir, mesmo que indiretamente, para coordenar os fluxos de informação, particular

mente educativos. A segunda opção é a mais adequada de acordo com sua função na sociedade. Esse 

papel, entretanto, precisa ser assumido de maneira clara e estratégica, já que sua estrutura atual não 

permite que o desempenhe a contento. O resultado é que grande parte dos agricultores possui eviden

tes dificuldades de acesso a informação tecnológica independente e confiável. 

8.6 ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO DO SIT 

O estudo de cadeias produtivas é uma ferramenta analítica importante, por permitir caracteri

zar, apesar da diversidade e complexidade de seus componentes e relações, os fatores relevantes a 

afetar sua competividade e sustentabilidade. Uma cadeia produtiva, quando mantém ou aumenta a 

competitividade, mais facilmente atinge seus objetivos, mesmo que ocorram mudanças no arranjo 

relacional estabelecido por todos seus componentes. 

Compreender o sistema, seus encadeamentos internos, influências recíprocas, permite desen

volver estratégias que facilitem seu funcionamento, independentemente dos interesses particulares dos 

atores intervenientes. As possibilidades de estudo e intervenção em cadeias produtivas podem ser 

diversificadas, considerando-se o objetivo do pesquisador ou do ator. Oportunidades, ameaças e 
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estratégias devem ser avaliados sob este prisma. O que contribui para melhorar o fluxo de informação 

tecnológica, necessariamente aumenta a competitividade da cadeia enquanto as ameaças e limitações 

a reduzem. 

Neste estudo, o interesse é pelo fluxo de informação tecnológica na medida em que influencia 

a competitividade da cadeia produtiva. Com base na descrição e análise do sistema, dos canais de 

comunicação utilizados e do papel e atuação dos atores, apresentados nos itens 8.1 a 8.5, é possível 

propor estratégias gerais para melhoria do fluxo de informação tecnológica no sistema que ações de 

atores que resultem em benefício para o sistema ou a sinergia resultante das interações entre os dife

rentes atores. 

A apresentação de estratégias busca propor alternativas que permitam reduzir as ameaças 

identificadas e, ao mesmo tempo, alavancar oportunidades. Elas não são direcionadas a um ator ou 

agente em particular, mas ao sistema, e implicam em três alternativas de ação: 

a) Políticas governamentais. 

b) Arranjos cooperativos interorganizacionais. 

c) Reforço ou reorientação de estratégias específicas dos atores, buscando qualificar positiva

mente a presença na cadeia produtiva. 

1. PARCERIAS E AÇÃO LOCAL: O Mato Grosso possui histórico de articulação entre diferentes 

atores para qualificação da cadeia por meio da criação de mecanismos de coordenação do 

fluxo de informação. As parcerias entre órgãos públicos e instituições privadas na década de 

80 e o surgimento de fundações nos anos 90 são exemplos, como relatado nos itens 7.1 e 

7.2. Estes esforços, entretanto, muitas vezes, beneficiaram principalmente alguns compo-

nentes e não todo o sistema, já que foram utilizados por agentes interessados em seu próprio 

sucesso como competidores. O esforço envolvendo institutos de pesquisa, órgãos esta

duais, prefeituras e entidades de classe no estabelecimento de parcerias locais dentro da 

perspectiva de apoio aos gestores de unidades produtivas pode permitir, por exemplo, a 

criação de pólos de testes e validação de tecnologias independentes, geridos por grupos de 

agricultores ou prefeituras. Não apenas disponibilizaram informações adaptadas, como os 

resultados serviriam de referência para agentes de atores de geração de tecnologia, estabe

lecendo demandas de pesquisa e informação. Reuniões sistemáticas nas regiões subsidia
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riam a elaboração de políticas públicas de transferência de tecnologia e orientação para 

prioridades de pesquisa. Também seriam úteis para organizar agricultores e outros agentes 

interessados na maior articulação local, tanto para ação cooperativa, como para pressionar 

o setor público a cumprir o seu papel, além de reduzir a importância dos atores competitivos 

na circulação de informação na cadeia. A organização local é fator fundamental neste aspec

to, já que, no Estado, lideranças agrícolas estão envolvidas diretamente com atores compe

titivos no mercado de sementes e de insumos. 

2. COORDENAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA: Além da ação local, é evidente a necessidade de coor

denação na transferência de tecnologia dentro da cadeia produtiva da soja em Mato Gros

so. Uma articulação que valorize a competência em geração de informação tecnológica por 

parte das empresas públicas e, simultaneamente, a capacidade de transferência de institui

ções privadas e corporações contribuiria para melhoria do desempenho da cadeia produti

va. A falta de políticas deste tipo faz com que as informações tecnológicas sejam apropria

das pelos atores mais eficientes em identificá-la junto às instituições públicas, que atuam sem 

interferir no seu uso e distribuição ao longo do sistema. Instituições privadas, produtores de 

sementes e vendedores de insumos não estão engajados no aumento da competitividade do 

sistema, mas em seu sucesso individual, o que, se de um lado potencializa o investimento na 

busca e circulação de informação tecnológica na cadeia produtiva, ao mesmo tempo induz a 

dispêndios adicionais, enfraquecendo a cadeia produtiva ao aumentar o custo de produção. 

O viés comercial na oferta de informações estimula o uso de produtos tecnológicos como 

sementes, tratores, equipamentos, defensivos. Também tende a deixar em segundo plano a 

informação sobre processos e relega informações de aspectos ecológicos, relacionadas à 

preservação do meio ambiente, desmatamento, degradação do meio ambiente e das própri

as condições de produção. Esta falha pode ser suprida via campanhas educativas, particu

larmente se ampliada a presença de órgãos públicos ou a partir de acordo cooperativo entre 

os atores do sistema. 

3. AMPLIAÇÃO DO PAPEL DO PRODUTOR DE SEMENTES: O ator produtor de sementes tem se 

mostrado fundamental no sistema. Com sua forte capacidade de fornecer informação de 

especificação, sua rede de apoio ao agricultor e presença em todas as regiões produtoras, é 

fundamental para a evolução da qualidade da cadeia produtiva. Sua contribuição, entretan
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to, pode ser maior se explorado seu potencial de fornecimento de informações sobre pro

cessos e de natureza educativa. A interação e gestão dos dois tipos de informação são 

fundamentais para aumento da capacidade competitiva ao qualificar a gestão do conheci

mento nas propriedades rurais. 

4. CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS: Há potencial para ampliação da oferta de informações 

tecnológicas específicas a cada região pela capacitação de equipes locais em uso de ferra

mentas metodológicas. As diferentes regiões possuem grande quantidade de técnicos que 

poderiam ser capacitados a adaptar e testar tecnologias, fornecendo retroalimentação às 

instituições geradoras e disseminando localmente os resultados. Esta capacitação pode en

volver a competência de vendedores, assistência técnica e produtores de sementes de esta

belecer formas de ligação com os agricultores e ser determinada por acordos institucionais 

para treinamento, campanhas de conscientização, habilitação em uso de ferramentas 

metodológica e identificação de demandas. 

5. INFORMAÇÃO ESTRUTURADA: Os canais informais são o principal meio de circulação de 

informação entre agentes na cadeia produtiva e mostram-se bastante eficientes. Entretanto, 

pela ausência de equipes e limitações de parceiros tornam-se o ponto fraco das instituições 

públicas em disponibilizar informações de pesquisa a toda a cadeia, pois há falta de parcei

ros e penetração. Instituições privadas e corporações possuem rede de agentes mais conso

lidada, mas apenas buscam orientar seus próprios agentes e distribuem informação na pers

pectiva comercial. Frente à dificuldade das instituições públicas estarem presentes em toda a 

região por seus próprios meios, uma alternativa é o fortalecimento da estratégia de apresen

tar informações na forma estruturada, em boletins, internet, publicações seriadas, manuais 

que tenham disseminação suficiente e rápida. A criação de bancos de dados consolidados 

com um sistema ágil e regular de distribuição de informação tecnológica por meio de sites, e

mails, boletins e documentos, juntamente com a oferta de informação em manuais, docu

mentos, sistemas de alerta, que ajudem o agricultor a contextualizar produtos e informações 

ofertadas por agentes interessados em comercialização teria a vantagem de dar melhor equi

líbrio ao fluxo atual de informação comercial. Este sistema pode ser coordenado por institui

