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RESUMO 

 

 

MARTINS, Y. C. P. Demandas tecnológicas da soja para o Polo de Inovação em 

Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. Dissertação, 2017. 95f. - Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro 

Universitário Alves Faria. Goiânia, 2017. 

 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento das demandas tecnológicas 

existentes na cultura da soja dentro do Sudoeste Goiano para subsidiar os projetos 

desenvolvidos no Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. Para 

tanto foi essencial realizar estudos sobre fases de produção da soja, demanda agrícola, 

programas governamentais, inovação tecnológica, teoria de Schumpeter, aspectos 

regulatórios, polos de inovação, sistema agroindustrial, análise prospectiva e desenvolvimento 

regional. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória, abordando diversos aspectos da importância de polos de desenvolvimento no 

avanço regional e culminou com o relato do resultado da coleta de dados realizada através da 

aplicação de questionários a profissionais da área de agronomia, os quais poderão tornarem-se 

clientes/parceiros do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. 

Na promoção de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro de uma região agroindustrial, 

como o município de Rio Verde, destaca-se a necessidade da união de três importantes 

setores: governo, universidades (centros de pesquisas) e produtores. O poder público deve 

assumir a responsabilidade de investir em pesquisa junto às universidades, além de promover 

o desenvolvimento de infraestrutura na intenção de atrair novos investidores para a região. 

Políticas e programas governamentais são importantes para o desenvolvimento regional sendo 

responsáveis pelo fomento de novas tecnologias. Após constatação de que a maioria dos 

participantes desta pesquisa desconhece a atuação do Polo de Inovação em Bioenergia e 

Grãos do IF Goiano, concluiu-se que o mesmo exerce suas atividades de maneira inicial, 

buscando parcerias para firmar-se na região, no entanto ficou evidenciado ser de suma 

importância o avanço em pesquisa e inovação para propiciar o desenvolvimento sustentável 

da agricultura no sudoeste goiano. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Inovação. Instituto Federal Goiano. Polo de 

Desenvolvimento. Soja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

MARTINS, Y. C. P. Technological demands of soybean for the Bioenergy and Grain 

Innovation Center of the Goiano Federal Institute. Dissertation, 2017. 95p. - Master in 

Regional Development, Stricto Sensu Postgraduate Program at Alves Faria University Center. 

Goiânia, 2017. 

 

 

This work had as objective carry out a survey of the technological demands existing in the 

soybean culture within the Southwest Goiano to subsidize the projects developed in the 

Bioenergy and Grain Innovation Center of the Goiano Federal Institute. In order to do so, it 

was essential to conduct studies on soybean production phases, agricultural demand, 

government programs, technological innovation, Schumpeter's theory, regulatory aspects, 

innovation poles, agroindustrial system, prospective analysis and regional development. In 

order to reach the proposed objective, a qualitative, descriptive and exploratory research was 

carried out, addressing several aspects of the importance of development poles for regional 

impruviment culminating with the data report based on the questionare answers of agronomy 

professionals which may become clients / partners of the Bioenergy and Grain Innovation 

Center of the Goiano Federal Institute. To increase the research, development and innovation 

within an agroindustrial region, such as Rio Verde city, it is necessary to unite three important 

sectors: government, universities (research centers) and producers. Public authorities must 

assume the responsibility of investing in research with the universities, as well as promoting 

the development of infrastructure in order to attract new investors to the region. Government 

policies and programs are important for regional development and are responsible for the 

promotion of new technologies. After confirming that the majority of the participants in this 

study are unaware of the performance of the Bioenergy and Grain Innovation Center of the 

Goiano Federal Institute, it was concluded that it performs its activities in an initial way, 

seeking partnerships to establish itself in the region, and, in this research, it was clear that the 

development of research and innovation is required to propitiate the sustainable development 

of agriculture in southwestern Goiás. 

 

Keywords: Regional Development. Innovation. Goiano Federal Institute. Development Pole. 

Soy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano (IF 

GOIANO), implantado no município de Rio Verde – GO, tem como foco a formação de 

recursos humanos nos diferentes níveis por meio de pesquisa e inovação em Bioenergia e a 

produção de grãos, busca suprir a demanda regional em pesquisa e inovação estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, para que todos os benefícios das 

pesquisa cheguem a comunidade de Rio Verde e municípios circunvizinhos. No IF Goiano as 

ações do Polo de Inovação são direcionadas para o atendimento das demandas externas das 

comunidades locais e regionais, em articulação com a iniciativa privada, de forma a contribuir 

com o crescimento científico, econômico e social. 

Com o novo cenário econômico do Brasil, momento em que as dificuldades políticas 

e econômicas tiveram um crescimento acentuado ocasionando a elevação do nível de 

desemprego, e com a influência externa devido a globalização econômica, o País tende a 

procurar soluções para superar suas limitações. Desta forma a Estratégia Nacional para 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) aponta a necessidade de investimento em ciência, 

tecnologia e inovação (CT&I), com eixo voltado para o desenvolvimento do país e estabelece 

diretrizes que orientam as ações nacionais e regionais, voltadas para iniciativas de 

planejamento, seguindo as orientações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações. As Conferências Nacionais de Ciência e Tecnologia (CNCT) assumem grande 

importância na discussão com a sociedade sobre políticas voltadas para Ciência e Tecnologia 

e divulgação de novas técnicas de produção, além de estimular a inserção de Fundos Setoriais 

que contribuem para robustecer o padrão de financiamentos as iniciativa do setor, com 

volumes maiores e mais consistentes de investimentos (MCTIC, 2012). 

Esta conscientização brasileira sobre a necessidade de investir em tecnologia, é 

derivada de observações realizadas em diversos países. Percebeu-se que a dinamização das 

economias desenvolvidas têm em  polos e parques tecnológicos e na modernização econômica 

instrumentos extremamente eficazes. Países como a França, Inglaterra e Estados Unidos 

apresentam economia consideradas desenvolvidas, pois investem com sucesso nesta prática 

(BARBIERI, 1994). 

Aponta-se três pocessos históricos que influenciaram na estrutura de cidades e 

regiões e na sua dinâmia de crescimento: a revolução tecnológica, a formação de uma 

economia global e o surgimento de produção e de gerenciamento informação. Assim sendo, 
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os Polos tecnológicos  são vistos como centros planejados para a promoção de indústrias de 

alta tecnologia, dinamizando a realidade das transformações que redefinem as condições dos 

processos de desenvolvimento regional (CARVALHO; CHAVES, 2007). Em comum a este 

pensamento é encontrada na literatura a discussão em torno da importância da ciência, da 

tecnologia e inovação no cenário econômico atual reforçando a existência de um processo 

contínuo de aperfeiçoamento, portanto a modernização e inovação tem o objetivo de encontrar 

a excelência em termos de qualidade, produtividade e competitividade (HANEFELD, 2001). 

A dinâmica econômia e o desenvolvimento regional podem ser encontrados ritmos e 

intensidades diferentes nas diversas regiões brasileiras, talvez seja por sua diversidade (esta 

seria uma explicação consistente) ou por mudanças estruturais nas regiões que podem ser 

apresentadas por três fatores distintos: políticas públicas (incentivos fiscais, investimentos 

produtivos e em infraestrutura); difusão de novas tecnologias de produção (baseadas na 

microeletrônica  e reestruturação dos processos produtivos) e mudanças na composição da 

demanda final (influenciadas pela alteração de renda per capita e abertura comercial) 

(FOCHEZATTO, 2010).   

Para impulsionar a transformação econômica das regiões brasileiras é necessário que 

três agentes caminhem juntos: governo, instituição de ensino e pesquisa e o setor produtivo, 

sempre em intensa interação (BARBIEIRI, 1994). Dentro desse processo a  instalação de 

polos tecnológicos são de suma importância, pois representam a modernização. A junção dos 

sujeitos: governo, instituição de ensino e pesquisa e setor produtivo representam um grande 

passo para o desenvolvimento econômico regional, neste contexto as redes de inovação 

promovem a regionalização, mesmo em um ambiente de competição, e a organização das 

capacidades e atividades ligadas a tecnologia. Assim, a dimensão regional é importante para 

as redes de inovação em função de algumas razões: capacidade para o desenvolvimento do 

capital humano, escolas, universidade e mediadores de instrução (HANEFELD, 2001). 

Para o investimento em um sistema produtivo é necessário conhecer a demanda de 

uma região. O conceito de “demanda por tecnologia” é definido como o anseio, a busca , a 

procura de novas tecnolgias por parte dos agricultores (RAMALHO; CONTINI, s.d.). Este 

estudo apresenta um levantamento das demandas tecnológicas para o Polo de Inovação em 

Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano, o qual possui como uma das vertentes a 

produção de Grãos, em especial a soja.  

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as demandas tecnológicas em soja da 

região sudoeste de Goiás para subsidiar o planejamento de ações referente a pesquisa e ao 
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desenvolvimento de novas tecnologias no Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF 

Goiano, buscando o aperfeiçoamento do sistema produtivo desta cultura na região.  

Os objetivos específicos foram o mapeamento da cadeia produtiva de soja do 

Sudoeste Goiano através do levantamento de sua demanda tecnológica agrícola e industrial e 

o fornecimento do diagnóstico levantado ao Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF 

Goiano com intuito de  propriciar o aprimoramento das ações deste órgão  na realização de 

investimentos e capacitação de profissionais para atuar na produção de soja dentro da região 

que atende. 

O primeiro capítulo analisa a importância da soja para a economia brasileira bem 

como para o município de Rio Verde, o qual tem sua economia voltada para o agronegócio, 

com várias empresas importantes instaladas na região em razão da alta produtividade deste 

grão e de outros, gerando muitos empregos e movimentando a economia de todo o Sudoeste 

Goiano. O município de Rio Verde é muitas vezes chamado de Capital do Sudoeste Goiano, 

devido a sua potencialidade produtiva e econômica. 

Neste mesmo capítulo é realizado um estudo das políticas e programas 

governamentais como Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), programas 

de incentivos fiscais (PRODUZIR E FOMENTAR), Fundo Constitucional do Centro Oeste 

(FCO) que influenciaram no desenvolvimento da agricultura regional proporcionando 

investimento em tecnologia e pesquisa na agricultura, além de promover incentivos para 

instalação de indústrias e infraestrutura, estimulando assim a economia de uma região.  

Em seguida pondera-se a importância da inovação tecnológica no desenvolvimento 

regional, dando ênfase as contribuições de Schumpeter. Este autor aborda a contribuição das 

grandes organizações que influenciaram no desenvolvimento econômico, além da acumulação 

criativa e acumulação de conhecimento que são determinados pelo mercado tecnológico  e, 

principalmente, sobre a capacidade que a inovação tecnológica possui de romper uma 

economia tradicional, alterando a forma de produção industrial e de concorrência. 

Foi necessário investigar um pouco mais sobre os Polos de Inovação e sua influência 

no desenvolvimento econômico da região, percebeu-se a importância do investimento em 

pesquisa e em novas tecnologias com o objetivo de aprimorar a oferta e a qualidade do 

produto com a finalidade de sobreviver às transformações econômicas e tecnológicas 

propiciadas pela globalização. 

O investimento em inovação trouxe desenvolvimento para o sistema agroindustrial,  

tornando-se fundamental compreender sua influência e impacto na transformação econômica 

e social de uma região. Denota-se ainda a necessidade de compreensão das transformações 
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econômicas atuais no intuito de traçar uma análise prospectiva para o agronegócio, em 

especial para a soja produzida na região de Rio Verde. A análise prospectiva possibilita o 

entendimento das transformações do mercado, do produtor e de toda sua cadeia produtiva 

com o propósito de estabelecer metas no intuito de superar dificuldades e até mesmo se 

expandir economicamente. 

No primeiro capítulo é tratado ainda o desenvolvimento regional com abordagem às 

diversas teorias sobre o assunto, interligando este desenvolvimento ao investimento 

tecnológico, às oportunidades empresariais, ao investimento em infraestrutura, oferta de 

matéria-prima, mão-de-obra e mercado consumidor. Para propriciar o desenvolvimento 

regional e diminuição das desigualdades entre as regiões do Brasil é necessario realizar 

investimentos de acordo com as especificidades de cada região, ou seja, considerar as 

características físicas, econômicas, políticas, populacional dentre outras, buscando a 

dinamização das regiões e a melhor distribuição das atividades produtivas em todo o Brasil. 

O segundo capítulo traz uma apresentação do Polo de Inovação em Bioenergia e 

Grãos do Instituto Federal Goiano apontando sua estrutura, localização, o objetivo ao qual se 

destina, seu quadro profissional, as áreas de competência e parcerias desenvolvidas. 

O terceiro capítulo apresenta como o estudo foi realizado, sua metodologia, 

característica da pesquisa, público alvo e o questionário aplicado aos engenheiros agrônomos 

com o objetivo de conhecer a agricultura no município de Rio Verde, as necessidades no 

desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias para o aprimoramento da cultura da soja na 

região estudada e o nível de conhecimento dos profissionais consultados a respeito do Polo de 

Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano. 

O quarto capítulo traz os resultados obtidos na pesquisa de campo realizada e a 

discussão das respostas encontradas elaborando um paralelo com o referencial teórico 

levantado. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões finais e os desafios eencontrados na 

pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A SOJA NO BRASIL 

 

 

2.1.1 Fases da Produção de Soja 

 

 

Os primeiros plantios de soja no Brasil foram realizados em 1882, no estado da Bahia, 

por Gustavo Dutra e em seguida no ano de 1892 em Campinas-SP. No Rio Grande do Sul o 

primeiro registro data do ano de 1900, provavelmente realizado por D. Pedrito. No entanto é 

possível encontrar outra possibilidade de plantio de soja no Rio Grande do Sul, em 1901, 

realizado pelo professor do Liceu-Rio-Grandense de Agronomia Guilherme Minssen.  Já em 

1914 encontram-se relatos de que o professor norte-americano F. C. Craic, que lecionava 

sobre métodos de pesquisas na Escola Superior de Agronomia e Veterinária na Universidade 

Técnica de Porto Alegre, já desenvolvia novos processos de plantio de soja. Este professor foi 

o responsável por trazer sementes de variedades de soja e distribuí-las em diferentes estações 

experimentais (FEDERIZZI, 2005). 

Schlesinger (2008) afirma que a soja foi inicialmente introduzida no Rio Grande do 

Sul nos primeiros anos do século XX, a partir de 1950 pequenos criadores de bovinos e suínos 

passaram a utilizá-la como recurso de alimentação para as criações e adubo para o solo. Mas 

somente com a chamada “Revolução Verde” é que teve início uma ampla produção devido à 

mecanização e a utilização de produtos agroquímicos. Em consequência, houve uma elevação 

da qualidade e das áreas de produção, ampliando a exportação de grãos. Outra consequência 

que deve ser ressaltada foi a elevação do êxodo rural que ocorreu devido aos pequenos e 

médios produtores não possuirem recursos financeiros para investir em tecnologia, assim as 

grandes propriedades preponderaram no cenário rural do Brasil. 

A “Revolução Verde” iniciou-se na década de 1960, com investimentos em pesquisas 

e desenvolvimento de tecnologia visando atender às necessidades da produção agrícola. Para 

isso tornou-se necessária a incorporação de pacotes tecnológicos que tivessem aplicação 

universal com a intenção de elevar o rendimento dos cultivos em diferentes agriculturas. Os 

cultivos deveriam elevar a sua capacidade de produção a fim de gerar condições ideais no 

intuito de evitar o ataque de predadores naturais. Com a “Revolução Verde” iniciou, no 
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Brasil, o uso de agrotóxicos além do incentivo a nutrição das culturas através de uma 

fertilização sintética e o desenvolvimento genético de sementes, sendo este um programa 

eficiente para elevar a produção agrícola no Brasil e no mundo (MATOS, 2010). 

Com o crescimento da produção de soja, após a “Revolução Verde”, o governo iniciou 

as chamadas políticas de créditos subsidiados, com taxas de juros abaixo da inflação, além do 

investimento de recursos em infraestrutura e pesquisa. Somente em 1973 foi criada a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e apenas em 1975 a Embrapa Cerrado 

voltou à atenção para o desenvolvimento de sementes adaptadas ao clima tropical. Estas 

sementes eram destinadas às regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste (SCHLESINGER, 

2008).  Neste processo a Embrapa está associada à “Revolução Verde”, pois esta orientava 

para a necessidade de produzir variedades que pudessem ser cultivadas em diferentes 

condições climáticas e de solo para que a agricultura pudesse atender as necessidades do setor 

produtivo e da demanda populacional (MATOS, 2010). Mas esta tecnologia não chegou às 

pequenas e médias propriedades devido ao seu custo e com o crescimento do êxodo rural 

tornou-se necessário verificar novas formas de ampliar o desenvolvimento tecnológico para 

que todos tivessem acesso. 

À medida que a produção de soja cresceu na região Sul do Brasil as pesquisas foram 

intensificadas, sendo impulsionada entre as décadas de 1960/70. Além da produção de soja foi 

acrescido o plantio do trigo. A partir de 1976 o Brasil passou a contribuir com 16% da 

produção de grãos e, atualmente, contribui com 25% do volume mundial de grãos de soja em 

específico. Este processo só foi possível devido à valorização do grão no mercado 

internacional e ao intenso trabalho de experimentação sobre os mais variados aspectos da 

cultura, desenvolvido por várias instituições de pesquisas, dentre elas destaca-se a Embrapa. 

Os agricultores brasileiros puderam elevar a sua produtividade agrícola em comparação com 

os países mais tradicionais do cultivo de soja (CÂMARA, 2011). 

Barreto (2010) apresenta outros argumentos que vão além do desenvolvimento de 

pesquisas a respeito da adaptação das sementes ao solo e aos fatores climáticos, afirma que foi 

de suma importância a existência do sistema de crédito com taxas de juros negativos 

exercendo influência no desenvolvimento da cultura da soja entre as décadas de 1960/70. 

Neste período, a política econômica favoreceu bastante a exportação deste grão e propiciou o 

investimento em instalações de indústrias de transformação do grão de soja, assim o cultivo 

deste grão passou a ser mais atrativo para os produtores rurais, além do crescimento da 

demanda mundial quando a soja passou a ser transformada em óleo ou torta. Outro fator de 

fundamental importância a ser considerado é a política de investimentos em insumos, pois 
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naquele momento cresceu o seu uso na produção da soja o que dinamizou a produção 

industrial em favor da agricultura.  

Os autores Schlesinger (2008), Matos (2010) e Câmara (2011) afirmam sobre a 

importância da Embrapa para o desenvolvimento da pesquisa em grãos da soja, na busca de 

novas perspectivas de produção e expansão desse importante produto econômico. Somente 

com as pesquisas referentes à adaptação de sementes de soja às várias condições climáticas e 

diversos tipos de solo desenvolvidas por este órgão foi possível a expansão dessa cultura na 

região Central do Brasil a partir da década de 1970/80.  

Câmara (2011) e Federizzi (2005) relatam sobre a forma de crescimento da soja e os 

estímulos que esta recebeu. Destacou-se como estímulo o alto preço praticado no mercado 

internacional no período de 1969-77, bem como a evolução tecnológica nacional, com novas 

técnicas de produção e cultivo mais adequado, considerando os diversos tipos de clima e de 

solo, com a finalidade de elevar a produção e a qualidade do grão no período compreendido 

entre 1977/85. 

Federizzi (2005) também relata sobre a importância da profissionalização e 

especialização na agricultura argumentando que este processo somente foi possível a partir da 

década de 1960, quando ganhou impulso o desenvolvimento de pesquisas a respeito da soja, e 

faz uma reflexão afirmando que esta cultura foi responsável pela introdução da ideia do 

agronegócio brasileiro. Isso foi possível devido à quantidade de investimentos na cultura desta 

oleaginosa e o envolvimento de várias empresas em sua produção e processamento, além do 

desenvolvimento conjunto com outras culturas que fomentaram o crescimento deste 

importante setor econômico para o Brasil. A partir de então houve a necessidade das 

propriedades rurais se tornarem empresas e possuírem um sistema de gestão que envolve todo 

o complexo setor agroindustrial da cadeia produtiva de soja. 

