


O livro “Agronegócio paranaense: 
potencialidades e desafios II”, 
organizado pelos profissionais e 
colegas Pery Francisco Assis 
Shikida, Valdir Antonio Galante e 
Renata Cattelan, traz importante 
discussão ao tema de economia 
agrícola, rigorosamente discutido 
por autores das mais diversas áreas e 
formação, assim como abordado 
com competência técnica-científica. 

As estimativas do Valor Bruto da 
P r o d u ç ã o  d a  a g r o p e c u á r i a 
brasileira, em 2020, ficaram em 
torno de R$ 700 bilhões. A produção 
paranaense foi estimada em R$ 90 
bilhões, ou 12,8% do total nacional, 
ficando atrás somente do Mato 
Grosso (17,2%). Não se tem dúvida 
de que o estudo aprofundado do 
Estado do Paraná auxilia na 
compreensão da dinâmica do 
agronegócio nacional.

Desejo a todos uma boa leitura!

José Eustáquio Ribeiro Vieira 
Filho
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APRESENTAÇÃO 

 
No início dos anos 2000 estávamos, a Profa. Dra. Marina S. da Cunha 

(UEM) e eu, em um evento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica de todas as Universidades estaduais paranaenses. Tivemos o 

mesmo “nascedouro” na pós-graduação na centenária Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), sendo que nossa amizade 

perpassa por décadas. 

Naquela oportunidade planejamos organizar um livro inédito sobre o 

agronegócio paranaense, bem como criar um, também inédito, Encontro de 

Economia Paranaense (ECOPAR), perene e profícuo. Em 2002 tivemos o 

primeiro ECOPAR liderado pela coirmã UEM (Cunha et al. deram um show!), 

também em 2002 foi lançado o livro Agronegócio paranaense: 

potencialidades e desafios, que contou com a inestimável ajuda de outro 

organizador, Prof. Dr. Weimar F. da Rocha Júnior (UNIOESTE). A UEM já 

possuía seu mestrado em Economia, ao passo que a UNIOESTE estava se 

preparando para implementar seu curso de mestrado em Desenvolvimento 

Regional e Agronegócio, liderada por quatro professores que começavam a 

construir uma inolvidável história: Jefferson A. R. Staduto, Weimar F. da 

Rocha Júnior, Jandir F. de Lima e Pery F. A. Shikida. Precisava narrar este 

conciso trecho porque o tempo e outras vicissitudes podem corroer a 

história, que precisa ser sempre verdadeira. 

O livro Agronegócio paranaense estava “no forno”, próximo a vinda 

dos avaliadores da Capes para constatação in loco da proposição do 

mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, Diana R. T. O. 

Sawyer (UFMG) e João E. de Lima (UFV). Ao ser perguntado sobre a 

disciplina Introdução ao Agronegócio, assinada por mim, citei referências 

nacionais consagradas. Quando questionado sobre qual trabalho usar para 

o estudo do agro estadual fui enfático: temos um livro “com sólidas 

informações estatísticas e documentais, que procura aprofundar a 

discussão dessa temática em seus mais prementes aspectos, a partir de 

autores cuja excelência técnica e o rigor científico são indissociáveis de suas 

ações profissionais. Com este trabalho esperamos subsidiar as discussões 

sobre o agronegócio paranaense, contribuindo para o debate acerca das 
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potencialidades e desafios desse dinâmico setor”. Este trecho está na 

apresentação desse pioneiro livro, mas também foi a minha resposta para 

esses egrégios avaliadores da Capes, que disseram: “sabemos que esta 

disciplina e a disciplina do agro no futuro doutorado (que certamente seria 

construído) estarão em boas mãos se forem as suas! Não abra mão delas 

até sua aposentadoria, conhecemos sua história, a ciência séria agradece!”. 

Eis que temos a oportunidade de, passados 18 anos, lançar o livro 

Agronegócio paranaense: potencialidades e desafios II, contando com as 

maestrias organizacionais do Prof. Dr. Valdir A. Galante, doutor em 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio, e da doutoranda Renata 

Cattelan, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e 

Agronegócio (PGDRA), dois parceiros que qualificam toda esta árdua 

construção. 

Temos agora não só a graduação e o mestrado consolidados, mas o 

doutorado no PGDRA! Uma evolução feita com “suor” de muitos, mas com 

o “sangue” de poucos! Tudo isto no ano em que estou como presidente da 

sexagenária Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia 

Rural (SOBER), uma honra! 

Merece ressalva a 17ª turma de mestrado do PGDRA, que aceitou o 

desafio de atualizar a primeira versão deste livro, contando também com 

acadêmicos do PGDRA e do Programa de Mestrado em Economia da 

UNIOESTE, mestranda em Economia da UEM e de professores renomados 

nacional e internacionalmente que abrilhantaram este livro com suas 

competências (Carla M. Schmidt, Carlos A. Gonçalves Jr., Carlos A. 

Piacenti, Daniel A. Coronel, Ednilse M. Willers, José L. Parré, Lucir R. Alves, 

Marcos de O. Garcias, Marcos F. Neves, Mario A. Margarido, Mary P. 

Arends-Kuenning, Orlando C. Devai, Ricardo L. Lopes e Ricardo Rippel). 

Destarte, apresentamos este livro, na sua segunda formatação (e que 

isto avance sobre o tempo), tendo como propósito qualificar a leitura de 

acadêmicos, seja da graduação, mestrado e/ou doutorado com a temática 

agronegócio paranaense. Se isso for suscitado, terá valido a pena ter 

organizado, com “suor e sangue”, esta obra. 

 

Pery Francisco Assis Shikida 

(Co-organizador)  

Outubro de 2020 
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Um livro que te trouxer um "ponto final" te enganou; 
um livro que te trouxer um "ponto de exclamação" te emocionou; 

um livro que te trouxer um "ponto de interrogação" te ensinou. 
Pery Francisco Assis Shikida 
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PREFÁCIO  
 

José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho1 

 
 

 

O desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro foi possível diante 

de certas condições. Na década de 1970, verificou-se uma verdadeira 

inovação institucional induzida, que promoveu a pesquisa agrícola. O 

aumento da produção a partir de então se baseou em ciência e tecnologia, 

e menos em expansão de terra. No início dos anos 1990, com a abertura 

comercial e a flexibilização financeira, diminuiu-se o intervencionismo estatal 

na produção e no controle dos preços. A estabilidade monetária permitiu um 

melhor planejamento das decisões dos agentes. Por fim, desde os anos 

2000, diversos instrumentos de políticas públicas, assim como todas as 

mudanças anteriores, potencializaram o investimento produtivo setorial. 

Portanto, o sucesso alcançado pelo agronegócio esteve associado às 

transformações institucionais amplos ao longo de vários períodos. Esse 

ambiente foi favorável ao aprendizado e às inovações tecnológicas, de um 

lado, e estimulou a iniciativa privada e o espírito capitalista, de outro. A 

menor intervenção do Estado e a maior atuação privada na dinâmica dos 

investimentos formaram os alicerces para o crescimento contínuo e 

ininterrupto da produtividade total dos fatores, notadamente a partir da 

implantação do Real. A tecnologia embarcada nos insumos foi incorporada 

pelos agricultores por meio da capacidade endógena de absorção de novos 

conhecimentos. O caso brasileiro foi paradigmático. 

O desempenho produtivo do setor contrariou pelo menos três 

pressupostos econômicos. Primeiro, a agricultura não seria um setor 

marginal ao desenvolvimento econômico. O progresso técnico foi construído 

no centro da atividade, ao contrário da ideia de um setor dominado pelos 

fornecedores. Segundo, as exportações cresceram com respectiva melhora 

no saldo comercial, assim como os termos de troca se mostraram favoráveis,  
 

1 Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas 
e Ambientais (Dirur) do Ipea; diretor de programa da Secretaria Executiva do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); e professor do Programa de Pós-Graduação 
em Agronegócios da Universidade de Brasília (Propaga/UnB) e em Economia da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV). E-mail: jose.vieira@ipea.gov.br 
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 José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho 
 

o que costumo chamar de paradoxo de Prebisch. Não se observou 

desindustrialização, mas forte efeito de transbordamento positivo da 

agricultura para o restante da economia. Terceiro, o poder econômico se 

transferiu para o campo, e não para os centros urbanos. O setor 

agropecuário foi (e continua sendo) o que mais cresceu entre a indústria e 

os serviços. Com isso, foi possível obter ganhos de produtividade, reduzir o 

preço dos alimentos e transferir renda. 

Não obstante, conforme os últimos levantamento censitários, persiste 

enorme heterogeneidade estrutural na agropecuária. Em 2006, cerca de 

11% dos estabelecimentos mais ricos respondiam por 86% do Valor Bruto 

da Produção (VBP), enquanto, em 2017, 9% dos estabelecimentos mais 

abastados participavam com aproximadamente 85% do VBP. Em relação à 

extrema pobreza, em 2006, 68% dos estabelecimentos representavam 

somente 3,4% da produção, sendo que, em 2017, esses percentuais não se 

alteram significativamente. Dos 69% dos estabelecimentos na extrema 

pobreza no ano de 2017, 3/4 eram produtores familiares, e grande parte 

concentrada no Nordeste. 

No Brasil, a agricultura comercial produzia, em média, 8,8 salários 

mínimos em 2017, enquanto a agricultura familiar gerava uma renda de 1,3 

salário mínimo. A agricultura comercial foi hegemônica no Centro Oeste. Em 

relação ao Sul, a agricultura familiar e de menor porte se mostrou muito 

produtiva. Ao avaliar o Nordeste, por um lado, na classe de renda dos 

estabelecimentos mais pobres, o nível salarial reduziu bastante de 2006 

para 2017. Por outro lado, na classe de renda dos mais ricos, o nível salarial 

aumentou na agricultura comercial. A maior parte da extrema pobreza no 

campo ainda se concentra no Nordeste brasileiro. É preciso comparar quais 

motivos levaram ao melhor desenvolvimento da agricultura de menor porte 

no Sul do País em relação ao desempenho da região Nordeste. 

De 2006 a 2017, o retrato da distribuição produtiva nacional, além de 

aumentar a dualidade regional, pouco se alterou em cerca de uma década, 

na qual o rico se manteve muito produtivo e o pobre, apesar do aumento real 

de renda no período, ainda depende de políticas sociais e assistencialistas. 

Em resumo, as informações estatísticas mostraram que a economia 

brasileira deu um passo positivo com o aumento generalizado da renda 

líquida de todos os estabelecimentos produtivos, embora persista uma 

desiqual produção entre estabelecimentos de menor porte e maior escala. 
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O livro Agronegócio paranaense: potencialidades e desafios II, 

organizado pelos profissionais e colegas Pery Francisco Assis Shikida, 

Valdir Antonio Galante e Renata Cattelan, trata-se de uma extensa obra que 

contou com a colaboração de mais de 40 pesquisadores, a maioria parte do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio 

(PGDRA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). 

Buscou-se traçar um diagnóstico setorial e regional. As estimativas do VBP 

da agropecuária brasileira, em 2020, ficaram em torno de R$ 700 bilhões. A 

produção paranaense foi estimada em R$ 90 bilhões, ou 12,8% do total 

nacional, ficando atrás somente do Mato Grosso (17,2%). Não se tem dúvida 

de que o estudo aprofundado do Estado do Paraná auxilia na compreensão 

da dinâmica do agronegócio nacional. 

O presente livro está dividido em 11 capítulos, que se complementam. 

Tem-se o debate da produção paranaense, a avaliação do investimento 

direto estrangeiro, o estudo do comércio internacional, o aprofundamento 

das questões demográficas do meio rural, a eficiência técnica e o 

desempenho da produtividade, o crescimento sustentável, bem como as 

análises de economia regional e de insumo-produto. O estudo aqui 

apresentado traz importante discussão ao tema de economia agrícola, 

rigorosamente discutido por autores das mais diversas áreas e formação, 

assim como abordado com competência técnica-científica. Desejo a todos 

uma boa leitura! 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
15 

 

 

 

1 – AGRONEGÓCIO PARANAENSE: 
OPORTUNIDADES E DESAFIOS 

 
Besna Siga2 

 Luciane Cristine de Campos3 

Marcos Fava Neves4 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar, a partir de uma visão sistêmica, as 
principais oportunidades e desafios do agronegócio paranaense, por meio 
de condicionantes dos ambientes organizacional, institucional e tecnológico, 
verificando como tais ambientes moldam as estruturas de governança e as 
estratégias individuais que, por sua vez, determinam o desempenho em 
termos de sobrevivência e crescimento do mercado. Por meio de uma 
análise conjuntural, observa-se que as mudanças no agronegócio, oriundas 
de alterações no ambiente institucional, como o Acordo da União Europeia 
com o Mercosul, afetam diretamente o ambiente organizacional e 
tecnológico, resultando em limitações/ameaças ou oportunidades. O 
surgimento dos condomínios rurais para armazenagem de grãos, no Paraná, 
provoca alterações no ambiente organizacional que exige do ambiente 
institucional adequações legais a essa nova estrutura de governança. O 
agronegócio deve buscar continuamente, por meio das inovações 
tecnológicas, garantir mais eficiência, sustentabilidade e praticidade às 
cadeias produtivas para que continue mostrando sua importância dentro da 
economia. Os produtores e empresários ligados ao setor precisam estar 
atentos a certas tendências no agronegócio que vão indicar o 
comportamento do mercado garantindo a segurança alimentar das próximas 
gerações. 

 
Palavras-chave: Agronegócio. Oportunidades. Desafios. Ambientes 
organizacional, institucional e tecnológico. 

 

 

 

2 Mestrando em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UNIOESTE – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo. E-mail: pibesy@gmail.com 
3 Mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela UNIOESTE – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo. E-mail: lucriscampos@hotmail.com 
4 Professor Titular da USP – Universidade de São Paulo e FGV-SP (Fundação Getúlio 
Vargas-São Paulo). E-mail: favaneves@gmail.com 

mailto:pibesy@gmail.com
mailto:lucriscampos@hotmail.com
mailto:favaneves@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das grandes virtudes do produtor rural paranaense é o seu 

instinto de persistência associado à sua competência produtiva, procurando 

usufruir dos recursos de forma sustentável, como solo e água, para a 

produção de alimentos. Assim, os agricultores, de modo geral, vêm 

dinamizando suas produções, cada qual com sua idiossincrasia técnica, 

dando origem a uma agricultura competitiva, na qual transitam sofisticadas 

tecnologias. Ademais, estes encontraram nas organizações e cooperativas 

uma forma colaborativa de organização e representação, compondo uma 

das estruturas produtivas mais eficientes do País. Perceberam ainda a 

importância dos avanços tecnológicos e se prepararam para tais inovações, 

dando início a um novo ciclo de desenvolvimento, maximizando a geração 

de renda e emprego no setor (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO – MAPA, 2017). 

Cabe ao agronegócio continuar contribuindo com o equilíbrio das 

contas públicas e ganhos econômicos, sociais e ambientais do Brasil, 

originando milhares de empregos em toda a cadeia, transferindo riquezas 

para outros setores da economia, aumentando a renda dos produtores 

rurais, fixando o trabalhador no meio rural e produzindo alimentos, energia 

e fibras de forma sustentável (BATALHA; SCARPELLI, 2009; VIEIRA FILHO; 

GASQUES, 2016; VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017; VIEIRA FILHO, 2019). 

Diante desse dinamismo, este trabalho traz algumas considerações 

sobre o agronegócio paranaense, destacando as principais oportunidades e 

desafios enfrentados pelo setor neste século. Com este propósito, o 

presente artigo se estrutura a partir de uma visão sistêmica, analisando os 

condicionantes dos ambientes organizacional, institucional e tecnológico 

(não estanques entre si), como destaca Farina et al. (1997), verificando 

como tais ambientes moldam as estruturas de governança e as estratégias 

individuais que, por sua vez, determinam o desempenho em termos de 

sobrevivência e crescimento dos mercados. 

Assim, pode-se esperar mudanças no agronegócio, oriundas de 

alterações no ambiente institucional, como o Acordo da União Europeia com 

o Mercosul, o qual intensifica as estratégias das empresas provocando 

mudanças no ambiente organizacional pela redução do protecionismo e 

estímulo ao livre comércio, além de impactar na adoção de novas 
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tecnologias de produção, transporte, armazenagem, entre outras. Outro 

exemplo a ser citado é a comercialização de sementes “piratas”, vendidas 

no mercado informal, sem certificado de origem e validade, que exigem do 

ambiente institucional maior fiscalização e combate a esse tipo de ação. 

O surgimento dos condomínios rurais para armazenagem de grãos 

no Paraná provoca alterações no ambiente organizacional que, por sua vez, 

exige do ambiente institucional adequações legais a essa nova estrutura de 

governança. Zylbersztajn (1995) ressalta que um modelo eficiente de 

governança é resultado da interação entre o ambiente institucional e o 

comportamento dos indivíduos. Entretanto, como efeito secundário de longo 

prazo, as organizações também afetam as instituições. 

O Paraná necessita de uma estratégia para potencializar o seu 

processo de desenvolvimento sustentável para os próximos anos e isso 

somente será possível com um agronegócio competitivo, o que resultará em 

crescimento econômico e social, respeitando o meio ambiente. Outrossim, 

a ação conjunta entre ambiente institucional, organizacional e tecnológico 

no agronegócio resultará em crescimento econômico e acréscimo do valor 

agregado em toda a cadeia produtiva, além de permitir a transferência de 

renda para outros setores pela contenção da inflação e aumento do poder 

de compra da população. 

Este artigo contém sete seções, delineadas por esta introdução (1), 

agronegócio brasileiro 4.0 – sustentabilidade, inovação e conectividade (2), 

cujo pano de fundo é a análise do agronegócio paranaense (3) perante este 

cenário de oportunidades e desafios à guisa do ambiente institucional (4), 

organizacional (5) e tecnológico (6). As conclusões (7) sumarizam este 

estudo. 

2. AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 4.0 – SUSTENTABILIDADE, 

INOVAÇÃO E CONECTIVIDADE 

A revolução digital está presente no agronegócio buscando a 

otimização dos recursos naturais e insumos e está transformando as áreas 

rurais, com a utilização de drones, máquinas e sensores. Além disso, 

softwares de gestão têm permitido maior integração dos dados das lavouras, 

contribuindo com a tomada de decisão e com a agricultura preditiva. 

Aquisição 
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Ambientes virtuais de aquisição de insumos, defensivos e maquinários 

também têm surgido para facilitar o processo de compra. O segmento busca 

um elevado índice de produtividade, pois o aumento de produção foi 

extremamente superior ao aumento de área agricultável. A aptidão e 

competência do Brasil para a produção agropecuária é reconhecida 

mundialmente, posicionando o País como “celeiro do mundo”. Agora, faz-se 

necessário reforçar os aspectos sustentáveis da produção nacional, já que 

o conceito de sustentabilidade é essencial para o desenvolvimento de longo 

prazo de todos os setores, inclusive o agropecuário (MARCOLIN; 

VASCONCELOS, 2018; CRESTANA et al., 2018). 

De acordo com Buainain (2006), a ideia de sustentabilidade tem forte 

conteúdo ambiental e um apelo à preservação e à recuperação dos 

ecossistemas e dos recursos naturais. Assim, a sustentabilidade, em sua 

vertente ambiental, é mais evidente aos stakeholders devido aos impactos 

causados em determinadas atividades agropecuárias. Destarte, surge a 

necessidade de se criar mecanismos que promovam uma cultura de 

sustentabilidade dentro das cadeias agrícolas, com a disseminação de boas 

práticas que atendam a alta demanda de produção sem causar desgastes 

ambientais e desequilíbrio ecológico. “Sustentabilidade, no sentido 

abrangente, talvez seja a melhor palavra para representar as várias 

dimensões dos desafios econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos que 

temos pela frente” (VIEIRA; BUAINAIN, 2019, p. 4). Portanto, produzir de 

forma sustentável no agronegócio deve e pode caminhar junto aos maiores 

ganhos de produtividade, pari passu com a redução de custos de produção 

e dos desperdícios, promovendo a segurança alimentar, garantindo 

suprimentos necessários para essa geração e para gerações futuras, 

sempre com práticas responsáveis. O meio ambiente deve ser respeitado 

de acordo com a legislação existente, de modo a se aproveitar novas 

oportunidades de produção com conceitos ambientais apropriados e com 

valorização dos colaboradores (VIEIRA FILHO; GASQUES, 2016; VIEIRA 

FILHO, 2019). 

A indústria passou por três revoluções – carvão, eletricidade e 

eletrônica – e agora ocorre a quarta fase desse processo baseada, 

mormente, na tecnologia. Essa revolução não se refere apenas à adoção de 

novas tecnologias, mas também na definição de como utilizá-las de modo a 

tornar os negócios mais eficientes e competitivos (AZEVEDO, 2017; VIEIRA  
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FILHO; FISHLOW, 2017). E o agronegócio vem procurando acompanhar 

essas transformações e inovações, que ocorre antes, dentro e fora da 

porteira, com forte tendência da agricultura digital. 

No antes da porteira, pode-se apontar todo o desenvolvimento de 

novas variedades por meio de melhoramento genético e biotecnologia, além 

de outros insumos produtivos para nutrição e defesa das plantas. No dentro 

da porteira, todo o pacote tecnológico de máquinas e sensores advindos da 

agricultura por metro quadrado. Já no fora da porteira, serviços e tecnologias 

de otimização de logística, transporte e armazenamento podem ser citados. 