ções públicas de P&D e envolver, também, instituições privadas e corporações. Do mesmo 

modo, há grande demanda pelo apoio de organismos públicos para gestão de processos 

produtivos a partir de palestras, implantação de serviço 0800, atendimento on-line e outros 

mecanismos de ligação entre pesquisa e gestores de unidades produtivas e técnicos. 
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6. PAPEL DO SETOR PÚBLICO: Mais do que sua presença no mercado de sementes, o setor 

público, particularmente instituições de pesquisa como a Embrapa, tem papel fundamental 

no sistema ao ampliar a oferta de informação educativa e reduzir a influência negativa resul

tante do predomínio atual da informação comercial distribuída pelos demais atores. A ação 

do setor público, hoje, tem sido competitiva e descoordenada. Um arranjo pode ter como 

centro a organização dos agricultores por meio de diferentes associações ou mecanismos de 

pressão, mas a responsabilidade é particularmente da Embrapa, não apenas por ser empre

sa pública, mas por sua importância na história e futuro da cadeia produtiva. Sua qualifica

ção na geração de informações faz com que seja fundamental para o desempenho do siste

ma, mas, apesar disto, tem mantido, nos últimos anos atuação restrita ao mercado de se

mentes. O MT, por seu tamanho e importância, exige um tipo de atenção e atuação especial 

que apenas eventualmente mereceu atenção na história da empresa. Se não houver iniciativa 

dos órgãos públicos, a ação dos atores por meio de acordos institucionais ou instrumentos 

como grupos de pressão pode ser eficiente. 

7. PRIORIDADE A UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS E DEPENDENTES: Um dos resultados do tra

balho é a desmistificação de que o produtor de soja em Mato Grosso é necessariamente 

bem informado tecnologicamente. Os agricultores do tipo autônomos e informados são res

ponsáveis pela maior parte da produção de soja do Estado, mas agricultores isolados e 

dependentes são em maior número e menos eficientes no uso da informação tecnológica, 

exigindo estratégias específicas para que sejam mais beneficiadas pelo fluxo de informação. 

Estas unidades possuem dificuldades de acesso às informações tecnológicas. Instituições 

privadas não têm mostrado interesses em áreas afastadas ou em regiões menos desenvolvi

das, que, conseqüentemente, se tornam mais dependentes de vendedores e muitas vezes 

praticam métodos de plantio considerados ineficientes, predatórios ou degradadores. O 

setor público deve estabelecer ações que prevejam maior assistência a estes tipos de unida

des, já que a incorporação à categorias de informados tornaria o sistema mais competitivo. 

8. FOCO NA INFORMAÇÃO EDUCATIVA E SOBRE PROCESSOS: O destaque, ao longo do sistema, 

da informação comercial e da informação de especificação explicita a deficiência do sistema 

em distribuir informação do tipo educativa, que ajude o gestor da unidade produtiva a se 

habilitar a tomar suas decisões baseadas no conjunto de possibilidades e efeitos do uso da 
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tecnologia. A ênfase dos distribuidores de informação em produtos como sementes, defen

sivos e equipamentos, reduz o interesse em disponibilização e busca de informações sobre 

processos de produção. Diferentes atores devem assegurar a capacidade do sistema de 

manter a competividade e sustentabilidade, incentivando a circulação de informações 

educativas e sobre processos. 

9. GESTÃO DA INFORMAÇÃO: A sustentabilidade do sistema será cada vez mais dependente da 

capacidade dos atores em manter a qualificação dos gestores das unidades produtivas. O 

aumento da capacidade gerencial e de gestão da informação nas propriedades agrícolas, 

além da conscientização para sua importância, ampliaria a eficiência do sistema por permitir 

melhor utilização dos fatores de produção. Esta ação pode ser feita mediante articulação de 

diferentes atores, mas, por seu papel social, o Senar poderia atuar como agente importante 

nesta ação por meio da oferta de programas, treinamento, campanhas, cursos, fornecimento 

de material e articulação da cadeia produtiva. O incentivo de agricultores à capacitação é 

uma estratégia bastante relevante na qualificação do sistema. 
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CONCLUSÃO 

Esta tese analisa o Sistema de Informação Tecnológica (SIT) na cadeia produtiva da soja em 

Mato Grosso. O SIT é um modelo criado no âmbito deste trabalho para estudar como a informação 

tecnológica flui na cadeia produtiva da soja em Mato Grosso. 

O uso de enfoque sistêmico, modelagem, descrição e análise das informações obtidas durante 

a fase de pesquisa de campo foram adequados para verificar pontos fracos, oportunidades e propor 

estratégias para melhoria do fluxo de informação. O trabalho demonstra a evolução do sistema e sua 

situação contemporânea, estrutura, papel e atuação dos atores, fluxos e condicionantes. 