A soja atualmente é cultivada em quase todo o território do país, está presente em altas 

latitudes gaúchas até as baixas latitudes equatoriais tropicais. Em algumas regiões do Brasil a 

produtividade média é superior que a obtida nos Estados Unidos. A Tabela 1 apresenta os 

principais eventos no Brasil envolvendo o desenvolvimento da soja (CÂMARA, 2011). 
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Tabela 1: Principais datas e eventos históricos relacionados à evolução da soja no Brasil. 

DATAS EVENTOS 

1882 Introduzida na Bahia por Gustavo Dutra. 

1889 1ª referência escrita no Brasil: D’UTRA, G. Cultura do feijão chinês. Boletim do Instituto 

Agronômico, Campinas, 10 (3): 131-9. 1889. 

1889 2ª referência escrita no Brasil: D’UTRA, G. Nova cultura experimental de soja. Boletim do 

Instituto Agronômico, Campinas, 10 (9/10): 582-7. 1889. 

1892 Introdução de cultivares em São Paulo - IAC (Daffert). 

1908 São Paulo: imigração japonesa revela o uso da soja na alimentação humana. 

1914 1ª introdução no RS pelo Professor CRAIG: Escola Superior de Agronomia e Veterinária da 

Universidade Técnica (atual UFRS). 

1921 HENRIQUE LÖBBE: Campo Experimental de Sementes de São Simão do IAC (introdução de 

5 variedades da China). 

1926 HENRIQUE LÖBBE (IAC): introdução de 48 cultivares dos EUA. 

1930 EUA: início da cultura como produtora de grãos. 

1931-33 Estudos com 23 variedades na Estação Experimental de cana-de-açúcar e Plantas Oleaginosas 

de Piracicaba-SP. 

1941 RS: soja surge pela 1ª vez nas estatísticas oficiais desse estado. 

1941 RS: construída a 1ª indústria processadora de soja. 

1945 São Paulo: soja surge pela 1ª vez nas estatísticas oficiais desse estado. 

1949 China: Revolução Cultural de Mao Tse Tung (abertura de espaço no mercado mundial de 

oleaginosas e proteínas). 

1949 Brasil (RS): 1a exportação = 18.000 t de grãos. (aparece pela 1ª vez nas estatísticas 

internacionais). 

1954 PR: ocorrência de geada na cafeicultura que estimula soja no verão. 

1960-70 Grande impulso na produção em função do binômio soja x trigo. 

1970-80 Expansão da soja para o Brasil Central (baixas latitudes). 

Anos 80 Japão: incentiva sua agroindústria moageira e compra grãos de soja. 

 UE: também incentiva sua agroindústria moageira, comprando grãos no mercado internacional, 

além de subsidiar a produção de outras espécies “proteoleaginosas” (ervilha, colza e girassol). 

 Expansão da cultura da soja para a região Oeste da Bahia (Barreiras). 

Anos 90 Consolidação de Barreiras-BA como principal pólo nordestino de produção de soja. Expansão 

da cultura da soja para o Brasil Norte, onde se encontram as regiões nacionais de menores 

latitudes (TO, MA, PA e PI).  

 

Revela-se e evidencia-se a necessidade de estabelecimento de hidrovias e portos pluviais com 

armazéns, como parte da implantação de uma logística de escoamento das safras produzidas nas 

regiões Centro Oeste e Norte do Brasil. Cresce a prática do financiamento da produção 

fundamentada na soja verde e na CPR, com base na captação de crédito junto às empresas 

multinacionais de insumos agrícolas, revendas e “tradings”.  

Final da década: cresce no estado de Roraima (Hemisfério Norte) a área cultivada com soja. 

Final da década: rodada comercial do GATT no Uruguai: países em desenvolvimento aumentam 

a resistência contra os subsídios aplicados às atividades agrícolas da UE. 

Anos 2001 

a 2010 

EUA: Reforço da política de subsídios agrícolas. Política de combustíveis limpos (etanol de 

milho). Berço da crise econômica mundial deflagrada em outubro/2008.  

 

CHINA: 1.400.000.000 de chineses (inclusão social de 50%). Crescimento econômico a taxas 

anuais de 8 a 12%. Maior consumidor mundial de commodities.  

UE: Ingresso de novos membros do leste Europeu. Sofre efeitos drásticos da crise mundial de 

outubro/2008. Mantém a política de subsídios agrícolas. 

Fonte: Câmara (2011, p.6-8) 

 

Em observação aos dados ofertados pela Tabela 1 nota-se o desenvolvimento da 

cultura da soja no Brasil a partir da década de 60, e este se acentua a medida que o governo 

investe em tecnologias proporcionando ao produtor rural a oportunidade de acesso 
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tecnológico, além de implementação de política econômica que objetivava facilitar o 

crescimento de áreas com plantio de soja em diversos estados brasileiros. 

Além da expansão da cultura da soja para a região Oeste da Bahia, especialmente em 

Barreiras, na década de 1980 este cultivo se expandiu para os estados de Goiás, Minas Gerais, 

Sul do Mato Grosso do Sul, junto com o movimento da pecuária que foi em direção ao oeste 

brasileiro. Atualmente, nas áreas da Amazônia Legal (região Norte, Mato Grosso e oeste do 

Maranhão) nota-se também o avanço da cultura da soja (BARRETO, 2010). 

O Brasil possui grande participação na oferta e demanda de produtos do complexo 

agroindustrial, em especial a produção de soja, sendo este um produto fundamental para o 

desenvolvimento econômico de várias regiões do país. Vale ressaltar que dados do censo do 

Instituto Brasileiro e Estatística (IBGE) destaca que em 2006 o país destinava pouco mais de 

7% da produção desta oleaginosa para exportação, já em 2010 este índice passou para 

22,39%. Atualmente, em termos mundiais, o Brasil participa com aproximadamente 29% da 

produção e 33% da exportação deste grão (HIRAKURI e LAZZATOTTO, 2011). 

Missão (2006) também relata a importância econômica que a soja possui para o Brasil, 

destacando-se na balança comercial brasileira e demonstrando contínuo crescimento, na safra 

de 1997/98 a produção de soja atingiu 27,327 milhões de toneladas (t), comparativamente 

com a safra de 2006/07, que totalizou 54,874 milhões de t., evidenciou-se essa tendência. 

Ainda, segundo CONAB (2017), a estimativa da produção de soja na safra 2016/2017 prevê 

uma colheita de 107,61 milhões de t. o que demonstra que este mercado está em plena 

expansão justificado pela elevação da demanda do produto, o que gera a necessidade de 

aumentar os investimentos em novos métodos e técnicas de produção. 

O setor do agronegócio tem grande representatividade para a economia brasileira por 

vários fatores, dentre eles por tratar-se de um setor gerador de emprego e renda para vários 

segmentos da sociedade, em consequência desta importância torna-se fundamental o 

investimento financeiro e tecnológico nesta área. Na região de Rio Verde as agroindústrias 

são grandes captadoras de mão de obra gerando renda e impactando economicamente e 

socialmente todo o município, atraindo trabalhadores e investimentos de diversas partes do 

Brasil. 
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2.1.2 Demandas Agrícolas para a Soja no Sudoeste Goiano 

 

 

Para Kotler (2000) demanda de mercado para um produto é o volume total que seria 

comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida e em um 

período definido.  

Segundo (BARROS, 2007), a demanda vista sob a ótica da comercialização é um 

processo social através do qual a estrutura da demanda de bens e serviços econômicos é 

antecipada ou ampliada e satisfeita através da concepção, promoção, intercâmbio e 

distribuição de tais serviços e bens. No caso específico desta pesquisa a demanda é vista como 

a antecipação da necessidade de uma sociedade de consumo de produtos agrícolas. O conceito 

de “demanda por tecnologia” é definido como o anseio, a busca, a procura de novas 

tecnologias por parte dos agricultores (RAMALHO; CONTINI, s.d.). Desta forma, as 

organizações que trabalham com os produtos agrícolas, em especial a soja, devem antecipar as 

necessidades do seu mercado de atuação para atender de maneira satisfatória.  

Para a OCDE-FAO (2015), a demanda agrícola do Brasil está diretamente ligada aos 

mercados internacionais. O Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior 

fornecedor de açúcar, suco de laranja e café. Em 2013, o país ultrapassou os Estados Unidos 

na exportação como fornecedor de soja, além de ser um grande fornecedor de milho, arroz e 

carne bovina – neste caso estes produtos são consumidos internamente. 

Em Goiás a demanda da soja está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico 

do estado, inicialmente a cultura era voltada para o autoconsumo, mas a partir da década de 

70 e principalmente na década de 80, a soja ganhou força devido ao incremento de 

investimentos na industrialização do estado e passou a adquirir grande importância 

econômica. Na região do Sudoeste Goiano indústrias foram instaladas para atender as 

necessidades da agricultura, principalmente em torno das culturas de soja, milho e sorgo 

(VIEIRA, 2002). Em consequência houve o crescimento demográfico devido às correntes 

migratórias, em especial da região Nordeste, em buca de melhor qualidade de vida e trabalho. 

A Figura 1 apresenta a importância da agricultura para o estado de Goiás, em especial 

a produção de soja que se destaca devido ao crescimento de sua produção em 2014 

comparativamente a 2013, já que outros produtos agrícolas como a cana-de-açúcar tiveram 

resultados inferiores em 2014 em relação ao ano anterior. Observa-se, também, que o milho é 

outro produto agrícola que apresentou um leve crescimento em 2014. A soja e o milho são 
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destinados à exportação e ao mercado interno, já que o estado de Goiás conta com 

agroindústrias especializadas na produção de óleo vegetal e outros derivados destes grãos. 

 

 

Figura 1: Participação relativa da agricultura em três culturas de maior valor para o estado (2013/2014). 

Fonte: IMB (2015). 

 

Em Goiás, a produção de grãos apresentou alta de 9,1% em 2014 em relação a 2013, o 

milho se destacou com uma participação de 45,8% e a soja com 45%. Quanto ao valor da 

produção, as culturas que mais cresceram em 2014 foram: o trigo (56,2%), o girassol (42,7%) 

e a soja (16,0%) em relação a 2013. O estado de Goiás ocupa a 4ª posição no ranking nacional 

na produção de grãos. Por produto, o estado se manteve na 4ª posição no ranking nacional na 

produção de soja, o milho assegurou a 3ª posição no ranking nacional (IMB, 2016).  

Ainda segundo o IMB (2016) os municípios de Goiás que mais se destacaram na 

produção agrícola no ano de 2014 em termos de valores são: Cristalina (R$ 1,6 bilhões), Jataí 

(R$ 1,4 bilhões) e Rio Verde (R$ 1,3 bilhões). Juntos estes municípios representam 23,7% do 

valor da produção agrícola goiana. O município de Cristalina se destacou na produção de: 

tomate, sorgo e feijão. Rio Verde assumiu, em 2014, o 2º lugar na produção nacional de milho 

e Jataí ocupou o 1º lugar no ranking da produção de soja e da produção de grãos no estado. 

Quirinópolis assumiu o 1º lugar na produção de cana-de-açúcar. Chapadão do Céu apareceu 

entre os municípios do estado como um dos maiores produtores de algodão. 

Para Freitas, Neto e Scalco (2014) as culturas mais importantes economicamente no 

estado de Goiás são: soja, cana-de-açúcar, milho, feijão, tomate e algodão, nas quais o estado 

ocupa o 3º lugar no ranking de produção no Brasil. Outras culturas menos destacadas devem 

ser consideradas quanto ao seu aspecto econômico e sua demanda, são elas: o sorgo, o alho e 
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a melancia, sendo Goiás o maior produtor nacional desta última. O município de Cristalina 

assume a ponta na produção de tomate, que em sua maioria é destinado à industrialização. O 

estado de Goiás destaca-se também na produção das carnes de frango e de suínos, na criação 

de bovinos, na produção de leite e na plantação de girassol. 

Considerando a produtividade agrícola no estado de Goiás, a Região do Sudoeste 

Goiano se destaca e o município de Rio Verde se firma como polo de produção agropecuária. 

Este processo somente foi possível devido aos investimentos realizados em tecnologia: a 

Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO) implantou 

um Centro Tecnológico em uma área de 114 ha, com vultosa aplicação em projetos de 

investigação científica e tecnológica nas culturas de milho, algodão, soja, trigo, sorgo e arroz. 

A iniciativa reúne a COMIGO, Agência Rural, Embrapa, Universidade de Rio Verde, Centro 

Tecnológico de Pesquisa Agropecuária, Fundação Goiás, Cooperativa Central Agropecuária 

de Desenvolvimento do Paraná, Aventis, Basf, DuPont, Milenia Monsanto e Pioneer. O 

desenvolvimento tecnológico propiciou o aumento da produtividade na região e Rio Verde 

passou de 42 sacas de soja produzidas por ha plantado para 50 sacas por ha. Este fato 

influenciou na valorização da terra: cinco anos atrás, 01 (um) ha da região custava US$ 1.000, 

atualmente o valor mínimo é de US$ 2.500 (CARMO; GUIMARÃES; AZEVEDO, 2002). 

A maioria dos produtores rurais do Sudoeste Goiano (Rio Verde, Jataí, Quirinópolis e 

Chapadão do Céu) é associada à COMIGO, grande incentivadora no investimento em 

tecnologia para o setor agrícola. A COMIGO também é detentora da maioria dos dados 

econômicos deste importante setor, além de fornecer informação e trabalho especializado para 

o agronegócio de todo o sudoeste goiano. 

Na região do Sudoeste Goiano, grande parte do processamento de soja é 

tradicionalmente feito pela COMIGO, sendo a mais antiga do Centro Oeste. Segundo 

informações ofertadas por esta instituição, ela foi responsável por auxiliar os produtores rurais 

a desbravar o Sudoeste Goiano a partir da década de 70, até então coberta pela vegetação 

nativa o cerrado. Esta cooperativa incentivou o desenvolvimento de novas tecnologias de 

plantio, criou uma extensa rede de armazenagem e a primeira grande agroindústria de óleo 

vegetal de Goiás. Posteriormente ocorreu a expansão das agroindústrias ligadas ao 

processamento de soja, como a agroindústria francesa COIMBRA em Jataí, no entanto, a 

COMIGO representa atualmente entre 28 a 30% do mercado do óleo de soja da região. A 

filosofia desta cooperativa considera que para obter um maior crescimento da produtividade 

os produtores necessitam se profissionalizar cada vez mais no sentido de viabilizar a prática 

agrícola (CARMO; GUIMARÃES; AZEVEDO, 2002). 
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A cadeia produtiva da soja vai desde a preparação do solo e da semente até a sua 

comercialização, passando pelo controle de pragas e pela armazenagem. Devido à necessidade 

de profissionalização dos produtores rurais, a COMIGO e outras instituições que agregam os 

produtores da região realizam seminários, dias de campo e palestras com o objetivo de 

esclarecer dúvidas, divulgar conhecimento e proporcionar capacitação aos associados para 

que a cultura da soja tenha melhores resultados. Atualmente, devido a vários aspectos da 

sustentabilidade econômica como a elevação dos lucros e responsabilidade ambiental, os 

produtores têm buscado técnicas que propriciem o aumento da produção sem a necessidade de 

ampliação dos espaços físicos de plantio, essa conscientização desencadeou o aumento da 

busca por assessoria técnica, agronômica, jurídica e contábil visando à elevação dos lucros e 

melhoria na produtividade (AGROFOLHA, 2014). 

Outro fator que interfere diretamente no processo de cultivo de oleaginosas é o seu 

valor no mercado, segundo OCDE-FAO (2015) este tem projeção de aumento em 6,9% ao 

ano. Estima-se um crescimento para a soja de 2,5% ao ano e a expectativa é que este produto 

atenda a necessidade de 108 milhões de t. por safra. O preço deste grão deve permanecer 

relativamente alto durante alguns anos, sendo esperado um crescimento na produção com a 

abertura de novas áreas de produção e incremento de tecnologias nas áreas já cultivadas. As 

projeções do mercado são essenciais para determinar se o produtor deve investir ou não em 

uma determinada cultura, pois apresentam estimativas de custo e valor de comercialização da 

produção. 

Para elevar a produção de soja no Sudoeste Goiano os produtores rurais estão optando 

por variedades de ciclo precoce (ciclo de vida da planta abaixo de 110 dias), que melhor se 

adaptam às condições climáticas da região. Em várias áreas da região é realizado o cultivo 

sucessivo de soja e milho, a chamada produção de milho safrinha, após a safra de soja de 

verão (MACHADO, 2010). 

Moreira (2012) e Machado (2010) concordam sobre a importância de investimento em 

pesquisa e no desenvolvimento de cultivares mais resistentes que indiquem um resultado 

positivo quanto ao rendimento e elevação da produção. A produtividade da soja estimada para 

a safra de 2012/13 foi de 2.435 kg/ha. Nos últimos quatro anos a produção mundial por safra 

saltou de 211,64 milhões/t para 264,32 milhões/t, elevando para 25% o índice de 

produtividade. 

Machado (2010) explica ainda que em Goiás, especificamente no Sudoeste Goiano, a 

demanda da soja atende ao mercado da agroindústria esmagadora (transformação do grão de 

soja em óleo bruto e farelo), sendo também destinada à exportação devido à produção de 
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vários subprodutos. Este processo faz com que Goiás contribua significamente com o 

crescimento das exportações dos subprodutos da soja. Uma das grandes dificuldades 

encontrada por este setor econômico está no escoamento da produção realizado através de via 

terrestre (rodovia) que, por muitas vezes, encontra-se em más condições de conservação 

elevando o valor do frete, onerando a produção e deixando-a menos competitiva. 

Em 2014, no município de Rio Verde, a soja proporcionou uma alta no rendimento por 

ha. A Tabela 2 apresenta os três principais produtos cultivados no município e sua 

importância para a economia local. 

 

Tabela 2: Principais produtos agrícolas do município de Rio Verde em 2014. 

PRODUTO Quant. 

Produzida 

(T) 

Àrea 

Colhida 

(ha) 

Valor da 

Produção 

(R$) 

Área Plantada 

(ha) 

Rendimento 

Médio 

(Kg/ha) 

Cana-de-açúcar 3.060.000 34.000 183.600,00 34.000 90.000 

Milho  1.234.500 216.000 360.803,00 216.000 5.715 

Soja 750.000 300.000 675.000,00 300.000 2.500 

Fonte: IBGE (2015). Adaptada. 

 

Em Rio Verde/GO a safra de verão de 2015/16 de soja chegou ao fim com rendimento 

médio de 55 sacas/ha (scs/ha), com esse resultado acredita-se que os produtores tiveram uma 

queda de 15% na produtividade (COMIGO, 2016). Já a safrinha não representou um grande 

negócio para os agricultores devido à interferência climática (ausência de chuva) fezendo com 

que grandes áreas de produção de grãos fossem afetadas diretamente. Muitos produtores 

rurais não conseguiram colher satisfatoriamente e puderam contar com uma produção mínima 

para atendimento dos investimentos realizados.  

O município de Rio Verde-GO é o maior produtor de grãos do estado de Goiás, sendo 

um grande arrecadador de impostos sobre produtos agrícolas, bem como difusor de novas 

tecnologias. É conhecido como a “Capital do Agronegócio”, responsável por 

aproximadamente 1,2% de toda a produção nacional de grãos. Possui uma área cultivada 

superior a 375.000 ha. Destaca-se devido a sua grande produção de soja e sorgo, além do 

milho e feijão. Cultiva ainda: arroz, algodão, milheiro e girassol. Na safrinha de 2014/15 

houve um crescimento considerável da área de plantio e a lucratividade foi considerada 

satisfatória para os agricultores devido o clima e o preço estarem favoráveis (REVISTA 

RURAL, 2012) 
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A soja e o milho são chamados na região de Rio Verde como “grãos de ouro” e são 

responsáveis pelo crescimento econômico da região em conjunto com os demais produtos 

citados acima. O investimento em tecnologia é essencial para aprimorar a produtividade e é 

uma realidade no município que conta com a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores 

Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), com unidades de ensino como o IF GOIANO, o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT), dentre outras unidades de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Os cursos técnicos 

e superiores voltados para o setor agrícola favorecem o desenvolvimento da agricultura 

fornecendo mão-de-obra qualificada e pronta para trabalhar com o objetivo de ampliar a 

qualidade e a produtividade dos grãos e atendem a necessidade de incrementar a expansão que 

o setor necessita no município (COMIGO, 2016). Estes cursos são fundamentais para a 

qualificação da mão-de-obra e geram maiores oportunidades no mercado de trabalho 

reduzindo as desigualdades sociais, além de atenderem às necessidades das empresas do setor 

do agronegócio, como consequência proporcionam o crescimento econômico regional. 