No planejamento da produção, manejo, acesso a mercados e 

comercialização, essas tecnologias também estão presentes, visando à 

redução de custos, ao aumento da produtividade e da renda do produtor, 

auxiliando no bem-estar animal e na rastreabilidade, elevando a qualidade 

e a segurança dos alimentos (RAMOS, 2007). 

A aplicabilidade dessas tecnologias contribui na melhora do 

desempenho do agronegócio brasileiro, que já é reconhecido mundialmente. 

Com uma performance invejável, sobretudo nas últimas décadas, a 

agropecuária e o agronegócio contribuíram significativamente com a 

economia brasileira sob diferentes aspectos, retornando à sociedade os 

investimentos públicos direcionados ao setor. A forte expansão da produção 

brasileira se traduziu em elevada disponibilidade de alimentos, fibras e 

energia, garantindo grande parte do abastecimento interno e ainda um 

crescente volume de exportação (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS 

EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA, 2018). 

Tecnologias de sensoriamento e comunicação sem fio estão 

conectando as fazendas, permitindo à pessoa do campo acesso às 

informações de maneira segura, confiável e rápida. Por meio do conceito de 

“Internet das Coisas”, é possível obter informação em locais de difícil 

acesso, permitindo conectividade entre os envolvidos no processo 

produtivo, integrando e analisando dados em tempo real. As soluções 

oferecidas no mercado ao produtor permitem que decisões sejam tomadas 

com agilidade, garantindo uma visão ampla para aumentar a eficiência e 

segurança e reduzir perdas na produção (OLIVEIRA; GIGLIO, 2017). 

Com um agronegócio cada vez mais moderno e inovador, surge a 

necessidade de profissionais com perfis mais dinâmicos, com 

conhecimentos em gestão, marketing, planejamento, liderança e 
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ferramentas digitais (NEVES, 2016; CRESTANA et al., 2018). 

Diante do exposto até aqui, analisa-se o ambiente institucional, 

organizacional e tecnológico do agronegócio paranaense perante o 

agronegócio 4.0 em face da sustentabilidade, inovação e conectividade. 

3. AGRONEGÓCIO PARANAENSE 

O agronegócio é, seguramente, um dos principais motores da 

economia do Paraná. A agricultura é marcante no Estado, com predomínio 

de culturas temporárias, como soja, milho e feijão, que o colocam como 

segundo maior produtor de grãos do País (36,5 milhões de toneladas em 

2018), concentrando 85% da produção em pequenas propriedades, 

fortalecendo a agricultura familiar. A pecuária paranaense possui o maior 

rebanho avícola (384 milhões de cabeças em 2018) e o segundo maior 

rebanho suíno do Brasil (6,8 milhões de cabeças em 2018), sendo relevante 

na economia estadual e nacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2018). 

O Paraná vive e respira o agro, dos seus 399 munícipios, pelo menos 

380 estão diretamente envolvidos com atividades do setor e as cooperativas 

representam mais da metade da fatia do agronegócio no Produto Interno 

Bruto – PIB paranaense (FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 

COOPERATIVAS NO ESTADO DO PARANÁ – FETRACOOP, 2017). 

Embora a agropecuária represente pouco menos de 10% do PIB do 

Paraná, o impacto do agronegócio é de cerca de 35% do PIB, além de dar 

suporte à economia da maior parte dos municípios do interior do estado. 

Trata-se, portanto, de um setor vital para a economia e para a sociedade 

paranaense que merece atenção do Governo do Estado. Ocupando apenas 

2,3% do território brasileiro, o Paraná é responsável por 12% da produção 

rural do País e aproximadamente 15% das exportações do agronegócio. Das 

exportações pelo porto de Paranaguá, o agronegócio é responsável por 86% 

de tudo que foi embarcado em 2017, gerando divisas da ordem de US$ 14,5 

bilhões. Sua representatividade é, portanto, expressiva (FEDERAÇÃO DE 

AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ – FAEP, 2018). Nesse contexto 

de mercado externo, a China se manteve como principal destino das 

mercadorias paranaenses (seja in natura ou agroindustrializadas) e 

respondeu por mais de um quarto do valor exportado pelo estado em 2018. 

Os principais itens embarcados para a China foram: soja em grão, carne de  
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frango e celulose (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES, 2018). 

Manter e conquistar novos mercados é de grande importância para o 

desenvolvimento estratégico do Paraná, lembrando que um dos requisitos 

básicos para o sucesso no comércio internacional é a confiança dos países 

importadores ao adquirirem seja qual produto for. Uma das chaves vitais 

para esse sucesso é a garantia da sanidade dos produtos embarcados. 

A criação da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, 

em dezembro de 2011, foi fundamental para ampliar as exportações de 

carnes pelas agroindústrias paranaenses, em especial de aves e suínos e 

para a defesa sanitária da produção de grãos. Assim, com a sua 

consolidação, foi possível avançar no sentido de manter o Estado livre de 

febre aftosa com vacinação. A implantação do sistema de defesa da agência 

está praticamente concluída, o que permite avançar para o status de livre de 

febre aftosa sem vacinação a partir de 2021, com a suspensão da vacinação 

em maio de 2019 (FAEP, 2018). 

A segurança alimentar é prioritária para o futuro do agronegócio do 

Paraná, exigindo ações inovadoras de todos os agentes que trabalham na 

cadeia produtiva. 

Neste contexto, verifica-se a importância do ambiente institucional no 

fortalecimento do agronegócio paranaense e as organizações imersas nesse 

ambiente, bem como as mudanças ocorridas por suas interações. 

4. AMBIENTE INSTITUCIONAL 

O ambiente institucional é visto como uma estrutura de regras que 

permite a interação humana, tanto no campo político como no econômico 

e/ou social (SAES, 2000; CIELO et al., 2017). De modo geral, as instituições 

delimitam o comportamento das organizações e das pessoas, criam regras 

formais, também chamadas de regras do jogo, que devem ser seguidas por 

todos, garantindo a ordem necessária para o convívio em sociedade.  

De acordo com Saes (2000), tanto o ambiente institucional como os 

indivíduos exercem influências nas organizações, resultando nas limitações 

e oportunidades de desenvolvimento das organizações. 

A importância do agronegócio paranaense é tão relevante pela renda 

que proporciona, pela abrangência geográfica e populacional, que merece 
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do Estado ações coordenadas, preparando e apoiando o setor para que 

continue se desenvolvendo. Deve ser levada em conta a necessidade de 

consolidar e conquistar novos mercados e de absorver novas tecnologias de 

forma sustentável e competitiva, além de obter maior valor agregado ao 

longo da cadeia produtiva. 

O agronegócio é um setor importante para a economia e para sociedade 

paranaense, é preponderante que a autoridade estadual operacionalize 

políticas de maior eficácia aproximando-se dos mais interessados, 

representados pelas organizações dos produtores rurais e agroindústrias 

(FAEP, 2018). 

Além de sua dinâmica no comércio exterior, o Paraná é um exportador 

de commodities para outros estados brasileiros, sem agregação de valor aos 

produtos do agronegócio. Em relação ao leite, por exemplo, 30% da 

produção paranaense é exportada in natura para o Estado de São Paulo, 

sem gerar produtos derivados com maior valor agregado. 

Devido à importância e potencial do agronegócio para o Paraná, é de 

extrema importância ações por parte do Governo do Estado voltadas para a 

Sanidade Agropecuária, já que se trata de um grande exportador de 

produtos in natura e agroindustrializados. Com o apoio da ADAPAR, busca-

se continuar com o status de área livre sem vacinação contra a febre aftosa, 

enfatizando a relevância que esta institucionalidade proporciona. Ademais, 

programas de integração entre o conhecimento técnico com as 

necessidades reais do produtor, trazendo benefícios para a agricultura e 

pecuária, permitem vantagens competitivas para o agronegócio 

paranaense. 

Outra questão de extrema importância ao agronegócio é o escoamento 

da produção. Sem dúvida, a logística é um atributo que tem grande peso na 

definição de competitividade das firmas e no agro isto não é diferente. A 

qualidade das estradas, que conectam as propriedades rurais aos outros 

agentes da outros agentes da cadeia produtiva, representa uma destacada 

vantagem concorrencial. No município de Toledo, no Oeste Paranaense, 

confirma-se o efeito da parceria entre órgãos públicos e produtores 

agropecuários para a melhoria das estradas rurais. O município tem mais de 

330 quilômetros de asfalto no interior, facilitando o tráfego e proporcionando 

maior segurança aos moradores e, principalmente, auxiliando no 

escoamento da produção (PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO, 2019). 
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O ambiente institucional é formado pelas instituições que ditam as 

regras do jogo que devem ser seguidas por todos, mas nem todos os atores 

possuem esse entendimento e as instituições agem para fiscalizar e garantir 

a ordem necessária. É o caso da comercialização de sementes “piratas”, 

grãos comuns, vendidos sem qualquer garantia de qualidade fisiológica, 

sanitária ou genética e que arrastam para as lavouras pragas e doenças 

difíceis e caras de serem controladas. Nesse ano, a Associação Brasileira 

de Produtores de Sementes – ABRASEM e a Associação Paranaense dos 

Produtores de Sementes e Mudas – APASEM anunciaram uma campanha 

nacional contra a pirataria de sementes. 

Responsável por um prejuízo próximo de R$ 2,5 bilhões e de R$ 464 

milhões em toda a cadeia do agronegócio brasileiro e paranaense, 

respectivamente, a pirataria de sementes está na mira de instituições e 

órgãos que se unem para fazer frente ao comércio ilegal de sementes em 

território nacional (APASEM, 2019). 

Uma das sementes em que mais se observa a presença de pirataria é 

a de feijão. Em âmbito nacional, cerca de 55% deste grão é plantado de 

forma irregular. No Paraná, o índice salta para 90%. Já nas culturas de soja, 

35% das sementes adquiridas nacionalmente têm origem no mercado 

informal (ABRASEM, 2019). 

Mudanças no ambiente institucional ocorrem constantemente, 

resultando em vicissitudes significativas no ambiente organizacional, como 

o Acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Pela proposta, as tarifas de 

importação entre os dois blocos econômicos serão reduzidas ou zeradas, 

algumas com cotas e outras de forma livre, dentro de um período de dez 

anos. Entre os setores exportadores do Paraná, o agronegócio é de longe o 

mais otimista com o Acordo, havendo uma expectativa de expansão e 

recuperação do mercado europeu como grande comprador dos produtos da 

agricultura e pecuária paranaenses (AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO PARANÁ, 

2019). 

A agropecuária paranaense terá acesso facilitado a um mercado que 

conta com mais de 500 milhões de consumidores com a efetivação do 

Acordo. Surgem assim, perspectivas para atividades tradicionais do Paraná, 

como a de carnes bovina, suína e de aves, e para produtos que apresentam 

potencial de expansão como etanol e pescado (FAEP, 2019). 
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No caso de proteína animal, o frango é o produto mais exportado no 

estado paranaense e, com a estimativa de tarifa zero com o novo Acordo, 

criam-se expectativas de aumento de exportação. Em contrapartida, o setor 

lácteo, em um primeiro momento, poderá sofrer com o Acordo, pois os 

queijos europeus e o leite em pó poderão acessar mais facilmente o 

mercado brasileiro e paranaense (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 

ESTADO DO PARANÁ – FIEP, 2019). 

Cabe ao agronegócio paranaense se preparar visando sua adaptação 

ao Acordo, além de reduzir custos, melhorar a infraestrutura logística e 

aproveitar essa janela de oportunidade que se abre. Ademais, os 

consumidores europeus também são exigentes na qualidade e 

rastreabilidade dos produtos e se mostram dispostos a pagar por isso. 

5. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

As organizações congregam grupos de indivíduos vinculados a algum 

propósito comum ou afinidade em seus escopos. Esses julgam que ações 

conjuntas/coletivas fundamentam uma cooperação maior do que cada um 

trabalhando individualmente, isto é, o agregado de ações proporciona uma 

organização mais robusta para atingir seus objetivos, desde que 

coordenadas (ROCHA JÚNIOR, 2004). 

Alterar as regras do jogo tem sido uma das mais importantes 

motivações para a formação de uma organização de interesse privado, 

particularmente em uma sociedade de forte centralização econômica 

(SAES, 2000). 

As cooperativas são um tipo de organização que obteve sucesso no 

Paraná e têm se destacado no suporte ao produtor, coordenando a 

produção, o armazenamento, a logística e a venda dos produtos. O 

cooperativismo tem sido visto como um instrumento de geração de trabalho 

e de distribuição de renda, proporcionando ao produtor mais segurança em 

um ambiente marcado pela competitividade (KOSLOVSKI, 2018). 

Atualmente há 74 cooperativas voltadas para a atividade agropecuária 

em todo estado paranaense. As cooperativas ganham força em função de 

agregar os interesses dos produtores para a economia de mercado 

(ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ – 

OCEPAR, 2020). 

Neves (2016) ressalta que, ao lado dos produtores rurais, as 
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cooperativas são fundamentais para uma contrapartida no jogo de poder de 

mercado no âmbito do agribusiness. As cooperativas estão inseridas no 

ambiente fortemente competitivo, assim, delas é exigido maior nível de 

qualificação e um adequado desempenho profissional. Investir na 

profissionalização de cooperados, conselheiros, colaboradores de 

cooperativas, atendendo todas as demandas, é uma preocupação 

recorrente do cooperativismo paranaense. 

A preocupação das cooperativas reside nas responsabilidades de sua 

própria autogestão, objetivando o investimento nas pessoas, apoiando 

projetos de formação profissional de empregados e dirigentes e, também, 

uma constante preocupação de promover a gestão democrática e 

transparente nos negócios da sociedade cooperativa junto aos seus 

cooperados. Os programas de capacitação profissional e promoção social 

têm como objetivo desenvolver as cooperativas paranaenses, desde 

aperfeiçoamento técnico até o desenvolvimento de pesquisas científicas 

aplicadas. Essas ações são possíveis de serem desenvolvidas por meio de 

parcerias com as próprias cooperativas, universidades e outros agentes 

envolvidos nesse processo (SOUZA et al., 2016). 

O êxito das cooperativas está relacionado com a capacidade de 

transformar sua estratégia competitiva em resultados por meio do capital 

humano. As políticas, as práticas e a estrutura de recursos humanos devem 

interagir com outros setores de maneira a assegurar a contribuição para o 

alcance dos objetivos. Tornou-se obrigatório que todas as áreas e pessoas 

ligadas ao cooperativismo sejam capazes de demonstrar sua capacidade de 

agregar valor (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO 

COOPERATIVISMO – SESCOOP, 2019). 

O outro aspecto importante para o êxito das cooperativas é o 

desenvolvimento de estruturas de governança objetivando a separação da 

propriedade e controle. Essa estratégia visa promover a especialização das 

funções de investidores e gestores e abrandar problemas de shirkin nas 

organizações (COSTA et al., 2012; YONEMURA; COSTA, 2017). 

E quando o assunto é agregar valor, os produtores paranaenses 

procuram fazer o seu melhor. Foi assim que surgiram os condomínios rurais 

para armazenagem de grãos, que visam maximizar os lucros dos produtores 

e melhorar a qualidade dos grãos. Essa nova estrutura de governança 

presente hoje no município de Palotina, que é um dos municípios de 
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destaque na produção agrícola do Estado do Paraná, surgiu da percepção 

dos produtores de que grãos, como soja e milho, exigem cuidados básicos 

após a colheita, como limpeza, secagem e beneficiamento, o que gera 

custos de pós-colheita, mas que podem ser administrados de forma a 

agregar valor ao seu produto e aumentar seus ganhos (PRIA, 2015). 

Mesmo assim, vários são os fatores que afetam as perdas na colheita 

de grãos. Romani et al. (2019, p. 166), em pesquisa que avaliou as perdas 

pós-colheita, especificamente de soja e para o Oeste do Paraná, apontaram 

um prejuízo “sobre a renda bruta média de 2,6%, totalizando uma estimativa 

total de percepção de perdas na colheita de soja no Oeste paranaense de 

aproximadamente R$ 111,5 milhões na safra 2016/2017”. A partir deste 

estudo, questões como o grau de especialização dos operadores das 

máquinas, o combate às pragas e doenças, a melhoria da 

logística/escoamento e a troca de maquinário para um mais moderno, têm 

sido consideradas com o fito de minimizar essas perdas. 

Rocha Júnior (2004) destaca que os indivíduos da sociedade tendem 

a formar organizações para ganharem maior forma e atingirem seus 

objetivos. E isso se confirma na percepção dos produtores paranaenses 

criando uma nova forma de organizar seu negócio. 

Por exemplo, foi necessária, aos produtores de Palotina, a busca de 

novos conhecimentos para o êxito dos condomínios rurais, pois eles sabiam 

plantar, cuidar do seu produto e colher, mas os processos pós-colheita, 

como classificação dos grãos, cuidados com a armazenagem e tratamento 

do produto, comercialização de sua safra com empresas, cooperativas ou 

trader, e a gestão dos condomínios com pessoal e máquinas, exigiram 

novas habilidades, sendo que os produtores não estavam inteiramente 

preparados para coordená-las (PRIA, 2015). 

De acordo com Minghini e Ruggi (2016), esse processo é conhecido 

como soluções integradas na busca por novos conhecimentos, habilidades 

e/ou competências, buscando resultados mais eficazes e mais alinhados às 

necessidades da organização. O produtor rural é visto como empresário, 

empreendedor e gestor do seu negócio, mas com pensamento integrado e 

coletivo. 

A profissionalização dos produtores é necessária para o uso de todo 

o ferramental tecnológico disponível na complexa atividade em que se 

transforma a agricultura, e o estreitamento de ligações com os setores de 
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insumos, de processamento ou, ainda, com os varejistas (no caso de 

produtos frescos), são inter-relações e mudanças exigidas mais 

intensivamente, com o objetivo de melhorar a coordenação dos sistemas 

produtivos (NEVES, 2016). 

O gerenciamento desses sistemas produtivos e as decisões inerentes 

à produção, tais como o que produzir, quanto produzir e de que forma 

produzir não dependem mais exclusivamente do agricultor. Essa gestão do 

agronegócio envolve a administração da cadeia produtiva levando em 

consideração mercado, tendências, tecnologia e produtividade. É a gestão 

e a administração caminhando juntas e bem coordenadas, trazendo 

benefícios para o produtor rural (MINGHINI; RUGGI, 2016). 

O agronegócio paranaense está passando por um processo de 

transformação em que as propriedades começam a ser encaradas como 

empresas cada vez mais competitivas, como os condomínios rurais em 

Palotina. É o ambiente organizacional mudando e adequando-se às 

exigências do mercado e das instituições. Essas mudanças passam a criar 

necessidades de novos conhecimentos por parte dos produtores. As 

inserções de novas tecnologias no processo produtivo são determinantes no 

planejamento rural, visando à redução de custos e ao aumento da 

produtividade e da renda dos produtores. 

6. AMBIENTE TECNOLÓGICO 

No âmbito da tecnologia, a agropecuária do Paraná está avançando 

progressivamente, “[...] mas para continuar desenvolvendo-se e contribuindo 

para a criação de riqueza, precisa de um amplo apoio do Governo do Estado, 

dentro da porteira para as pequenas e médias propriedades e fora da 

porteira para todas” (FAEP, 2018, p. 7). 

De acordo com Vasconcelos (2018), na era da Agricultura 4.0 o que 

predomina é a tecnologia aperfeiçoadora do processo de criação, produção 

e gestão, com maior precisão e sustentabilidade. Este conceito de 

Agricultura 4.0 se insere no contexto da Quarta Revolução Industrial, 

envolvendo técnicas modernas, cálculos matemáticos/estatísticos utilizando 

o aprendizado de máquinas, uso de imagens digitais, informações obtidas 

por meio de sensores instalados no campo etc. 

 

[...] esses processos, juntos, têm o objetivo de auxiliar nas atividades 
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feitas nas lavouras, monitorar as probabilidades de chuva e umidade, 
gerar um melhoramento genético, oferecer técnicas de irrigação e 
diagnosticar o surgimento de possíveis pragas (VASCONCELOS, 
2018, p. 85). 

Antecedente a era da Agricultura 4.0, instituições como a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária — Embrapa, o Instituto Agronômico do 

Paraná — IAPAR, o MAPA, o Instituto Paranaense de Assistência Técnica 

e Extensão Rural — Emater, as universidades estaduais, entre outras, já 

contribuíam para avanços tecnológicos no campo, com ganhos de 

produtividade, qualidade e renda aos produtores por meio de estudos e 

pesquisas científicas (CUNHA et al., 2002). 

Percebe-se que a revolução tecnológica trouxe consigo diversos 

avanços que aumentaram as fronteiras agrícolas e mudaram o cenário do 

agronegócio nacional e paranaense, resultando em maior produtividade por 

área, destacando o Estado do Paraná como um dos maiores produtores 

agrícolas do Brasil. Contudo, vale citar a existência de um contexto de 

heterogeneidades tecnológicas, seja no âmbito nacional ou no paranaense, 

onde realidades técnicas mais avançadas ainda convivem com algumas 

realidades atrasadas (CUNHA et al., 2002; VIEIRA FILHO, 2014). 

Diante de uma realidade na qual não existe um caráter homogêneo no 

ambiente tecnológico, Blanco (2019) constatou que, no Paraná, há 

empreendedores que são inovadores e pesquisadores especialistas em 

suas áreas de atuação, com reais condições técnicas para contribuir com o 

desenvolvimento agropecuário regional e até mesmo ultrapassando 

fronteiras. 