Os resultados indicam que a história do SIT pode ser apresentada em três fases: 

1) VOLUNTARISMO, com fluxo de informação difuso, intuitivo, baseado na articulação da exten

são rural pública na ligação pesquisa-agricultor. O sistema era cooperativo, mas foi sendo 

fragilizado, causando o enfraquecimento do sistema, pela ausência da pesquisa pública e a 

saída da extensão rural. 

2) UNIDADE, com articulação estratégica da Fundação Mato Grosso, poucos atores, fluxo de 

informação concentrado, simples e forte. A ação privada dinâmica dos agricultores e produ

tores de sementes deu competitividade a um sistema que estava sob risco e foi capaz de 

articular a geração de tecnologia por instituições públicas com a capacidade das instituições 

privadas em transferi-las aos usuários. 

3) COMPETIÇÃO, a partir da Lei de Cultivares (LPC), com mais atores e conexões. Este sistema 

é o tema central do presente trabalho. 

Numa perspectiva sincrônica, a terceira fase do SIT é resultado de arranjo de competitividade 

estabelecido por atores interessados em ligações que permitam a venda às unidades produtivas de 

produtos de natureza tecnológica como sementes e agroquímicos. O sistema, desta maneira, deixa de 

ser cooperativo para caracterizar-se como competitivo, decorrência do uso da informação para esta

belecimento de vínculos mercadológicos. 
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Identificam-se como atores do sistema: 

a) GERADORES DE INFORMAÇÃO: Embrapa e Fundação Mato Grosso são os principais. 

b) TRANSFERIDORES: Fundação Mato Grosso, fortemente conectada a atores de todos os tipos; 

vendedores de insumos e vendedores de sementes, com papel fundamental na distribuição 

de informação e na configuração do sistema; assistência técnica privada, com presença me

nor do que a desejável e possível. 

c) USUÁRIOS: agricultores, caracterizados em quatro tipos, sob o ponto de vista de acesso à 

informação tecnológica – autônomos, informados, dependentes e isolados. 

Na fase de geração, constata-se eficiência no atendimento às principais demandas da cadeia 

produtiva. Apesar disso, instituições públicas não têm estrutura para oferecer informação adaptada a 

todos os usuários. Instituições privadas e corporações possuem estrutura para distribuição, mas utili

zam a informação como moeda de troca. O resultado é que a informação tecnológica é fornecida 

mediante interesse comercial dos usuários, o que causa distorções qualitativas em sua oferta. A princi

pal ameaça à geração é a redução da qualidade na captação de demandas por parte das instituições 

públicas, já que apenas instituições privadas e corporações têm sido eficientes em manter capilaridade 

em boa parte do Estado. 

A informação tecnológica é transferida aos usuários por meio de quatro fluxos: 

a) FLUXO DE ESPECIFICAÇÃO, relacionado a características de uso das sementes. 

b) FLUXO COMERCIAL, que diz respeito aos processos de comercialização de sementes. 

c) FLUXO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, que trata da orientação fornecida por técnicos contratados 

por agricultores. 

d) FLUXO EDUCATIVO, relacionado à informação para capacitação do gestor da unidade produ

tiva a fazer as opções mais adequadas. É mínimo no sistema. 

A pesquisa mostra que a simples existência de informação não ajuda o usuário final. Ela tende 

a favorecer o agricultor informado e capaz de sobre ela atuar, seja para geri-la adequadamente na 

propriedade, como para apresentar demandas aos órgãos capazes de atendê-las. Ao mesmo tempo, 

a grande presença de agentes de transferência e a conseqüente ampla circulação da informação 
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tecnológica não é necessariamente positiva. Constatou-se grande viés na distribuição, não apenas pelo 

excesso de informação não-organizada, mas pela oferta baseada em interesses comerciais. Para am

pliar a competitividade, a informação que circula no sistema precisa ter qualidade adaptada ao usuário 

para ser adequadamente apropriada. Sem capacidade de gestão suficiente, o gestor de unidade pro

dutiva que recebe informação enviesada por interesses comerciais, não apenas deixa de utilizar a 

totalidade de seu benefício potencial como fica à mercê de seu ofertante, produzindo impacto negativo 

na cadeia. Verificou-se, ainda, que: 

a) A configuração atual do sistema tem origem na Lei de Proteção de Cultivares.