A perspectiva regional, nacional e mundial até 2024 para o consumo da soja é de 

crescimento, estima-se uma taxa de crescimento de 2,3% ano. O superávit de crescimento 

interno da produção desta oleaginosa deverá ser utilizado para exportação. Esta perspectiva 

econômica torna a soja lucrativa e mais da metade da produção brasileira será destinada aos 

mercados mundiais. Espera-se que o preço deste produto no mercado continue ascendente e 

que as exportações possam gerar R$ 87,5 bilhões (US$ 22,8 bilhões) em 2024. A China deve 

continuar sendo um dos principais países a consumir a soja brasileira (OCDE-FAO, 2015). 

Com o mercado favorável para a produção de soja é preciso proporcionar o aumento 

desta aprimorando o espaço produtivo já existente, pois o estado de Goiás, em especial o 

Sudoeste Goiano está ocupado por diversos sistemas produtivos que atendem a necessidade 

de consumo. Este processo de economia do fator “terra” dever ocorrer através do 

investimento em políticas que potencializem a qualidade do sistema de produção agrícola, 

para isto é fundamental que se volte à atenção para o desesenvolvimento de tecnologia e 

inovação que possam ser aplicadas ao solo, sementes e demais componentes deste sistema, 

permitindo o aumento da qualidade e produtividade da cultura da soja na região.  
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2.2 Políticas e Programas Governamentais 

 

 

A agricultura brasileira necessita de subsídios governamentais para o seu 

desenvolvimento. Estes programas de subsídios possuem a intenção de incentivar a 

exploração, modernização, industrialização e consolidação da cadeia produtiva de soja em 

todo país. Em Goiás os principais programas de subsídios são: POLOCENTRO (1975), 

FOMENTAR (1984), Fundo Constitucional do Centro-Oeste - FCO (1989) e PRODUZIR 

(2000). O programa FOMENTAR, hoje chamado de PRODUZIR, elevou a produção de soja 

no estado de Goiás com a implantação e a expansão das atividades industriais, em especial no 

ramo da agroindústria (VIEIRA, 2002). 

O POLOCENTRO só foi possível ser elaborado a partir da criação de empresas 

agrícolas especializadas em investimentos de pesquisa e da experimentação agrícola em 

parceria com a Embrapa. Esta medida de política econômica concedia crédito agropecuário 

subsidiado com incentivos fiscais para o florestamento e reflorestamento, construção e 

conservação de estradas e de linhas de transmissão de energia elétrica, construção de redes de 

armazenamento, investimentos em eletrificação rural, instalação de equipamentos para a 

moagem de grandes quantidades de calcário, produção local/regional de fertilizantes e apoio 

para instalação de várias agroindústrias (PEDROSO; SILVA, s.d.). 

Carmo, Guimarães e Azevedo (2002) relatam a importância destes incentivos para o 

desenvolvimento econômico de Goiás e descrevem que além dos programas de subsídios, que 

ocorreram a partir de 1975, o governo federal iniciou a construção de obras de infraestrutura e 

viabilizou investimentos em pesquisa agropecuária, o que contribuiu sobremaneira para o 

incremento do cultivo da soja na região. Os programas de pesquisas que tinham a finalidade 

de induzir a adaptação da soja às condições climáticas do cerrado tornaram-se fundamentais à 

medida que a soja começou a ser produzida em larga escala. Em Goiás houve a participação 

da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA) e foi criado o Centro de Pesquisa 

Agropecuária dos Cerrados (CPAC), no Distrito Federal, com o objetivo de realizar estudos 

em cerca de 1.500 linhagens e cultivares de soja selecionadas em outras regiões. Estes 

programas foram fundamentais para o crescimento da produção de grãos por hectare (ha), 

além de reduzir o custo de produção elevando o lucro dos produtores rurais. Desenvolveram 

também pesquisas para a melhoria da qualidade das sementes, manuseio do solo, manipulação 

e escolha de insumos adequados de acordo com os problemas enfrentados na produção de 

soja. Outro fator essencial foram os estudos climáticos, onde foi possível realizar uma 
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sondagem do futuro proporcionando ao produtor a escolha da melhor época para o plantio na 

intenção de minimizar as perdas por influência climática (excesso ou falta de chuvas). 

Machado (2010) afirma que as empresas mais representativas do sistema produtivo da 

soja, como por exemplo, Bunge, Cargil, COMIGO, Caramuru e outras, foram fundamentais 

para o desenvolvimento da cultura em Goiás. Estas empresas auxiliaram no desenvolvimento, 

na capacidade e na qualidade produtiva do grão no estado, além de investirem na construção 

de terminais de exportação de grãos e na construção de silos de armazenagem.  

Destaca-se também que nos últimos anos os investimentos com a exportação vêm se 

expandindo e tornando atividade recorrente nestas empresas. O governo do estado de Goiás 

foi determinante com a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) e outros impostos sobre a exportação de produtos básicos e semi-elaborados, 

impulsionando às exportações que se tornaram uma atividade com alta rentabilidade 

(MACHADO, 2010). 

Pedroso e Silva (s.d.) também relatam a importância das isenções fiscais, em especial 

do ICMS, para o desenvolvimento econômico do setor agropecuário no estado de Goiás. O 

estado implantou o programa Fomentar que financiava 70% do ICMS com juros de 2,4% ao 

ano, sem correção monetária e a prazos de até 25 anos. Hoje este programa foi substituído 

pelo Produzir, com algumas alterações, mas continua na mesma linha de anterior. Sua 

proposta é financiar até 73% do ICMS por um prazo máximo de 15 anos a juros de 2,4% ao 

ano, sem correção monetária. Estes autores apresentam outros incentivos, tais como: FCO e 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS) que investem milhões no 

estado de Goiás. Os produtores também podem contar com recursos ofertados pelas 

prefeituras, que possuem seus próprios programas de governo com políticas de atração de 

indústrias. 

Os autores Pedroso e Silva (s.d.) afirmam também que a política de incentivo agrícola 

mais importante no estado de Goiás foi a PLADESCO (Plano de Desenvolvimento 

Econômico-Social do Centro-Oeste), elaborada pela Superintendência do Desenvolvimento da 

Região Centro-Oeste (SUDECO), no âmbito do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND) de 1972 a 1974 e o Programa de Ação do Governo para a região Centro-Oeste, feito no 

segundo PND de 1975 a 1979.  

Com estas políticas de subsídios à produção agroindustrial, implantadas no estado de 

Goiás, Rio Verde assumiu importante papel econômico ocupando uma posição invejável 

como produtor de soja no estado e se consolidou como polo econômico da microrregião do 

Sudoeste Goiano (GUERRA, 2012). Quando se observa o desenvolvimento econômico de 
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Goiás, é possível perceber a importância das políticas de subsídios econômicos para o 

desenvolvimento da agricultura, pecuária e indústria nos diversos municípios, pois foi através 

deste processo que grandes agroindústrias, muitas instaladas no sudoeste goiano, optaram em 

operar na região. Além desses programas é importante considerar que o fornecimento de 

matéria-prima, mão-de-obra, transporte e mercado consumidor são fundamentais para que 

estas organizações operem na região, impactando o crescimento do sistema produtivo da 

agricultura. 

 Pedroso e Silva (s.d) relatam a importância desses planos de incentivo para Rio 

Verde, que se apresenta atualmente como um grande agropolo de Goiás, considerando que os 

principais segmentos da cadeia produtiva da soja estão localizados neste município que 

enfatiza a inovação tecnológica, o que o torna bastante competitivo e com potencial para 

elevar a sua produção de grãos ao longo dos anos. A formação do agropolo decorre de 

condições favoráveis para o desenvolvimento do agronegócio regional, como a proximidade 

da área de produção da matéria-prima (soja), infraestrutura e serviços tecnológicos que 

ocasionam a instalação ou deslocamento de unidades agroindustriais para o município 

(PEDROSO; SILVA, s.d.). 

As potencialidades econômicas do município têm atraído grandes grupos empresariais. 

Rio Verde apresenta as condições necessárias para a integração do capital industrial ao setor 

agrícola e o resultado dessa junção é a melhoria no desenvolvimento regional que faz com que 

Rio Verde seja considerado a capital do Sudoeste Goiano (GUERRA, 2012). Destacam-se a 

isenção de impostos, a facilidade de acesso a diversos estados do país devido à localização do 

município, dentre outros fatores que reduzem os custos com o sistema de produção e elevam a 

lucratividade da organização. 

O governo tem um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico do Brasil e um 

fator que contribui grandemente para isto é o financiamento de pesquisas por órgãos 

governamentais, para isso é necessário que o país tenha leis que regularizem os incentivos a 

inovação e a pesquisa científica e tecnológica, sendo a de maior importância a Lei de 

Inovação (Lei 10.973, 02/12/2004). 

A Lei 10.973 de 02 de dezembro de 2004 possui a finalidade de estabelecer medidas 

de incentivo a inovação e a pesquisa científica no Brasil com o intuito de desenvolver normas 

que promovam a melhoria do desempenho destas pesquisas visando o desenvolvimento 

produtivo do país. De acordo com esta lei o ambiente produtivo é composto por instituições 

que executam as atividades de pesquisa aplicada de caráter científico e tecnológico, as 

chamadas ICTs, das empresas e inventores independentes (LACERDA, 2011). 
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A Lei 10.973, 02/12/2004, assume a função de preencher uma lacuna existente na 

política industrial e tecnológica do país. As medidas de investimentos tecnológicos possuem a 

finalidade de atender à necessidade produtiva do país, e estão em consonância com a Política 

Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior que é coordenada pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As ações que compõem a estratégia de 

desenvolvimento, apresentada na Orientação Estratégica de Governo, devem ser capazes de 

gerar crescimento sustentável, emprego e inclusão social e necessitam estar articuladas a uma 

política industrial e tecnológica com investimentos planejados para a infraestrutura e com 

projetos de promoção do desenvolvimento regional (KRUGLIANSKAS e MATIAS-

PEREIRA, 2005). 

A Lei 10.973, 02/12/2004, tenta suprir a necessidade do país de possuir dispositivos 

legais e que sejam eficientes no sentido de incentivar o desenvolvimento científico e 

tecnológico. A comparação com legislações internacionais mostra que a Lei de Inovação 

brasileira está baseada na Lei de Inovação e Pesquisa da França, nº 99-587, de 12 de julho de 

1999, a qual estabelece relação público-privada e estimula a inovação tecnológica no 

ambiente universitário (MOREIRA et al., 2007).  

A Lei de Inovação estabeleceu normas específicas dentro dos ambientes de pesquisa e 

desenvolvimento de modo a estimular o processo de inovação, conforme demonstram alguns 

mecanismos abaixo: 

 

 A ICT poderá: compartilhar infraestrutura entre os setores públicos e privados; 

firmar contratos de transferência de tecnologia; publicar edital para transferência de 

tecnologia com exclusividade; prestar serviços especializados voltados para a 

inovação das instituições públicas e privadas; realizar pesquisa de desenvolvimento 

de tecnologia de produtos ou processos e registrar a titularidade da propriedade 

intelectual dos resultados atingidos. 

 A empresa poderá: utilizar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e 

demais instalações para atividade de pesquisa, mediante remuneração; prestar 

serviços relacionados à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, com 

retribuição pecuniária; realizar parcerias para realização de atividades conjuntas de 

pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produtos ou 

processo; usufruir da concessão pelo poder público de recursos financeiros 

(projeto), humanos, materiais ou de infraestrutura para apoio a pesquisa e 

desenvolvimento de atividades de prioridade da política industrial e tecnológica do 
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país; ser contratada por órgãos públicos da administração pública federal para 

determinadas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ou solução de 

problema técnico específico; usufruir da concessão de benefícios fiscais para o 

estímulo a inovação na empresa; negociar a titularidade da propriedade intelectual, 

direito ao licenciamento e participação nos resultados da exploração. 

 O inventor independente poderá: solicitar a adoção da sua criação por ICT, 

comprovado o depósito do pedido de patente, visando futuro desenvolvimento, 

incubação, utilização e produção industrial. 

 

A Lei 13.243 de 11 de janeiro de 2016 dispõe sobre o estímulo ao desenvolvimento 

científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera as seguintes 

leis: Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,  Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980,  Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993,  Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011,  Lei nº 8.745, de 9 de 

dezembro de 1993,  Lei nº 8.958 de 20 de dezembro de 1994, Lei nº 8.010, de 29 de março de 

1990,  Lei 8.032, de 12 de abril de 1990 e a Lei nº 12.172, de 28 de dezembro de 2012, nos 

termos da Emenda Constitucional nº 85 de 26 de fevereiro de 2015. Esta Lei em seu Art. 1º 

estabelece medidas de incentivo a inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, além de alterar os arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituição 

Federal (CASA CIVIL, 2016). 

A Lei 13.243, 11/01/ 2016 em seu Art. 19 no § 2º estabelece instrumentos de estímulo 

à inovação nas empresas, são eles: 

 

I - subvenção econômica; 

II - financiamento; 

III - participação societária; 

IV - bônus tecnológico; 

V - encomenda tecnológica; 

VI - incentivos fiscais; 

VII - concessão de bolsas; 

VIII - uso do poder de compra do Estado; 

IX - fundos de investimentos; 

X - fundos de participação; 

XI - títulos financeiros, incentivados ou não; 
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XII - previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de 

concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais (CASA CIVIL, 2016). 

 

A Lei de Inovação dispõe de instrumentos jurídicos que podem ser eficientes para o 

desenvolvimento de pesquisa e tecnologia em benefício do sistema produtivo, contribuindo 

para o crescimento econômico do país, no entanto a lei por si só não consegue obter 

resultados positivos, são oferecidos mecanismos importantes que impactam de forma positiva 

na produtividade nacional e no impulso do país rumo ao desenvolvimento e autonomia. Mas 

para alcançar estes resultados é necessário criar condições para que haja investimento em 

pesquisa e que dela se faça uso. Este processo somente será possível com um amplo 

conhecimento dos interessados e apropriação dos benefícios disponibilizados pela legilsação 

(LACERDA, 2011). 

Sobre a implantação da Lei de Inovação, Celant e Silva (2010) concordam com o 

pensamento de Matias-Pereira e Krusgluianskas (2005), quando estes colocam que o 

dispositivo legal surge como um instrumento facilitador de uma cultura da inovação no país, 

no entanto a lei por si só não é suficiente para que o Brasil conquiste sucesso na pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, deve haver a integração e dedicação de todos os atores 

envolvidos. Para a lei se tornar um instrumento relevante de fomento à inovação é necessário 

que ocorra uma aliança entre as esferas pública e privada, a comunidade científica e 

tecnológica e seus pesquisadores e criadores. 

Com as políticas econômicas de incentivo implementadas no país novas regiões 

puderam ser exploradas economicamente tornando-se lucrativas, transformando o cenário 

econômico e dinamizando a economia brasileira. Salienta-se que para a manutenção da 

competitividade desta economia os dipositivos legais como a lei de inovação assumem 

fundamental importância, por normatizar o ambiente tecnológico e de inovação dentro das 

instituições de pesquisa, das empresas e até mesmo do governo, atores promotores do 

desenvolvimento tecnológico, que por sua vez traz benefícios ao setor produtivo estimulando 

o desenvolvimento regional. 
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2.3 Inovação Tecnológica (contribuição de Schumpeter, inovação tecnológica na 

agricultura, modelo de inovação induzida) 

 

 

A agropecuária brasileira teve seu ápice de desenvolvimento nos últimos 40 anos. Na 

década de 1970 essa importante atividade econômica acreditava que sua expansão ocorreria 

através da abertura de novas áreas destinadas à produção agropecuária, na tentativa de 

combater seus baixos índices. Esta visão se transformou nos últimos anos e isso só pôde ser 

possível devido aos investimentos em ciência e tecnologia e a presença de agricultores e 

pecuaristas mais dinâmicos e competitivos, com esta nova postura o Brasil tornou-se um dos 

maiores produtores mundiais de alimentos e energias renováveis (EMBRAPA, 2014). 

O incremento de tecnologias na agricultura gerou expectativas de elevação no índice 

de colheitas, principalmente em estados que não possuíam expressiva participação econômica 

neste setor. A região Centro-Oeste se tornou uma importante fonte de riqueza na produção 

agrícola. Uma das consquencias desta expansão foi o desmatamento da vegetação nativa que 

deu lugar as grandes lavouras e áreas de pastagens. O desenvolvimento tecnológico na 

agricultura traz a possibilidade de se aprimorar as culturas buscando minimizar os impactos 

ambientais, sendo esta uma visão indispensável nos dias atuais na tentativa de estabelecer um 

crescimento econômico sustentável.  

Devido à mudança de postura dos países importadores de derivados da agropecuária 

brasileira, que cobram atividades econômicas aliadas à sustentabilidade, o Brasil preocupou-

se em ampliar os investimentos em um sistema de pesquisa e inovação que buscasse reunir 

conhecimento e desenvolvimento de tecnologias em todo país, no intuito de responder a 

demanda por uma produção agropecuária cada vez mais complexa e exigente (EMBRAPA, 

2014). 

O investimento em inovação tecnológica é fundamental para o desenvolvimento da 

agricultura no Brasil. “Inovação tecnológica é a introdução de produtos ou processos 

tecnologicamente novos ou de melhorias significativas em produtos existentes no mercado” 

(OCDE, 1997). O processo de inovação é composto por passos científicos, tecnológicos, 

organizacionais, financeiros e comerciais que favoreçam a introdução de produtos ou 

processos tecnologicamente novos ou substancialmente melhorados (NOGUEIRA e 

FROHLICH, s.d.). 

Para Fuck e Vilha (2012) compreender o que vem a ser inovação tecnológica parte do 

conceito de inovar que é o “ato de fazer algo novo”. Para estes autores a inovação deve ser 
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implantada em todos os segmentos da sociedade, já que está presente em diversos sistemas. 

Para eles a inovação tecnológica “é tida como essencial nas estratégias de diferenciação, 

competitividade e crescimento em um número cada vez maior de negócios”.  

As estratégias e práticas inovativas nas organizações propiciam a busca por um 

diferencial no mercado, na tentativa de produzir produtos e serviços para o mercado que 

garantam a competitividade sustentável em relação aos seus competidores (VILHA, 2009). 

Para a sobrevivência e permanência das atividades econômicas no mercado é necessário o 

atendimento a certos requisitos, um deles é a sustentabilidade e através de inovação 

tecnológica amplia-se a possibilidade do aumento na produção com menos impactos 

ambientais. 

A origem do conceito de inovação advém dos trabalhos do economista Joseph 

Schumpeter (1883-1950), para este autor “o impulso fundamental que inicia e mantém o 

movimento da máquina capitalista decorre de novos bens de consumo, dos novos métodos de 

produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial da 

empresa capitalista” (SCHUMPETER, 1997). Na visão de Schumpeter o crescimento 

econômico tem o seu impulso através do conjunto de inovações, o mercado é movido por 

constante mutação gerada pelas inovações, sem inovação não seria possível introduzir novos 

produtos, processos e serviços no mercado. Schumpeter, em sua obra Teoria do 

Desenvolvimento Econômico de 1911, ressalta a importância das inovações tecnológicas e 

organizacionais. Seu estudo foi inovador por considerar outros atores que também refletiam 

sobre a introdução das inovações no sistema econômico. Desta forma, os laboratórios de 

Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), as grandes corporações e mesmo os órgãos 

governamentais tem importante participação nas inovações tecnológicas (FUCK e VILHA, 

2012). 