A Internet das Coisas, traduzida para o agronegócio, pode ser definida 

como a comunicação entre sensores, máquinas e aparelhos que 

compartilham dados entre si e com os usuários, ajudando na tomada de 

decisão, diminuindo os riscos na produção, concentrando e organizando as 

informações. Trata-se, pois, de “uma tecnologia suportada pela smart 

farming e pela agricultura de precisão, levando maior automatização por 

meio de robôs e inteligência artificial para o campo” (RODRIGUES et al., 

2018, p. 68). 

Com efeito, o agronegócio vem passando por várias modificações 

objetivando aumentar sua produtividade. No mercado globalizado de hoje é 

essencial aos produtores buscarem novas tecnologias que melhorem sua 

gestão rural, reduzindo custos, aumentando a produtividade e tornando o 
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agronegócio mais competitivo no mercado interno e externo. Dessa forma, 

a Internet das Coisas aplicada em fazendas “[...] pode ser exemplificada 

pelos sistemas de irrigação inteligente, sensores embarcados para 

mapeamento de solo, sistemas de detecção de fungos e bactérias, 

variações meteorológicas e climáticas” (RODRIGUES et al., 2018, p. 72-73). 

Na integração de ambiente organizacional e ambiente tecnológico, a 

Frísia Cooperativa Agroindustrial, cooperativa mais antiga do Paraná e a 

segunda maior do Brasil, voltada à produção de leite, grãos e carne, 

promoveu em 2019 a 3ª Edição da Digital Agro, evento reconhecido 

internacionalmente e que reuniu as principais agtechs mundiais em 

Carambeí (PÁGINA RURAL, 2019). Conforme Blanco (2019, p. 115), “as 

startups do agronegócio são conhecidas mundialmente como Agtechs. 

Ainda, definem-se como sinônimos para mesma classificação termos como: 

agritech ou agrotech”. Ressalta-se que as agtechs atuam no ambiente 

agropecuário alinhando a tecnologia desde o sistema de produção até a 

comercialização (BLANCO, 2019). 

Outros eventos anuais de renome internacional, que buscam 

maximizar o ambiente tecnológico no agro paranaense, aconteceram em 

2019, como a 2ª Edição da AveSui EuroTier South America, no munícipio 

de Medianeira, que reuniu 16 mil visitantes ávidos por conhecerem novas 

tecnologias voltadas ao agronegócio (AVESUI CONSOLIDA..., 2019). Em 

Cascavel, aconteceu a 31ª Edição do Show Rural Coopavel, que apresentou 

o 1º Show Rural Digital, onde estudantes, técnicos e profissionais puderam 

trocar ideias sobre soluções e desafios do agronegócio. No ambiente de 

2.800 metros quadrados de inovação e tecnologia, houve espaço para 

stands, área de hackathon, vila de startups, entre outros espaços, com o 

objetivo de criar novas ideias para a agropecuária de amanhã (PATERNO, 

2019). Esses eventos tecnológicos demonstram que o estado é uma 

importante porta de entrada para companhias estrangeiras para inovações 

e tendências no setor agropecuário brasileiro e mundial.  

No Brasil existem 366 startups voltadas exclusivamente ao 

agronegócio, 10% são paranaenses (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

STARTUP, 2019), ou seja, é a combinação da aptidão do estado para o 

agronegócio e a revolução digital proporcionando profundas transformações 

no meio rural. É a tecnologia tornando-se aliada para o desenvolvimento do 

campo. 
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7. CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como escopo analisar a influência do ambiente 

institucional, organizacional e tecnológico no agronegócio paranaense, 

destacando as principais oportunidades e desafios. 

Dos 399 municípios paranaenses, 380 estão diretamente ligados ao 

agronegócio, isso demonstra a importância do setor para o Paraná, que 

merece ações governamentais coordenadas e que apoiem o seu 

desenvolvimento. 

Fica evidente que mudanças no ambiente institucional afetam 

diretamente o ambiente organizacional e tecnológico, resultando em 

limitações/ameaças ou oportunidades, como o Acordo da União Europeia e 

Mercosul que resultam em reestruturação nas organizações, buscando 

redução de custos e melhorias nos processos produtivos. A pirataria nas 

sementes traz prejuízos significantes ao agronegócio do Paraná e necessita 

de uma atuação inibidora das instituições fiscalizadoras. As instituições 

criam as regras do jogo e os produtores paranaenses, nas suas diversas 

formas de governança como cooperativas, condomínios e empresas, devem 

seguir essas regras garantindo a ordem necessária para o convívio em 

sociedade. Podem também alterar essas regras com o fito de melhor 

organização e dinâmica setorial. 

As pessoas tendem a se organizar das mais variadas formas, 

buscando o alcance de objetivos comuns, como se percebe na criação dos 

condomínios rurais para armazenagem de grãos e, em situações como 

essa, o ambiente institucional afetado pelo ambiente organizacional e 

mudanças nas regras são necessárias para a adaptação de novas 

estruturas de governança na sociedade. 

O setor do agronegócio busca, por meio das inovações tecnológicas, 

garantir mais eficiência, sustentabilidade e praticidade às cadeias 

produtivas. Para que o agronegócio continue mostrando sua importância 

dentro da economia, os produtores e empresários ligados ao setor 

agropecuário precisam estar atentos a certas tendências no agronegócio 

que vão indicar o comportamento do mercado garantindo a segurança 

alimentar das próximas gerações. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi atualizar o debate sobre as potencialidades e 
desafios do agronegócio paranaense, trazendo dados atuais e 
identificando os segmentos mais receptores dos Investimentos Diretos 
Estrangeiros. No que tange ao método, o presente estudo utilizou de 
quantificações em modalidades de coleta de informações, baseado em 
dados secundários do Banco Central do Brasil. Os resultados indicaram 
que no período analisado (1980 a 2018), os investimentos estrangeiros 
foram direcionados em maior intensidade para a tecnologia/agronegócio. 
Tais investimentos contribuíram para a evolução, a diversificação e a 
competitividade, bem como a criação de um padrão cada vez mais elevado 
e de qualidade, principalmente no setor alimentício, que é uma 
potencialidade inerente do Estado. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1990, os sinais de transformações econômicas 

mundiais têm sido insignes, passando de aberturas econômicas até um 

processo de desaceleração (LEVY, 2019). Embora convivendo com 

algumas intempéries, um destaque continua sendo a maior abertura no 

comércio e investimento. Nesse âmbito, o Brasil tem retratado uma evolução 

nos fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE). Entre 1990/1993, o fluxo 

de IDE no País atingiu um patamar médio de US$ 1,4 bilhão (CARIO; 

ALEXANDRE; VOIDILA, 2002). Já no triênio 2016/2017/2018, o fluxo de 

entradas de IDE totalizaram, respectivamente, US$ 52,7, US$ 67,6 e US$ 

61,2 bilhões (SANTANDER, 2019). 

Conceitualmente, o Investimento Direto Estrangeiro “é todo aporte de 

dinheiro vindo do exterior que é aplicado na estrutura produtiva doméstica 

de um País, isto é, na forma de participação acionária em empresas já 

existentes ou na criação de novas empresas” (WOLFFENBÜTTEL, 2006, p. 

1). Contudo, o entendimento sobre o IDE passa por diversas perspectivas. 

Pode-se também compreendê-lo como fluxos internacionais de capitais, ou 

seja, uma empresa estabelecida em determinado país cria ou se expande 

para outro país. No Brasil, o cenário mudou principalmente após o ano de 

1994, com a implantação do Plano Real, após a retirada de restrições ao 

capital estrangeiro para investir em setores específicos (telecomunicações, 

tecnologia da informação, petróleo e gás). Nele, a estabilização monetária 

teve um papel permissivo na recuperação de um mercado a ser explorado 

(SILVA et al., 2017). 

Compreende-se que, em diversos setores, o IDE foi resultante de 

considerações positivas, com o agribusiness não seria diferente. Dessa 

forma, considera-se neste trabalho a hipótese de que alguns setores das 

cadeias produtivas que recebem IDE aumentam seus níveis de 

competitividade em âmbito nacional. Assim, enquanto isso, outros 

receptores, ainda incipientes no mercado, diversificam-se com 

investimentos de forma a terem uma estratégia de adaptação à nova 

dinâmica internacional em que se inserem. 

Assim sendo, este trabalho possui o objetivo principal de atualizar o 

debate sobre as potencialidades e desafios do agronegócio paranaense, 

trazendo dados atuais e, ainda, identificando os segmentos mais receptores 

do IDE. Para a análise será utilizado o recorte temporal de 1980 a 2018. 
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No que se refere ao método, o presente estudo se utiliza de 

quantificações em modalidades de coleta de informações, como percentual, 

média, valores, dentre outros (GIL, 2008). Baseia-se nos dados secundários 

do Banco Central do Brasil (BACEN) e cartas econômicas oficiais – como a 

carta do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (CARTA 

IEDI, 2016) – com dados pautados nas composições da economia brasileira 

via Produto Interno Bruto (PIB), Formação Bruta de Capital (FBC) e dos 

estoques e fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (total e por setores). 

Dados extraídos de referências de literatura sobre o assunto também são 

pautados. 

O artigo está organizado em 5 seções. Além desta introdução (1), são 

feitas uma contextualização do IDE e sua inserção no âmbito nacional (2), a 

evolução deste conceito no agribusiness brasileiro (3) e sua perspectiva no 

agribusiness paranaense (4). Por último, têm-se as conclusões (5). 

2. INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO (IDE) 

O processo de globalização (entendido como o aumento dos fluxos 

econômicos internacionais e dos investimentos de risco) corroborou para a 

maior volatilidade do capital. De modo geral, o aumento da introdução do 

IDE no mundo ocorreu sem preocupações de procedência, qualidade ou 

sequer uma política que direcionasse para setores econômicos prioritários, 

mesmo obtendo impacto notável em diferentes estruturas industriais e nas 

relações de comércio internacional (CARMINATI; FERNANDES, 2013). 

Para compreender com acuidade o que levou o IDE a conquistar uma 

postura tão receptiva, pode-se citar Dunning (1981), pois sua abordagem 

compreende um dos principais fatores que levam uma empresa a optar pelo 

Investimento Direto Estrangeiro. Esses fatores podem ser as intempéries de 

mercado – custos de informação, transação, jogos de oportunismo e 

especificidade de ativos – bem como resultar em avanços nas exportações 

a partir da busca por novos mercados. Com a entrada do IDE, a priori, as 

empresas passam a contar com vantagens de propriedade, localização e 

internacionalização, espraiando benefícios em termos de transações entre 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como é o caso do 

Brasil. 

O IDE pode ser visto como fonte de desenvolvimento econômico (e 

DD 
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assim o é), uma vez que gera mudanças no fluxo econômico em indústrias 

recebe tal investimento. Entretanto, acerca dos benefícios já destacados, os 

países receptores ainda contam com outros três benefícios importantes: 

mecanismos de transferência de tecnologia; desenvolvimento de capital 

humano; e arrecadação de tributos. Isso tudo se torna irrecusável 

economicamente aos países receptores (DIERSMANN; PICCOLI; ROVER, 

2015). 

No que tange ao investimento doméstico, segundo Nogueira e Ferreira 

(2017), presume-se que haja a incorporação de “novidades estrangeiras” 

para o país receptor de recursos. Um exemplo de como esse processo 

acontece pode ser identificado pelo aumento da demanda por insumos 

intermediários produzidos domesticamente. Após a inserção de uma 

empresa multinacional que produz bens finais, elevam-se também as taxas 

de crescimento das indústrias de insumos em que, possivelmente, 

encontram-se diversas firmas domésticas produzindo tais insumos e, 

consequentemente, estimulando o setor. 

Analisando a série temporal do Investimento Direto Estrangeiro (fluxos 

e estoques de entrada e saída, anualizado, com dados da United Nations 

Conference on Trade and Development – UNTACD (2020), a posição 

específica do Brasil tem destaque como receptor de IDE a partir do Plano 

Real (1994). Com efeito, a média de IDE, entre os anos 1980 e 1993, foi de 

US$ 1,6 bilhão; já a média de IDE, entre os anos de 1994 e 1999, foi de US$ 

15,6 bilhões. Isto pode ser mais bem ilustrado pelo Gráfico 1. Vale ressaltar 

que a implementação do Plano Real no Brasil foi uma peça fundamental para 

o novo padrão de desenvolvimento econômico incluindo o IDE. Este Plano, 

ao encerrar o descontrole do processo inflacionário no País, promoveu 

expectativas de crescimento tecnológico para diversos setores produtivos, 

maior abertura ao comércio internacional e rigidez nos fundamentos 

macroeconômicos com o escopo de minimizar os desequilíbrios financeiros 

tanto internos como externos (ROTA; SHIKIDA, 2000; CURADO; CRUZ, 

2012; MARQUES; NAKATANI, 2013). 
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Gráfico 1 – Investimento Direto Estrangeiro (fluxos e estoques de entrada e 
saída) em milhões de US$, 1980 a 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: UNTACD (2020). 

Contudo, a primeira década dos anos 2000 mostra que este fluxo nem 

sempre foi contínuo, ocorrendo uma queda da entrada de IDE em solo 

brasileiro até 2003, elevando-se em 2004, mas voltando a cair em 2005, 

para, a partir desse ano, crescer até 2008, voltando a diminuir em 2009 

(Gráfico 1). Como fatores de atração, consideram-se o tamanho do mercado 

doméstico, a existência de ativos estratégicos (para serem privatizados) e a 

disponibilidade de recursos humanos (SILVA et al., 2017). Como fatores que 

contribuíram para esta oscilação, têm-se a emergência de novos mercados 

receptores, que competiram pelos recursos, e a crise internacional de 2008 

(o IDE foi de US$ 45 bilhões), que se refletiu efetivamente em 2009 (quando 

o IDE atingiu US$ 25,9 bilhões). 

O auge do IDE no País ocorreu em 2011, com US$ 97,4 bilhões de 

dólares recebidos, movimento este, em parte, decorrente da mobilidade do 

capital internacional (sob todas as formas) para os BRICS (expressão 

utilizada para designar as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul – South Africa) ou para outras economias periféricas (MARQUES; 

NAKATANI, 2013).  

De 2012 em diante nota-se, pelos dados da UNTACD (2020), que o 

IDE oscila entre períodos de diminuições e recuperações. Essa fase reflete 

o cenário político econômico nacional, muito relacionado com as incertezas
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e tensões pertinentes às vicissitudes dos mandatos presidenciais que se 

sucederam, situação econômica de baixo crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB) e declínio nos processos de fusões e aquisições observados no 

contexto nacional (SANTANDER, 2019). Houve também o fato de parcela 

dos investidores estrangeiros começarem a privilegiar países desenvolvidos 

para novas aplicações de recursos (KAPOOR; TEWARI, 2010). Mesmo 

assim, o Brasil figura como o 7º maior destinatário de IDE no mundo e o 

maior no contexto geográfico da América Latina e Caribe (SANTANDER, 

2019). 

Para analisar especificamente os movimentos econômicos dos fluxos 

de IDE é possível tomar algumas direções, uma delas é a FBC (Formação 

Bruta de Capital), outra é o PIB (CURADO; CRUZ, 2012). Segundo dados 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2019), ilustrado pelo 

Gráfico 2, uma análise da taxa geométrica média anual de crescimento8
 dos 

períodos 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2018 mostra algumas 

tendências bem claras da economia brasileira. O primeiro período (1980-

1989) evidencia uma taxa geométrica média anual de crescimento do PIB – 

Formação Bruta de Capital (FBC) de 0,11% (R2
 = 0,0006), porém, os dados 

dessa fase apresentam várias oscilações, refletindo o que se caracterizou 

pela “década perdida”, visto que neste período o País apresentou baixo 

crescimento econômico e forte inflação (SCHLINDWEIN; SHIKIDA, 2000). 

O segundo período mostra uma mudança de perspectiva, haja vista 

que a taxa geométrica média anual de crescimento de 1990 a 1999 foi de 

5,8% (R2
 = 0,8371). Concatenando o Gráfico 2 com o Gráfico 1, observa-se 

uma nítida evolução dos dados para o período, retratando um aumento das 

variáveis em questão. O terceiro período mostra um ajustamento dos dados 

menor (R2
 = 0,5831) vis-à-vis 1990-1999, contudo, a taxa geométrica média 

anual de crescimento de 2000 a 2009 ainda foi positiva (3,5%) – ressalta-se 

que nessa fase houve a crise internacional de 2008 (conforme pontuado 

anteriormente – vide Gráfico 1, o IDE foi de US$ 45 bilhões em 2008, em 

2009 o IDE atingiu US$ 25,9 bilhões). Já no último período possível de 

cotejo, 2010 a 2018, a taxa geométrica média anual de crescimento foi 

negativa -5,2% (R2
 = 0,7151), refletindo um nítido retrocesso. Nesse período  

8 A estimativa da taxa geométrica de crescimento está de acordo com o método dos mínimos 
quadrados, calculada pelo antilog do estimador da regressão linear, em que lnYi é o valor do 
logaritmo da variável em questão e T a variável tendência. Para mais considerações sobre o 
processo de cálculo dessas taxas, ver: Hoffmann e Vieira (1987).
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o IDE também sofreu quedas. 

 
Gráfico 2 – Brasil: PIB – Formação Bruta de Capital (FBC) para os anos 
1980 a 2018, R$ de 2010 (milhões) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: IPEA (2019). 

 

Em complemento à análise do IDE, Carminati e Fernandes (2013) 

ressaltam que, ações foram determinantes no aumento dos valores do IDE, 

tais como a intervenção em forma de políticas mediadoras sobre o 

investimento no Brasil. Com efeito, à medida que o papel do Estado é 

rediscutido, as delimitações de inversões públicas e privadas iniciam-se. As 

transformações acometem diversos setores de mercado e, com isso, os 

processos de privatizações transferiram grandes volumes de riquezas para 

grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. A partir deste feito, 

passaram a ter diversas vantagens e custeios cedidos pelo governo, isso já 

era de se esperar em função das políticas governamentais adotadas para o 

crescimento do IDE (SANT ANNA, 2017). Mas, como se comportou o IDE 

no agribusiness? Este é o assunto da próxima seção. 

 

 

1000000 

 
900000 

 
800000 

 
700000 

 
600000 

 
500000 

 
400000 

 
300000 

 
200000 

 
100000 

 

1
9
8
0
 

1
9
8
1
 

1
9
8
2
 

1
9
8
3
 

1
9
8
4
 

1
9
8
5
 

1
9
8
6
 

1
9
8
7
 

1
9
8
8
 

1
9
8
9
 

1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
44 

 

 

3. O IDE E O AGRIBUSINESS 

Constata-se que o setor do agronegócio brasileiro vem passando por 

transformações ocasionadas pela entrada do IDE: o aumento de tecnologia, 

empreendimentos multiplicados e interesse de produtores estrangeiros em 

comprar terras destinadas às culturas que produzem, mormente, 

commodities. Nesse contexto de entrada do IDE no agribusiness, existe uma 

forte influência na economia do País, já que o agronegócio é um setor 

importante de desempenho e crescimento nacional (PROCÓPIO; 

FERNANDES, 2012; PAULA; CAMPOS, 2002). 

A internacionalização no setor do agribusiness brasileiro continua a 

ser afetado pelo Investimento Direto Estrangeiro (MARGARIDO; LIMA; 

SILVA, 2009). Este tipo de investimento visa contribuir para identificar e 

aproveitar as oportunidades de superar dificuldades no setor, bem como 

maximizar a comercialização no exterior. Isso ocorre principalmente com a 

distribuição de capital intelectual, capacidade de inovação e de lidar com 

intempéries existentes no setor. De certa forma, as unidades no exterior são 

suporte para a exportação de produtos brasileiros e é importante ressaltar 

que, em 2016, o IDE atingiu uma marca de quase 25% do PIB, segundo 

Relatório de Investimento Direto no País (BACEN, 2018). 

A Tabela 1 mostra a composição relativa em percentagem do IDE para 

o Brasil (Relatórios do BACEN, 2011-2016). Os setores que mais atraem 

investimentos dessa natureza são o de serviços e indústria (participação 

média de 45,9% e 41,4%, respectivamente). 

O agribusiness é bem menos expressivo neste contexto (participação 

média de 12,8%). Nos últimos anos da Tabela 1 constata-se também a 

inversão de IDE para a indústria em detrimento do setor serviços. 

Tabela 1 – Composição relativa, em %, do Investimento Direto Estrangeiro 
(IDE) para o Brasil, por setores de atividade de 2011 a 2016 

Atividades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agribusiness 14,8 10,8 20,2 10,0 8,7 12,2 

Indústria 38,6 36,7 30,8 30,2 49,7 62,2 

Serviços 46,6 52,5 49,0 59,8 41,6 25,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: BACEN (2019). 
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Embora nesse período (2011 a 2016) os fluxos líquidos totais de IDE 

tenham oscilado entre quedas e recuperações, é importante compreender 

que os aumentos no IDE por setor se devem, principalmente, a um cenário 

mais estável e organizado econômica e governamentalmente, em que, após 

em que, após o processo de superação da crise de 2008 e a aplicação de 

políticas governamentais, o IDE apresentou uma tendência de melhora no 

País (LEVY, 2019). 