b) A ação coletiva de produtores de sementes, via atuação da Fundação MT, fortaleceu o

sistema. 

c) A informação é insumo fundamental e é baseada na perspectiva de negócio. 

d) A informação perde qualidade ao longo da cadeia. 

e) O agricultor possui fontes de informação em excesso com experiências, pressupostos e 

interesses diferentes. 

f) Há demanda por capacitação de técnicos e balizamento ético. 

g) O baixo custo de obtenção de informação é diferencial para o agricultor. 

h) O principal canal de comunicação é o contato pessoal entre agentes. Mídia de massa e 

internet têm participação inexpressiva no fluxo. Publicações especializadas e eventos, em

bora com grande visibilidade, possuem contribuição bastante específica. 

i) Há demanda por informações de pesquisa e mecanismos de ligação. 

j) Informações estão disponíveis nas fontes geradores. 

Finalizando, com base no estudo, apresentamos estratégias para aumentar a competividade da 

cadeia produtiva de soja em Mato Grosso pela qualificação do Sistema de Informação Tecnológica. 

a) Estímulo a parcerias e ações locais. 

b) Coordenação no processo de transferência de informações. 

c) Ampliação do papel do produtor de sementes. 

214 



d) Capacitação de técnicos locais.

e) Maior ênfase na informação estruturada.

f) Redefinição do papel do setor público.

g) Prioridade para unidades produtivas isoladas e dependentes.

h) Foco na informação educativa e sobre processos.

i) Incentivo à capacitação de gestores da infomação.
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GLOSSÁRIO 

Apresentamos os principais conceitos adotados e as respectivas definições: 

AGENTE: pessoa, grupo, empresa ou instituição que intervém em determinado processo do fluxo de 

informação do sistema, mas não se configura como ator. Pode, no momento descrito, desen

volver atividades combinadas de atores diferentes ou não representar determinado ator, ape

sar de a ele estar ligado por seu papel ou comportamento principal. Um agrônomo ou pes

quisador, por exemplo, pode ser descrito como agente de ligação em determinado momento, 

se está desempenhando este papel. 

ATOR: entidade institucional, formalmente instituída ou não, que possui coerência interna em seu papel 

e comportamento identificado durante a modelagem do sistema, a partir da análise da realidade 

estudada. Pesquisa Pública, vendedores de insumos e unidades produtivas são exemplos. Ator 

é uma unidade do sistema, caracterizada por propriedades que as operações de análise do 

sistema lhe atribuem. 

COMUNICAÇÃO: é o processo que se constitui quando pessoas, grupos, organizações e atores trocam 

informação. Ela é dinâmica e contínua, não algo estático. Ela não é boa ou ruim, 

apenas existe. 

CONHECIMENTO: é o conjunto de saberes acumulados, conceitos, significados, habilidades e rotinas 

desenvolvidas ao longo do tempo por indivíduos, grupos ou organizações, à medida 

que processam informação. Nas organizações ele costuma estar embutido não só 

em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e nor

mas organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 1999, p.24). O conhecimento é 
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criado pelo fluxo de informação, “ancorado nas crenças e compromissos de seu 

detentor. Essa compreensão enfatiza que o conhecimento está essencialmente relaci

onado com a ação humana” (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.64). O conheci

mento pode ser tácito, quando pessoal e específico ao contexto, portanto mais difícil 

de ser formulado. Explícito é o conhecimento transmitido em linguagem formal e 

sistemática. A transformação do conhecimento tácito em tácito é chamada Socializa

ção; de tácito em explícito, de Externalização; de conhecimento explícito em explíci

to, de Combinação e conhecimento explícito em tácito, de Internalização (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997, p.65-69). 

DADOS: são informações em potencial. Para que sejam tornados úteis como informação devem, ne

cessariamente, ser apresentados e estar no contexto do usuário, para que “esta pessoa possa 

relacioná-los e atuar sobre eles” (McGEE; PRUSAK, 1994, p.24). 

INFORMAÇÃO: é a parte explícita do conhecimento, que pode ser trocada entre pessoas, escrita, 

gesticulada, falada, utilizada para tomada de uma decisão. É o elo da transmissão do 

conhecimento; o fluxo de mensagens. Informação pode ser recebida por um eventual 

usuário mantendo significado diferente daquele proposto pelo informante. Atores e agen

tes geram, transformam, usam e disseminam informações de variados tipos no sistema. 