Os autores Varella, Medeiros e Silva Junior (2012) afirmam que para Schumpeter a 

inovação seria uma forma de introduzir comercialmente um produto já existente, mas com 

novas combinações, sendo criado a partir de uma invenção e pertenceria ao campo da ciência 

e tecnologia, tendo possibilidade de ser comercializado dentro ou fora do país. 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico (TDE) de Schumpeter faz uma distinção 

entre invenção e inovação. Para o pesquisador a invenção é a criação de um novo artefato que 

pode ou não ter importância econômica. Para a invenção se tornar uma inovação a primeira 

deve se tornar uma mercadoria, ou seja, deve ser explorada economicamente. Schumpeter 

define cinco tipos de inovação: novos produtos; novos métodos de produção; novas fontes de 

matéria-prima; exploração de novos mercados e novas formas de organizar as empresas 
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(FUCK e VILHA, 2012). Esta classificação deveria observar o setor econômico de acordo 

com a criação ou incorporação de inovações tecnológicas, desta forma seria possível 

estabelecer em categorias (TORRES, 2012). Analisando o mercado internacional verifica-se 

como a Teoria do Desenvolvimento Econômico de Schumpeter é vivenciada nas práticas 

econômicas atuais, pois se observa que sem investimento em desenvolvimento tecnológico as 

grandes organizações não sobreviveriam no mercado atual, pois deixariam de ser 

competitivas. 

De acordo com a teoria de Schumpeter (1997) na primeira categoria aparece a figura 

do empresário inovador, que é o agente econômico que disponibiliza novos produtos no 

mercado através de pesquisa e desenvolvimento de combinações mais eficientes dos fatores 

de produção ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica. A 

agricultura se encaixa neste sistema de avanço tecnológico em fertilizantes, sementes e 

implementos agrícolas no intuito de elevar a produtividade. A segunda categoria está 

envolvida com os setores intensivos em escala, são internas quanto externas. A terceira 

categoria traz a invoação em termos da busca de mercado de um artigo/produto que não tenha 

sido difundido ou ainda não exista, traz também a tentativa de inovar dentro da própria 

organização reinventando métodos e processos de produção. 

Schumpeter alerta que o impulso para a máquina capitalista está no consumo de bens 

aliado aos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas 

de organização industrial que a empresa capitalista cria. Constata-se que o desenvolvimento 

econômico se dá devido ao impulso por um conjunto de inovações. As inovações 

tecnológicas, segundo essa ótica, podem ser consideradas como uma “destruição criativa” nos 

mercados, ou seja, ao mesmo tempo em que cria, destrói, havendo assim uma produção 

contínua de uma mutação industrial. É esta dinâmica que promove um permanente estado de 

inovação, substituindo produtos e criando novos hábitos de consumo e promovendo a 

exaltação das organizações inovadoras (FUCK e VILHA, 2012). 

Torres (2012) continua estudando a definição de inovação de Schumpeter 

relacionando-a com uma mudança técnica usada pelos economistas do crescimento. Esta 

mudança técnica era compreendida como a mudança no produto final utilizando-se as mesmas 

quantidades de fatores de produção (capital, trabalho e terra). Moraes e Michelon (2010) 

relacionam a teoria de Schumpeter com as bases do sistema econômico: a propriedade 

privada, a divisão do trabalho e a livre concorrência, desta forma criam um protótipo 

econômico denominado fluxo circular, onde cada produto produzido encontra a devida 

destinação no mercado. 
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Após Schumpeter e seus estudos sobre inovação surgem os neoschumpeterianos, 

destacados a seguir por Moraes e Michelon (2010):  

1. Freeman: classifica a inovação em radical, modelo vigente hoje e incremental – 

melhoria do produto. Estabelece mudanças tecnológicas e inovativas em: ofensiva, 

defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista;  

2. Mensch: não considera os princípios norteadores da teoria de Schumpeter, para 

Mensch a inovação é uma alternativa de sucesso para o empresário, a necessidade 

de crescimento econômico, investimento e emprego, a difusão e a busca de lucros 

fazem com que haja investimento em tecnologia;  

3. Chesnais: considera duas formas de apropriação do conhecimento, uma referente a 

tecnologia desenvolvida fora da organização – universidades e empresas públicas 

de pesquisa e a segunda o modo de incorporação daa tecnologia, seja por meios 

legais ou por competência própria. 

 

Introduzir a inovação tecnológica é um desafio em muitos setores econômicos, na 

agricultura esse desafio consiste em elevar a produtividade em culturas já estabelecidas, sendo 

assim as inovações neste setor advêm das necessidades de mercado com o objetivo de atender 

as demandas tecnológicas (MORAES e MICHELON, 2010). A inovação tecnológica na 

agricultura, como em outras cadeias produtivas é essencialmente incremental, somente se 

consolida devido à apresentação de métodos de pesquisa que consideram as necessidades dos 

consumidores finais e associam a elas questões ambientais como a preservação, uso racional 

dos recursos naturais, relação custo benefício das tecnologias, aplicabilidade e potencial de 

adoção (SANTOS et al., 2012). 

Schumpeter apresenta um exemplo incremental para o desenvolvimento de modelo de 

inovação. Este modelo não rompe com o passado, mas provoca modificações graduais no 

funcionamento econômico. Neste caso, o processo de inovação tecnológica na agricultura, 

volta-se preferencialmente para a produção dos resultados concretos que visem transformar 

tecnologicamente o setor agrícola e o crescimento econômico da área (SANTOS et al., 2012). 

No Brasil as inovações tecnológicas são realizadas de acordo com a necessidade de 

mercado, principalmente em produtos agrícolas voltados para a exportação, já que estes são 

industrializados, geralmente, em grande escala, sendo assim a demanda é mais estável o que 

resulta em baixas flutuações de preços. As instituições que estabelecem o processo de 

inovação que impactam na agricultura são classificadas em seis grupos: fontes privadas de 

organizações das empresas industriais; fontes institucionais públicas; fontes privadas 
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relacionadas à agroindústria; fontes privadas na forma de cooperativas; fontes privadas 

relacionadas à oferta de serviços e fazendas/unidades de produção agropecuária que produzem 

novas variedades através do learning by doing (aprender fazendo) (MORAES e MICHELON, 

2010). 

Existem alguns modelos de inovação tecnológica direcionados para a agricultura, 

dentre eles o de Schultz que alertava quanto a dificuldades dos agricultores dos países em 

desenvolvimento realizarem investimento tecnológico na agricultura. Para Schultz a 

transformação do setor agrícola tradicional ocorreu devido a dois aspectos: a) o investimento 

em novos fatores de produção (insumos e máquinas) e b) o nível educacional dos indivíduos 

que trabalham com a agricultura. Este autor conclui que a agricultura se torna rentável em três 

áreas: a) instituições de pesquisa e extensão; b) desenvolvimento, produção e comercialização 

de insumos modernos pelo setor industrial; c) na educação no meio rural com o objetivo de 

esclarecer a importância dos insumos modernos. Essa rentabilidade colocada por Schultz 

somente é possível através de investimentos com o propósito de facilitar o crescimento da 

produtividade na agricultura (BORGES FILHO, 2009). O modelo de insumos modernos 

colocado por Schultz traz a importância do investimento em tecnologia, essencial para o 

aprimoramento das atividades agrícolas que objetivam sempre maior rendimento em sua 

produção, mas coloca também a importância da educação no meio rural, a capacitação das 

pessoas envolvidas na produção para que saibam lidar com os recursos tecnológicos 

disponíveis buscando efetivamente proporcionar o crescimento da produtividade agrícola. 

Borges Filho (2009) e Silva e Costa (2006) concordam quanto à colocação de Schultz 

ao apontar que fatores culturais em países em desenvolvimento não são responsáveis pelas 

dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola. Schultz alerta sobre a dificuldade econômica 

destes países para realizarem investimento em tecnologia no setor, sendo que a falta de 

investimento reduz a produtividade gerando o desestímulo de reinvestimento na produção por 

parte dos agricultores. 

Outros modelos de inovação tecnológica são introduzidos no setor agrícola através de 

estudos realizados por Hayami & Ruttan que criticam o modelo exposto por Schultz. O 

modelo criado por Hayami & Ruttan recebe o nome de inovações induzidas, é seguido por 

diversos estudiosos como um complemento teórico do modelo apresentado por Schultz. 

Segundo o modelo proposto por Hayami & Ruttan a mudança técnica é efetuada de acordo 

com a trajetória do mercado e deve considerar principalmente as mudanças na demanda e na 

oferta de produtos e fatores que interferem diretamente na agricultura devendo existir a 
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interação dos produtores rurais com instituições públicas de pesquisa e empresas agrícolas 

(BORGES FILHO, 2009). 

Hayami & Ruttan apresentam dois tipos de tecnologia na agricultura: 1) as inovações 

mecânicas e 2) as inovações biológicas e químicas. Em relação às inovações mecânicas os 

autores consideram sua importância com a finalidade de redução de custos com o fator 

trabalho na utilização de máquinas e equipamentos que busquem reduzir o quantitativo de 

mão-de-obra. Ao se referir as inovações biológicas e químicas os autores consideram os 

avanços tecnológicos que estejam voltados para a elevação da produtividade por área 

cultivada. Estes dois tipos de tecnologia geram o aumento da produtividade e a redução do 

custo de produção e são técnicas usadas com frequência na agricultura brasileira, em especial 

no estado de Goiás tem sua produção em progressivo crescimento (CONCEIÇÃO e 

CONCEIÇÃO, 2004). 

A abordagem evolutiva neo-shumpteriana explica a importância de uma interpretação 

em termos de trajetórias tecnológicas no intuito de explicar a complexidade do 

desenvolvimento tecnológico voltado para as necessidades da agricultura. É de suma 

importância compreender a dinâmica competitiva existente na agricultura bem como a sua 

diversidade, estes dois fatores interferem diretamente no investimento dos agricultores e no 

desenvolvimento e implantação de novas tecnologias para o setor. Deve-se considerar não 

apenas as indústrias como forma de desenvolvimento tecnológico, mas também outros fatores 

que interferem diretamente neste processo tais como pesquisas públicas e instituições de 

ensino e organização de produtores, além de fundações de pesquisas públicas e privadas 

voltadas para o atendimento das demandas da agricultura. Atualmente os produtos rurais 

buscam constantemente informações científicas acerca do que está produzindo ou deseja 

produzir no intuito de conseguir elevar a sua produtividade e reduzir o seu custo na produção 

(BORGES FILHO, 2009). 

A abordagem neo-schumpeteriana defende a inovação tecnológica na agricultura e este 

é um fator determinante para o processo dinâmico da economia (VIEIRA, 2010). 

É importante considerar que os investimentos em tecnologias e os modelos de 

exploração do solo devem atender a necessidade do mercado, mas atualmente é fundamental 

que o produtor considere também as necessidades ambientais, devido à nova postura do 

mercado consumidor que faz questão de conhecer o que o campo está oferecendo como 

medida protetiva do meio ambiente, neste caso percebe-se a importância do crescimento 

econômico sustentável (BORGES FILHO, 2009). 
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Considerando a importância do desenvolvimento de tecnologia para o setor agrícola é 

possível verificar o crescimento de investimentos em um método específico de avanço no 

setor que é o plantio direto (PD), comumente usado em todo o Brasil, especialmente no 

município de Rio Verde, estado de Goiás. O sistema de plantio direto no País iniciou na 

década de 70 e vem se consolidando na agricultura brasileira como meio ou recurso para 

solucionar o problema da agressão do solo pelo uso intensivo de produtos químicos, a não 

reposição dos nutrientes retirados na mesma proporção e a erosão devido à deficiência no 

manejo do solo (VILAS BOAS e GARCIA, 2007)  

A técnica de PD é vista como um sistema conservacionista do solo. O plantio é 

realizado com a colocação da semente em um sulco ou cova em um solo não revolvido, que 

deve ter largura e profundidade suficiente para a cobertura adequada e para o contato propício 

das sementes com a terra (BORGES FILHO, 2009). 

Borges Filho (2009) e Vilas Boas e Garcia (2007) descrevem que o objetivo do PD é 

abrangente pois: 

 

 efetiva a rotação de cultura e adubação verde; 

 diminui a intensidade de mobilização do solo; 

 reduz o tráfego de máquinas sobre o terreno, fato que provoca a compactação do 

solo; 

 êxito no controle da erosão hídrica; 

 reduz os custos variáveis das lavouras com combustíveis, mão-de-obra, 

fertilizantes, dentre outros; 

 possibilidade de aumento de receita com a safrinha, cultivo de outras culturas, tais 

como: milho, sorgo ou milheto que podem ser plantadas logo após a colheita da 

soja. 

 

O plantio direto é a técnica predominante no município de Rio Verde, deve ser 

realizada de acordo com as orientações de profissionais especializados para que, efetivamente, 

possa elevar o rendimento de grãos por hectare cultivado, preservar os nutrientes do solo e 

favorecer a sustentabilidade ambiental, fator este que muitas vezes é visto de forma positiva 

por países importadores dos grãos produzidos no mercado interno. 

A técnica do plantio direto é uma das formas de manejo de solo mais comum no 

estado de Goiás, sendo este considerado um sistema ecologicamente correto, pois reaproveita 
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a cobertura morta do solo e efetiva a proteção de sua superfície contra a intensa radiação solar 

e a redução da queima de matéria orgânica e da amplitude térmica. Evita a perda de água por 

evaporação e diminui o impacto das gotas de chuva sobre a superfície, reduzindo a velocidade 

do escorrimento superficial do excesso de água da chuva, o que atenua seu impacto que 

poderia causar profundas erosões (CAMPOS et al., 2010).  

O plantio direto é considerando um dos maiores avanços do processo produtivo da 

agricultura brasileira, de início o seu objetivo era controlar a erosão hídrica e o 

desenvolvimento deste sistema só foi possível devido ao trabalho conjugado de agricultores, 

pesquisadores, fabricantes de semeadoras e profissionais que tinham o objetivo de evitar o 

aceleramento da degradação do solo. Este sistema reduz cerca de 75% das perdas de solo e em 

20% as perdas de água quando há o revolvimento do solo (LOPES et al., 2009). 

Além da proteção do solo quanto à possibilidade de erosões, o PD envolve: a 

combinação de práticas culturais ou biológicas destinadas à adubação verde para a formação 

de cobertura do solo, a manutenção dos resíduos culturais na superfície, a adoção de métodos 

integrados de controle de plantas daninhas através da utilização da cobertura do solo e 

herbicidas e o não revolvimento do solo, exceto no sulco da semeadura, a prática do plantio 

direto está em conformidade com o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental 

(BORGES FILHO, 2009). 

Diante das teorias de inovação resta claro a importância do investimento em pesquisa 

e desenvolvimento para propriciar as inovações no mercado movimentando a economia no 

país e elevando a qualidade dos produtos ofertados nas indústrias e demais setores, no caso 

especial da agricultura, destaca-se a necessidade de investimento em pesquisas que busquem o 

crescimento do sistema produtivo nas áreas existentes sem maiores danos ambientais, aliando 

o crescimento econômico à sustentabilidade. 

 

 

2.4 Polos de Inovação 

 

 

A teoria dos polos ganhou notoriedade com abordagem schumpeteriana do 

desenvolvimento que apresenta estudos importantes sobre o dinamismo da indústria motriz, 

da atividade inovadora e da influencia destas forças na formação dos polos tecnológicos de 

inovação (SOUZA, 2010). Após os estudos de Schumpeter sobre a inovação, a tecnologia 
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passou a ser analisada de forma mais minucionsa, dando início a diversos tipos de abordagens 

por outros autores que são conhecidos como neo-schumpeterianos (BENEVIDES, 2013).  

Para Schumpeter (1997) a atividade inovadora rompe o fluxo circular estacionário e 

promove o crescimento de seu meio, levando organizações a inovarem em um processo de 

imitação. Sendo assim as organizações que buscam destaque em seu mercado precisam 

adquirir uma cultura inovatória, necessitam tornar-se inovadoras para crescerem em seu meio 

de atuação. Sabe-se que com a globalização econômica tornou-se essencial para as 

organizações investir em tecnologia de alta qualidade, agregando valor ao seu produto e ao 

mesmo tempo buscando novas oportunidades no mercado. 

A partir de 1990 surgem os polos tecnológicos que são compostos por um ambiente 

industrial, neles estão presentes recursos humanos, laboratórios e equipamentos que 

determinam como serão implantados novos processos, produtos e serviços industriais. Na 

formação de um polo tecnológico é necessário que haja uma pré-disposição do intercâmbio 

entre os agentes envolvidos e os arranjos institucionais, na busca do alcance do sucesso estes 

devem ser pouco burocratizados e bastante ágeis para facilitar a difusão do progresso técnico 

(BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2005). A implantação de um polo tecnológico traz a 

expectativa de facilitar o acesso à tecnologia no sistema de produção e da redução do custo 

dos produtos por ele gerado que poderá, no caso da agricultura, proporcionar a pequenos e 

médios produtores a oportunidade de acesso a inovação e ao atendimento especializado que 

possa elevar a produtividade e a qualidade da produção regional.  

No Brasil os polos de desenvolvimento não são diferentes de outros países, 

principalmente em seus princípios. Estes polos apresentam a interação empresa-universidade-

governo, no entanto a história de cada um e a sua experiência determinam a sua velocidade, a 

direção de sua atuação e as parcerias que serão formadas. Assim sendo, as experiências dos 

polos tecnológicos no Brasil são diversificadas, desde a sua origem até a sua organização 

(LAHORGUE, 2006). 

Os polos tecnológicos são classificados em três tipos, dependendo dos projetos de 

inovação tecnológica que são executados. Os tipos de polos são, segundo Medeiros, Mattedi e 

Marchi (1990): 

  

 Polo Tecnológico Tipo 1: não possui estrutura organizacional formal. Os projetos 

tecnológicos são definidos pelos três parceiros (empresas, instituições de ensino e 

pesquisa e governo) a partir do planejamento conjunto. Ex. São Carlos (SP), São 

José dos Campos (SP) e Santa Rita do Sapucaí (MG). 
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 Polo Tecnológico Tipo 2: possui uma estrutura organizacional formal, formada por 

instituição particular sem fins lucrativos. O objetivo é organizar e coordenar 

parcerias que desenvolvam pesquisas e tecnologias. Um exemplo destas atividades: 

São Carlos (SP), Curitiba (PR) e Campina Grande (PB). 

 Polo Tecnológico Tipo 3 (Parque Tecnológico): possui estrutura organizacional 

legal, estrutura física situada próximo a instituições de ensino e pesquisa e são 

destinados a abrigar projetos ou empresas  de base tecnológica. O intuito das 

instalações serem localizadas próximas a instituições de ensino e pesquisa é de 

facilitar o acesso dos pesquisadores ao local que está sendo pesquisado. É comum 

encontrar a acessibilidade em laboratórios de uso comum entre a universidade e a 

indústria. Este tipo de polo é conhecido como Parque Tecnológico ou Science Park, 

abriga incubadoras de Empresas e Projetos. Exemplos: Florianópolis (SC) e Rio de 

Janeiro (RIOTEC e BIORIO). 

 

O Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano atende aos requisitos que o 

enquadra no modelo do polo tecnológico tipo 3 e objetiva atender de forma adequada a 

necessidade da comunidade produtiva de Rio Verde e dos municípios circunvizinhos, que 

buscam constantemente conhecimento e acesso a tecnologias para agregar valor produtivo e 

comercial nas culturas regionais, sendo uma região de destaque do agronegócio.  

Estes polos tecnológicos e as empresas colaboram para o desempenho produtivo, 

principalmente porque contribuem para o desenvolvimento dos agentes locais, mesmo que 

estas organizações apresentem diversos níveis de produção. O vínculo entre as organizações 

possibilita que o sistema de exploração econômica alcance êxito surpreendente, pois se 

tornam mais eficientes na coletividade, além de promover uma especialização maior da força 

de trabalho e dos serviços, da infraestrutura dentre outros. Estas associações permitem que as 

organizações se beneficiem de um aumento da capacidade de negociação de insumos e 

componentes, propriciando redução nos custos. Possibilita também a troca de informações 

técnicas de mercado e tecnologia facilitando com que as empresas proponham o 

desenvolvimento de novos modelos de processos e organização da produção, além da 

divulgação da marca, de produtos e da difusão do conhecimento dos mercados internos e 

externos (CARVALHO e CHAVES, 2007). 