4. IDE NO AGRIBUSINESS PARANAENSE 

Antes de adentrar no IDE no agribusiness paranaense cabe destacar 

que, ao analisar as primeiras formações industriais paranaenses, os passos 

iniciais para esse processo foram chamados de períodos econômicos, ou 

seja, em princípio, as operações formadoras da industrialização eram 

ligadas com as vantagens que o Estado proporcionava, tais como: 

mineração, erva-mate, madeira e café. A partir de 1960 o governo do Paraná 

criou um processo de desenvolvimento industrial, incentivando, assim, 

infraestruturas em vários dos segmentos estratégicos, além dos já citados. 

Todavia, o resultado não foi como o esperado, gerando uma distribuição 

desigual de investimentos, principalmente no que diz respeito às vantagens 

de alta tecnologia, embora os segmentos tradicionalistas se mantivessem 

(BRAVIN; GÓES; BRAVIN, 2015). 

O estoque de IDE no Paraná no ano de 2005 foi de aproximadamente 

US$ 7,5 bilhões (4,61% do IDE nacional), revelando-se um aumento 

considerável, visto que, no ano de 2000, havia sido de aproximadamente 

US$ 3 bilhões (2,73% do IDE nacional), 2,5 vezes menor que em 2005. 

No contexto do estoque industrial do IDE no Paraná em 2010, o setor 

mais beneficiado foi o de veículos automotores, reboques e carrocerias, com 

US$ 2 bilhões investidos em 2010, enquanto o menos beneficiado foi o de 

produtos de madeira com US$ 120 milhões, sendo este ligado ao 

agronegócio. 

De certa forma, a disposição privilegiada de recursos naturais no 

Paraná é o que atrai o interesse de investidores, posto a existência de 

vantagens competitivas que incluem terras férteis, recursos hídricos e 

minerais, proximidade do centro do mercado doméstico brasileiro e 

facilidade de comercialização externa. 

Entretanto, ainda que com vantagens notáveis, o que mais se destaca  
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no cenário econômico paranaense, segundo Alvim e Moraes (2013) e IPEA 

(2010), são as infraestruturas (a despeito do custo de pedágios) e a maior 

expectativa de crescimento do agronegócio brasileiro. 

Não obstante, para Blum (2014), apesar da exploração da posição de 

destaque do Paraná, a dinâmica de atração dos investimentos estrangeiros 

é arriscada, mesmo que seja uma das mais visadas pelas estratégias 

governamentais. Os investimentos são vistos como oportunidades de 

empregos e crescimento econômico, porém, implicam riscos de 

dependência, visto que apresentam forte volatilidade diante das incertezas 

políticas que dominaram os últimos anos de governo brasileiro (BANCO 

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, 

2018). 

No período compreendido entre 2003 e 2013, a movimentação dos 

investimentos diretos estrangeiros no Paraná foi direcionada ao interior do 

estado, segundo Devai (2015). Para o autor, os municípios de porte 

médio/inferior passaram de 2,33% para 7,14%, enquanto que os de grande 

porte foram de 67,44% para 46,43%, respectivamente. É importante tal 

enfoque, pois revela um padrão de investimentos que se transfere do setor 

industrial (que, inicialmente, reverberou os investimentos estrangeiros no 

estado) para um direcionamento em outros setores, principalmente quando 

considerado o novo perfil em que se insere o agronegócio paranaense. 

Embora o assunto IDE seja recente para o interior do Paraná, muitos 

investimentos estão diretamente relacionados com as questões da cadeia 

agroindustrial, sejam à jusante ou à montante. Não obstante, segundo Devai 

(2015), existe uma série de dificuldades para a obtenção de dados nesta 

área, bem como do seu tratamento. 

[...] Acessando alguns relatórios do Banco Central é até possível 
verificar para qual estado se destina os IDEs. Na época que eu 
pesquisei entrei em contato com os técnicos do BC e obtive várias 
informações, no entanto as informações estão distorcidas. 
Por exemplo. Quando o valor do IDE é transferido do País de origem 
para o Brasil, na divisão estadual o que conta como destino é a 
localização do banco onde é depositado o recurso e da matriz da 
empresa. Se for uma filial no Paraná com sede em São Paulo, o IDE 
vai contar como sendo destinado para São Paulo. 
Por isso na minha pesquisa eu busquei os anúncios de investimentos 
em uma série de materiais especializados para descobrir a 
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localização espacial em que eles estavam sendo realizados e as  
tendências regionais. Praticamente a totalidade das publicações 
sobre IDE considera os dados estatísticos do (BACEN) e de 
organismos internacionais, que chegam com uma relativa segurança 
somente ao nível de País, mas não fornecem informações sobre a 
divisão espacial dentro dos Países, nem mesmo o Banco Central com 
segurança no caso brasileiro. 
Eu digo da questão da relativa segurança porque muitos 
investimentos são feitos por paraísos fiscais (o que fica mais 
evidente), com recursos que saem do próprio País, vão para fora para 
retornarem com os benefícios que são concedidos ao capital externo. 
Dependendo do relatório que você pegue um dos maiores 
investidores no Brasil é as Ilhas Cayman. Outro exemplo é Hong 
Kong investindo e recebendo investimento da China. [...] (SIC). 
(DEVAI, 2020). (fragmento de mensagem eletrônica). 

Por fim, é importante destacar que a diversificação de mercado pela 

visão governamental gerou um cenário internacional favorável aos 

investimentos externos no Paraná. Neste contexto, segundo Devai (2015), 

o que ocorreu com o Paraná (assim como ocorreria de forma geral nos IDEs 

pelo País) foram as atrações de novas oportunidades, principalmente 

relacionadas ao cenário favorável do agronegócio em que a região se insere, 

com investimentos os quais antes poderiam ser direcionados para outras 

regiões. 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi atualizar o debate sobre as 

potencialidades e desafios do agronegócio paranaense, trazendo dados 

atuais e, ainda, identificando os segmentos mais receptores do IDE. 

As publicações sobre o IDE no Brasil não sustentam de forma 

completa as considerações para cada estado do País, mas têm o objetivo 

de sustentar a análise de forma generalizada. Apesar disso, pode-se notar 

com clareza no desenvolvimento deste trabalho, que as aberturas 

comerciais e a adaptação de um mercado mais liberal resultaram na fácil 

entrada do IDE para os investimentos econômicos brasileiros. Assim, 

ampliaram-se as possibilidades de concorrência e competitividade. 

No período analisado (1980 a 2018) no cenário brasileiro, percebeu-

se que os primeiros registros de investimentos diretos estrangeiros se 

iniciaram com profunda receptividade e poucos questionamentos em 
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relação à assertividade. A análise realizada neste trabalho permitiu 

visualizar que, no decorrer do tempo, os investimentos estrangeiros ainda 

são direcionados em sua maior intensidade para a tecnologia/agronegócio, 

isso viabiliza o que já há de benefícios para o Estado do Paraná, por 

exemplo. 

Apesar de estudos não revelarem exatamente tudo que o IDE 

representa em investimentos para o Brasil, o mesmo permitiu um cenário 

globalizado, melhorando sua competitividade para o mercado externo. Os 

investimentos estrangeiros, portanto, permitiram ao País (e principalmente 

ao Paraná) os aprimoramentos, a capacidade de constante evolução, a 

diversificação e a competitividade, bem como a criação de um padrão cada 

vez mais elevado e de qualidade, com destaque no setor alimentício, que é 

uma potencialidade inerente do estado. Além disso, a entrada dos IDEs no 

Estado colaborou também para a formação de estratégias cada vez mais 

eficazes para a adaptação das novas dinâmicas internacionais em que o 

País se inseria. 

A especificação dos estudos relacionados ao IDE por determinados 

setores ou regiões foi uma das limitações encontradas ao desenvolver este 

trabalho, assim como também o foi a coleta de dados econômicos, em que 

a metodologia foi alterada e os dados condensados. Novas pesquisas 

poderão ser desenvolvidas para compreender o comportamento de outros 

estados; com isso, as realidades de Investimentos Diretos Estrangeiros 

podem se distanciar e a generalização do tema faz com que algumas 

particularidades sejam desconsideradas. Dessa forma, a análise a partir dos 

estados contribui para a compreensão da inserção do IDE em cada 

economia, bem como suas particularidades. 
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3 – A BASE DE EXPORTAÇÃO E A 
REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES 

PRODUTIVAS NO PARANÁ (2002 A 2018) 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo analisar a base de exportação do 
Paraná entre 2002 e 2018, a partir do referencial teórico da Teoria da Base 
de Exportação de Douglass North (1977). Analisam-se as modificações dos 
setores produtivos e quais setores foram importantes para o desempenho 
da economia paranaense. Para atender ao objetivo desse trabalho, realizou-
se uma caracterização da distribuição do emprego formal no Brasil e no 
Paraná. Posteriormente, foram aplicados métodos de análise regional, 
consistidos em quociente de localização (QL), coeficiente de especialização 
(CE) e multiplicador do emprego básico (MEB). Os principais resultados 
apontaram que houve um aumento no número de empregos formais nos 
setores primário e terciário, e uma redução no setor secundário. Foi possível 
perceber que as microrregiões do Paraná apresentaram grande 
concentração de mão de obra formal no setor primário da economia em 
2018, sendo o setor mais especializado no Paraná. No primeiro período 
(2002/2010), 6 microrregiões (15,4%) alcançaram o MEB com valores 
classificados entre Médio Alto e Alto, enquanto, no segundo período 
(2010/2018), foram 12 microrregiões (30,7%). Portanto, pode-se afirmar que 
as regiões mais diversificadas em suas especializações de base de 
exportação garantiram um efeito multiplicador de emprego positivo. 
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Palavras-chave: Base de exportação. Desenvolvimento Regional. Paraná. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo analisa a base de exportação da economia do 

Estado do Paraná, as mudanças das estruturas produtivas das 

microrregiões paranaenses e a participação do Paraná na economia 

brasileira de 2002 a 2018.  

Com base nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) – Formação Bruta 

de Capital Fixo (FBCF) para 2002 a 2018 (IPEA, 2019), a economia 

brasileira apresentou dois períodos distintos pós-2002: um para 2002 a 2009 

(incluindo  aqui o ano imediatamente posterior à crise mundial de 2008); e 

outro para 2010 a 2018. No primeiro período, a taxa geométrica média anual 

de crescimento13 do PIB – Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) foi de 

5,6% a.a. (R2 de 0,7714), após a crise (2010 a 2018), essa taxa foi -5,2% a.a. 

(R2 de 0,72), evidenciando uma nítida mudança de tendência. Mesmo nesse 

contexto de alteração do crescimento do PIB nacional, uma das economias 

que mais cresceu no Brasil foi a paranaense. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (2017), o Estado do Paraná ficou em 5° 

lugar no ranking nacional do PIB em 2018, atrás apenas de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

No caso do Paraná, as suas bases de exportação são importantes 

elementos explicativos do seu desenvolvimento econômico regional. 

Conforme afirma Piffer (2009), a economia paranaense se estruturou a partir 

da década de 1940, a partir da exploração da madeira e da erva-mate, 

juntamente a uma agricultura de subsistência, e pouco impacto nas 

atividades industriais. A partir de 1960, ocorreu uma dinamização da sua 

estrutura produtiva, mas ainda alicerçada em atividades agrícolas e 

pecuárias, destacando-se café, soja, trigo, gado de corte e de leite, aves, 

suínos e ovinos. A transformação ocorreu após 1970. Os estímulos das 

políticas públicas de desenvolvimento, nacionais e estaduais, fortaleceram  

 

13 A estimativa da taxa geométrica de crescimento está de acordo com o método dos 
mínimos quadrados, calculada pelo antilog do estimador da regressão linear, em que lnYi é o 
valor do logaritmo da variável em questão e T a variável tendência. Para mais considerações 
sobre o processo de cálculo dessas taxas, ver: Hoffmann e Vieira (1987). 
14 O R2

 é uma medida resumida que mostra o quanto a linha de regressão amostral se ajusta 
aos dados. Seu limite vai de 0 a 1, onde R2

 =0 significa que não há relação entre o 
regressando e regressor e R2=1 significa um ajustamento perfeito, ver: Gujarati (2006). 
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a manutenção, o estímulo e a difusão dos excedentes agropecuários para 

outros setores econômicos, principalmente a indústria, o comércio e os 

serviços, influenciando o surgimento de novas atividades produtivas e novas 

bases econômicas entre 1970 e 2000. Assim, o autor constatou que o 

Paraná passou por uma transição, de uma economia de base de exportação 

agrícola, até 1970, para uma economia de base urbano-industrial, mais 

diversificada, com ampliação e difusão de atividades básicas. 

A teoria da base de exportação foi criada e difundida 

internacionalmente por North (1977). O autor defende que o aumento da 

produção das atividades básicas (exportação) exerce um efeito multiplicador 

positivo sobre as atividades não básicas (locais). Nesse processo, é 

importante a relação entre as atividades básicas e não básicas, sendo 

necessário atender alguns aspectos entre as exportações e o 

desenvolvimento regional para que a região possa prosperar a partir das 

atividades básicas. 

É nesse contexto que o presente trabalho está dividido em cinco 

seções, além desta introdução (1). A próxima seção (2) apresenta o 

referencial teórico, seguida pela terceira seção (3) que aborda os elementos 

metodológicos. A quarta seção (4) apresenta a análise dos resultados e 

discussões das microrregiões do Paraná em relação ao Brasil. Por 

conseguinte, na quinta seção (5) expõem-se as considerações finais. 

2. NOTAS SOBRE A TEORIA DA BASE DE EXPORTAÇÃO DE NORTH 

E EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO PARANÁ (2002 a 2018) 

Para uma melhor compreensão sobre a base de exportação, aborda-

se neste artigo a teoria de Douglas C. North (1977). Esta teoria procura 

explicar as causas do crescimento regional partindo da ideia de que é 

possível a separação das atividades produtivas de uma região em um setor 

de natureza exportadora (básicas) e outro constituído de atividades voltadas 

para demanda interna (não básicas). A ampliação das atividades básicas 

resultaria em efeitos multiplicadores nas atividades não básicas (NORTH, 

1977). 

Conforme North (1977), comumente as regiões novas possuem como 

primeiras bases exportadoras produtos do setor primário, isto ocorre devido 

a sua maior disponibilidade vis-à-vis os outros setores. No processo de 

desenvolviment



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
56 

 

 

 

desenvolvimento há um aumento na diversificação produtiva, geralmente 

associado com o aumento da população local ou da demanda externa à 

região, possibilitando novas atividades na sua base de exportação, 

causando expansão nos demais setores. As regiões que apresentam 

dinamismo em seus produtos de exportação, inseridos em mercados 

internacionais e/ou nacionais, tendem a alcançar maiores taxas de 

crescimento econômico ao longo do tempo. 

Piffer (2009) acrescenta ao afirmar que as atividades básicas 

(exportação) ampliam o número de empregos na região, isso tende a 

contribuir com a distribuição de renda e gerar aumento na demanda por bens 

e serviços locais dos mais diversos tipos. Esse processo movimenta os 

encadeamentos para trás (setor de insumos) e para frente (setor industrial, 

comércio e serviços), e também na demanda final (interna e externa). 

Quando se analisa o caso do Paraná, é possível perceber que, nos 

anos 2000, a economia foi impulsionada, principalmente, pelo agronegócio 

(CUNHA; SHIKIDA; ROCHA JÚNIOR, 2002). Segundo Piffer (2009), grande 

parte do desenvolvimento econômico paranaense aconteceu a partir das 

exportações agropecuárias, de modo que replicou para outras atividades 

como comércio/serviços e indústrias, além do próprio setor primário. As 

novas atividades econômicas, oriundas da base de exportação 

agropecuária, foram sendo internalizadas em diversas regiões do estado, 

não se subordinando ao centro dinâmico. 

Em termos de evolução das exportações no Paraná e Brasil [vide 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES 

(2019), em US$ mil FOB – Free on Board], acompanhando o recorte 

temporal feito na introdução (2002 a 2018), observa-se que, para 2002 a 

2009, a taxa geométrica média anual de crescimento das exportações 

paranaenses e brasileiras foram, de certa forma, próximas, 

respectivamente, 11,8% (R2 de 0,78) e 16,9% a.a. (R2
 de 0,88). Contudo, 

após a crise (2010 a 2018), essas taxas foram -1% a.a. (R2 de 0,05) para o 

Brasil e 1,7% a.a. (R2
 de 0,16) para o Paraná. Isto denota que, no primeiro 

momento, os dois acompanharam a pujança da economia, com expressivos 

aumentos de suas exportações. Porém, no segundo momento, ambos 

apresentaram fortes retrocessos, mas o Paraná continuou com a taxa de 

crescimento positiva, mesmo sendo menor comparada à taxa verificada para  



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
57 

 

 

2002 a 2009.  

Quanto ao destino das exportações paranaenses, durante o ano de 

2017, a China manteve-se como principal destino, com 25,81% dos produtos 

exportados, seguido da Argentina (11,36%), dos Estados Unidos (4,93%) e 

Países Baixos (Holanda) (3%). No geral, os produtos mais exportados pelo 

estado em 2017 foram a soja mesmo triturada (23%), carne de frango 

congelada, fresca ou refrigerada incluindo miúdos (13%), farelo e resíduos 

de óleo de soja (6%) e açúcar de cana (em bruto) (5,4%) (IPARDES, 2018). 

Para 2018, os principais destinos das exportações paranaenses 

continuaram sendo a China (30%), seguido dos Países Baixos (Holanda) 

(12%), Argentina (7,3%) e Estados Unidos (4,5%) – esses dois últimos 

países diminuíram seus percentuais. Os produtos mais exportados em 2018 

foram a soja mesmo triturada (26%), a carne de frango congelada, fresca ou 

refrigerada incluindo miúdos (11%), plataformas de perfuração e dragas 

(8,3%) e celulose (3,6%), ou seja, os dois principais continuaram sendo do 

setor primário (MDIC, 2018). 

Ademais, nota-se que as exportações têm um importante papel no 

desenvolvimento de uma região e na geração de postos de trabalho. De 

acordo com Alves, Piacenti e Pitilin (2019), no período de 2000 a 2008 

verificou-se um aumento de 51,44% em empregos formais, enquanto a 

população do Paraná cresceu aproximadamente 10,72% no mesmo 

período. Já entre 2008 a 2017 houve uma queda no número de empregos 

de 20,94% e a população cresceu somente 6,9%. No contexto geral, esses 

dois momentos reforçam o efeito de uma fase positiva e outra negativa para 

a geração de empregos formais na economia do Paraná, mesmo o emprego 

crescendo mais do que a população para todo o período (2000 a 2017). Isso 

reflete uma identificação de potencialidades e áreas para investimentos 

oportunos. 

3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta pesquisa tem como base Piffer et al. (2002). Utilizou-se o 

Quociente Locacional, Coeficiente de Especialização e o Multiplicador de 

Emprego com dados do emprego formal coletados da Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS)/Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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Os períodos analisados foram: 2002 a 2010; e 2010 a 2018. O objetivo 

do recorte temporal foi captar os efeitos causados pela crise internacional 

em 2008. Já a escolha da variável emprego justifica-se pela necessidade da 

geração de renda, em que, quanto mais dinâmica for a economia de uma 

região, maior tende a ser sua capacidade para gerar empregos (PIFFER, 

2009). 

A divisão setorial utilizada são os 25 subsetores do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Para análise descritiva dos dados 

selecionou-se aqueles setores que mais se destacaram no período 

proposto. Para análise da variação do emprego formal agregou-se os 

subsetores entre primário, secundário e terciário. Entende-se por primário 

todas as atividades relacionadas à agricultura, secundário inclui a indústria 

da extração mineral, a da transformação, construção civil e serviços 

industriais de utilidade pública. No setor terciário estão a prestação de 

serviços em geral, comércio, intermediários financeiros, transportes e 

comunicações, governo e autônomos. 

Para análise utilizou-se o recorte territorial das microrregiões 

homogêneas do Paraná, com base na classificação do IBGE vigente de 

1989 a 2017. O Paraná é formado por 39 microrregiões e foram enumeradas 

de acordo com a Tabela 1. 

Foram calculadas medidas de localização e especialização a partir de 

Alves (2012), buscando captar as mudanças na estrutura produtiva das 

microrregiões do Paraná no período de análise. 

Para estimar a base econômica do estado foi utilizada a metodologia 

descrita por Piacenti e Ferrera de Lima (2012), em que se calcula o 

multiplicador de emprego das microrregiões. A região de referência nos 

cálculos será o Brasil. 
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Tabela 1 – Microrregiões do Paraná 

Microrregião Nº Microrregião Nº Microrregião Nº 

Apucarana 1 Francisco Beltrão 14 Paranavaí 27 

Assaí 2 Goioerê 15 Pato Branco 28 

Astorga 3 Guarapuava 16 Pitanga 29 

Campo Mourão 4 Ibaiti 17 Ponta Grossa 30 

Capanema 5 Irati 18 Porecatu 31 

Cascavel 6 Ivaiporã 19 Prudentópolis 32 

Cerro Azul 7 Jacarezinho 20 Rio Negro 33 

Cianorte 8 Jaguariaíva 21 São Mateus do Sul 34 

Cornélio Procópio 9 Lapa 22 Telêmaco Borba 35 

Curitiba 10 Londrina 23 Toledo 36 

Faxinal 11 Maringá 24 Umuarama 37 

Floraí 12 Palmas 25 União da Vitória 38 

Foz do Iguaçu 13 Paranaguá 26 Wenceslau Braz 39 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com intuito de descrever os métodos utilizados, caracterizar-se-ão na 

sequência o Quociente Locacional (QL), Coeficiente de Especialização (CE) 

e Multiplicador de Emprego Básico (MEB). 