Embora possa ser discutível, é útil classificar as informações em formais e informais. As 

formais circulam via impressos, filmes, noticiário. As informais são trocadas via interação 

pessoal direta, como a realizada em conversas, palestras, contatos telefônicos, cartas, 

visitas e reuniões. 

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA: são as relacionadas ao conhecimento, produtos físicos e técnicas agrí

colas que, se utilizadas, permitem a inovação na produção. O SISTEMA 

DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA (SIT) trata da circulação desse tipo de 

informação em uma determinada cadeia produtiva. 

INOVAÇÃO: uma idéia, prática, processo ou objeto percebido como novo no contexto de um usuário 

(ROGERS, 1995). Inovação ocorre quando atores constroem ou reconstroem suas prá

ticas, o que exige interatividade e aprendizagem. 
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INSUMOS: originalmente, designa os elementos necessários para se conseguir determinado resultado. 

Esta compreensão ampla inclui, na agropecuária, recursos financeiros, informações, equi

pamentos, máquinas, sementes, fertilizantes, defensivos. Por critérios ajustados à trabalho, 

considera-se como insumos os produtos físicos necessários para a produção em uma uni

dade agrícola, particularmente agroquímicos (defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes). 

MODELAGEM: é elaboração de representação de um fenômeno em forma diversa da real, por meio de 

uma descrição válida das inter-relações que envolvem suas partes e entre o sistema e 

seu ambiente. Geralmente assume a forma de um fluxograma, organograma ou gráfico. 

RELACIONAMENTO: são os padrões identificados a partir de ligações dinâmicas entre atores de um 

sistema. 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: é a movimentação de informações tecnológicas em um ambiente de 

inovação. Para ser efetivada, não depende apenas de informação 

tecnológica, mas também de um ambiente propício. 
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ANEXO 1 
LISTA DE FONTES DE INFORMAÇÃO CONSULTADAS E FUNÇÃO NA OCASIÃO DA ENTREVISTA 

1. Adriana Mendes de Oliveira. Administradora, da Difusão de Tecnologia da Fundação Centro-
Oeste e na Centro-Oeste Sementes. 

2. Ailson Luiz Arantes. Produtor de soja, pecuarista em Água Boa. 

3. Alencar Joaquim de Toledo. Diretor do Departamento de Agricultura, Indústria e Comércio da 
Prefeitura de Campo Novo de Parecis como coordenador de Política Agrícola. Atuou como 
extensionista, vendedor e na assistência técnica. 

4. Alexandre José Catelan. Chefe de Comunicação e Negócios da Embrapa Soja. 

5. Amado de Oliveira Filho. Economista da Famato e Concel-MT. 

6. Amélio Dall’Agonol. Gerente de Comunicação Empresarial da Embrapa Soja. 

7. Antonio Carlos Roessing, pesquisador em Economia Rural da Embrapa Soja. 

8. Antonio de la Bandeira. Engenheiro agrônomo, Secretário de Agricultura de Campo Novo do 
Parecis; 22 anos de atuação na carteira agrícola do Banco do Brasil. 

9. Camilo Plácido Vieira. Ex-extensionista, coordenador técnico da Unidade Estadual de Mato Grosso 
(UEP-MT) da Embrapa Agropecuária Oeste. 

10. Carlos Eduardo Pulcinelli, fitopatologista, PhD, melhorista da Embrapa Soja, lotado em MT. 

11. Clayton Giani Bortoloni, engenheiro agrônomo, mestre em Fitotecnia, pesquisador, Diretor Técni
co da Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde. 

12. Cláudio Sérgio Pretto. Engenheiro agrônomo. Atua em empresa de planejamento agrícola, na 
região do Vale do Araguaia. 

13. Cosme Heinar. Jornalista, assessor de imprensa da Famato (Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Mato Grosso). 

14. Daniela Menin. Repórter do programa Nortão Agrícola, TV Capital (Record). 

15. Dario Minoru Hiromoto. Diretor-superintendente da Fundação Mato Grosso. Doze anos no MT, 
foi pesquisador da Embrapa na área de melhoramento. 

16. Eleandro Luiz Barp. Engenheiro agrônomo, atua em assistência técnica na Sementes Petrovina na 
região de Campo Novo do Parecis. Foi representante técnico-comercial de empresas privadas. 