Para Machado et al. (2001) o termo polo tecnológico no Brasil surge com a 

colaboração de empresas de base tecnológica em determinadas regiões. O polo tecnológico é 

definido como um conjunto de negócios combinados especificamente e estabelecidos em 
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torno de reconhecidos institutos de ensino e pesquisa aliados a empresas de base tecnológica 

em determinadas regiões. O polo tecnológico possui os seguintes componentes, segundo 

Medeiros (1990 apud MACHADO et al., 2001): 

 

 Instituições de ensino e pesquisa que se especializaram em pelo menos uma das 

novas tecnologias; 

 Aglomeração de empresas envolvidas nesses desenvolvimentos; 

 Projetos de inovação tecnológica conjuntos (empresa-universidade), é estimulado 

pelo governo dado o caráter estratégico das novas tecnologias; 

 Estrutura organizacional apropriada. 

 

Em termos gerais, o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano, em 

implantação, objetiva desenvolver projetos de pesquisas em conjunto com o setor privado da 

região do sudoeste goiano, visando aprimorar a qualidade das sementes, insumos e 

tecnologias utilizadas na produção rural em busca da elevação da produtividade, conta 

atualmente com algumas empresas parceiras na região, além da sede administrativa e de 

laboratórios situados no Campus Rio Verde do IF Goiano.  

As inovações tecnológicas são importantes no desenvolvimento da competitividade 

das organizações, regiões e nações (BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2005). Para atender 

a estas necessidades os polos tecnológicos de inovação possuem os seguintes objetivos 

segundo Machado et al. (2001): 

 

 Promover a criação e consolidação de empresas de base tecnológica; 

 Fornecer suporte gerencial através de consultoria e cursos nas áreas de gestão 

tecnológica e gestão empresarial às empresas e ao setor acadêmico; 

 Facilitar a interação sistemática entre as empresas e instituições de ensino e 

pesquisa, possibilitando o uso de recursos humanos, equipamentos e laboratórios, 

se possível de forma compartilhada; 

 Viabilizar o envolvimento de instituições financeiras (capital de risco) e 

governamentais enfatizando a participação dos governos federal, estadual e 

municipal. 
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A relação entre universidade e empresas possibilita o desenvolvimento de tecnologia 

que influencia diretamente no desenvolvimento econômico de uma região. As inovações, 

quando lançadas no mercado, estimulam a rotina de políticas e atividades produtivas. As 

universidades são estruturadas de forma a executar atividades de pesquisa, produzir novos 

conhecimentos científicos que se tornam fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, 

elas fornecem o conhecimento que auxilia no desenvolvimento de diversos setores 

econômicos do país. As atividades industriais que recebem influência das universidades são: 

engenharia genética, química orgânica e inorgânica, tecnologia, biotecnologia, tecnologia a 

laser e microeletrônica, as subáreas de telecomunicações, componentes eletrônicos, 

processamento de dados dentre outras (CARVALHO e CHAVES, 2007). 

Para que os polos de inovação obtenham sucesso é necessário observar que, 

atualmente, o processo inovador deve partir de um sistema integrado e em rede, sendo de 

fundamental importância à realização de ações conjuntas que incluam os três atores do 

processo inovativo, empresas-instituições de ensino e pesquisa-governo. A cooperação em 

rede poderá propiciar o acesso a uma maior quantidade de conhecimento no processo da 

inovação (BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2005). 

O fato das instituições acadêmicas como universidades, escolas técnicas e centros de 

pesquisa trabalhar em cooperação com as organizações é indispensável para a consolidação de 

um polo tecnológico. As empresas participantes de um polo tecnológico que interagem com 

instituições de ensino ativam seu processo de inovação. A proximidade geográfica é um fator 

fundamental para intensificar a relação universidade-empresa, pois quanto mais intensa for 

esta relação maior será o efeito transbordamento das inovações (CARVALHO e CHAVES, 

2007).  

Um polo de inovação apresenta objetivos bem definidos, dentre eles a formação de 

parceria com a indústria na intenção do desenvolvimento tecnológico e a liderança de 

mercado das empresas parceiras, devendo estar alinhado a projetos sustentáveis. O IF Goiano 

tem grande importância no desenvolvimento e ampliação do conhecimento científico regional, 

ofertando cursos técnicos, superiores e de pós-graduação Lato e Stricto Sensu voltados para as 

necessidades regionais de formação de mão-de-obra qualificada e produção de conhecimento. 

Para este órgão o polo de inovação necessita ser um importante elemento facilitador do acesso 

das indústrias ao Sistema de Inovação Nacional, por meio de processos e soluções 

tecnológicas de inovação. Através do polo de inovação as indústrias poderão agregar 

competências em tecnologias agroindustriais e ingressar em novos segmentos de mercado 

dispondo de produtos e serviços de alta qualidade e pessoal qualificado (IF GOIANO, 2016). 
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O processo de inovação e transferência de conhecimento não é fácil de ser realizado, 

necessita ser unidirecional e mesmo assim leva muito tempo para ocorrer. Devido a sua 

complexidade o fluxo de informações deve ser realizado em duas vias e ao mesmo tempo 

deve ser uma atividade de pesquisa contínua, sua estrutura deve conter auxílio econômico 

para que o conhecimento tecnológico seja produzido e atenda a demanda dos consumidores 

por diferentes categorias de produtos e serviços (BALESTRIN, VARGAS e FAYARD, 

2005). Assim, torna-se necessário criar uma infraestrutura para desenvolver o portfólio de 

produtos e serviços, realizar pesquisas aplicadas com o objetivo de alcançar o 

desenvolvimento tecnológico e inovação dentro das indústrias (IF GOIANO, 2016).  

Existem diversas áreas de atuação em um polo de inovação tecnológica, mas para sua 

prática diária são indispensáves algumas ações segundo a Universidade de Passo Fundo 

(2016): 

 

 Prospecção, capacitação e gestão de recursos para projetos de inovação: deve ser 

realizado principalmente junto aos órgãos públicos que incentivem o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia, em projetos isolados da instituição ou em 

projetos associados a outras empresas e instituições. 

 Transferência de tecnologia: pode ser realizado o licenciamento de patentes, 

softwares e cultivares, transferência de know-how e difusão tecnológica. 

 Interação universidades-empresa: atende às demandas específicas das empresas no 

desenvolvimento de inovação e soluções tecnológicas e de gestão, buscando 

patrocínio para projetos de pesquisa com potencial de mercado. 

 

Portanto os polos de inovação tecnológica podem ser incorporados em qualquer área 

regional, urbana ou rural, cujo objetivo principal é inserir o processo produtivo inovador, pela 

junção de pesquisadores e empresas com o intuito de promover a inovação tecnológica e 

receber auxilio financeiro e político que possam gerar o desenvolvimento econômico local. A 

maioria dos polos é implantada em centros urbanos, e por mais que haja uma projeção de 

crescimento para os mesmos, na maioria dos casos há presença de despreparo, desarticulação 

dos organismos públicos locais com a iniciativa privada e dos centros de pesquisas que 

perdem oportunidade de torná-los fortes e responsáveis por promover a requalificação do 

espaço geográfico e elevar o desenvolvimento econômico, social e tecnológico (DUARTE, 

2005). 
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Diversas pesquisas apontam que a limitação das empresas brasileiras em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) vem sofrendo alterações consideráveis para uma realidade até então 

desconhecida por elas. As parcerias empresariais e aquisição externa em P&D trazem um 

processo inovador importante para a ampliação e qualidade de produção. Estes estudos 

evidenciam que as empresas que adquirem inovações tecnológicas elevam seus lucros 

consideravelmente, e este processo tende a majorar quando há parcerias e atividades com 

instituições promotoras de pesquisa e desenvolvimento (ALVES et al., 2011).  

Alves et al. (2011) afirmam que não basta a empresa fazer parceria com instituições 

que promovam o P&D, ela necessita ter conhecimento acerca de como o processo funciona, 

desta forma poderá aplicar o conhecimento adquirido em outros setores. Medeiros (1996) 

destaca a importância de a empresa estar interada a respeito do processo de pesquisa e 

desenvolvimento e acrescenta que este conhecimento se amplia na medida em que ocorra o 

aumento do nível de cooperação entre empresas e instituições de pesquisa. 

O processo de inovação tem como base uma contínua atividade de pesquisa 

fundamentada em atividades econômicas, objetivando resultados que promovam crescimento 

e desenvolvimento, para tanto é necessário que os agentes envolvidos neste processo estejam 

em constante interatividade, trocando informações e experiências. Conforme o Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (2001) a noção do sistema de inovação deve 

ser integrada a ações e coordenada entre diversos setores sociais que visem o 

desenvolvimento socioeconômico, com o envolvimento entre três grandes grupos: instituições 

governamentais nos três níveis – federal, estadual e municipal, setor empresarial e as 

instituições de pesquisa (universidades). 

A implantação do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano deve ocorrer 

simultaneamente ao trabalho de aproximação da comunidade agroindustrial da região do 

sudoeste goiano, informando-a dos objetivos propostos pela instituição e do seu quadro de 

recursos humanos, no intuito de firmar parcerias público-privadas no desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa, atraindo investimentos financeiros dos interessados em garantir a 

qualidade e a ampliação da produtividade, tendo em vista que existe um grande potencial para 

o desenvolvimento de tecnologia agrícola proveniente da junção empresa-instituição de 

ensino e pesquisa-governo na região estudada.  
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2.7 Desenvolvimento Regional  

 

 

Para compreender as teorias do desenvolvimento regional é preciso conceituar o que 

vem a ser uma região. Seu conceito está ligado ao conjunto do espaço que tenha maior 

integração entre si do que em relação ao resto do mundo. Considerando que o espaço urbano 

se localiza em uma região, este é o locus da produção diversificada e integrada do 

capitalismo, nele há um conjunto de centros urbanos dotados de grau de integração que pode 

ser grande ou não em oposição ao resto do mundo (LIMA e SIMÕES, 2009). Para 

compreender o desenvolvimento regional e sua importância no aspecto social, político e 

econômico é necessário considerar, além da dimensão territorial, alguns aspectos importantes 

como: regiões como locais de exportação e de especialização na fabricação de um 

determinado tipo de produto; regiões como fontes de retornos crescentes e regiões como 

pontos de conexão de conhecimento (AVELAR, s.d.). 

Há discussões no cenário científico em torno do desenvolvimento regional, sabe-se 

que este processo está ligado ao modelo de transformação estrutural das economias e esta 

mudança influencia na vida política e social de uma região. A partir de uma economia que se 

baseou em atividades primárias, as transformações implicam em um crescimento relativo do 

Setor Secundário que, posteriormente influencia diretamente no desenvolvimento do Setor 

Terciário. 

Essas transformações ocorrem devido às mudanças na demanda doméstica de 

produtos, ao surgimento de novas tecnologias de produção e fluxos comerciais com o exterior. 

Pode ser notado que o desenvolvimento resulta em uma constante alteração de todos os 

setores econômicos de uma região, quando estas atividades econômicas se apresentam em 

expansão ou quando está em declínio. Se a economia se expande o impacto desta 

transformação é menor e a tendência é estabelecer uma estrutura produtiva estável 

(FOCHEZATTO, 2010). 

O processo econômico de uma região interfere diretamente no seu desenvolvimento, 

pois pode ser percebido que problemas regionais nascem a partir da disparidade econômica 

causada pelo crescimento da desigualdade no espaço econômico nacional ou regional. 

Economias externas interferem diretamente nas regiões mais ricas e drenam a economia das 

regiões mais pobres (SOUZA, 1981). Em torno dessas mudanças está a discussão do 

desenvolvimento regional e suas abordagens teóricas que sofrem influências externas 

(FOCHEZATTO, 2010). Para que uma região possa reduzir seus conflitos sociais é necessário 
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o investimento na economia para que indivíduos possam executar o seu trabalho, serem 

remunerados por ele e tornarem-se consumidores de produtos serviços e em consequência 

estimularem o crescimento econômico regional. 

Para compreender a importância do desenvolvimento regional no contexto científico, é 

necessário compreender as diversas teorias que procuram explicar este fenômeno. O primeiro 

autor a abordar este assunto foi Marshall, no final do século XIX na Inglaterra. Este pensador 

procurava explicar as transformações regionais e suas influências a partir do movimento 

econômico que tende a se localizar em alguns pontos de junção das economias e em designar 

os benefícios que se originam da concentração da atividade econômica em determinadas 

regiões (FERREIRA, 2012).  Do estudo de Marshall, sobre o desenvolvimento regional, surge 

a teoria clássica da aglomeração. Esta teoria aponta a importância da atividade produtiva para 

o desenvolvimento econômico relacionado ao crescimento de uma determinada região 

juntamente com a sua estrutura econômica.  

Outros autores importantes realizaram estudos acerca das teorias clássicas de 

aglomeração, dentre eles estão Weber (1929), Ohlin (1933), Hoover (1937, 1948). Estes 

estudos apresentam que a concentração espacial de pessoas e de atividades econômicas gera 

um crescimento significativo de pesquisas científicas (FOCHEZATTO e VALENTINI, 

2010). É possível verificar que as correntes migratórias se relacionam com o desenvolvimento 

regional, observa-se que grandes centros econômicos recebem mais migrantes, pois estes 

estão em busca de trabalho e melhoria na qualidade de vida, exemplo disso é o crescimento de 

Rio Verde, fortemente marcado pela migração de pessoas, advindas principalmente do norte 

do país, após a instalação de uma grande organização agroindustrial.  

Na década de 80 foram elaboradas várias teorias a respeito do desenvolvimento 

regional e as principais são: a dos Polos de Crescimento, de Perroux; a da Causação Circular 

Cumulativa, de Myrdal e a dos Efeitos de Encadeamento para Trás e para Frente, de 

Hirschman. Essas teorias apontam a interdependência setorial para a localização das empresas 

(organizações) e a influencia que exercem diretamente no desenvolvimento da região. Essas 

teorias incorporam a ideia da influência de economias externas como mecanismo dinâmico de 

auto-reforço endógeno, além de perceber que a região em seu conjunto, a sua estrutura 

produtiva, suas interligações comerciais e tecnológicas, vão além da preocupação da 

localização individual dessas organizações (FERREIRA, 2012).  

A teoria dos Polos de Crescimento de Perroux (1955) coloca que a expansão 

econômica não se manifesta de forma disseminada, é localizada em pontos ou polos de 

crescimento sempre com intensidades variáveis. O crescimento e as transformações que 
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ocorrem nos polos afetam o conjunto da economia pela transmissão de seus efeitos positivos 

através de diferentes canais (OLIVEIRA; MOREIRA; LIMA, 2010). 

A Teoria de Causação Circular Cumulativa de Myrdal discute os efeitos dos retornos 

crescentes que foram verificados no setor industrial e avalia também a dinâmica 

macroeconômica (COSTA, 2015). Já teoria dos Efeitos de Encadeamento para Trás e para 

Frente de Hirschman evidencia a pressão dos mecanismos como indutores do 

desenvolvimento econômico, daí aparece o conceito de “encadeamentos para frente e para 

trás”, surgindo uma investigação sistemática com o objetivo de desvendar qual seria o maior 

problema enfrentado pelos países subdesenvolvidos no que tange ao desenvolvimento 

econômico (SANTOS e SANTOS, 2012). 

A teoria dual clássica, elaborada por Lewis (1954), afirma que a economia dual é 

dinâmica sendo composta por um setor tradicional ou de subsistência e por um setor moderno 

ou capitalista. O desenvolvimento é visto como um processo de expansão de setor moderno e 

de contração do setor tradicional até que a economia deixe de ser dualista (MOREIRA e 

CRESPO, 2012). A teoria dual clássica trouxe uma distinção em setores da economia, sendo 

um de subsistência voltado para atender as necessidades locais, de baixa renda e um urbano 

capitalista voltado para o mercado global e com possibilidade de expansão. Na teoria de 

Lewis o setor urbano seria consumidor do trabalho desenvolvido no setor de subsistência. 

Considerando esse tipo de desenvolvimento nota-se que o crescimento econômico não seria 

equilibrado, pois um setor estaria em retração enquanto o outro se desenvolveria.  

As teorias de Polos de Crescimento, Causação Circular Cumulativo e Efeitos de 

Encadeamento para trás e para frente foram responsáveis por fornecer suportes as políticas de 

desenvolvimento regionalizado, tanto no âmbito federal como estadual. No caso federal houve 

a implantação de grandes projetos estruturantes nas diferentes regiões do Brasil, com a visão 

de proporcionar o crescimento da matriz produtiva e reduzir as desigualdades espaciais e até 

mesmo proporcionar a ocupação regional. No âmbito estadual, foram a base para políticas de 

atração de novos investimentos, principalmente os incentivos da estruturação de um setor 

industrial. Para promover estes incentivos foram concedidas isenções fiscais priorizando as 

indústrias intersetoriais que complementam a matriz produtiva regional (FOCHEZATTO, 

2010). 

Com as teorias de Polos de Crescimento, Causação Circular Cumulativo e Efeitos de 

Encadeamento para trás e para frente compreende-se a movimentação de população em torno 

de investimento na industrialização. O município de Rio Verde se encaixa nesse processo 

considerando as medidas estabelecidas por uma política econômica de incentivo que 
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proporcionou a instalação de uma grande agroindústria na região, gerando empregos e 

desencadeando um movimento migratório que acontece desde a sua inauguração até os dias 

atuais, portanto percebe-se que o desenvolvimento regional está intimamente ligado ao 

contexto econômico. 

As teorias de desenvolvimento regional evoluíram para abordagens microeconômicas 

de localização da indústria com ênfase nas economias de aglomeração (FOCHEZATTO, 

2010). Este tipo de economia pode ser definido como os ganhos econômicos centrados em um 

espaço geográfico. Estes ganhos se manifestam de diferentes formas: através da difusão local 

do conhecimento, da redução de custos logísticos, do surgimento de atividades 

complementares, do crescimento do mercado de trabalho, entre tantos outros fatores. Mas 

existem forças aglomerativas que podem atingir o seu ponto máximo, gerando aumento nos 

custos do espaço urbano conhecido como deseconomia de aglomeração.  A economia de 

aglomeração está, geralmente, associada ao setor industrial, localiza-se sobretudo na zona 

urbana, portanto estão ligadas ao processo de expansão populacional e as atividades 

econômicas das cidades (DALBERTO e STADUTO, 2013). 

Existem outras abordagens teóricas que procuram explicar o desenvolvimento 

regional, dentre elas destacam-se: a Nova Geografia Econômica (NGE), a Escola da 

Especialização Flexível, o Sistema de Inovação Regional, a Teoria da Competitividade de 

Porter e as Teorias de Crescimento Endógeno (FOCHEZATTO, 2010). 

A Teoria da Nova Geografia Econômica tem como seu principal mentor Paul 

Krugman (1991) e atenta-se para a distribuição das atividades no espaço geográfico, segundo 

Fochezatto (2010) “a configuração espacial das atividades econômicas, ou concentração 

industrial, é o resultado de dois tipos de forças opostas, as de aglomeração e as de dispersão”.  

A Escola da Especialização Flexível procura compreender as transformações ocorridas 

na esfera produtiva após o modelo fordista de produção e os efeitos da evolução tecnológica a 

partir da década de 80. Seu interesse é verificar as repercussões dessas transformações nas 

economias regionais e como essas regiões podem tirar proveito delas para a promoção de seu 

desenvolvimento (FOCHEZATTO e VALENTINI, 2010). 

A Teoria do Sistema de Inovação Regional tem como foco o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação, ela introduz novos padrões de competitividade frente a um modelo 

globalizado de acumulação de capital. Segundo essa teoria as regiões passam a ser mais 

competitivas e autônomas mediante a criação de ambientes inovadores, o que as tornam 

menos vulneráveis a problemas externos. Segundo a teoria esta seria a forma mais adequada 

de se promover o desenvolvimento regional e local (FOCHEZATTO, 2010). 
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A Teoria da Competitividade de Porter analisa a competitividade das empresas e o seu 

impacto no desenvolvimento regional, coloca que a aglomeração de indústrias e empresas em 

uma determinada região desencadeia um processo de competitividade, o que pode gerar as 

condições ideais para a criação e multiplicação de fatores que vão além dos tradicionais, 

sendo eles responsáveis pela vantagem competitiva que movimenta a economia e ocasiona o 

desenvolvimento regional (AMARAL FILHO, 1996).  