3.1 QUOCIENTE LOCACIONAL (QL) 

O Quociente Locacional é utilizado como um indicador que visa 

comparar a participação percentual do emprego de uma determinada 

microrregião j em um setor i, com a participação percentual de uma região 

de referência, ao passo que esse indicador permite mensurar quantas vezes 

um determinado setor é mais importante e mais especializado para a 

microrregião em relação à região de referência. Conforme Alves (2012), 

segue a fórmula para o cálculo do Quociente Locacional: 

 

𝑄𝐿 =
𝐸𝑖𝑗 𝐸𝑖𝑡⁄

𝐸𝑡𝑗 𝐸𝑡𝑡⁄
                                                      (1) 

 

Em que: 

Eij = Empregos formais, no setor i da região j; 
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Etj = Total de empregos formais, na região j; 

Eit = Empregos formais, do setor i na região de referência; 

Ett = Total de Empregos formais, na região de referência. 

Se o valor do Quociente Locacional for maior do que 1, significa que o 

setor analisado tem importância relativa superior à região de referência, de 

forma que este setor poderá ser considerado um setor especializado e uma 

atividade básica da microrregião, ou seja, um setor exportador. O contrário 

ocorre com valores inferiores a 1. 

3.2  COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO (CE) 

O Coeficiente de Especialização compara a estrutura produtiva de 

uma microrregião j com a estrutura produtiva da região de referência. O 

Coeficiente varia entre 0 a 1, sendo que à medida que o valor se aproxima 

de zero sua estrutura produtiva é semelhante a região de referência o País, 

e quando o valor do CE se aproximar de 1, a microrregião j estará com uma 

estrutura produtiva diferente. O cálculo do Coeficiente é expresso pela 

equação: 

𝐶𝐸 = ∑ (|
𝑖𝑒𝑗−∑ 𝑖𝑒𝑗

𝑗

2
|)𝑖                                                (2) 

 

Em que: 

CE = Coeficiente de Especialização; 

∑i = Somatório das atividades na microrregião j; 

Ie  j
 = Distribuição percentual do emprego na microrregião j; 

∑ 𝑖𝑒𝑗
𝑗 = Distribuição percentual do emprego na região de referência. 

3.3 MULTIPLICADOR DE EMPREGO 

O multiplicador de emprego auxilia na mensuração do impacto da 

variável emprego básico nos setores econômicos da microrregião, frente aos 

demais setores da economia. Para Costa, Delgado e Godinho (2011), o 

cálculo para o multiplicador de base inicia com a determinação do emprego 

básico e não básico da microrregião de análise. Quando o setor econômico 

dessa microrregião possuir um valor maior que a região de referência, é um 

setor classificado como exportador. Sua visualização é pelo seu Quociente 

Locacional (QLi>1) maior que a região de referência.  
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Nem todos os setores econômicos são considerados setores 

exportadores, ou seja, nem todo o emprego é direcionado para atividades 

de exportação. Quando o QL do setor é menor que 1 será considerado como 

emprego não básico ou local, sendo atividades que contribuem para suprir 

as necessidades da microrregião de análise. 

Para estimar o emprego básico do setor i, tem-se: 

 

𝐸𝐵𝑖 = 𝐸𝑖 − 𝐸 (
𝑁𝑖

𝑁⁄ ) , ∀𝑖: 𝑄𝐿𝑖 > 1                                 (4) 

 
Ou, alternativamente, 

 

𝐸𝐵𝑖  = 𝐸 (
𝑁𝑖

𝑁⁄ ) (𝑄𝐿𝑖 − 1), ∀𝑖: 𝑄𝐿𝑖 > 1                            (5) 

 

Já a estimação do emprego não básico ou local do setor i é calculado 

pela equação: 

 

𝐸𝐿𝑖 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝐵𝑖  𝑜𝑢 𝐸𝐿𝑖 = 𝐸 (
𝑁𝑖

𝑁⁄ )                              (6) 

 
O emprego básico total da microrregião de análise é dado pela soma 

dos empregos básicos dos setores de atividades: 

 

𝐸𝐵 =  ∑ 𝐸𝐵𝑖𝑖 , ∀𝑖: 𝑄𝐿𝑖 > 1                                     (7) 

 

O emprego não básico total é estimado pela seguinte expressão: 

 
𝐸𝐿 = 𝐸 − 𝐸𝐵                                              (8) 

 

As variáveis das fórmulas supracitadas são: 

Ei = Emprego no setor de atividade na microrregião de análise; 

E = Emprego total da microrregião de análise; 

Ni = Emprego no setor de atividade i na região de referência; 

N = Emprego total na região de referência; 

EBi = Emprego básico no setor de atividade i; 

ELi = Emprego não básico do setor de atividade i; 

EB = Emprego básico total da microrregião de análise; 

EL = Emprego não básico total na microrregião de análise. 
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No entanto, após encontrar os setores classificados como básicos e 

não básicos pretende-se aferir o multiplicador da base. Este tem por 

finalidade medir os choques exógenos que a economia da microrregião de 

análise recebe na demanda de seus produtos. Conforme Costa, Delgado e 

Godinho (2011), essa avaliação é realizada pelo conceito do multiplicador a 

partir da variável emprego. 

Como o objetivo desta análise é avaliar o impacto dos setores de 

atividades entre dois períodos distintos, os cálculos serão pela variação de  

emprego total da microrregião, estimada pela soma da variação de cada um 

dos componentes: 

  

∆𝐸 =  ∆𝐸𝐵 + ∆𝐸𝐿                                               (9) 

   
O Multiplicador do Emprego Básico (k) é definido por: 

𝐾 =  ∆𝐸 +  ∆𝐸𝐵                                              (10) 

 

Sendo a variação do emprego total da microrregião induzida, em 

média, pela variação unitária e exógena do emprego básico. 

Substituindo ∆EB pelo resultado da equação ∆𝐸 =  ∆𝐸𝐵 +  ∆𝐸𝐿 

𝐾 =  
∆𝐸

∆𝐸 − ∆𝐸𝐿
                                                    (11) 

Dividindo ambos por ∆E, tem-se: 

𝐾 =  
1

1 −
∆𝐸𝐿
∆𝐸

                                                        (12) 

Portanto, entende-se que, quanto maior for o acréscimo no emprego 

local estimulado por unidade adicional do emprego total, gerado a partir do 

emprego básico, menor é o número de fugas para fora da microrregião de 

análise, e maior será seu multiplicador. Diante disso, pode-se afirmar que, a 

cada unidade de emprego básico sobre o setor não básico, maior é a 

proporção da criação de empregos no local (endógeno). 

Em suma, com o escopo de contribuir para a interpretação dos 

resultados do multiplicador do Emprego Básico, essa análise assumiu a 

esere 
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estrutura condizente com a calculada por Alves e Rodrigues (2019), em seis 

categorias adaptadas: 

Negativo: quando houver diminuição, em número absoluto, do 

emprego básico, mesmo com ampliação do emprego total; 

Baixo: quando os resultados apresentados estiverem entre 0 (zero) e 
2,5; 

Médio Baixo: resultados entre > 2,5 e 4,0;  

Médio: resultados entre > 4,0 e 5,5;  

Médio Alto: resultados entre > 5,5 e 7,0; 

Alto: resultados do multiplicador acima de 7,0.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção apresentam-se os resultados dos indicadores de 

localização, de especialização e o multiplicador do emprego no Paraná, nos 

períodos de 2002 a 2010, 2010 a 2018 e para o período total, de 2002 a 

2018. 

4.1 DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO NO BRASIL E PARANÁ EM 2002, 2010 

E 2018 

Observando o Gráfico 1, nota-se que houve grandes variações no 

número de empregos no Brasil entre 2002 a 2018. 

Gráfico 1 – Variação percentual do número de empregos no Brasil – 
2002/2018 

Fonte: Dados da RAIS/CAGED, a partir de MTE (2020). 
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No geral, o setor primário foi o que menos variou e o setor secundário 

foi o que mais variou, inclusive obtendo uma variação negativa no segundo 

período (2010 a 2018). Já o setor terciário alcançou, entre o período de 2002 

a 2018, uma variação de 71%, passando de 20.796.387 empregos formais 

para 35.529.000. Apesar do crescimento em todos os setores entre 2002 a 

2018, o período de 2010 a 2018 apresentou o menor crescimento em todos 

os setores, visto que nesse período a economia brasileira passava por uma 

recuperação da crise internacional de 2008, e que afetou principalmente a 

geração de empregos no setor secundário. 

Não muito diferente do País, as microrregiões do Paraná obtiveram 

grandes variações, com destaque para o setor terciário, que entre 2002 a 

2018 alcançou variações positivas em todas as microrregiões (Figura 1). 

Semelhante ao Brasil, as microrregiões do Paraná apresentaram o maior 

número de variações negativas no período 2010 a 2018, visto que em 20 

microrregiões o setor primário registrou variações negativas e 16 no setor 

secundário. 

Ressalta-se que a concentração de microrregiões com variações 

negativas entre 2010 a 2018 localizava-se no centro-norte do estado. Dentre 

as 16 microrregiões que perderam empregos no setor secundário, a 

indústria têxtil, indústria química, extrativa mineral, indústria de calçados e 

madeira e mobiliário, foram os subsetores que registraram o maior número 

de microrregiões com variações negativas. 

A despeito do número elevado de microrregiões que perderam 

empregos no setor secundário no segundo período analisado, quando se 

analisa o período como um todo (de 2002 a 2018), muitas dessas 

microrregiões ganharam empregos. Das 16 que foram supracitadas, 

somente três não se recuperaram, sendo elas: Cornélio Procópio, Palmas e 

Floraí. 

Já no setor primário, o segundo período foi tão impactante na 

diminuição de empregos formais, que chegaram em 2018 com menos 

empregos que, em 2002, principalmente aquelas localizadas mais ao centro-

nordeste do Paraná. Este é um setor caracterizado por um elevado número 

de empregos informais, e essa pode ser uma justificativa para a diminuição 

dos empregos formais. 
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Figura 1 — Variação (%) do número de empregos nas microrregiões do 

Paraná – 2002/2018 
 

 

 

 
 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

É nesse contexto de distribuição espacial desigual da variação do 

emprego no Paraná que a próxima sessão apresenta os resultados do QL e 

dos setores com maiores destaques nas microrregiões homogêneas 

paranaenses. 

4.2  QUOCIENTE LOCACIONAL (QL) 

Observa-se pelo Gráfico 2 que os subsetores de atividades com o 

maior número de microrregiões com QL>1 foram madeira e mobiliário com 
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32, 28, 30, respectivamente, nos anos 2002, 2010 e 2018. Neste mesmo 

raciocínio destacaram-se a indústria têxtil (20, 23, 19), alimentos e bebidas 

(23, 23, 27), comércio varejista (22, 29, 31), comércio atacadista (18, 22, 26) 

e agricultura (31, 32, 32). 

 

Gráfico 2 – Número de microrregiões do Paraná com QL>1 por subsetores 
– 2002/2018 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Ressalta-se que, no período de crise, o setor terciário absorveu a 

maior parte da mão de obra dos demais setores, com aumento de 

microrregiões com especialização no setor terciário. Ao mesmo tempo, pode 

estar indicando um reforço da concentração espacial do emprego em 

determinados setores. Mesmo assim, não se pode deixar de destacar que 

os setores industriais de alimentos e bebidas, construção civil, indústria 

mecânica e de materiais elétricos e comunicação apresentaram aumentos 

no número de microrregiões. 

Quando se analisa a distribuição espacial das atividades com maior 

número de QLs (indústria têxtil, alimentos e bebidas, comércio varejista, 

comércio atacadista e agricultura) percebe-se uma espacialidade distinta 

entre os subsetores pela Figura 2.
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Figura 2 – Quociente Locacional das microrregiões do Paraná para setores 
selecionados – 2002/2018 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
68 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Conforme já ressaltado pelo Gráfico 2, observa-se que o comércio 

varejista e a agricultura são os setores com maior número de microrregiões 

com QLs>1. Aqui se reforçam duas características importantes do Estado 

do Paraná. A primeira é sua base produtiva pautada em atividades 

agroindustriais, em que o setor primário produz matérias-primas das mais 

diversas para o setor industrial paranaense. A segunda é o reforço da 

urbanização das microrregiões e, com isso, as atividades de comércio e 

serviços ganham espaço nas estruturas produtivas. O comércio varejista é 

uma atividade que existe em todas as regiões, para atender demandas 

básicas ou mais complexas. Ambas são as atividades melhores distribuídas 

espacialmente no Estado do Paraná, principalmente o comércio varejista, 

que foi a que mais ampliou no período como um todo. Em seguida vêm os 

subsetores da madeira e mobiliário e de alimentos e bebidas, como as 

atividades industriais mais dispersas e do comércio atacadista. 
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4.3 COEFICIENTE DE ESPECIALIZAÇÃO (CE) 

Após a análise do QL, foi estimado o Coeficiente de Especialização, 
por sua vez, apresenta as microrregiões mais especializadas, ou seja, mais 
diferentes do Brasil como um todo em relação à participação dos setores na 
estrutura produtiva. 

Conforme a Figura 3, nos três períodos supracitados, as microrregiões 

em destaque com o CE em que a estrutura produtiva é semelhante ao Brasil 

são: Cascavel (n. 6), Curitiba (n. 10) e Londrina (n. 23); e as microrregiões 

com a estrutura produtiva mais diferenciada são: Cerro Azul (n. 7), Cianorte 

(n. 8) e Telêmaco Borba (n. 35). 

Figura 3 – Coeficiente de Especialização das microrregiões do Paraná — 
2002/2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Dentre as microrregiões que possuem a estrutura produtiva 

semelhante à região de referência, nota-se que são microrregiões que 

possuem uma maior concentração de vínculos empregatícios nos 

subsetores da administração pública, comércio varejista e administração 

técnica profissional, que são os setores que o Brasil mais possui 

concentração do emprego. 

Já as microrregiões com a estrutura produtiva mais diferenciada se 

destacam por gerarem empregos em setores que o País não produz na 

mesma proporção. Neste contexto, o subsetor de madeira e mobiliário 

empregou 4% dos empregos formais no Paraná no ano de 2002, mas, no 

Brasil, esse setor representou 1%, distanciando a estrutura produtiva das 

microrregiões paranaenses da região de referência. Detalhes são 

apresentados pelo Gráfico 3 para o ano de 2018. 
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Gráfico 3 – Estrutura produtiva de Microrregiões selecionadas do Paraná, 
por subsetores – 2018 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

É possível perceber a importância do subsetor de papel e gráfica para 

a microrregião de Telêmaco Borba, como sendo o setor mais empregador. 

No caso de Cianorte, destacam-se a de alimentos e bebidas e indústria têxtil. 

Já no caso de Cerro Azul, é a administração pública o principal destaque. 

Todas essas microrregiões, principalmente as mais especializadas, 

apresentaram QLs bastante elevados nesses subsetores, confirmando a 

importância econômica dessas atividades como atividades de exportação 

significativas. 

É nesse contexto que a próxima sessão apresenta os resultados do 

multiplicador de emprego. 

4.4 MULTIPLICADOR DO EMPREGO BÁSICO 

Os resultados aferidos sobre a dinâmica do emprego nas 

microrregiões paranaenses em 2002 a 2010, 2010 a 2018 e 2002 a 2018, 

mostraram simetrias e também diferenças regionais, fato que contribui para 

descrever a estrutura econômica do estado frente à estrutura da região de 

referência, o Brasil. Contudo, o MEB, estruturado com a variável emprego, 

evidencia o dinamismo da estrutura produtiva em relação aos impactos 

exógenos na demanda local, propiciados pelos setores de exportação, ou 

seja, quanto maior o efeito multiplicador, menor é o número de fugas nas 

microrregiões. 

A Figura 4 expõe os resultados do MEB para as microrregiões 

paranaenses para os três períodos analisados. 
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Figura 4 – Multiplicador do Emprego Básico das microrregiões do Paraná – 
2002/2018 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme a Figura 4, no primeiro período analisado (2002 a 2010), 

apenas as microrregiões de Cornélio Procópio (9), Curitiba (10), Rio Negro 

(33), Campo Mourão (4), Cascavel (6) e Ponta Grossa (30) apresentaram 

um MEB com valores superiores a 5,5. A microrregião de Cornélio Procópio 

(9) apresentou o maior MEB (13,45) no período, isto significa dizer que a 

cada 1 emprego no setor básico foram criados 13,45 empregos nos setores 

não básicos na microrregião. Salienta-se que a ação do Multiplicador do 

Emprego Básico foi positiva em 38 das 39 microrregiões. Não obstante, 

apenas uma microrregião apresentou o MEB negativo, que foi Palmas (25). 

Embora tenha registrado aumento de 27,2% no total de empregos, esta 

microrregião perdeu vínculos empregatícios nos setores de exportação, 

resultando no multiplicador negativo. Pode-se afirmar que a microrregião de 

Palmas perdeu emprego nos setores básicos para os setores não básicos. 

Diante disso, a diversificação na estrutura produtiva dessa microrregião 

contribui para explicar a afirmação anterior, em que, no ano de 2002, haviam 

4 subsetores especializados (QL>1) e, em 2010, passou a contar com 8 

subsetores especializados. 

O período seguinte (2010 a 2018) apresentou maior participação nos 

maiores resultados (médio alto e alto multiplicador) de 30% das 

microrregiões, sendo Jacarezinho (20), Paranaguá (26), Cascavel (6), 

Guarapuava  (16), Paranavaí (27), Ponta Grossa (30), Campo Mourão (4), 

Pitanga  (29),  
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Pitanga (29), Toledo (36), Capanema (5), Foz do Iguaçu (13) e Prudentópolis 

(32). Porém, o MEB foi negativo em 41% das microrregiões apresentadas 

em ordem do maior valor negativo, iniciando por: Maringá (24), Faxinal (11), 

Astorga (3), Curitiba (10), São Mateus do Sul (34), Francisco Beltrão (14), 

União da Vitória (38), Londrina (23), Umuarama (37), Cornélio Procópio (9), 

Floraí (12), Apucarana (1), Ivaiporã (19), Cerro Azul (7), Cianorte (8) e Lapa 

(22). 

Convém ressaltar que, de 2010 a 2018, as microrregiões sentiram os 

efeitos da crise econômica vivenciada em todo o País, pois 41% das 

microrregiões apresentaram o MEB negativo. Nesse período, Maringá 

apresentou o maior MEB negativo e, embora tenha registrado aumento no 

total de empregos de 18,39%, perdeu vínculos nos setores básicos para os 

setores não básicos e apresentou diversificação, posto que, em 2010, 

contava com 15 setores com QL>1, e no período seguinte contava com 16 

setores especializados. 

Ao analisar o período completo (2002 a 2018), os resultados foram 

positivos para 95% das microrregiões, no qual União da Vitória (38), 

Londrina (23), Curitiba (10), Cascavel (6), Campo Mourão (4), Maringá (24), 

Paranaguá (26), Guarapuava (16), Ponta Grossa (30), Palmas (25), Faxinal 

(11), Ivaiporã (19) e São Mateus do Sul (34) apresentaram resultados acima 

de 5,5. Destarte, os resultados apontam que, a cada novo emprego nos 

setores básicos (exportador), ocorreu a geração de ao menos 5,5 postos de 

trabalhos nos setores não básicos (local). 

A microrregião que apresentou o MEB maior que 7, tanto em 2002 a 

2010 como em 2010 a 2018, foi Campo Mourão (4). Para cada emprego 

básico criado nessa microrregião foram gerados 8,06 empregos nos setores 

não básicos (de 2002 a 2018). Com o intuito de ampliar essa análise, 

buscou-se verificar qual o motivo da microrregião de Campo Mourão (4) ter 

apresentado valores superiores a 7 em todos os períodos. Pode-se afirmar 

que esta microrregião possui forte especialização em alguns subsetores, 

como: agricultura, madeira e mobiliário, indústria têxtil, alimentos e bebidas 

e comércio atacadista, que apresentaram QL>2. Soma-se a isso o fato de 

os subsetores da indústria mecânica, papel e gráfica e o comércio varejista 

registrarem QL>1. Dessa forma, as especializações da microrregião nesses 

subsetores geraram um efeito multiplicador positivo dos setores básicos 

frente aos setores não básicos. 
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Para Piffer (2009) e Strassburg, Lima e Oliveira (2014), quanto maior 

a potencialidade de uma região em multiplicar empregos, maior será seu 

potencial de atração de mão de obra para a região. Segundo os autores, no 

Paraná, a Região Metropolitana de Curitiba possui uma particularidade, pois 

possui efeito polarizador devido a seu potencial elevado para a criação de 

vínculos empregatícios no seu entorno. 

O presente artigo mostrou que a microrregião de Curitiba apresentou 

o Coeficiente de Especialização mais próximo da região de referência 

(Brasil). Embora esta microrregião tenha registrado aumento de 3,59% no 

total de empregos, seu MEB foi negativo para o período de 2010 a 2018, 

evidenciando que a crise econômica ocorrida no mundo, e que afetou o 

Brasil, impactou o efeito multiplicador desta microrregião de maneira 

significativa. Por outro lado, os dados também mostraram que aquelas 

microrregiões que apresentaram diminuição do multiplicador do emprego 

básico no período da crise (2010 a 2018) tendem a sentir menos a crise 

devido ao tipo de especializações que elas possuem, e os efeitos 

multiplicadores causados por esses setores. Isso é visível quando se analisa 

o período como um todo e se percebe que o multiplicador de emprego foi 

maior em 2018 em comparação com 2002. As exceções foram as 

microrregiões de Cornélio Procópio (9) e Porecatu (31) que apresentaram 

diminuição para o período como um todo. 