17. Eloi Elias do Prado. Engenheiro agrônomo, pesquisador da área de melhoramento de soja da 
Embrapa. Atua no Mato Grosso. 

18. Eidmar Modesto. Agrônomo, bolsista do CNPq. Atuou na Fundação Mato Grosso e na Embrapa. 

19. Heveraldo Camargo Mello. Pesquisador em Administração Rural da Embrapa Soja. 
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20. Homero Alves Pereira. Produtor de soja, superintendente do Senar-MT, vice-presidente da Famato, 
Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural. 

21. Hortêncio Paro. Engenheiro agrônomo, atua em gerência na Empaer. Foi extensionista, pesquisa
dor e coordenou a pesquisa em soja da Empaer de 1976 a 1990. 

22. Jaber Felipe de Quadros. Atua em desenvolvimento de mercado na Unisoja. 

22. Jesus José Cassol. Engenheiro agrônomo, prefeito de Campo Novo do Parecis, MT. 

24. Joaquim de Carvalho Gomide. Gerente-geral da Embrapa Transferência de Tecnologia, Brasília, 
DF. 

25. José Renato Bouças Farias. Chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Soja. 

26. Juarez Fiel Alves. Economista, produtor rural, presidente da Empaer. 

27. Luiz Carlos Miranda. Gerente de Negócios da Embrapa Soja. 

28. Luiz Nery Ribas. Engenheiro agrônomo. Atuou 12 anos em assistência técnica a produtores e é 
secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Primavera do Leste. 

29. Luiz Umberto Eickhoff. Engenheiro agrônomo, produtor de soja, sócio da Unigrão, empresa de 
armazenagem de grãos. 

30. Marco Antonio Malburg. Técnico da prefeitura de Água Boa, atua no Sistema de Crédito Coope
rativo (Sicredi), em região de seis municípios do Leste do Mato grosso (Vila Rica, Água Boa, 
Nova Xavantina, São José do Xingu, Cocalzinho, Alto da Boa Vista). 

31. Marcos Norio Matsumoto. Melhorista, gerente de pesquisa da Monsoy (Monsanto). 

32. Maria de Fátima Zorato. Bióloga, mestre em Agronomia, doutora em tecnologia de Sementes, 
coordenadora geral da Associação de Produtores de Semente do Mato Grosso (Aprosmat). 

33. Marusan Ferreira Barbosa. Engenheiro agrônomo, atua em assessoria técnica privada na Engetopa 
Planejamento agrícola. 

34. Milton Rossetto. Produtor rural, dirigente da Fundação Centro-Oeste. 

35. Nilsso Luiz Zuffo. Engenheiro agrônomo, melhorista de sementes de soja da Bayer. Atuou 18 anos 
em pesquisa e extensão da Empaer. 

36. Orcival Guimarães. Produtor, diretor presidente da Guimarães Agrícola. 

37. Olímpio Vasconcelos Calixto. Engenheiro agrônomo. Trabalhou em assistência técnica particular em 
MT e atua na gerência técnica do Banco do Brasil, em coordenação de financiamentos agrícolas. 

38. Paschoal Gimenez Hidalgo. Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Sinop. 

39. Paulo Roberto Leite. Analista Técnico Rural do Banco do Brasil. 

40. Plínio Itamar de Souza. Pesquisador da Embrapa Cerrados. 

41. Roberto Knoll. Engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura de Sinop. 

42. Romeu Afonso de Souza Kiihl. Pesquisador da Embrapa, principal introdutor de novas variedades de 
soja no Mato Grosso. Responsável pela área de Melhoramento de germoplasma, da Embrapa Soja. 

43. Shiro Nishimura. Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, e da 
empresa Máquinas Agrícolas Jacto. 

44. Walter Peters. Engenheiro agrônomo, atuou como coordenador de fazenda experimental do Iapar. 
Há 20 anos representa a Embrapa na comercialização de sementes no Mato Grosso. 
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ANEXO 2 
RELATÓRIO DO GRUPO FOCAL SOBRE FONTES DE INFORMAÇÃO DE PRODUTORES DE SOJA NA 

REGIÃO DE MATUPÁ 

CIDADE: Matupá, Norte do MT 

DIA: 11-3-2003; 13 horas 

MODERADOR: Camilo Vieira 

ASSISTÊNCIA: Jorge Duarte 

DURAÇÃO: 1h30min. 