As Teorias de Crescimento Endógeno, do ponto de vista regional, podem ser descritas 

como um processo interno de ampliação contínua da capacidade de agregação de valor e 

transferência de conhecimento sobre a produção, considerando a capacidade de absorção de 

cada região, o seu desdobramento e a retenção do excedente econômico gerado na economia 

local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões (AMARAL FILHO, 1996).  

O desenvolvimento regional está ligado a sua competitividade, mesmo que muitos 

estudiosos ainda não trabalhem com esta possibilidade. A competitividade de uma região 

apresenta a sua capacidade de gerar renda e emprego estando exposta à concorrência externa. 

Uma região competitiva tende a garantir uma quantidade e/ou qualidade de postos de trabalho 

existentes bem como sua ampliação. Mesmo que em uma região coexistam empresas 

competitivas e empresas não competitivas, estas apresentam características comuns que irão 

afetar a competitividade de todas as organizações localizadas naquela região (AVELAR, s.d.).  

Apesar das várias teorias que discutem o desenvolvimento regional percebe-se nos 

diversos estudos que o desenvolvimento, seja no Brasil ou em outros países, pode ser medido 

através de indicadores econômicos associados à produção e, principalmente, pela elevação 

constante e substancial de indicadores sociais relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar 

da sociedade. Deve-se considerar também a dimensão temporal (mesmo que este possa variar 

de um caso para outro) e a necessidade de políticas públicas que visem corrigir distorções e a 

introduzir medidas compensatórias, mas em âmbito geral o que tem sido observado por 

economistas e outros especialistas são resultados bastante encorajadores para o 

desenvolvimento regional no país (GUIMARÃES, 2006). 

As teorias que procuram explicar o desenvolvimento regional atualmente são do tipo 

mesoeconômicas que abordam o crescimento da região e o seu potencial competitivo em um 

ambiente cada vez mais integrado com outras regiões e países (influenciados pela 

globalização), percebe-se a predominância de vínculos externos e a necessidade de 

mobilização dos recursos endógenos para assegurar a competitividade, atualizando 

permanentemente seus processos e modelos de produção. Seu desenvolvimento produtivo 
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inclui formação de distritos industriais, promoção de ambientes inovadores e a formação e/ou 

o adensamento de produtos locais (FOCHEZATTO, 2010). 

O desenvolvimento a que o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano 

propõe-se a trazer para o município de Rio Verde baseia-se na Teoria do Sistema de Inovação 

Regional, considerando a intenção do órgão em introduzir modelos de novos padrões de 

competitividade, buscando o desenvolvimento de novas técnicas e métodos de produção para 

serem disseminados no mercado do agronegócio, solidificando as organizações através das 

inovações, tornando a região do sudoeste goiano mais competitiva e movimentando sua 

economia. 
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2 APRESENTAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO EM BIOENERGIA E GRÃOS DO IF 

GOIANO 

 

 

O Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano está situado, 

provisoriamente, em um imóvel pertencente ao Câmpus Rio Verde do IF Goiano. No entanto 

conta com uma área doada pela Prefeitura Municipal de Rio Verde de aproximadamente 

60.000 (sessenta mil) m², situada às margens da Rodovia 174, s/n – km 15, Zona Rural, para a 

construção de suas instalações, que ocorrerá conforme a liberação de recursos pelo Governo 

Federal, tendo sido realizado o processo licitatório para contratação de empresa de engenharia 

para realizar a primeira etapa da construção do Polo de Inovação do IF Goiano. Neste 

complexo serão construídos um prédio administrativo,  um galpão, uma garagem, alojamentos 

e 12 (doze) laboratórios nas áreas de fitopalogia, entomologia(controle biológico), plantas 

daninhas, melhoramento genético de plantas, nutrição de plantas e fertilidade de solos, 

biotecnologia, sementes, microbiologia, química, fisiologia vegetal, engenharia química e 

mecanização. 

O principal objetivo dessa Unidade é a formação de recursos humanos nos diversos 

níveis através do desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) para atendimento das demandas dos atores da cadeia de produção agropecuária e 

agroindustrial, buscando o desenvolvimento tecnológico e a liderança de mercado das 

empresas, em consonância com as estratégias da Rede de Educação Profissional e Inovação 

Tecnológica para o Desenvolvimento Agropecuário da Região Arco Norte – REDE ARCO 

NORTE (IF GOIANO, 2015). 

A Rede Arco Norte é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), articulado com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), com vistas ao 

desenvolvimento tecnológico dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. Estas regiões são responsáveis por mais de 52% da 

produção nacional de grãos. O Ministério da Educação (MEC) atua junto à REDE ARCO 

NORTE através de unidades denominadas Polos de Inovação, assim, o envolvimento do Polo 

de Inovação do IF na REDE ARCO NORTE visa impulsionar o desenvolvimento 

agropecuário da região através de formação de pessoal qualificado e promoção da ciência, 

tecnologia e inovação aplicada às cadeias produtivas do setor agropecuário, para consolidar-se 
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como um polo tecnológico de referência e excelência no ensino e na pesquisa aplicada (MEC, 

2016). 

O Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano conta, atualmente, com dez 

pesquisadores em diversas áreas das Ciências Agrárias que, juntamente com pesquisadores de 

todos os campi do IF Goiano, formam uma equipe altamente qualificada para a elaboração e 

condução de experimentos visando o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para toda a 

cadeia de bioenergia e grãos. Os profissionais que atuam no Polo têm como linhas de pesquisa 

a fitopatologia, nutrição mineral e fertilidade de solos, melhoramento de plantas, controle de 

plantas daninhas, entomologia agrícola, fisiologia vegetal, microbiologia, nematologia, 

propagação de plantas nativas do cerrado, fisiologia molecular do estresse abiótico, sementes. 

No município de Rio Verde o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano 

trabalha no desenvolvimento de projetos em parcerias público/privada com empresas como a 

NEXSTEPPE e Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano 

(COMIGO), atuando também junto ao Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano 

(GAPES), ministra minicursos e palestras, além de coordenar o Mestrado Profissional em 

Bioenergia e Grãos aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) em novembro/2016 (IF GOIANO,2016), que atualmente conta com uma 

turma de dez estudantes, todos atuantes na área de produção de grãos, sendo esta uma 

exigência para o ingresso neste programa de pós-graduação. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 Finalidade da pesquisa 

 

 

A finalidade desta pesquisa foi de natureza aplicada, pois gerou conhecimentos que 

serão utilizados na solução de problemas específicos. Voltou-se para o levantamento das 

demandas de inovação tecnológica da cultura da soja na região do sudoeste goiano que será 

apresentado ao Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano sediado 

no município de Rio Verde - GO.  

Os dados foram recolhidos a partir de um questionário (Apêndice 1) aplicado aos 

engenheiros agrônomos no intuito de conhecer as necessidades dos agricultores do município, 

bem como constatar o nível de conhecimento dos profissionais consultados a respeito do Polo 

de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. Os dados foram tabulados 

com o uso do Excel 2010 com a finalidade de produzir gráficos explicativos com os 

resultados.  

 

 

3.2 Quanto aos objetivos 

 

 

Fez uso da pesquisa exploratória no intuito de buscar um aprimoramento de idéias a 

respeito da cultura da soja e o que a permeia em termos de inovação tecnológica e descritiva 

na medida em que buscou identificar as demandas tecnológicas no cultivo do grão retrocitado, 

registrando e descrevendo-as sem a interferência do pesquisador.  

 

 

3.3 Quanto à abordagem do problema 

 

 

Nesta classificação esta pesquisa enquadrou-se como qualitativa, pois “considera que 

há uma realção dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre 

o mundo objetivo e a subjetividade” (MENDONÇA; ROCHA; NUNES, 2008, p.37), na qual 
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foi realizado o levantamento da demanda tecnológica em soja e da opinião e expectativa dos 

profissionais agrônomos em relação ao Polo de Inovação em Bioenergia a Grãos do IF 

Goiano. 

 

 

3.4 Quanto às técnicas e procedimentos 

 

 

O primeiro procedimento utilizado neste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, por 

meio de levantamento de referências teóricas, para isso foram recolhidas informações obtidas 

em livros, artigos científicos e meios eletrônicos, como páginas de web sites, devidamente 

referenciados (GERHARDT e SILVEIRA, 2009), que permitiu ao pesquisador conhecer mais 

sobre o objeto em estudo, sendo usado também informações ou conhecimentos prévios sobre 

o problema a respeito do qual se procura a resposta. 

O próximo procedimento adotado foi um levantamento através da coleta de 

informações junto a engenheiros agrônomos que atuam na região sudoeste de Goiás com o 

objetivo de conhecer o perfil das propriedades por eles atendido, a necessidade regional em 

termos de assistência técnica, as áreas de carência de inovação dentro da cultura da soja, bem 

como verificar as opiniões a respeito da relevância da implantação de um polo de inovação 

tecnológica na região. Nesta etapa foi aplicado um questionário (Apêndice 1). A finalidade 

deste procedimento visou atender aos objetivos da pesquisa por meio de coleta de dados. 

O questionário foi elaborado com questões objetivas e subjetivas compostas de: dados 

pessoais, características da propriedade de produção, principais produtos cultivados, razões 

pelas quais o agricultor procura serviços técnicos, tipo de lavouras, principais necessidades do 

produtor de soja e perguntas dissertativas específicas sobre o Polo de Inovação em Bioenergia 

e Grãos. 

A respeito das características das propriedades convém esclarecer que a classificação 

do tamanho das propriedades rurais no Brasil é definida pela Lei 8.629, 25/02/1993 e leva em 

conta o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo com cada município. 

Abaixo segue a classificação em relação ao tamanho da área, segundo o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – Incra (2017): 

 Minifúndio: é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; 

 Pequena propriedade: imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 

módulos fiscais; 
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 Média propriedade: imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) 

módulos fiscais; 

 Grande propriedade: imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais. 

 

Módulo Fiscal regulamenta os direitos e obrigações relativos a imóveis rurais, para os 

fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola nacional. Trata-se de uma 

unidade de medida de área, determinada em hectares, fixada de acordo com a realidade de 

cada município, considerando as particularidades locais (INCRA, s.d.).  

 

 

3.5 Universo e amostra da pesquisa 

 

 

O universo da pesquisa consistiu na população pesquisada, no caso em questão foram 

os engenheiros agrônomos que atendem aos produtores rurais que necessitam de auxílio 

técnico na região do Sudoeste Goiano e que conhecem a demanda de tecnologia em soja da 

podendo subsídiar as pesquisas desenvolvidas no Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do 

IF GOIANO. Foram selecionados agrônomos atuantes em revendas, consultorias de 

assistência técnica, cooperativa de produtores rurais e profissionais autônomos. As amostras 

são consideradas intencionais e são dirigidas a um grupo de pessoas específicas, no intuito de 

conhecer a realidade que o cerca (SILVA e MENEZES, 2005). 

Foram distribuídos 30 (trinta) questionários e obteve-se o retorno de 15 (quinze), 

encontrou-se certa resistência dos profissionais agrônomos em restituir estes documentos com 

as respostas, principalmente daqueles que são autônomos, já que pôde ser observado que 13 

(treze) participantes da pesquisa possuem vínculo empregatício e 2 (dois) são empresários e 

possuem escritórios que atendem aos produtores rurais. 

Todos os participantes da pesquisa possuem formação na área de Agronomia, ou seja, 

são Engenheiros Agrônomos e exercem suas funções na área de formação. Os profissionais, 

em sua maioria, possuem vínculos empregatícios, segundo informações que os mesmos 

ofertaram nos questionários, atuam na venda e assistência técnica aos produtores e em 

propriedades da própria organização onde possuem vínculo empregatício. Os que atuam com 

vendas trabalham com sementes de soja, sorgo e milho e prestam assistência técnica a seus 

clientes. Foi encontrado 1 (um) profissional atuando na área de pastagens e 3 (três) na área de 

cana-de-açúcar. 
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A amostra foi considerada satisfatória tendo em vista que as questões formuladas 

refletiam o objetivo da pesquisa e ao analisar preliminamente as respostas constatou-se certa 

repetição, sendo denotado pouco substancialmente novo considerando os tópicos abordados e 

o conjunto de entrevistados (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008).   
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Resultados 

 

 

Esta pesquisa considerou o tamanho da propriedade a partir da pequena propriedade. 

De acordo com o Sistema Nacional de Cadastro Rural (2013), em Rio Verde 1(um) Módulo 

Fiscal corresponde a 30 ha, sendo assim foi considerado pequena propriedade de 30 a 120  ha, 

média propriedade de 120 a 450 ha e grande propriedade acima de 450 ha. 

Considerando o resultado apurado na pesquisa sobre as características das 

propriedades atendidas pelos profissionais pesquisados foi possível indentificar a 

predominância de médias propriedades (9 agrônomos), seguida pelas grandes propriedades (7 

agrônomos) e em sua minoria pelas pequenas propriedades (4 agrônomos) conforme gráfico 

1. Percebe-se que os médios e grandes proprietários buscam a acessoria especializada a fim de 

obterem maior produtividade e lucratividade. 

 

 

Gráfico 1: Tipos de propriedades. A característica outras não apresenta 

porcentagem no gráfico devido nenhum dos participantes terem respondido a 

esta alternativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre os principais produtos cultivados nas propriedades atendidas por estes 

profissionais foi solicitado a avaliação em 4 (quatro) situações diferentes, sendo: 1) para 

pouco cultivado; 2) para produto cultivado mas não seria a produção principal; 3) safrinha 

com cultivo alto; 4) principal produto de cultivo da safra; e 5) não cultiva. Os produtos 
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analisados foram: algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, milheto, soja e sorgo, conforme 

tabela 3 e os resultados apresentados correspondem ao número de vezes em que cada produto 

foi citado pelos profissionais consultados. 

 

TABELA 3: Produtos cultivados nas propriedades atendidas pelos agrônomos 

Produto 1 2 3 4 5 

Algodão 5 4 - 1 5 

Arroz 6 - - - 8 

Cana-de-açúcar 2 4 - 6 2 

Feijão 5 4 2 - 4 

Milheto 8 3 1 - 2 

Milho - 1 12 1 1 

Soja - 2 - 12 1 

Sorgo 4 1 6 - 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados informados na tabela 3, a produção de soja é essencial na 

safra do município de Rio Verde, em segundo lugar o destaque é a cultura do milho, na 

sequência o milheto e após o sorgo. Os demais produtos: arroz, algodão, cana-de-açúcar e 

feijão também são importantes, mas o número de agrônomos que atendem a estas culturas 

dentro da amostra pesquisada foi menor. Nesta mesma questão, em pergunta dissertativa, os 

agrônomos foram indagados sobre outros tipos de cultivos relevantes no município e somente 

um apontou pastagens, pois o município é também um grande produtor de bovinos. Baseado 

nestas informações conclui-se que o município é um grande produtor de grãos, em especial a 

soja, e gera demanda de assistência técnica. 

Sobre as razões que levam o agricultor a buscar assistência técnica, foi solicitado que  

os engenheiros agrônomos marcassem as alternativas de acordo com a sua relevância, 

observando os seguintes níveis: 1) nunca procura por esta razão; 2) baixa procura por esta 

razão; 3) bom índice de procura por esta razão; 4) média frequência por esta razão; 5) alta 

frequência por esta razão, os dados coletados estão disponíveis na Tabela 4 e os resultados 

apresentados correspondem ao número de vezes em que cada razão foi citada pelos 

profissionais consultados. 

 

 

      TABELA 4: Razões que levam o agricultor a buscar assistência técnica. 

Razões 1 2 3 4 5 
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Orientação sobre o desenvolvimento tecnológico para ser aplicado 

em seu sistema produtivo. 

2 6 4 - 3 

Incidência de pragas em sua produção. 1 2 4 3 5 

Orientação quanto ao preparo do solo. 3 2 3 6 1 

Orientação quanto ao tipo de sementes a serem cutivadas, 

considerando mercado e tipo de solo. 

1 6 2 2 4 

Adquirir conhecimento de prevenção a ataques de pragas. 1 6 1 6 1 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se, de acordo com a Tabela 4, que a incidência de pragas na produção 

agrícola leva a maioria dos agricultores a procurar assistência técnica, seguido da orientação 

quanto ao tipo de sementes, mercado e solo. Mas é possível perceber que o agricultor está 

atento à necessidade de investir em desenvolvimento tecnológico bem como se orientar e 

conhecer novos métodos de prevenção de ataques de pragas em seu cultivo. Estas razões 

levam a concluir que os agricultores estão em busca de formas de baixar o custo de produção 

e ao mesmo tempo elevar a produtividade, assim seria possível obter mais grãos no mesmo 

espaço físico de produção, e este processo somente é possível com investimento em 

tecnologia e assistência técnica especializada. 

Para conhecer o índice de produção das áreas em que os engenheiros agrônomos 

atuam foi questionada a produtividade em toneladas por hectare e apurou-se os seguintes 

números: 

 Soja: média de 3.680 t/ha; 

 Soja: em sacos o montante variou entre 53 scs/ha a 60 scs/ha pesando 60 kg cada 

um, transformado em toneladas encontrou-se uma média de 3.160 t/ha a 3.600 t/ha. 

 Cana-de-açúcar: 90 t/ha. 

 

Percebe-se a predominância da produção da soja seguida pela cana-de-açúcar, onde 

todos relataram o mesmo índice de produtividade, no cultivo da soja foi encontrada uma 

variação de 3.160 t/ha a 4.200 t/ha. Pode-se concluir que o tipo de semente, a qualidade do 

solo, insumo e efeitos climáticos podem interferir na produtividade e provocar a diferença de 

produção da soja de uma propriedade para outra.  

 Sobre quais são as reais necessidades do produtor de soja no município de Rio Verde, 

os agrônomos responderam marcando as alternativas seguintes: 1) baixa necessidade; 2) 

necessidade satisfatória; 3) média necessidade; e 4) alta necessidade. A Tabela 5 apresenta os 
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resultados desta indagação, sendo que os resultados apresentados correspondem ao número de 

vezes em que cada necessidade foi citada pelos profissionais consultados. 

. 

TABELA 5: Reais necessidades do produtor de soja em procurar assistência técnica. 

NECESSIDADES 1 2 3 4 

Acesso às novas tecnologias de forma rápida e de baixo custo. 2 5 4 3 

Desenvolvimento de pesquisa que eleve a produtividade de soja e reduza o custo 

de produção. 

1 2 5 6 

Investimento em infraestrutura (ampliação de áreas de recebimento dos grãos e 

melhor qualidade de rodovias). 

- 1 3 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 5 apresenta como resultado que a maior necessidade identificada pelos 

agricultores está relacionada com o investimento em infraestrutura, necessitando de ampliação 

de pontos de recebimento dos grãos e melhor qualidade das rodovias. Assim é possível 

concluir que os problemas dos agricultores vão além de sua propriedade, abrangendo a 

questão de investimentos em infraestrutura para viabilizar o transporte e escoamento de sua 

produção, tornando-se preocupante ao considerar que a má conservação de estradas vicinais e 

rodovias está diretamente ligada a elevação dos custos da produção que reflete na majoração 

do valor do frete, além da necessidade de investir em áreas de armazenamento. 

Outra preocupação observada pelos profissionais consultados está relacionada ao 

desenvolvimento de pesquisa para elevação da produtividade de soja e redução do seu custo, 

este fato hoje é primordial para os produtores que buscam o investimento em tecnologia com 

a finalidade de produzir mais na mesma área de cultivo. Os engenheiros agrônomos 

informaram também que os agricultores procuram assistência técnica de maneira satisfatória 

para conhecer novas tecnologias e pesquisas, não sendo esta a necessidade principal do 

agricultor no momento. 

Sobre o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano, foi 

perguntado aos engenheiros agrônomos se o conhecem. Nesta alternativa eles deveriam 

assinalar em sim ou não. Somente 04 (quatro) responderam que o conhecem e 11 (onze) 

infomaram não conhecer o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano, conforme 

demonstra o Gráfico 2. 