5. CONCLUSÕES 

O objetivo central desse artigo foi analisar, no período de 2002 a 2018, 

o desempenho da base de exportação da economia paranaense, as 

modificações das atividades produtivas e sua participação na economia 

nacional. 

Pelos resultados foi possível perceber que as microrregiões do Paraná 

apresentaram grande concentração de mão de obra formal no setor primário 

da economia (em 2018), pois 82,05% das microrregiões mostraram-se 

especializadas nesse setor. Dessa maneira, o setor primário continua 

representativo na concentração da força de trabalho no Paraná em diversas 

microrregiões. Esse comportamento reforça uma ligação das atividades que 

foram desenvolvidas no início da ocupação do estado e que, de certa forma, 

continuam refletindo na dinâmica da economia. 
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Embora a agricultura tenha uma importância significativa para o 

Paraná, o estado passou por modificações importantes em sua estrutura 

produtiva, ocorrendo também um deslocamento populacional nas últimas 

décadas, que ampliou o processo de urbanização. Essas vicissitudes 

contribuíram para o fortalecimento da absorção de mão de obra formal pelo 

setor terciário do estado, arrefecendo o ímpeto de empregos nos setores 

primário e secundário, conforme visto nos resultados do Quociente 

Locacional (QL). 

A partir do pressuposto de que as regiões mais diversificadas nas suas 

especializações (o Coeficiente de Especialização realça isso) e base de 

exportação são mais aptas para multiplicar empregos, pois dispõem de uma 

economia dinâmica mediante encadeamentos gerados pelos setores 

básicos (exportador), analisou-se o Multiplicador do Emprego Básico. Como 

corolário, para as microrregiões do Paraná, no primeiro período (2002/2010), 

6 microrregiões (15,4%) alcançaram o MEB com valores classificados entre 

Médio Alto e Alto multiplicador, enquanto, no segundo período (2010/2018), 

foram 12 microrregiões (30,7%). 

Portanto, pode-se afirmar que as regiões mais diversificadas em suas 

especializações de base de exportação garantiram um efeito multiplicador 

positivo. Ademais, a crise econômica registrada em 2008 impactou as 

microrregiões com estrutura produtiva semelhante a do Brasil, como Curitiba 

(10), Londrina (23) e Maringá (24). 

Como proposição para trabalhos futuros, acredita-se que, a partir da 

disponibilização de informações de emprego para os próximos anos, será 

possível aplicar o mesmo modelo, agregando resultados para essa temática 

importante, captando melhor o dinamismo econômico das microrregiões do 

Paraná. 
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RESUMO 

Partindo do trabalho já elaborado por Grossi, Souza e Silva (2002), este 
artigo visa retratar o cenário e as características do rural paranaense, 
verificando as alternativas agrícolas e não agrícolas que o produtor adota, 
bem como as novas atividades pertencentes ao meio rural. O estudo tem 
como suporte os dados coletados das principais bases de pesquisa e 
informação do País, como IBGE, Censo Agropecuário, IPARDES e PNAD 
Contínua. Nesse âmbito, a discussão sobre as especialidades e atividades 
do rural paranaense é um processo em contínua formação, sendo que, as 
mudanças nas relações sociais, econômicas e ambientais trazem novos 
desafios para esse meio. Somando-se a isso, as transformações da 
paisagem rural, a pluriatividade, a produção familiar e o turismo rural, são 
exemplos do potencial presente no meio rural do Estado do Paraná. 
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1. INTRODUÇÃO 

A relação entre rural e urbano vem passando por alterações ao longo 

dos anos. De maneira clássica, essas duas áreas espaciais eram tratadas 

com base em suas atividades, na qual a cidade era vista como o ambiente 

de industrialização, enquanto que o rural era sinônimo de agropecuária. 

Entretanto, conforme Laurenti, Pellini e Telles (2015) relatam, a partir das 

últimas décadas do século XX houve uma gradativa modificação nas 

ocupações e um lento crescimento da população rural. Esses fatos 

colaboram com a ascensão de novas atividades no meio agropecuário. 

Conforme o Projeto Rurbano, iniciado em 1997 e coordenado por José 

Graziano da Silva no Instituto de Economia da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), esse cenário foi denominado “Novo Rural” e teve como objetivo 

pesquisar uma abordagem mais diversificada sobre o panorama do meio 

rural brasileiro. Esse projeto foi marcado por cinco fases, sendo que a última 

foi realizada em 2005 (IZIQUE, 2012). Dessa forma, o conceito de “Novo 

Rural” foi dado às novas ações implementadas no campo. Atividades que 

muitas vezes eram vistas como hobbies, se tornaram geradoras de emprego 

e renda, auxiliando o agricultor e sua família a permanecerem nas atividades 

agropecuárias, uma vez que o êxodo rural ainda é um fenômeno contínuo. 

Destarte, este trabalho tem como base o estudo realizado pelos autores 

Grossi, Souza e Silva (2002) em relação ao “Novo rural” paranaense, 

buscando verificar algumas alternativas agrícolas e não agrícolas que o 

produtor está adotando no período mais recente, bem como as novas 

atividades pertencentes ao rural paranaense. 

Diante disso, o artigo é organizado em cinco seções. Após esta 

introdução (1), a segunda seção (2) apresenta os conceitos e as 

características intrínsecas ao meio rural, definindo o rural e o urbano, as 

novas atividades implementadas no campo e a permanência do jovem neste 

espaço. De forma contínua, a terceira seção (3) descreve sobre a coleta de 

dados e metodologia utilizada. A quarta seção (4) expõe as informações 

obtidas a respeito da população rural, características dos estabelecimentos 

e produtores, e as novas atividades desenvolvidas. Por fim, apresenta-se a 

conclusão deste estudo (5). 
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2. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DO RURAL 

Nesta seção abordam-se os elementos que fundamentam as 

discussões sobre o meio rural, apresentando a definição do que é 

considerado urbano e rural, as novas atividades exercidas, o contínuo êxodo 

rural, com destaque para a migração do jovem do campo para as cidades. 

2.1 DEFINIÇÕES DE RURAL E URBANO 

A determinação de rural e urbano é utilizada usualmente para 

caracterizar a sociedade e a organização no espaço de dois diferentes tipos 

de produção. A abordagem clássica denomina o rural e urbano de duas 

formas: oposição – campo-cidade – e continuum – rural-urbano 

(RODRIGUES, 2014). Contudo, Silva (1997) elucida que cada vez mais as 

cidades não podem ser classificadas por sua atividade industrial, assim 

como o campo não pode ser estabelecido por meio da agricultura e da 

pecuária, acarretando ao entendimento de que, atualmente, o rural só pode 

ser compreendido como continuum do urbano, do ponto de vista espacial. 

Tais delimitações em relação ao ambiente territorial estão sujeitas às 

transformações ocasionadas ao longo do tempo, passando a demonstrar 

grande diversidade de estruturas e organizações. Veiga (2001) expõe que o 

Brasil rural já não pode ser identificado somente pela extensão que está fora 

do perímetro urbano dos municípios, muito menos apenas pelas atividades 

agropecuárias. 

Entretanto, no Brasil, as áreas urbanas ainda são regulamentadas por 

leis municipais que demarcam o perímetro urbano e, por exclusão, as áreas 

restantes são classificadas como rurais. De acordo com os autores Grossi, 

Souza e Silva (2002, p. 105), o estabelecimento do perímetro urbano 

municipal abrange diversos aspectos demográficos, como número de 

moradores e equipamentos públicos, porém, “também há um peso político 

local nessa decisão, já que incluir áreas no perímetro urbano obriga a 

prefeitura a estender o fornecimento de água, energia elétrica, esgoto, saúde 

etc.”. 

Por outro lado, as atividades no campo estão chamando a atenção por 

sua diversificação, fato que altera a perspectiva clássica do rural que, em 

geral, é associado às ocupações consideradas tradicionais, como a 

agricultura (CAVARARO, 2017). Silva, Grossi e Campanhola (2002) 
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descrevem que este “Novo Rural” é determinado por três grupos de 

atividades: em primeiro, a agropecuária moderna (com commodities ligadas 

às agroindústrias); segundo, as atividades não agrícolas (moradias, lazer, 

atividades industriais e de prestação de serviço); e, em terceiro, as “novas” 

atividades agropecuárias. Ademais, deve-se ressaltar a heterogeneidade 

também entre os próprios espaços do campo, onde existe o avançado e o 

menos avançado. 

[...] it is important to point out the heterogeneity of Brazilian rural spaces, 
which are characterized by many different forms of production, rules, 
markets, consumers, institutions, etc. that define a particular dynamics 
in socioeconomic and cultural relations in many different regions of the 
country. Indeed, Brazilian rural heterogeneity has also led to 
heterogeneous ways of participating in rural activities, in such a way 
that, for example, the dynamics in areas seen as more advanced is 
different from the dynamics seen in areas considered less advanced 
(SCORZAFAVE; JUSTOS; SHIKIDA, 2015, p. 250). 

Portanto, nota-se que viver no campo não é mais sinônimo de ser 

agricultor. Rodrigues (2014), por exemplo, relata que esse fato decorre da 

emergência de novas atividades econômicas de caráter não agrícola, visto 

que a modernização da agropecuária tende a ocupar menos pessoas, 

surgindo, assim, ambiente propício para o desenvolvimento da 

pluriatividade18. 

2.2 AS NOVAS ATIVIDADES NO CAMPO 

A partir do crescimento de “novas” atividades agropecuárias e não 

agrícolas, passou-se a pensar na definição do “Novo Rural”. Este domínio 

incorpora ofícios que até o momento eram considerados hobbies ou 

pequenos empreendimentos, que se transformaram em negócios rentáveis, 

a exemplo do “pesque-pague”, da fruticultura e hortaliças, da criação de 

abelhas, da produção de flores e plantas ornamentais, assim como do hotel-

fazenda, do turismo rural, pousadas etc. (IZIQUE, 2000; SILVA; GROSSI; 

CAMPANHOLA, 2002; SILVA, 1997). 
 

18 Segundo Schneider (2009, p. 3), “[...] pluriatividade que ocorre no meio rural refere-se a 
um fenômeno que pressupõem a combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma 
delas a agricultura. Estas atividades são exercidas por indivíduos que pertencem a um grupo 
doméstico ligado por laços de parentesco e consanguinidade (filiação) entre si, podendo a 
ele pertencer, eventualmente, outros membros não consanguíneos (adoção), que 
compartilham entre si um mesmo espaço de moradia e trabalho (não necessariamente em 
um mesmo alojamento ou habitação) e se identificam como uma família”. 
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Essas ações são importantes alternativas de emprego e renda no meio 

rural. Silva, Grossi e Campanhola (2002, p. 40) enfatizam que essas 

“atividades passaram a integrar verdadeiras cadeias produtivas, 

envolvendo, na maioria dos casos, não apenas transformações 

agroindustriais, mas também serviços pessoais e produtivos relativamente 

complexos e sofisticados”. 

Com a competitividade do mercado e a necessidade de procurar novas 

formas produtivas e comerciais de aumentar sua renda, o produtor passou 

a adotar outros tipos de plantio, como o de flores. Essa atividade possui uma 

abordagem ampla, envolvendo o cultivo de plantas ornamentais, de clima 

temperado, tropical e subtropical, plantas envasadas, floríferas ou não, 

incluindo também a produção de sementes e mudas de árvores de grande 

porte (FRANÇA et al., 2010). Esse cultivo se apresenta como uma área 

promissora no Brasil, atraindo consumidores e também turistas que se 

encantam pela beleza dos campos floridos, rendendo lindos passeios e 

belas fotografias, consequentemente, além do produtor, o município também 

adquire ganhos no crescimento de renda (JUNQUEIRA; PEETZ, 2008). 

Nesse sentido, outro cultivo que vem ganhando destaque é a 

fruticultura, visto que o Brasil, por ser grande, dispõe de diversos climas, o 

que proporciona uma grande variedade de culturas de frutas e gera 

oportunidade para os pequenos produtores (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE, 2015). De 

acordo com Pedrosa (2015), esse setor está entre os principais geradores 

de renda, emprego e desenvolvimento rural, sendo que em 2015 o País se 

encontrava como o terceiro maior produtor do mundo, atrás somente da 

China e Índia. 

Com relação à piscicultura, essa atividade também está em crescente 

potencial no País devido aos recursos hídricos disponíveis, ao clima propício 

e ao empreendedorismo do produtor que busca melhorar a sua renda e a 

sua posição no mercado. Conforme descreve Medeiros (2019), o Brasil 

ocupa a quarta posição mundial na produção de tilápia (atrás da China, 

Indonésia e Egito), uma vez que essa espécie se adaptou em todos os 

estados brasileiros. Como resultado, a produção doméstica de peixes de 

cultivo aumentou de 578,8 milhões de toneladas, em 2014, para 722,5 

milhões de toneladas, em 2018, um crescimento de 24,884%. Portanto, vê- 
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se que essa é uma área promissora e o produtor tende a expandir os seus 

negócios ao investir recursos na produção de peixe, aumentando não 

somente a sua renda, mas também a diversificação dos consumidores 

alcançados. 

Somando-se a isso e partindo para a área de desenvolvimento 

sustentável, que igualmente traz benefícios ao agricultor, está o desafio de 

combater as mudanças climáticas por meio da adoção de fontes de energia 

renováveis. Neste contexto, incorpora-se o biogás, que apresenta condições 

de reduzir o metano orgânico e o CO2 lançado na atmosfera, arrefecendo o 

impacto climático e tornando lucrativa a atividade de processar resíduos, 

uma vez que esses são a grande matéria-prima para fornecimento dessa 

energia. Com isso, vários agricultores sentem-se motivados a investirem 

inovação e tecnologia, passando a utilizar os dejetos provenientes da 

produção agropecuária como fonte de energia renovável e renda (MILANEZ 

et al., 2018). 

Por último, mas não menos importante, outro destaque dessas novas 

implementações do campo é o turismo rural, que consiste no aproveitamento 

de um conjunto de componentes existentes no próprio espaço que podem 

gerar entretenimento, um exemplo disso são as cachoeiras, rios, camping, 

passeios de barco, entre outros (SANTOS; SOUZA, 2010). Essas atividades 

são classificadas por Perinotto (2008) como ecoturismo, turismo de base 

comunitária, turismo de aventura e turismo pedagógico. Santos e Souza 

(2010) ainda reforçam que esse ramo do turismo pode proporcionar 

melhorias na infraestrutura dos municípios, renda extra, oportunidade de 

trabalho familiar, valorização da mão de obra artesanal, valorização da 

cultura local e incentivo da preservação do meio ambiente. 

Em relação aos benefícios, Carvalho e Moesch (2013) robustecem 

este argumento ao descreverem que essa diversificação do campo amplia a 

possibilidade de aumento da renda, incentivando o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, além de contribuir para a preservação da 

comunidade local, resgate das tradições e técnicas e dos processos 

produtivos de cunho manual. 

Isto posto, vê-se que a agricultura familiar está buscando se adaptar 

ao contexto rural mais pluriativo, encontrando novas possibilidades para sua 

permanência no campo, via atividades que aumentem a confiança na 

estabilidade
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estabilidade e crescimento na renda familiar. Entretanto, é necessário que o 

agricultor esteja consciente de que é preciso implementar atividades com 

vantagens competitivas e que agreguem valores aos seus produtos. É 

importante que o produtor tenha conhecimento sobre o ambiente em que 

está inserido (história e cultura local), facilitando, assim, a diversificação do 

espaço e passando a integrar essas novas atividades como uma alternativa 

rentável (CUNHA, 2012; ROQUE; VIVAN, 1999). 

2.3 A PERMANÊNCIA DOS JOVENS E MULHERES NO CAMPO 

As novas atividades implementadas no meio rural também auxiliam no 

sentido de manter o jovem no campo, uma vez que, na carência de 

perspectivas nesse meio, ele tende a partir para a cidade em busca de 

emprego e melhor infraestrutura. Silva (1998) elenca que as cidades são 

esperança em termos de saneamento básico, creches, escolas etc. Além 

disso, o autor ainda enfatiza que, na cidade, a família tem a expectativa de 

aumentar a sua renda por meio do trabalho assalariado de seus filhos. 

A migração rural-urbano é um componente importante na dinâmica 

demográfica brasileira, apesar das taxas de êxodo rural terem reduzido seu 

ritmo de crescimento nos últimos anos. De acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário — MDA (2016), dentre as pessoas que migram 

para a cidade, a maioria são jovens que veem o campo sem perspectiva de 

geração de renda e qualidade de vida. Neste sentido, conforme os dados do 

Censo, entre 2000 e 2010, aproximadamente 1 milhão de jovens deixaram 

o meio rural no Brasil (MDA, 2016). 

Outro apontamento que reflete sobre a escolha de permanência ou 

não no campo é de que o jovem precisa aprender a lidar com a invisibilidade 

no espaço decisório rural, visto que tem pouca liberdade de debate sobre o 

processo produtivo, e ainda pode ser submetido à relação de poder 

patriarcal (RENK; DORIGON; BAGNARA, 2014; MDA, 2016). O êxodo rural, 

neste caso, não é fruto somente da urbanização e das suas possibilidades, 

e sim da invisibilidade social dos jovens. Oliveira, Rabello e Feliciano (2014) 

expõem que a falta de políticas públicas também exclui esses indivíduos da 

área rural, reforçando a migração rural-urbano. 

É nesse cenário que, em 2017, a Câmara dos Deputados propôs o 

projeto de Lei n° 9.263 (ainda em regime de tramitação), visando ao auxílio 

d
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do jovem no campo, em que o Art. 3º trata das diretrizes da Política Nacional 

da Juventude que busca garantir os direitos sociais da juventude, o acesso 

às atividades produtivas com geração de renda e promoção do 

desenvolvimento sustentável, o estímulo do desenvolvimento técnico e 

profissional etc. Já o Art. 4º descreve os objetivos presentes nessa lei, 

sendo: oferecer serviços públicos de qualidade à juventude rural em todo o 

território nacional; ampliar as oportunidades de trabalho e renda; garantir a 

presença da juventude rural nos espaços de negociação e debate; garantir 

o acesso à terra e ao território para sua reprodução social entre outros 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

Portanto, vê-se que estão sendo tomadas medidas para amparar o 

jovem e incentivá-lo a permanecer na área rural, seja por meio de leis que 

buscam a inclusão dessas pessoas no setor agropecuário, ou por meio de 

novas atividades que visam oferecer emprego e renda para toda a família. 

Com efeito, uma possibilidade de alternativa à atividade agrícola, sobretudo 

para jovens e mulheres (a questão de gênero deve estar presente nesta 

discussão)19, muitos dos quais sem perspectiva de fazer parte do processo 

de especialização agropecuária, formando um excedente de mão de obra, 

com o “Novo Rural”, amplia a possibilidade de “maior valorização do trabalho 

realizado, maior autonomia e maior socialização quando exercida fora da 

propriedade” (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p. 4). 

Essas mudanças que vêm ocorrendo nas ocupações das pessoas, 

bem como a implementação da atividade não agrícola no meio rural, serão 

analisadas nas próximas seções mediante as informações apresentadas no 

Censo Agropecuário de 2017, na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Contínua, no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e no Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

As informações utilizadas na composição das análises têm como fonte 

os diversos bancos de dados existentes no País. Dessa maneira, foram 

utilizados os dados do IBGE, uma das ferramentas fundamentais de 

ddddddd 

19 Sobre isto, ver: Vedana (2020). 
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pesquisa do Brasil, sendo coletadas informações do Censo Demográfico de 

2000 e 2010. Da mesma forma, foram reunidos os dados do Censo 

Agropecuário, visto que é a principal investigação estatística e territorial 

sobre a produção agropecuária nacional, sendo existentes as informações 

para os anos de 2006 e 2017 (IBGE, 2017a). 

Além disso, também foram coletados dados da PNAD Contínua, que 

vem sendo realizada em todo o território brasileiro desde 2012, fazendo 

parte do conjunto de pesquisas do IBGE e tendo por objetivo produzir 

informações básicas para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do 

País (IBGE, 2019). 

Somando-se a isso, igualmente, são utilizadas informações 

produzidas e/ou elaboradas pelo IPARDES, instituição de pesquisa do 

Paraná vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 

Estruturantes – SEPL (IPARDES, 2020a). Nesse âmbito, são utilizadas 

todas essas bases de dados com o escopo de obter maior suporte e 

robustez quanto aos resultados. 

4. ANÁLISE DO CENÁRIO RURAL NO PARANÁ 

Com base nos dados coletados, nesta seção abordou-se o panorama 

da população rural do estado, bem como a população ocupada e sua devida 

ocupação. Além disso, analisaram-se as características dos 

estabelecimentos rurais e dos produtores, e ainda as novas atividades que 

fazem parte da ocupação e renda da população no meio rural. 

4.1 POPULAÇÃO RURAL NO PARANÁ 

Devido à forma de colonização do estado paranaense, o setor 

produtivo sempre possuiu um forte vínculo com a agricultura e pecuária. 