LOCAL: Sindicato Rural de Matupá 

PARTICIPANTES: 

Técnicos e agricultores que atuam com soja em região considerada “de fronteira” e onde foram plan
tados entre 12.000 e 15.000 hectares na safra. O local fica a 40 quilômetros do Pará. 

NOME DOS PARTICIPANTES: 
1. Altivir Oss 
2. Itacir Oss 
3. Elio Mergering 
4. Daniel Paes 
5. Dércio Winter 
6. Roque Luiz Rhodem 
7. Cleberson Adriano Lang 
8. Osmar Sontae 
9. Enio Omar Schneider 
10. Sérgio Kuranishi 
11. Adenilson Oss 

PERFIL DOS PARTICIPANTES: 
Dois responsáveis por assistência técnica privada, um presidente de sindicato rural e oito agricultores. 

RESUMO DA REUNIÃO: 

1. Há dúvidas dos agricultores da região sobre vários aspectos da produção de soja. A região é nova 
e não existem orientações específicas. Mesmo técnicos não têm certeza sobre como proceder. As 
dúvidas abrangem temas como solos, compra de máquinas e controle de pragas, recomendações 
de adubo e semente, que acabam sendo as de outras regiões. O principal problema: falta de 
informação para tomada de decisão no início das atividades. Na falta de “tecnologia adaptada”, 
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geralmente usa-se como referência as práticas anteriores, nas regiões de origem dos agricultores 
ou da cidade mais próxima. 

2. A região é nova na produção de soja e os agricultores não têm experiência em produzir no local. 
Cerca de 90% não estão atualizados, não possuem assistência técnica e não procuram informa
ção. Não há organização local para busca de informação. Muitos técnicos, inclusive vendedores, 
são recém-formados, sem conhecimento da região ou da cultura de soja. 

3. Muitos agricultores são inexperientes. Tecnicamente o problema principal parece ser análise de 
solo. Os agricultores parecem ter um conceito errôneo de homogeneidade com relação às carac
terísticas do solo, como se todos fossem iguais. O nível de ambição parece estar mais relacionado 
à sobrevivência do que a rentabilidade. 

4. A Empaer é o último lugar que o agricultor procura informação. O primeiro lugar são as revendas 
de sementes e vendedores de insumo. Estes vendedores muitas vezes são chamados de “assistên
cia técnica”. Os produtores vão a dez lojas e obtêm orientações diferentes. Obtém informações 
sem profundidade, em conversas informais. Os vendedores viram referência, por, geralmente, 
serem técnicos. A ausência de assistência técnica oficial para orientar na tomada de decisões é um 
problema sério. Os agricultores ficam “nas mãos” dos vendedores de insumos. Falta um “fiel da 
balança”. Buscar informações de uma fonte confiável é muito difícil. Não sabem a quem recorrer e 
não estão organizados para buscar orientação. 

5. Revistas, jornais, TV não funcionam como fonte de informação. São considerados muito superfi
ciais. Internet é para muito poucos. Dia de campo é considerado uma maneira eficiente de orientar 
o agricultor, mas ainda não existe uma conscientização, não é visto como dia de trabalho, mas 
como “festa”. 

6. Os técnicos que trabalham em empresas de Planejamento Agropecuário credenciadas pelo Banco 
do Brasil são compreendidos como “despachantes de crédito” pois não dão quase assistência, 
embora haja perspectiva de melhoras, pois há informação de que o Banco será mais rigoroso. 

FRASES: 

“Estamos nas mãos dos vendedores.”

“A Empaer tem dificuldades.”

“Gostei muito quando, no dia de campo, o palestrante criticou os vendedores”

“Os próprios agrônomos têm dúvidas. Somos cobaias.”

“O que funciona é o diz-que-diz.”

“Ninguém sabe o que é certo.”

“Só os sem condições procuram a Empaer. Fundações não estão presentes. Embrapa também não.”

“Cada um fala uma coisa diferente.”

“Ninguém tem todas as informações para tomar uma decisão precisa.”

“O banco exige três visitas. Tudo funciona no papel, mas os técnicos não comparecem. Há uma
tradição disso.”

“Não ligamos para alguém da Embrapa por que ninguém ligaria para quem não conhece.”

“A informação está na porta, mas não entra.”
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