61 
 

 

          GRÁFICO 2: Conhecimento sobre o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através do resultado apresentado foi possível perceber que existe deficiência de 

divulgação a respeito do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos no município de Rio Verde, 

já que os possíveis clientes/parceiros do órgão (agrônomos), em sua maioria, responderam 

desconhecer a instituição, assim nota-se que apesar do Polo de Inovação estar atuando dentro 

do Campus Rio Verde do IF Goiano e contar com profissionais bem capacitados aptos a 

realizar pesquisas para atender as demandas dos produtores de soja, até o momento esta 

atividade não produziu efeitos consideráveis no meio da sociedade rural. Portanto, é preciso 

rever a forma de atuação e divulgação do Polo de Inovação junto aos produtores rurais a fim 

de que possa atingir o objetivo para o qual foi destinado. 

Quando perguntado se os engenheiros agrônomos teriam interesse na realização de 

possíveis parcerias com o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos os profissionais 

responderam, em sua maioria, que sim. O resultado encontra-se representado no Gráfico 3. 

 

 

GRÁFICO 3: Parceria com o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conclui-se que com a melhoria da divulgação do trabalho que é realizado no Polo de 

Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano pode-se estabelecer importante parceria com 

os profissionais agrônomos para o desenvolvimento tecnológico da produção de grãos na 

região, pois o conhecimento dos profissionais atuantes no Polo está voltado, dentre outras 

áreas, para o desenvolvimento de pesquisa sobre novos cultivares de soja que possuam maior 

resistência a ataques de pragas, ervas daninhas e que se tornem mais resistentes aos efeitos 

climáticos. A parceria entre engenheiros agrônomos e Polo de Inovação pode resultar também 

na redução do custo da assistência técnica que envolva laboratórios, já que o órgão poderia 

executar tais pesquisas o que contribuiria sobremaneira para o crescimento produtivo e seria 

um facilitador para o produtor rural. 

Os engenheiros agrônomos ainda apontaram a importância de um Polo de Inovação 

para o desenvolvimento do sistema produtivo da região, pois acreditam que seria um 

instrumento de difusão de tecnologia não só para a produção de soja, mas também, para outras 

culturas (pastagens, cana-de-açúcar, milho, dentre outros), e como consequência do 

desenvolvimento de pesquisas elevaria a produtividade. 

Relatam também sobre a necessidade de realização de pesquisas voltadas para o 

manejo da cultura, diversidade de cultivares, informações técnicas (qualidade do solo, formas 

de manejo, conservação do grão, doenças, dentre outros), além da promoção de auxílio 

técnico aos pequenos produtores, pois estes muitas vezes não têm acesso a visitas técnicas e 

nem conseguem adquirir as melhores cultivares por falta de recursos financeiros.  

Os engenheiros agrônomos acreditam que o polo tecnológico seria fundamental para 

atender a agricultores, identificar as necessidades da região e divulgar dados precisos sobre os 

diversos tipos de cultura agrícola no município, buscando maior proximidade entre o 

pesquisador e o produtor/técnico com a finalidade de obter um melhor planejamento para 

safras seguintes.  

Indagados sobre quais áreas um Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos deveria 

focar e quais seriam as necessidades mais urgentes de inovação na cultura na região do 

sudoeste goiano a resposta obtida foi a de que o Polo de Inovação deveria focar em pesquisas 

relacionadas ao perfil do solo, considerando a compactação, fertilidade e renovação para o 

plantio direto. Foi levantada também a preocupação com o desenvolvimento de cultivares 

resistentes a condições climáticas diversas, pragas e doenças.  

Quando questionados sobre a maneira mais adequada para divulgação do trabalho 

realizado no Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano na região os agrônomos 

informaram ser de fundamental importância a realização de eventos como “Dia de Campo”, 
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por exemplo, que deveria ser voltado a toda a comunidade produtiva, ofertando palestras e 

workshops, a divulgação de resutados de pesquisa e esclarecendo dúvidas técnicas para 

melhoria da produtividade. 

Sugerem ainda a realização de minicursos voltados para a qualidade de cultivares, bem 

como, manejo correto e orientação quanto ao investimento em tecnologia para elevar a 

produtividade. 

Em relação a parcerias que o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos deveria buscar 

no intuito de potencializar o impacto da geração de resultados na produção regional, os 

engenheiros agrônomos sugeriram estabelecer parceria com a Embrapa Soja, no 

desenvolvimento de pesquisas com novos cultivares para despertar o interesse de empresas 

privadas em se instalarem no município, divulgar os resultados dos trabalhos realizados em 

boletins periódicos municipal. Sugeriram ainda parcerias com associações e cooperativas que 

trabalhem com a produção agrícola do município como a COMIGO (sugestão de todos os 

agrônomos), Sindicato Rural, organizações multinacionais presentes no município, associação 

de produtores rurais, GAPES, Universidade de Rio Verde, empresas de revendas de produtos 

agrícolas, dentre outras. Seriam parceiros que poderiam ofertar campo de pesquisa para o Polo 

e ao mesmo tempo tornariam instrumento de divulgação dos resultados que alcançaria a 

maioria dos produtores rurais independente do tamanho de sua propriedade. 

Indagados sobre as sugestões para que o Polo possa promover a aproximação dos 

pesquisadores com os técnicos e/ou produtores que atuam diretamente nas lavouras com a 

finalidade de obter um levantamento mais preciso das demandas tecnológicas regionais, os 

engenheiros agrônomos sugeriam, por unanimidade, que é necessário realizar “Dias de 

Campo” como sendo uma atividade essencial para que agricultores, acadêmicos de cursos 

superiores ligados à área de produção agrícola e engenheiros agrônomos pudessem participar, 

propiciando aos participantes a oportunidade de conhecer novas práticas agrícolas que 

favorecessem o aumento da produtividade. 

Os participantes da pesquisa alertam que o Polo poderia ainda realizar palestras com a 

participação de entidades representativas, técnicos e produtores, pois acreditam que o IF 

Goiano é um importante instrumento de formação de opinião, assim muitos produtores 

poderiam conhecer novas técnicas para melhoria da qualidade de sua produção, aproximando 

os pesquisadores da comunidade agrícola regional e estreitando os laços entre produtor, 

associações e Polo de Inovação. 
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Salientam ainda que os pesquisadores devem fazer visitas em revendas de produtos do 

ramo agrícola, escritórios de consultoria e a produtores rurais para que a comunidade de Rio 

Verde conheça o trabalho do Polo. 

Enfim, é possível notar que existe o interesse dos engenheiros agrônomos em realizar 

parceria com o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano, no entanto ficou clara 

a necessidade de melhoria na divulgação do trabalho realizado por esta equipe, percebe-se que 

é preciso que o órgão promova reuniões, dias de campo, boletins informativos e visitas 

abrangendo toda a sociedade agrícola para em conjunto buscar a realização do objetivo 

principal que é o desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I) em parceria com os atores da cadeia de produção agropecuária e agroindustrial do 

sudoeste goiano. 

 

 

4.2 DISCUSSÃO 

 

 

4.2.1 Cadeia Produtiva de Soja no Sudoeste Goiano 

 

 

A literatura retrata que a cadeia produtiva de soja em Goiás desenvolveu-se a partir da 

década de 70 com a implantação do Programa Federal POLOCENTRO que objetivava 

expandir a agricultura empresarial tecnificada para a região do centro-oeste brasileiro. Este 

programa propiciou aos grandes e médios proprietários rurais o investimento em tecnologia 

no intuito de ampliar a produtividade visando à demanda crescente da indústria de óleo e do 

mercado internacional. Nesse período foram realizadas pesquisas para adaptação da soja ao 

cerrado e iniciaram-se as atividades de beneficiamento do grão no estado de Goiás, sendo que 

na década de 80 o estado já participava com 8% do mercado nacional da soja (VIEIRA, 

2002). Na pesquisa realizada foi conferida grande importância ao desenvolvimento de 

pesquisas voltadas para o melhoramento genético da soja, buscando sua adaptação a variação 

climática e a resistência quanto a doenças e pragas para o aumento da produtividade, o que 

pode ser alcançado através do investimento tecnológico que ocorre progressivamente desde a 

implantação do POLOCENTRO até os dias atuais.  

O crescimento da agricultura no Sudoeste Goiano fez com que esta região tornasse 

uma importante área de produção agroindustrial, destacando-se o município Rio Verde que se 
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firmou como pólo de produção agropecuária através do investimento tecnológico. A 

COMIGO com seu Centro Tecnológico realiza projetos de investigação científica e 

tecnológica nas culturas de milho algodão, soja, trigo, sorgo e arroz em parceria com o Centro 

Tecnológico de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Agência Rural, Universidade de Rio Verde 

(UniRV), IF Goiano-Câmpus Rio Verde, Basf, DuPont, Milenia Monsanto, Pionner, dentre 

outras empresas, que promovem o desenvolvimento tecnológico apresentando resultados de 

crescimento da produtividade na ordem de 42 scs/ha para 50scs/ha (CARMO; GUIMARÃES; 

AZEVEDO, 2002). Os entrevistados alegaram que hoje é possível produzir até 60 sacas por 

hectare, este resultado se dá devido ao investimento em pesquisas que procuram aperfeiçoar 

métodos de produção e desenvolver novas cultivares adequadas ao solo e clima, preocupação 

constante dos produtores rurais com a finalidade de potencializar o rendimento da lavoura, 

sendo esta uma cultura de grande impacto no crescimento econômico do município de Rio 

Verde. 

A literatura registra que na ocupação do espaço agrário goiano houve o predomínio de 

grandes propriedades dedicadas à criação extensiva de bovinos e o baixo aproveitamento 

econômico das terras (falta de assistência técnica e investimento em tecnologia), a partir da 

década de 1970, com a implantação de novas técnicas na agricultura, as propriedades rurais 

produtoras de grãos passaram a assumir o perfil de empresas preocupadas com o mercado 

exportador, ampliou-se as áreas de produção da soja reduzindo o espaço do pequeno produtor 

e em consequência eliminando as condições de desenvolvimento socioeconômico e 

sociocultural da agricultura familiar (FERREIRA e MENDES, 2009), quando analisado o 

tamanho das propriedades por esta pesquisa constatou-se que existe o predomínio de médias a 

grandes propriedades voltadas para a produção de soja que necessitam constantemente de 

atendimento especializado para elevar a produtividade. 

A expansão das áreas de plantio da soja no sudoeste goiano agregada as pesquisas realizadas 

para a adaptação do grão as características específicas de Goiás resultaram no aumento da 

produção. A literatura descreve que o interesse pela região dos cerrados se deu por três 

fatores: 1) aspectos edafoclimáticos favoráveis (topografia, chuvas regulares, altas 

temperaturas e profundidades dos solos); 2) procura de terras mais baratas (concentração de 

terras a baixo custo em relação a demais estados brasileiros); e 3) economia de escala (baixo 

preço da terra possibilita a formação de patrimônio em escala de operação com áreas de 

cultivo de 50 a 1.000ha). As publicações registram ainda que a superioridade do sudoeste 

goiano no ranking estadual de soja está ligada ao funcionamento das agroindústrias instaladas 

na região, levando a formação de uma cadeia produtiva onde indústrias, produtores rurais e 
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instituições de pesquisa estão fortemente ligados (PEDROSO, 2004). Os principais produtos 

cultivados nas propriedades rurais no sudoeste goiano são, em grande parte, direcionados as 

agroindústrias atuantes nesta região, percebe-se o predomínio da cultura de soja e do milho 

(dados apresentados por esta pesquisa), o que leva a concluir que estes produtos satisfazem a 

demanda local gerada pelas empresas. Segundo os dados apresentados pelo Instituto Mauro 

Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos (2016), no ano de 2015 treze estados do 

Brasil apresentaram aumento na produção de grãos, sendo que o estado de Goiás se manteve 

na 4ª posição do ranking nacional na produção de soja e milho. Os municípios de Cristalina 

(R$ 1,7 bilhões), Rio Verde (R$ 1,5 bilhões) e Jataí (R$ 1,4 bilhões) apresentaram o maior 

valor de produção agrícola no ano de 2015. Esses municípios representam 23,6% do valor de 

produção da agricultura goiana. Os três municípios figuraram entre os principais produtores 

agrícolas do país em 2015. 

O agronegócio é uma atividade essencial para o equilíbrio econômico do município de 

Rio Verde, o sistema agroindustrial gera empregos diretos e indiretos que contribuem para a 

solução de problemas socioeconômicos. Além do cultivo da soja, predominante na região, 

percebe-se a presença de outros cultivos que atendem a demanda econômica como, por 

exemplo, a produção de milheto na safrinha que é usado para a fabricação de ração necessária 

para a alimentação de aves e suínos, que por sua vez são destinados à comercialização nas 

agroindústrias. Conforme colocado por Gonçalves (2005) o desempenho da atividade agrícola 

reflete grandemente em vários segmentos da sociedade, pois deste setor depende a matéria-

prima para várias indústrias, exerce grande impacto na receita gerada pelas exportações e é 

um setor consumidor do mercado de insumos. Sendo assim, fica evidenciada a grande 

importância da agricultura para o funcionamento geral da economia.  

Segundo levantamento realizado pelo IBGE (2016), em 2015, a área colhida de soja 

em grãos no município de Rio Verde foi de 310.000 ha, a quantidade produzida foi de 

744.000 t, o rendimento médio foi de 2.400 kg/ha, e o valor da produção ficou em R$ 

694.152.000,00. Estes dados demonstram, como já citado anteriormente, a importância da 

produção de soja para o município de Rio Verde.  

É ressaltada pela literatura a grande importância da pesquisa e do desenvolvimento no 

aprimoramento do cultivo da soja na região do sudoeste goiano, fazendo referência a 

programas de pesquisas criados com a finalidade de adaptação do grão as condições do 

cerrado. Informações semelhantes foram coletadas neste trabalho onde foi relatada a 

necessidade de pesquisa em torno do melhoramento genético das sementes, considerando os 

fatores clima, solo e incidência de pragas e doenças. 
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4.2.2 Demandas Agrícolas para a Soja no Sudoeste Goiano  

  

 

Como ressaltam Carmo, Guimarães e Azevedo (2002), Rio Verde cresceu acima da 

média estadual no período de 1975 a 1996, acredita-se que este crescimento ocorreu devido o 

desenvolvimento da base industrial associada ao agronegócio. Segundo apontam os dados 

demográficos do IBGE (2016) em 2010 Rio Verde possuía 176.424 hab., já em 2016 a 

estimativa populacional cresceu para 212.237 hab., acredita-se que este crescimento 

demográfico seja influenciado em grande parte pelo agronegócio. Estes novos habitantes 

(migrantes) buscam encontrar no município emprego e melhor qualidade de vida e, em grande 

parte, foram atraídos pelas agroindústrias instaladas na região. 

De acordo com relatos literários a produção de soja no estado de Goiás foi 

impulsionada por programas e políticas adotadas com a finalidade de ocupação do cerrado por 

uma agricultura voltada para a exportação. O sudoeste goiano está localizado na região central 

do país, posição estratégica para o escoamento da produção agrícola destinada à exportação e 

ao abastecimento do mercado interno. O município de Rio Verde localiza-se às margens da 

BR 060, que liga Goiânia a Cuiabá, e às margens da BR 452 (liga Rio Verde a BR 153), e da 

GO 174 (liga Rio Verde ao Mato Grosso e a BR 364 com destino a São Paulo), no entanto, 

conforme observado por Vieira (2002), evidencia-se que a soja produzida na região perde 

competitividade no mercado em função da precariedade de infraestrutura, devido ao aumento 

de custos como frete e portuário gerados pela má conservação das estradas e problemas com 

infraestrutura de armazenagem. Ressalta-se que a pesquisa realizada denotou ser 

infraestrutura uma grande preocupação do produtor de soja, principalmente no que concerne 

ao escoamento da produção que impacta diretamente nos custos, existe um grande 

investimento da porteira para dentro em tecnologia, pesquisa e assistência técnica como forma 

de melhorar a produtividade e reduzir os custos da produção, no entanto o transporte dos 

grãos até o destino final faz com que o rendimento financeiro do produtor fique prejudicado. 

O complexo agroindustrial fixado no município de Rio Verde teve sua instalação 

devido a disponibilidade de grãos, grande oferta de mão-de-obra, proximidade do mercado 

consumidor, incentivos fiscais e infraestrutura favorável, essa instalação favoreceu o 

crescimento da produção de soja influenciado pelo aumento da demanda interna (em seguida 

externa, via exportação), mas vale ressaltar que existem outras culturas que possuem 

demanda, tais como: sorgo, milho, feijão, arroz, cana-de-açúcar, dentre outras. A cultura de 

soja cresceu nas últimas décadas no estado de Goiás devido a modernas técnicas agronômicas 
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para o preparo do solo, plantio e tratos culturais realizados mecanicamente (FERNANDES et 

al., 2012; PEDROSO e SILVA, s.d.).  

Rio Verde pode ser caracterizado como um cluster agroindustrial, pois se encontra na 

região um aglomerado de empresas que estão vinculadas entre si industrial ou 

comercialmente. A formação deste cluster influenciou na ampliação das áreas de cultivo da 

soja por haver um grande número de organizações especializadas em trabalhar com este grão, 

gerando o crescimento da demanda e o aumento da produtividade e sendo de fundamental 

importância econômica para o município de Rio Verde. A literatura ressalta que os clusters 

afetam a forma de competitividade entre as organizações, aumentando a produtividade e 

indicando a direção e ritmo de inovação que a sustentam, estimulando o crescimento da 

matéria prima que mantem estas organizações no mercado (BOLIS e FINAMORE, 2004). 

 

 

4.2.3 Demandas Industriais para a Soja no Sudoeste Goiano 

 

 

O sudoeste goiano é uma importante região cuja base econômica é a soja, o município 

de Rio Verde, na safra de 2014/2015, produziu 744.000t deste precioso grão, dados 

levantados pelo IBGE (2016), assim, a região, ao longo do desenvolvimento desta cultura, 

tornou-se um importante pólo da agroindústria esmagadora de grãos atraindo também a 

produção e o processamento de carne de aves e suínos. Salienta-se que a política de crédito 

para a comercialização implementada pelo governo principalmente na década de 80, permitiu 

a estas e outras organizações e também aos agricultores arcarem com os custos de 

investimento (PAULO, 2010). 

O processo de agroindustrialização no município de Rio Verde ocorreu rapidamente, 

hoje a região é caracterizada como um dos principais agropólos de Goiás pertencente as 

cadeias produtivas da pecuária e agricultura, com foco voltado para a inovação tecnológica as 

agroindústrias instaladas na região se modernizam com a finalidade de melhor aproveitamento 

das potencialidades produtivas. A formação do agropólo está relacionada com as condições 

naturais favoráveis para o desenvolvimento do agronegócio regional e também com a 

instalação ou deslocamento de unidades agroindustriais para áreas produtoras beneficiadas 

por obras de infraestrutura e serviços tecnológicos (LEAL, 2015; PEDROSO e SILVA, s.d.). 

As atividades do agronegócio movimentam a economia do município, pois além de ser um 

grande produtor de soja existem outras culturas que também são importantes para a região, 
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tais como: algodão, cana-de-açucar, milho e sorgo que atendem ao mercado interno e externo. 

O município ainda produz arroz e feijão, porém em menor quantidade. 

Segundo Leal (2015) “não se pode negar que o moderno pacote tecnológico proposto 

pela Revolução Verde impulsionou a expansão da fronteira agrícola no estado de Goiás, 

proporcionando mudanças na base técnica de sua agricultura” e esse modelo voltado para o 

desenvolvimento tecnológico fez com que a região do sudoeste goiano desenvolvesse e 

consolidasse a cultura da soja. Nota-se também a participação dos migrantes sulistas que 

adquiriram grandes propriedades rurais e iniciaram a produção agrícola moderna aliada ao 

desenvolvimento tecnológico (LEAL, 2015). A crescente procura pelo desenvolvimento 

tecnológico é registrada também nos dias de hoje (nesta pesquisa, apresentou ser uma das 

causas de procura a assistência técnica), os agricultores estão em busca de inovações para 

aplicação no sistema de produção com a finalidade de reduzir as consequências da incidência 

de doenças e pragas, de obter novas variedades de sementes para melhoria da produtividade 

dentre outras demandas. 