Entretanto, nas últimas décadas esses números vêm se modificando, muitos 

setores foram modernizados e grandes empresas se instalaram no estado, 

recrudescendo o êxodo rural. Esse fato é repercutido nos dados, como é 

notório na Tabela 1. 

Diante dos números, fica evidente que a população urbana cresceu 

(sua participação aumentou de 81% para 85% em relação à população total, 

entre 2000 e 2010) enquanto a rural diminuiu (de 19% para 15% em relação 

a população total, no mesmo período). Este cenário paranaense não é 

diferente
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diferente do contexto nacional. Para Maia (2014, p. 1084), o descompasso 

entre o crescimento das populações rurais e urbanas, no Brasil em geral, 

ainda apresenta outro agravante, o de “gerar distorções nos níveis salariais 

e de empregos face aos ganhos de produtividade das atividades agrícolas e 

não agrícolas, comprometendo, a longo prazo, seu crescimento sustentando 

e a atenuação da desigualdade social”. 

 
Tabela 1 – População censitária do Paraná e variação percentual, anos 2000 

e 2010 

População Censitária 2000 (a) 2010 (b) (b/a) % 

População Total 9.563.458 10.444.526 9,21     

População Urbana – Total 7.786.084 8.912.692 14,46 

População Urbana Masculina – Total 3.802.017 4.325.985 13,78 

População Urbana Feminina – Total 3.984.067 4.586.707 15,12 

População Rural – Total 1.777.374 1.531.834 -13,81 

População Rural Masculina – Total 935.403 805.009 -13,93 

População Rural Feminina – Total 841.971 726.825 -13,67 

Fonte: IPARDES (2020b). 

Outro fato é que a área urbana possui maior representatividade do 

sexo feminino (cuja participação praticamente se manteve em torno de 51%) 

e a área rural contém maior participação masculina (cuja participação 

praticamente se manteve em torno de 53%). Novamente cabe citar Maia 

(2014), que explica a masculinização da população rural a partir dos 

seguintes fatores: o uso intensivo de tecnologia e o assalariamento estão 

privilegiando a contratação de mão de obra permanente ou temporária 

masculina; a histórica limitação de infraestrutura e de serviços sociais no 

campo contribui para reduzir as oportunidades de ocupação e trabalho para 

as mulheres (restando-lhes a responsabilidade pelos serviços do lar e 

cuidado com as crianças); a “tradição” de transferência patrimonial quase 

sempre exclui o sexo feminino da condição de herdeira; as mulheres, por 

alcançarem maior grau de escolaridade vis-à-vis os homens (posto que 

estes amiúde são forçados a abandonar suas escolas para se dedicarem às 

atividades do campo), são atraídas pelas atividades terciárias nas cidades. 

Michellon e Gimenes (2006) também explicam que diversos fatores 

podem ser usados para esclarecer essas mudanças, um deles é referente 
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ao crescimento das cidades, que tomaram grandes proporções, chegando a 

invadir parte de ambientes rurais, outro episódio foi a informatização do 

campo, no qual a alta tecnologia ganhou espaço, ocupando o lugar de 

muitos trabalhadores. 

De modo mais específico, a Tabela 2 mostra a população censitária 

rural de acordo com a faixa etária residente. Esses dados expõem o 

envelhecimento da população rural e a fuga do jovem do campo. 

Diante desses parâmetros, nota-se a diminuição da população rural na 

faixa etária de 10 a 39 anos, ou seja, o Paraná ainda vivencia a evasão do 

jovem do campo para o urbano, seja em busca de educação ou na procura 

de mercado de trabalho. Por outro lado, existe um aumento da população 

rural com mais de 40 anos, esse dado pode ser representado pela população 

considerada jovem/adulta nas décadas de 1980 e 1990 que envelheceram 

e permaneceram no campo, ou também por idosos que procuram “fugir” do 

meio urbano. 

Sobre o envelhecimento da população, fatores como a queda da 

fecundidade, maior nível de escolaridade e o aumento da expectativa de vida 

têm contribuído para o crescimento da participação dos grupos etários mais 

idosos e diminuindo a dos jovens no campo (MAIA, 2014). 

Tabela 2 – População censitária rural do Paraná, anos 2000 e 2010 

População Censitária Rural 2000 2010 

População Rural — Total 1.777.374 1.531.834 

População Rural de Menores de 1 ano 32.706 20.231 

População Rural de 1 a 4 anos 138.945 83.863 

População Rural de 5 a 9 anos 187.901 122.303 

População Rural de 10 a 14 anos 191.224 149.276 

População Rural de 15 a 19 anos 183.336 143.123 

População Rural de 20 a 29 anos 279.093 219.636 

População Rural de 30 a 39 anos 260.643 217.576 

População Rural de 40 a 49 anos 200.598 217.915 

População Rural de 50 a 59 anos 146.476 171.246 

População Rural de 60 a 69 anos 96.269 110.227 

População Rural de 70 a 79 anos 45.397 55.861 

População Rural de 80 anos e mais 14.786 20.577 

Fonte: IPARDES (2020b). 
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Quando se trata da população ocupada no estado, a PNAD avalia 

pessoas que detinham um trabalho regular e contínuo no período de 

referência ou que, mesmo não tendo trabalho, tinham alguma ocupação. 

Nesse sentido, na Tabela 3, quando analisada a evolução total, não existem 

alterações muito bruscas, constatando um aumento do número de pessoas 

ocupadas de 2012 a 2013, porém, de 2013 a 2017 os números decrescem. 

Os dados acabam retornando a aproximadamente o mesmo valor do ano de 

2012. 

Tabela 3 – Pessoas ocupadas no Paraná de 2012 a 2017 

Pessoas Ocupadas (mil 

pessoas) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 5.471 5.545 5.537 5.519 5.474 5.470 

Agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura 672 689 618 600 563 587 

Indústria geral 986 973 934 958 892 882 

Construção 465 469 484 460 447 462 

Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas 1.075 1.041 1.084 1.063 1.106 1.051 

Transporte, armazenagem e 
correio 

259 258 283 284 289 284 

Alojamento e alimentação 195 221 216 206 263 262 

Informação, comunicação e 
atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas 

 
548 

 
587 

 
608 

 
545 

 
538 

 
560 

Administração pública, defesa e 
seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais 

 
745 

 
797 

 
797 

 
850 

 
841 

 
817 

Outros serviços 194 205 211 232 213 238 

Serviços domésticos 333 305 301 319 320 325 

Fonte: IBGE (2017b). 

 

No setor da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura, objeto central deste estudo, embora se constate momentos de 

aumentos alternados com quedas, houve um decréscimo médio de 3,7% 

a.a. de pessoas ocupadas nesta atividade para todo período analisado. 

Desse modo, os dados referentes ao declínio da população rural 

(principalmente jovens entre 10 e 39 anos) e o número de pessoas ocupadas 
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no setor rural, reforçam a permanência do processo de êxodo no Estado do 

Paraná. 

4.2  CARACTERÍSTICAS DOS ESTABELECIMENTOS E PRODUTORES 
RURAIS 

Seguindo o estudo, nesta seção faz-se necessária a análise de como 

está estruturado o novo cenário dos produtores/residentes rurais e dos 

estabelecimentos agropecuários. Conforme o Censo Agropecuário de 2017, 

a maioria das pessoas que dirigem os estabelecimentos no campo residem 

no próprio estabelecimento e produzem com a finalidade de comercializar 

sua produção. Somando-se a isso, quando analisada a condição do 

produtor, a Tabela 4 ressalta as outras situações em que os produtores 

paranaenses se encontram. 

A categoria dos arrendatários foi a que mais cresceu nesse período 

(61,4%). Por outro lado, os maiores decréscimos foram dos produtores sem 

área e ocupantes.20 

 

Tabela 4 – Condição do produtor rural por estabelecimentos no Paraná, 
2006 e 2017 

Condição do Produtor (Estabelecimento) 2006 2017 

Proprietário 297.945 253.656 

Assentado sem Titulação Definitiva 12.599 12.885 

Arrendatário 25.678 41.432 

Parceiro 7.870 9.126 

Ocupante 18.139 6.476 

Produtor sem Área 8.832 929 

Fonte: IPARDES (2020b).  

 
Referente aos estabelecimentos agropecuários (Tabela 5), no qual são 

consideradas todas as unidades de atividades agropecuárias, florestais e 

aquícolas, tanto de produções total quanto parcialmente, de modo geral  

20 Arrendatários: “propriedades de terceiros exploradas pelo produtor mediante pagamento 
previamente ajustado”; Produtores sem área: “Produtor com produção (vegetal ou de origem 
animal) sem deter área específica para a produção, na data de referência. Uso de área para 
a atividade de criação/produção agropecuária de pessoal empregado no mesmo 
estabelecimento em área sujeita à administração do produtor/proprietário)”; Ocupante: 
“Propriedade pertencente a terceiros, pela qual o produtor nada paga pelo seu uso (ocupação, 
posse ou cessão)” (IPARDES, 2020b, p. 1). 
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nota-se um quadro de diminuição do total de estabelecimentos, de 371.063 

em 2006 para 305.154 em 2017. 

Tabela 5 – Estabelecimentos agropecuários no Paraná, anos de 2006 e 2017 
Estabelecimentos 

Agropecuários 
2006 2017 

Estabelecimentos % Estabelecimentos % 

Lavoura Temporária 168.548 45,42  140.435 46,02 

Horticultura e Floricultura 16.966 4,57 9.908 3,25 

Lavoura Permanente 24.154 6,51 15.580 5,11 

Produção de Sementes, 
Mudas e Outras Formas 
de Propagação Vegetal 

 
259 

 
0,07 

 
111 

 
0,04 

Pecuária e Criação de 
Outros Animais 

151.543 40,84 126.428 41,43 

Produção Florestal –  
Florestas Plantadas 

6.076 1,64 7.013 2,30 

Produção Florestal –  
Florestas Nativas 

2.377 0,64 4.106 1,35 

Pesca 176 0,05 148 0,05 

Aquicultura 964 0,26 1.425 0,47 

Total 371.063 100,00 305.154 100,00 

Fonte: IPARDES (2020b). 

 

Embora os dados absolutos tenham diminuído para estabelecimentos 

com lavoura temporária e pecuária/criação de outros animais, as maiores 

participações percentuais foram para estas atividades, que inclusive 

aumentaram suas representatividades (respectivamente, de 45,4% em 2006 

para 46% em 2017, e 40,8% em 2006 para 41,4% em 2017). Dentre os 

estabelecimentos que apresentaram diminuição de sua participação estão: 

horticultura e floricultura; lavoura permanente; produção de sementes, 

mudas e outras formas de propagação vegetal. Ao revés, aqueles que 

aumentaram sua participação foram: produção florestal – florestas nativas e 

plantadas e aquicultura. A pesca praticamente se manteve com a mesma 

representatividade no período considerado. 

Foi visto nas novas atividades rurais certo destaque para o plantio de 

flores e fruticultura, conquanto, o Brasil dispõe de diversos climas favoráveis 

às atividades supracitadas. Contudo, no Paraná estas duas alternativas de 

cultura perderam expressão. 
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 Além disso, outro fato que merece destaque é que 86% dos 

estabelecimentos rurais são de proprietários masculinos, sendo que o maior 

número de propriedades pertence aos produtores na faixa etária dos 35 aos 

64 anos – isto para o ano de 2017, reforçando a masculinização no campo 

para o Paraná. Ademais, quando se aborda o nível de instrução desses 

proprietários, o número de estabelecimentos que recebe algum tipo de 

orientação técnica é menor do que os que não recebem. E quando se trata 

da escolaridade do produtor, 41,45% são caracterizados por possuírem até 

o antigo primário, seguido de 17,95% que possuem o ensino médio ou 2º 

grau, antigo ginasial, com 10,54%, e ensino fundamental ou 1º grau com 

10,40%, dentre os maiores destaques (CENSO AGROPECUÁRIO, 2017). 

4.3  AS ATIVIDADES NO MEIO RURAL 

A economia rural do Paraná desde a década de 70 está fundamentada 

principalmente no ciclo econômico de produção de grãos, cereais e carnes 

(SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/ 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL – SEAB/DERAL, 2020). 

Entretanto, conforme já mencionado, a configuração do rural no estado 

passa a ter um caráter diferenciado do habitual dos anos anteriores, 

consequentemente a renda familiar também. 

Devido à modernização e técnicas avançadas, a produção agrícola 

vem ocupando cada vez menos o tempo dos trabalhadores, assim ocorrendo 

um aumento das atividades não agrícolas, constituindo elemento que 

potencializa a pluriatividade do campo. Conforme visto anteriormente, a 

produção agropecuária paranaense está fortemente assentada na lavoura 

temporária e pecuária/criação de outros animais, mas com ascensão de 

estabelecimentos voltados, principalmente, para florestas nativas/plantadas 

e aquicultura (CUNHA; SHIKIDA; ROCHA JÚNIOR, 2002; IPARDES, 

2020b). 

Como aquicultura entende-se todo o cultivo de animal que tem como 

habitat indispensável a água, seja por toda a vida ou em parte dela. Dessa 

maneira, as ramificações dessa atividade são dadas pela: piscicultura 

(cultivo de peixes, tanto de corte como ornamental, de água doce ou 

salgada); carcinicultura (cultivo de crustáceos); malacocultura (cultivo de 

vieiras, ostras e mexilhões); ranicultura (cultivo de rãs); cultivos de tartaruga,
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tracajás, jacarés; e a algicultura (cultivo de algas) (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 2019). 

Siqueira (2018) explica que dentre as atividades da aquicultura a que 

tem maior destaque nacional é a de cultivo de peixes. No Brasil, em 2016, a 

produção chegou a um valor de R$ 3,2 bilhões, correspondendo a 70,9% de 

toda a cadeia da aquicultura do País, sendo a tilápia a espécie mais 

produzida. Somando-se a isso, o Paraná figura na segunda posição entre os 

cinco maiores estados brasileiros produtores de peixes, com uma 

participação de 15%, ficando atrás apenas de Rondônia (com 17,9%) e a 

frente de São Paulo (9,5%), Mato Grosso (8%) e Santa Catarina (6,8%). 

De acordo com o IBGE (2020a), assim como no Brasil, a espécie de 

peixe mais produzida em território paranaense é a tilápia. Entre 2015 e 2018, 

a produção dessa variedade teve um aumento de 82,71%, chegando a uma 

produção de aproximadamente 115 mil toneladas (em 2018). Medeiros 

(2019) ressalta que esses valores repercutem os investimentos e ótimo 

desempenho que a agroindústria paranaense possui. Ademais, o sistema de 

cooperativas contribui para esses dados, visto que a maneira de produção 

em viveiros auxilia e proporciona competitividade para os pequenos 

produtores. Além da tilápia, a carpa e pacu/patinga também se destacam, 

apresentando uma produção de aproximadamente 3 mil toneladas (carpa) e 

2 mil toneladas (pacu/patinga), em 2018. Assim, essas três espécies são as 

que mais geram contribuições na produção de piscicultura no estado. 

Horn, Shikida e Staduto (2009) já haviam apontado uma perspectiva 

favorável de produção de tilápia na Cooperativa Agroindustrial Consolata 

(Copacol) no Paraná, mediante controle da produção de matéria-prima por 

meio da integração vertical, ganhos de produtividade com o uso de 

modernas tecnologias, e associando este novo produto à marca da 

Cooperativa. Atualmente, conforme Copacol (2020, p. 1), “a piscicultura se 

tornou uma alternativa de renda e diversificação da propriedade rural para 

206 cooperados da sua região de atuação”, muitos dos quais pequenos 

produtores, sendo que a “Unidade Industrial de Peixe em Nova Aurora, 

abate uma média de 140 mil tilápias ao dia”. 

Em relação a produção das florestas plantadas, em 2018 o Brasil 

dispunha de 9,9 milhões de hectares destinados para esse cultivo, dos quais 

7,5 milhões de ha cultivados com eucalipto; 2 milhões de ha com pinus; e 

fffff
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368 mil ha com outras espécies. Paralelamente, o Paraná neste mesmo ano 

possuía a segunda maior área de florestas plantadas com 1,5 milhões de 

hectares (atrás somente de Minas Gerais com 2 milhões de hectares), em 

que 53,31% dessa área total era para o desenvolvimento de pinus; 45,14% 

para eucalipto e 1,41% para as outras espécies (IBGE, 2018; 2020b). 

A respeito dos principais produtos do estado em relação a silvicultura 

[“produtos provenientes da exploração de maciços florestais plantados” – 

IBGE (2020b, p. 1)], no período de 2015 a 2018, a produção de carvão 

vegetal mais que dobrou, passando de 29.121 toneladas para 59.549 

toneladas, e a resina apresentou crescimento de 69,73%. Já em relação ao 

extrativismo vegetal [“produtos obtidos através do processo de exploração 

dos recursos florestais nativos” – IBGE (2020b, p. 1)], a erva-mate ampliou 

a quantidade produzida de 295.341 toneladas em 2015 para 345.099 

toneladas em 2018, representando crescimento de 16,85%; e o pinhão 

atravessou momentos de crescimento e queda durante este período (2015-

2018), terminando o ano de 2018 produzindo 3.283 toneladas da semente 

(IBGE, 2020b). 

Embora os estabelecimentos referentes a pecuária e criação de outros 

animais tenham decrescido, ainda é o segundo em representatividade no 

estado. Em 2017, conforme o Censo Agropecuário (2017), o número total 

de animais no Paraná ultrapassou 353 milhões. Quando comparado com o 

Brasil, o Paraná garante o primeiro lugar em criação e abate de frangos e o 

segundo em maior produção de suínos e leite. Isso resulta em um grande 

volume de dejeto animal, que viabiliza a instalação de sistemas de biogás 

(FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ – FAEP, 

2018). Esse fato favoreceu e tornou o estado líder na produção dessa 

energia no Sul do País, sendo que no ano de 2019 gerou 16,4 milhões de 

“Normal por metro cúbico” (Nm³/ano), ultrapassando Santa Catarina que 

obteve 12,8 milhões Nm³/ano e Rio Grande do Sul com 3,3 milhões Nm³/ano 

(GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2020). 

Em termos do “Novo Rural” paranaense, vale destacar as atividades 

de turismo rural que vêm ganhando espaço.  O Paraná possui 14 regiões 

turísticas determinadas pelo programa de Regionalização Turística do 

Ministério do Turismo, sendo elas: Litoral do Paraná; Rotas do Pinhão; 

Campos Gerais; Norte Pioneiro; Norte do Paraná; Vale do Ivaí; 

ecoaventuras 
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Ecoaventuras Histórias e Sabores; Corredores das Águas; Entre Matas, 

Morros e Rios; Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu; Riquezas 

do Oeste; Lagos e Colinas; Terra dos Pinheirais e Vales do Iguaçu 

(SECRETARIA DO ESPORTE E DO TURISMO, 2020). E ainda conta com 

quase 2.500 agricultores certificados pelo Ministério da Agricultura com 

produção agroecológica (INSTITUTO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER, 2018). 

5. CONCLUSÕES 

Este trabalho buscou verificar algumas alternativas agrícolas e não 

agrícolas que o produtor está adotando, bem como as novas atividades 

pertencentes ao rural no contexto paranaense, tendo como base o estudo 

realizado por Grossi, Souza e Silva (2002). 

As mudanças nas relações sociais, ambientais e econômicas sempre 

trazem novos desafios, fazendo com que a discussão sobre o “Novo Rural” 

paranaense seja sempre um processo em formação. Entretanto, a visão 

retrocedente do rural apenas como agrícola não supre mais as atuais 

particularidades desse meio, visto que existem novos temas e discussões 

intrínsecos a essa denominação. 

O Paraná continua apresentando êxodo rural, uma vez que a 

população urbana cresce enquanto a rural diminui. De acordo com os dados 

apontados no estudo, a grande parcela destes migrantes rural-urbano é de 

jovens entre 10 e 39 anos, que saem do campo em busca de educação ou 

de mercado de trabalho. Outro fator relevante no estado é a maior 

participação masculina na área rural, demonstrando a masculinização do 

setor agropecuário, no qual este argumento é fortalecido ao destacar que a 

maioria dos estabelecimentos rurais pertencem aos proprietários homens.  

Quanto as novas atividades no campo, houve o crescimento de 

estabelecimentos de florestas nativas/plantadas e aquicultura. O Paraná, 

em 2018, possuía a segunda maior área de floresta plantada do Brasil, 

sendo cultivado pinus, eucalipto e outras espécies, aumentando, assim, a 

produção de carvão mineral e resina. No que se refere a aquicultura, o 

Estado é o segundo maior produtor nacional de peixes, tendo ênfase a 

criação de tilápias, contribuindo para a competitividade do pequeno produtor 

no mercado. 
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Já a geração de energia renovável ganhou destaque, uma vez que um 

dos itens que fundamenta a economia rural do Paraná é a produção de 

carnes. Ao comparar com o Brasil, o estado se destaca na criação e abate 

de frangos e suínos, fato que favorece a implantação de biogás, visto que a 

matéria-prima para essa atividade é o dejeto animal, desse modo auxilia o 

meio ambiente e proporciona crescimento de renda do produtor. Além disso, 

gradualmente, o turismo rural está sendo implantado em diversas regiões 

do estado, formando atualmente 14 áreas turísticas, incentivando a 

população a valorizar o campo, as tradições do espaço e o meio ambiente. 