Os complexos agroindustriais encontraram na região do Sudoeste Goiano, mais 

especificamente em Rio Verde, condições que favoreceram a instalação das empresas e início 

das suas atividades econômicas, como disponibilidade de grãos, grande oferta de mão de obra, 

proximidade do mercado consumidor, desenvolvimento tecnológico e incentivos fiscais 

(RIBEIRO e FUKUGAVA, 2012).  

A agricultura é de extrema importância para a economia do sudoeste goiano, pois, 

dentre outras razões, possibilita a instalação das agroindústrias geradoras de recursos e postos 

de trabalho no município. Neste contexto o investimento em tecnologia e pesquisa torna-se 

fundamental para que este segmento econômico se sobressai e consiga melhores resultados de 

produtividade, ressaltando a relevância da implantação do Polo de Inovação em Bioenergia e 

Grãos do IFGoiano para que este desempenhe suas atividades desenvolvendo projetos que 

venham ao encontro das necessidades dos produtores rurais e indústrias da região. 

 

 

4.2.4 Importância do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano  

 

 

Segundo a classificação colocada por Medeiros, Mattedi e Marchi (1990) o Polo de 

Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano enquadra-se no tipo 3 (Parque Tecnológico) 

tendo em vista tratar-se de uma estrutura organizacional formal cujo terreno para instalação 
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final está próximo à instuituições de ensino e pesquisa (Campus Rio Verde-IF 

Goiano/UniRV), sendo possível a interação do pesquisador junto a área objeto da pesquisa, 

seja o campo ou a agroindústria, no qual disporá de laboratórios e equipamentos voltados para 

atender de forma adequada a necessidade da comunidade produtiva de Rio Verde e dos 

municípios circunvizinhos, que buscam constantemente conhecimento e acesso a tecnologias 

para agregar valor produtivo e comercial nas culturas regionais, sendo uma região de destaque 

do agronegócio. 

O Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano atende aos objetivos 

colocados por Machado et al. (2001) quando propicia aos parceiros suporte gerencial através 

de consultoria, disponibiliza cursos nas áreas tecnológicas de sua competência facilitando a 

interação entre empresas e instituição de ensino/pesquisa e possibilitando o uso de recursos 

humanos, equipamentos e laboratórios. Busca ainda, através de submissão de projetos de 

pesquisa, viabilizar o envolvimento de instituições financeiras e governamentais. 

Os engenheiros agrônomos participantes deste pesquisa, foram unânimes em 

reconhecer a importância de um Polo de Inovação para o desenvolvimento de pesquisa com 

qualidade, para a difusão de novas tecnologias e a elevação da produtividade através do 

emprego de manejos e técnicas corretas, no entanto o desafio é conseguir recursos financeiros 

para a realização dos projetos de pesquisa. A sugestão para lidar com esta dificuldade seria a 

realização de parcerias com o setor privado e a comunidade agrícola que são construídas a 

partir da detecção de interesses comuns entre os agentes. Segundo Lahorgue (2006) “ o 

aproveitamento dessas oportunidades é somente realizável a partir de um conjunto de 

esforços, envolvendo vários segmentos”. Os profissionais pesquisados relatam também a 

necessidade do trabalho do Polo no atendimento aos pequenos proprietários quanto ao 

aconselhamento de melhores técnicas e produtos no intuito de elevar a produção, já que estes, 

por vezes, não possuem recursos econômicos para consulta a assistência técnica e acesso a 

tecnologia (este último seria também uma sugestão de área de trabalho para o Polo).  

O IFGoiano – Câmpus de Rio Verde possui diversos cursos técnicos, tais como: 

Segurança do Trabalho, Química, Informática, Contabilidade, Biotecnologia, Alimentos, 

Agropecuária, Administração, que visam atender ao mercado de trabalho da região do 

Sudoeste Goiano, em especial o município de Rio Verde, devido ao grande número de 

organizações agroindustriais que necessitam de mão-de-obra especializada. A literatura 

registra que o envolvimento das universidades é fundamental para o desenvolvimento de 

pesquisa e aquisição de novos conhecimentos. Torkomian (2001) coloca que “o 
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aproveitamento do conhecimento oriundo das universidades configura-se como um 

importante caminho para a geração de inovação tecnológica no mercado”. 

Os engenheiros agrônomos afirmam que o Polo atenderia às necessidades mais 

urgentes da inovação na cultura da soja no sudoeste goiano desenvolvendo pesquisas quanto à 

fertilidade do solo, manejo de ervas daninhas, melhoramento genético de sementes e sendo 

fonte de informação sobre os resultados positivos ou negativos da produção de soja no 

sudoeste goiano. A demanda colocada pelos profissionais pode ser perfeitamente atendida, 

pois dentro dos objetivos de um polo tecnológico existe, entre os atores do processo 

(empresa-instituição de ensino e pesquisa-governo), o compartilhamento de recursos 

humanos, equipamentos e laboratórios e ainda o fornecimento de suporte gerencial através de 

consultorias e cursos (MEDEIROS; MATTEDI; MARCHI, 1990). 

Na pesquisa realizada notou-se a desinformação dos profissionais consultados sobre 

a existência e atividades desenvolvidas no Polo de Inovação do IF Goiano, sendo assim é de 

extrema importância que se intensifique o processo de divulgação do trabalho do realizado no 

polo para que os profissionais atuantes no agronegócio da região do sudoeste goiano saibam 

desta relevante ferramenta de pesquisa e inovação e tragam a demanda tecnológica para 

apreciação do órgão que conta com profissionais extremamente qualificados. Pesquisas 

literárias registram que são comuns os pólos tecnológicos e de modernização possuirem 

recursos humanos qualificados que representam o tripé empresa-intuição de ensino e 

pesquisa-governo trabalhando em intensa interação (CARVALHO e CHAVES, 2007). 

Minicursos e palestras são ferramentas importantes de divulgação e produção de 

conhecimento, fazem parte das sugestões dos profissionais pesquisados para estabelecer a 

aproximação do Polo de Inovação com os agricultores, independentemente do tamanho de 

suas propriedades, possibilitando o atendimento às demandas tecnológicas regionais. Os 

profissionais entrevistados foram unânimes em considerar necessária a realização do “Dia de 

Campo” onde os agricultores teriam acesso a resultados de pesquisas e outras informações 

importantes sobre as atividades operacionais relacionadas à produção agropecuária. Eventos 

como “Dia de Campo” apresentam experiências bem-sucedidas de introdução de novas 

tecnologias no sistema produtivo da região onde é realizado, assim esta é uma importante 

ferramenta de difusão do conhecimento (MAZER et al., s.d). 

Os participantes desta pesquisa sugerem que as parcerias seriam de grande 

importância para o pleno desenvolvimento das atividades do Polo. Seguem as sugestões de 

possíveis parcerias oferecidas por eles: Comigo (citada por todo os participantes), Sindicato 

Rural, multinacionais da agroindústria que operam na região, consultorias, renvendas de 
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insumos e sementes e a UniRV, afirmam ainda sobre a necessidade de estreitar as relações 

dos profissionais atuantes na área agronômica com entidades de pesquisas, para que estas 

sejam eficazes na melhoria da produção agrícola do município, levando em consideração que 

a região de Rio Verde produz uma diversidade de grãos com grande reflexo na importância 

econômica do agronegócio. 

Os participantes desta pesquisa consideraram de suma importância o investimento 

em novas técnicas de produção, cultivares adequados as condições climáticas e geração de 

novos conhecimentos para o desenvolvimento da cultura da soja com a finalidade de reduzir 

custos de produção e elevar o lucro dos agricultores. Os Engenheiros Agrônomos acreditam 

que a efetivação do trabalho do Polo de Inovação pode assessorar os produtores com 

pesquisas de qualidade voltadas problemas enfrentados na região (nutrição do solo, variação 

climática, pragas e doenças, dentre outros), que auxiliaria na produtividade e qualidade dos 

produtos para exportação. A literatura ressalta que o investimento em pesquisa e tecnologia dá 

suporte para desenvolver e criar capacidades produtivas dentro das regiões para a promoção 

de seu desenvolvimento econômico, ambiental e social (CARMO; GUIMARÃES; 

AZEVEDO, 2002). 

De acordo com as pesquisas realizadas ficou claro que o desenvolvimento da 

tecnologia na agricultura, seja por recursos provenientes de políticas governamentais ou da 

iniciativa privada, favoreceu o aprimoramento do sistema agroindustrial, porém nota-se que o 

pequeno produtor não consegue ter acesso ao crédito, ficando carente de tecnologias 

compatíveis com sua realidade estrutural e financeira (MAZER et al., s.d), os engenheiros 

agrônomos consultados sugeriram que o Polo de Inovação do IF Goiano poderia ser um 

facilitador do acesso tecnológico aos pequenos produtores, oportunizando a eles o 

entendimento de novas técnicas produtivas e inovações que os permita elevar a produtividade 

em sua propriedade. 

Assim é possível concluir que o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF 

Goiano está sendo organizado com o princípio de disseminar o conhecimento, a pesquisa e a 

inovação e auxiliar no desenvolvimento econômico e social do município de Rio Verde e 

demais regiões circunvizinhas, no entanto deve-se intensificar o trabalho de divulgação e a 

busca por parcerias para atingir o objetivo proposto de, em conjunto com os produtores rurais 

e a indústria, ser uma importante ferrramenta para alavancar a produção agroindustrial do 

sudoeste goiano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para o desenvolvimento da economia agrária em Goiás o estado teve que introduzir 

políticas de investimento na agropecuária, principalmente para a produção agrícola. Foi por 

meio dos programas como o Polocentro, Produzir, Fomentar, Fundo Constitucional do Centro 

Oeste que a agricultura obteve a possibilidade de ampliar sua área, adentrando para o interior 

do país onde Goiás passou a ser uma importante região produtora de grãos e 

consequentemente atraiu a instalação das agroindústrias, com destaque para a região do 

sudoeste goiano, que através destes investimentos tornou-se uma das maiores regiões 

produtoras de soja, gerando empregos a centenas de pessoas. 

Não há dúvidas que os incentivos que o governo disponibilizou aos produtores 

tornaram possível o crescimento do agronegócio na região, em especial a produção de soja, 

que busca constantemente por novas tecnologias, conhecimento climático e de novos 

cultivares que se adequem ao clima e ao solo da região para o aumento da produtividade. Este 

estudo constatou que a soja é a cultura predominante no sudoeste goiano, em especial no 

município de Rio Verde e a grande produção deste grão e plantio de outros desencadeou a 

instalação de agroindústrias na região. Estas agroindústrias trabalham voltadas para o 

abastecimento do mercado interno e externo. Assim a cadeia produtiva da soja alimenta 

diversos segmentos da economia local, organizações que vieram para trabalhar 

especificamente com a soja que é a matéria prima para a produção de diversos produtos. 

Foi possível constatar que este grão é essencial para o desenvolvimento regional, as 

agroindústrias que se instalaram na região oferecem empregos e geram produtos 

industrializados para ser comercializado em todo o país, o que faz alavancar a economia do 

sudoeste goiano. O desenvolvimento regional possibilita a redução da desigualdade social, e 

aliada a isso, o município recebeu e continua a receber um grande número de migrantes, 

destacando os oriundos da região Sul que adquiriram propriedades rurais e dedicaram-se à 

atividade de agricultura, investindo em tecnologia, como consequência impulsionando o 

desenvolvimento do agronegócio no município. 

No tocante às demandas agrícolas e das agroindústrias no sudoeste goiano foi 

verificado que a soja possui mercado interno e externo devido a sua qualidade e, considerando 

os resultados produtivos da safra de 2014/15, assegura-se que o mercado de grãos está em 

expansão.  
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Verificou-se que o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do IF Goiano está em fase 

de implantação e necessita de recursos financeiros para o término da construção de suas 

instalações, no entanto este órgão usufrui de laboratórios bem equipados de propriedade do 

Campus Rio Verde do IF Goiano para o desenvolvimento de suas pesquisas. Os pesquisadores 

do Polo executam trabalhos na orientação de pesquisas desenvolvidas por acadêmicos dos 

cursos técnicos, superiores, mestrado e doutorado do Câmpus Rio Verde. Possuem formação 

que abrage todos os temas abordados pelos profissionais agrônomos estando aptos ao 

atendimento da demanda levantada, no entanto é preciso intensificar o trabalho de 

aproximação dos agrônomos com o Polo de Inovação em Bioenergia e Produção de Grãos 

aliando boas pesquisas com boas práticas de extensão. 

No tocante a pesquisa de campo inicialmente a dificuldade encontrada foi quanto à 

disponibilidade de tempo dos consultores agrônomos em responder ao questionário devido ao 

período de colheita da safra de soja na região pesquisada, que ocorre entre os meses de janeiro 

a maio. Foram distribuídos 30 (trinta) questionários, dos quais foram devolvidos 15 (quinze), 

ou seja, 50% (cinquenta por cento). 

Foi averiguado que a relação entre Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos e 

comunidade rural da região é bastante deficitária necessitando de maior empenho na 

divulgação das atividades desenvolvidas no órgão e na busca por parcerias de trabalho. 

Constatou-se ainda, que os participantes desta pesquisa demonstram interesse em 

estabelecer parcerias com o Polo, sendo que estas seriam de fundamental importância para o 

desenvolvimento das pesquisas e promoção do acesso a novas tecnologias na cultura da soja e 

demais produtos agrícolas a todos os produtores da região, independente de sua importância 

econômica. 

Percebeu-se que existem demandas tecnológicas regionais na cultura da soja que são 

abrangidas pelas áreas de formação dos pesquisadores do Polo de Inovação e poderiam ser 

atendidas pelos mesmos desde que haja o estreitamento da relação entre pesquisador/produtor 

rural. 

As demandas tecnológicas na cultura da soja levantadas pelos profissionais agrônomos 

consultados seguem listadas abaixo e são sugestões para que o Polo possa desenvolver suas 

atividades com maior eficácia e eficiência, tendo grandes possibilidades de aplicação prática. 

São elas: 

 Rever a forma de atuação e divulgação do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos 

junto aos produtores rurais e técnicos da área a fim de cumprir da melhor maneira o 

objetivo para a qual foi destinado. 
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 Contribuir para redução do custo com assistência técnica. 

 Ser um facilitador do acesso a novas tecnologias para o produtor rural da 

agricultura familiar. 

 Realizar parcerias com a Embrapa Soja, Universidade de Rio Verde, Sindicato 

Rural, cooperativas, associações, empresas do ramo de agronegócio, revendas, 

consultorias agronômicas e demais organizações para o desenvolvimento de 

pesquisa. 

  Realizar eventos como o “Dia de Campo”, workshop, palestras, seminários e 

outros que seriam instrumentos de divulgação dos resultados alcançandos, visando 

atingir a maioria dos produtores rurais da região. 

 Realizar visitas em entidades, organizações e cooperativas voltadas para o 

agronegócio com a finalidade de estreitamento de laços entre os pesquisadores e a 

comunidade rural e, por consequência, com o Polo de Inovação do IF Goiano. 

 Realizar pesquisas nas seguintes áreas: 

 Manejo e fertilidade do solo; 

 Manejo de ervas daninhas; 

 Manejo de doenças; 

 Avaliação da efetividade do controle dos fungicidas utilizados; 

 Desenvolvimento de variedades com resistência a problemas climáticos, pragas 

e doenças; 

 Estudos sobre perfil do solo (compactação, fertilidade, renovação para o Plantio 

Direto); 

 Identificação de variedades com maior potencial de produção, considerando solo 

e clima; 

 Nutrição de plantas; 

 Nematicidas biológicos e seus resultados; 

 Desenvolvimento de novas variedades, posicionamento em relação a ciclo/dias; 

região/altitude e adaptação a tipos de solo. 

Por fim, verificou-se que o benefício gerado pela aglomeração produtiva da soja 

consolida a economia local e que a relação entre instituição de ensino e pesquisa, formação de 

mão-de-obra especializada e desenvolvimento tecnológico possibilita melhores resultados na 

produção regional. Portanto, conclui-se que há a necessidade de intensificar a atuação efetiva 



76 
 

do Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos na região para que possa gerar benefícios em 

todo sudoeste goiano. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO  

 

Direcionado ao profissional agrônomo com o objetivo de indentificar a demanda tecnológica 

do produtor agrícola que busca auxílio técnico, bem como avaliar a importância do Polo de 

Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano. 

 

1) Dados pessoais 

a) Profissão:______________________________________________________________ 

b) Formação: _____________________________________________________________ 

c) Experiência profissional: __________________________________________________ 

d) Possui vínculo empregatício: _______________________________________________ 

e) Autônomo: _____________________________________________________________ 

 

2) Sobre as características da propriedade de seu cliente, qual a predominância? 

a) (    ) Grandes propriedadas 

b) (    ) Médias propriedades  

c) (     ) Pequenas propriedades. 

d) Outras: __________________________________________________________________ 

 

3) Sobre os principais produtos cultivados nestas propriedades, marque um X. 

OBS: 1) pouco cultivado; 2) cultivado (mas não é a produção principal); 3) safrinha (cultivo 

alto); 4) safra (principal produto de cultivo); 5) não cultiva 

 

PRODUTOS 1 2 3 4 5 

Algodão      

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIA 
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Arroz      

Cana-de-açúcar      

Feijão       

Milheto      

Milho      

Soja      

Sorgo      

 

Outros cultivos relevantes para  economia da região:_________________________________ 

 

4) Sobre as razões que o agricultor procurar seus serviços: 

OBS. 1) Nunca procura por esta razão; 2) Baixa procura por esta razão; 3) Bom índice de 

procura por esta razão; 4) Média frequência por esta razão; 5) Alta frequência por esta razão. 

RAZÃO 1 2 3 4 5 

Orientação sobre o desenvolvimento tecnológico para ser 

aplicado em seu sistema produtivo. 

     

Incidência de pragas em sua produção.      

Orientação quanto ao preparo do solo.      

Orientação quanto ao tipo de sementes a ser cultivadas, 

considerando mercado e tipo de solo. 

     

Adquirir conhecimento de prevenção a ataques de pragas.      

 

Se houver outras razões relevantes, cite-as: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Das lavouras sob sua supervisão, qual o índice de produtividade por hectare (tonelada) de 

soja, considerando todos os fatores favoráveis para a produção agrícola? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Para você, quais são as reais necessidades que do produtor de soja no município de Rio 

Verde?  

OBS. 1) Baixa necessidade; 2) Necessidade satisfatória; 3) Média necessidade; 4) Alta 

necessidade 
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NECESSIDADES 1 2 3 4 

1) Acesso à novas tecnologias de forma rápida e de baixo custo.     

2) Desenvolvimento de pesquisa que eleve a produtividade da soja e 

reduza o custo de sua produção. 

    

3) Investimento em infra-estrutura (ampliação de áreas de 

recebimento dos grãos e melhor qualidade de rodovias). 

    

 

7) Você conhece o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos do Instituto Federal Goiano? 

a) (     ) Sim 

b) (    ) Não 

 

8) Se o conhece, você trabalharia em conjunto com o  Polo de Inovação em Bioenergia e 

Grãos do Instituto Federal Goiano? 

a) (     ) Sim 

b) (    ) Não. 

 

9) Em sua opinião, qual a importância de um Polo de Inovação Tecnológica para o 

desenvolvimento do sistema produtivo de uma região. Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) Para você quais áreas que o Polo de Inovação Tecnlógica deveria focar?  Quais as 

necessidades mais urgentes de invoção na cultura da soja em nossa região? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

11) Em sua opinião, como o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos poderia divulgar 

conhecimentos acerca das pesquisas de desenvolvimento tecnológico direcionando aos 

agrônomos e produtores da região? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12) Para você quais seriam os parceiros que o Polo de Inovação em Bioenergia e Grãos 

deveria trabalhar no intuito de potencializar o impacto da geração de resultados na produção 

regional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

13) Quais sugestões você teria para melhorar a aproximação entre os pesquisadores do Polo 

de Inovação em Bioenergia e Grãos e os técnicos e/ou produtores que atuam diretamente nas 

lavouras, com a finalidade de obtererm um levantamento mais preciso das demandas 

tecnológicas regionais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela sua atenção! 