Em suma, conforme tem sido discutido na academia, “o mundo rural é 

maior que o conceito do agropecuário”. Neste tocante, a transformação da 

paisagem do campo, a pluriatividade, a produção de energias sustentáveis 

e o turismo, são exemplos do potencial do “Novo Rural”, visto que a 

população residente desse meio busca se adaptar às novas condições do 

ambiente com o intuito de aumentar a sua renda, criando possibilidades de 

permanência no campo. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi investigar as relações entre as variações 
de renda e os movimentos migratórios no Estado do Paraná, no período 
entre 1991 e 2010. Para tanto, realizou-se levantamento de referencial 
bibliográfico referente ao tema e utilizou-se, também, de métodos 
exploratórios. Por fim, por meio do Modelo de Efeitos entre Grupos, 
verificou-se que variáveis selecionadas explicam no mínimo 87% das 
variações no Saldo Migratório Total do período. 

 
Palavras-chave: Migrações. Movimentos migratórios. Paraná. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Paraná apresentou importantes taxas de crescimento na área 

econômica nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, a produção industrial 

do estado foi a maior do Brasil, com uma taxa de crescimento de 6,9% até 

o mês de outubro (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2019). Sendo 

que no ano de 2017, a participação paranaense  no  Produto  Interno  Bruto 
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(PIB) do País foi de R$ 365,9 milhões (Valor Adicionado Bruto), 

representando 6,5% do total, sendo este o 5º maior PIB dentre todos os 

estados (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI, 2017). 

Quanto à estrutura demográfica, a população paranaense, estimada 

para 2019, foi de 11,4 milhões de habitantes, distribuídos em 399 

municípios, e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 foi de 

0,749, considerado médio. Neste mesmo ano a distribuição espacial da 

população paranaense apontava 85,33% da população em zonas urbanas e 

14,67% em zonas rurais (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA – IBGE Cidades, 2019). 

Tais características retratam um estado próspero e em crescimento. 

Por isso, faz-se importante compreender melhor as suas dinâmicas 

populacionais bem como de que maneira elas estão relacionadas às 

transformações econômicas ali ocorridas. Assim, o objetivo geral do 

presente artigo é investigar as relações entre as variações de renda e os 

movimentos migratórios no Paraná, em recorte temporal que vai de 1991 até 

2010. O artigo está dividido em cinco seções, incluída esta introdução. 

A segunda seção apresenta uma breve revisão de literatura sobre os 

movimentos migratórios, servindo como embasamento histórico para a 

compreensão da dinâmica deste tipo de movimento no estado, bem como 

uma abordagem sintética dos aspectos econômicos envolvidos no processo. 

A terceira trata da apresentação da metodologia utilizada, esclarecendo as 

principais fontes e métodos de processamento dos dados coletados, sendo 

que na quarta se realiza uma discussão sobre os resultados obtidos, e na 

quinta seção é apresentada a conclusão. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Segundo Brito (2018) os diversos tipos de fluxos de migrantes 

geralmente ocorrem em diferentes contextos históricos, por isso, não são 

passíveis de uma análise isolada que resulte em sua categorização. Deste 

modo, faz-se necessário o levantamento de conceitos de diversos autores 

quanto a tal tema, apresentado no decorrer da presente seção. 

Singer (1977) esclarece que, para que haja o deslocamento da 

população, é preciso que existam fatores de atração, como demanda por 

força de trabalho, e fatores de expulsão, como da produtividade agrícola e 
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fatores de estagnação. Além desses processos, a decisão do indivíduo em 

migrar também deve ser analisada, pois, afinal, deve existir interesse ou, 

então, necessidade de se deslocar. 

Já segundo Cunha (2003), os processos de urbanização e 

metropolização do Brasil estiveram associados a uma dinâmica de 

redistribuição espacial da população, em razão de migrações, sejam rural-

urbana ou de longa distância. Neste sentido, Rippel (2005) aponta que a 

abordagem geral dessas questões demonstra que a particularidade dos 

fluxos migratórios, assim como sua intensidade, características e direções, 

é definida pelas mudanças estruturais, tendo em vista que tais mudanças 

incidem no processo produtivo e refletem o movimento migratório à dinâmica 

expansionista do capitalismo e de suas transformações das relações 

produtivas. 

Pacheco e Patarra (1997) afirmam que em todas as sociedades 

urbano-industriais a decisão em migrar está atrelada à escolha racional entre 

os fatores negativos e positivos das áreas de destino e das áreas de origem 

dos fluxos migratórios. Ademais Singer (1977), sobre os mecanismos que 

configuram a redistribuição espacial que interferem no processo migratório, 

afirma: 

[...] as migrações internas (sem falar das internacionais, que poderiam, 
em boa parte, ser explicadas do mesmo modo) não parecem ser mais 
que um mero mecanismo de redistribuição espacial da população que 
se adapta, em última análise, ao rearranjo espacial das atividades 
econômicas. Os mecanismos de mercado que, no capitalismo, 
orientam os fluxos de investimentos às cidades e ao mesmo tempo 
criam os incentivos econômicos às migrações do campo à cidade, não 
fariam mais que exprimir a racionalidade macroeconômica do 
progresso técnico que constituiria a essência da industrialização 
(SINGER, 1977, p. 33). 

O autor argumenta ainda que as causas das migrações podem 

abranger tanto alterações na localização das atividades econômicas quanto 

diferenças espaciais no aumento da produção. Suas consequências podem 

ser heterogêneas para os diferentes segmentos da sociedade, o que indica 

uma seletividade no movimento migratório. Assim como existem fatores de 

atração de migrantes, para um local receber indivíduos, outro deve perder 

parte de sua população, os chamados migrantes, que são influenciados por 

fatores de expulsão populacional. O  autor  identifica  dois  tipos  de  fatores
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atuantes nas migrações: fatores de mudanças decorrentes da inserção de 

relações capitalistas no campo e os fatores de estagnação, relacionados 

com as limitações na disponibilidade de terra cultivável, seja por 

monopolização da posse por grandes proprietários, ou pela insuficiência 

física para novas áreas de plantio. 

A respeito do Paraná verificou-se que até a década de 1960 houve 

atração de população em razão da ocupação de novas terras para a 

agricultura e grande oferta de trabalho braçal. Isto porque, segundo 

Magalhães e Kleinke (2000), entre os anos de 1940 e 1970, as taxas de 

mortalidade do estado declinavam, enquanto as de fecundidade 

permaneciam em patamares altos e constantes, desta forma, o ritmo de 

expansão da população estadual ultrapassou a média nacional. Brito e 

Souza (2005) explicam que apenas nos anos 1980 a população rural 

brasileira foi ultrapassada pela urbana. Na década de 1970, a população 

urbana brasileira abrangia cerca de 50% dos 93 milhões de brasileiros 

(RIPPEL, 2018). 

A partir desse período, o crescimento observado passa por uma 

inversão e o Paraná começa a perder população. Guzmán e Magalhães 

(1984) verificaram que entre 1970 e 1980 a taxa de crescimento foi de 

apenas 1% ao ano, a menor de todo o País. Moura e Kleinke (1999, p. 7), 

ao observarem tais dinâmicas da região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná), observaram, no mesmo período, uma 

característica comum aos três estados, que é a “constituição de 

espacialidades de concentração e esvaziamento”. Ainda segundo os 

autores, no Paraná, entre os anos 1980 a 1991, 76,2% dos municípios 

apresentaram crescimento menor que 1% a.a. ou ainda, um decréscimo de 

população. Ou seja, observou-se um esvaziamento contínuo desde a 

década de 1970. 

Já na década de 1990 o Paraná apresentou uma nova dinâmica dos 

movimentos migratórios, com transformações espaciais mais rápidas e 

intensas, ligadas a uma modernização conservadora da agricultura 

(GRAZIANO DA SILVA, 2002). 

A relação entre fatores econômicos e os movimentos migratórios é 

estudada, entre outros, por Rippel (2005; 2018) bem como por Dota e 

Queiroz (2019), que salientam que períodos de crise, combinados às 

derermi 
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determinada dinâmica demográfica. No contexto brasileiro, os autores 

desigualdades regionais, podem influenciar de maneira importante uma 

observaram que, entre as primeiras metades das décadas de 2000 e de 

2010, houve um declínio no volume dos movimentos migratórios em todas 

as regiões, sendo que em muitas delas alterou-se o padrão de atração, 

circulação e expulsão. Se para os autores os cenários econômicos 

influenciam na dinâmica demográfica de determinada região, para Rippel 

(2005), o desenvolvimento25
 de uma região vincula-se à dinâmica da sua 

população no território. Assim, observa-se que os movimentos migratórios 

podem ser compreendidos como condicionantes e condicionados ao cenário 

de desenvolvimento. 

Destarte, cabe expor que em um contexto geral do cenário brasileiro, 

conforme Costa e Queiroz (2018), entre os anos de 2010 e 2015, as áreas 

rurais brasileiras foram as que mais atraíram migrantes nas regiões Norte e 

Nordeste, enquanto no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste, as áreas urbanas 

foram as mais visadas. 

Com relação ao Estado do Paraná, quanto à década de 1990 pode-se 

observar, conforme Cunha e Baeninger (2007), um Saldo Migratório Total 

de -39.690 habitantes. Estima-se, conforme o ritmo observado na década de 

2010, que as taxas de crescimento podem ser inferiores a 1% na década de 

2020. O que possibilitaria uma mudança desse cenário seria a reversão no 

processo migratório interestadual do Paraná, ou seja, que a entrada de 

população aumentasse expressivamente com relação aos números de saída 

(MAGALHÃES; CINTRA, 2012). 

Em estudo análogo ao presente artigo, sobre condicionantes 

econômicos das migrações no Paraná, Carvalho e Waquil (2002, p. 139), ao 

analisarem o período de 1970 a 1996, constataram que “as transformações 

pelas quais passou a economia paranaense atuariam expulsando população 

do campo e atraindo população para o meio urbano”. Os autores esclarecem 

que, no período analisado, ocorreram diferentes fases no processo: para a  

 

25 Entende-se por desenvolvimento um acontecimento amplo cujo principal resultante é a 
elevação dos níveis de qualidade de vida. Desta forma, são criticadas as teorias 
convencionais de desenvolvimento que culpam a inexistência ou escassez de recursos 
naturais, fontes geradoras de energia, recursos humanos treinados, capacidade 
administrativa, geração de novas tecnologias como sendo responsáveis pelo não 
desenvolvimento. É possível o crescimento econômico sem a existência de desenvolvimento, 
porém, a recíproca não é verdadeira (HIRSCHMANN, 1961). 
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década de 1970, verificaram-se migrações explicadas pela expulsão do rural 

acoplada à atração para o urbano. Já na década de 1980 não foi possível 

observar tal comportamento. Por fim, na década de 1990 é possível verificar 

a mesma relação observada nos anos de 1970, porém, em menor 

intensidade. 

Portanto, corrobora-se a necessidade de se investigar as relações 

entre as variações de renda e os movimentos migratórios no Paraná, em um 

recorte temporal que atualize o trabalho seminal de Carvalho e Waquil 

(2002). 

3. METODOLOGIA 

Para a realização do presente trabalho foi feito, inicialmente, um 

levantamento de referenciais teóricos e de literatura. Os principais temas 

abordados foram os fluxos migratórios e os fatores que os influenciaram. 

Para atingir o escopo deste estudo utilizou-se do método de pesquisa 

descritiva que, segundo Gil (2008), visa descrever as principais 

características de determinado fenômeno, bem como estabelecer relações 

entre as variáveis pesquisadas. 

Ainda quanto aos métodos de pesquisa, os dados foram trabalhados 

de forma exploratória, e o tipo de pesquisa utilizado tem o objetivo detectar 

familiaridades com o problema, construindo hipóteses ou tornando-o mais 

explícito, estabelecendo possíveis alterações na demanda migratória 

relacionada com dois tipos de variáveis: as de atração e as de repulsão (GIL, 

2008). A análise, baseada no trabalho de Carvalho e Waquil (2002), foi 

realizada por meio de diversos modelos de Dados em Painel (Efeitos Fixos 

com e sem Variáveis Dummies, Efeitos Aleatórios etc.). O modelo que 

melhor se ajustou foi o Modelo de Efeitos entre Grupos. 

Em linhas gerais, o Modelo de Efeitos entre Grupos, também 

denominado, Regressão de Média de Grupo, utiliza as médias dos grupos 

das variáveis dependente e independentes. 

Detalhes deste modelo podem ser encontrados em Park (2009). 

Especificamente do caso deste estudo, há dois períodos e há 39 

observações em cada período, totalizando 78 observações e três variáveis 

independentes. Sendo assim, são calculados os respectivos valores médios, 

levando-se em consideração os dois períodos, tanto para a variável 

dependente, quanto para cada variável independente. Este procedimento 
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redus 

reduz pela metade o número de observações do modelo. 

3.1 APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Utilizou-se para as análises propostas os valores médios de: Saldo 

migratório Total (SMT); Variação do Número de Tratores (TRA); Variação do 

Número de Produtores (PRO); e a diferença de renda entre o início e o final 

do período censitário (REN). 

O Saldo Migratório Total (SMT) foi utilizado como indicativo das 

migrações, trata-se do ganho líquido de população de uma região, podendo 

apresentar tanto resultados positivos quanto negativos. Para realizar esse 

cálculo são necessários os resultados dos Censos Demográficos, sendo 

assim, como o intuito do presente artigo é apresentar dados mais recentes 

possíveis, a pesquisa foi dividida em dois períodos: de 1991 a 2000 e de 

2000 a 2010. Primeiramente, ao número de habitantes vivos no início do 

período censitário, foi somada a diferença anual entre o número de nascidos 

vivos por local de residência da mãe e o número de óbitos por local de 

residência do falecido, obtendo-se o crescimento vegetativo da população 

no período. Em seguida, para dimensionar o Saldo Migratório Total, foi 

calculada a diferença entre a população observada e a população estimada 

no final dos períodos censitários abordados (2000 e 2010). 

Para os Saldos Migratórios Urbanos (SMU) foi multiplicada a 

população total esperada no final do período pela porcentagem da 

população urbana observada no início do período, esse valor foi subtraído 

da população urbana observada no final do período. Da mesma forma, os 

Saldos Migratórios Rurais (SMR) foram obtidos por meio da multiplicação da 

população total esperada no final do período pela porcentagem da 

população rural observada no início do período, esse valor foi subtraído da 

população rural observada no final do período. 

A Variação do Número de Tratores (TRA) e Variação do Número de 

Produtores (PRO) foram utilizadas como proxy do fator de expulsão, 

assinalando que a exploração da terra por um menor número de produtores 

é resultado da adoção de culturas que não necessitam de um grande 

número de trabalho humano no processo. Ambos foram obtidos a partir dos 

dados dos Censos Agropecuários de 1985, 1996, 2006 e 2017 tendo como 

períodos de 1985 a 1996; 1996 a 2006, e de 2006 a 2017. Como os Censos
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Agropecuários não foram realizados em 1991, 2000, 2005 e 2015 (IBGE, 

2020), calculou-se a taxa geométrica de crescimento para cada período a 

fim de encontrar os valores do número de tratores e produtores para 1991, 

2000 e 2010, respectivamente. 

Já o fator de atração foi observado a partir da diferença de renda entre 

o final e o início do período censitário (REN), que foi calculado a partir do 

Valor Adicionado Fiscal por município. A adoção dessa variável implica 

compreender que os municípios ou regiões com maior crescimento são mais 

atrativos para os migrantes. Cunha (2011) afirma que o crescimento 

econômico experimentado pelas regiões metropolitanas, por exemplo, deve-

se ao crescimento da sua atratividade. 

Como proxy para renda, foram utilizados os valores adicionados fiscais 

dos municípios, agrupados por suas microrregiões. Os valores foram 

convertidos para reais de 2010 por meio da Calculadora do Cidadão 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, 2020), elaborado a partir do 

Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M Fundação Getúlio Vargas). 

Os dados foram agrupados por microrregiões, de modo a reduzir 

discrepâncias dos Saldos Migratórios Municipais geradas pelos movimentos 

migratórios pendulares urbanos e rurais. Os municípios criados a partir de 

1990, que não foram mensurados pelo Censo Demográfico de 1991, foram 

unidos aos municípios de origem. As regiões foram delimitadas conforme as 

39 microrregiões geográficas paranaenses. 

3.2 DADOS E FONTES 

As variáveis PRO e TRA foram obtidas a partir dos Censos 

Agropecuários de 1985, 1996, 2006 e 2017 disponíveis na base de dados 

do IBGE. 

Para composição da variável SMT, foram coletados os dados 

referentes a: população censitária, extraída dos Censos Demográficos de 

1991, 2000 e 2010; Nascidos vivos por local de residência da mãe e óbitos 

por local de residência do falecido, extraídos da Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA/Ministério da Saúde/Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde – MS/DATASUS dados de óbitos a partir de 1996 

e de nascidos vivos a partir de 1994) para os anos de 1996 a 2010, 

disponíveis na base de dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento  
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Econômico e Social (IPARDES, 2020). Não foram encontradas bases de 

dados de óbitos de 1991 a 1995, por isso esses números foram estimados 

por meio da média do período de 1996 a 2000 do crescimento vegetativo, 

da qual se subtraiu o número de nascimentos. Já o número de nascimentos, 

que não possui dados de 1991 a 1993, foram estimados por meio da média 

do período de 1994 a 2000 do crescimento vegetativo. 

A genealogia dos municípios paranaenses foi coletada junto à 

Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (2020). Já para a 

composição da variável REN, o Valor Adicionado Fiscal foi coletado da 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), disponibilizado em banco de 

dados do IPARDES (os valores foram atualizados para reais, de julho 2010, 

por meio do índice IFDM-FGV). 

3.3 O MODELO 

O modelo utilizado no trabalho seminal de Carvalho e Waquil (2002) 

teve como base um modelo de regressão múltipla, no entanto, para o 

presente estudo, utilizou-se o Modelo de Efeitos entre Grupos, mantendo as 

variáveis de Carvalho e Waquil (2002). Neste caso, estimou-se a seguinte 

regressão: 

 

𝑦𝑖∎̅̅ ̅̅ = 𝛼 +  𝑥𝑖∎̅̅ ̅̅ + 𝜀𝑖 
 

Em que: 

𝑦𝑖∎ corresponde a média dos grupos da variável dependente (SMT); 

 𝛼 é uma constante; 
  𝑥𝑖∎̅̅ ̅̅  representa a média do grupo para cada variável independente 
(PRO; REN; TRA); 

𝜀𝑖 é o termo de erro do modelo. 

Para a estimação das equações, realização dos testes utilizou-se o 

software GRETL. 

4. RESULTADOS 

Como já exposto por diversos autores, o êxodo rural paranaense foi 

um importante fator de escoamento do campo, mas, com o passar dos anos, 

esses movimentos foram perdendo ritmo, conforme exposto na Tabela 1. De 
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1991 até 2010, a porcentagem da população rural paranaense continuou 

perdendo importância para a urbana, porém, conforme se pode observar, os 

fluxos se arrefeceram. Com efeito, de 1991 para 2000 a participação da 

população rural diminuiu cerca de 8,1%, enquanto de 2000 para 2010 essa 

porcentagem diminuiu apenas 3,92%, ou seja, uma redução de mais da 

metade do fluxo do êxodo rural. 

Tabela 1 – Dinâmica populacional do Estado do Paraná (1991, 2000 e 2010) 

Paraná 1991 2000 2010 

População Total 8.448.713 9.563.458 10.444.526 

População rural (%) 26,64% 18,59% 14,67% 

População urbana (%) 73,36% 81,41% 85,33% 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010). Elaborado pelos autores. 

Ainda conforme a Tabela 1, pode-se perceber que a população do 

Paraná teve um incremento de cerca de 23,62% em sua população total em 

19 anos, mesmo apresentando Saldos Migratórios Totais negativos (Tabela 

2), o que indica que o estado consegue reter parte do seu crescimento 

vegetativo, como também pode ser alvo de imigrações originárias de outros 

estados ou países. 

Tabela 2 – Saldos Migratórios Urbanos (SMU), Saldos Migratórios Rurais 
(SMR) e Saldos Migratórios Totais (SMT) para os períodos 1991-2000 e 
2000-2010 

Paraná 1991-2000 2000-2010 

SMT -83.918 -77.042 

SMR -770.040 -417.879 

SMU 686.122 340.837 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010), IPARDES, nascidos vivos 
por local de residência da mãe e óbitos por local de residência do falecido (diversos 
anos). Elaborado pelos autores. 

 

Na estimação do Modelo de Efeitos entre Grupos com as médias das 

variáveis, notou-se forte aderência ao modelo, haja vista que a regressão 

apresentou um R² de 0,89 (Tabela 3) e que os sinais dos coeficientes para 

as variáveis, exceto TRA, estão condizentes com os resultados esperados. 

O teste F confirma que o modelo como um todo tem resultados robustos, 

pois a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, qual seja, rejeitar a hipótese  
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nula conjunta de que todos os coeficientes estimados, exceto a constante, 

são nulos, está abaixo do nível de significância de 1%, logo, rejeita-se a 

hipótese nula de que todos os parâmetros estimados são nulos. 

Tabela 3 – Resultados da regressão dos Saldos Migratórios Totais entre o 

período 1991 a 2000 e do período 2000 a 2010 

Variável Coeficiente Desvio padrão Teste-t p-valor 

α −5890.74 3047.70 −1.933 0.0614 

TRA −9.72249 5.11408 −1.901 0.0655¹⁰ 

PRO 7.23011 1.79982 4.017 0.0003¹ 

REN 1.21962e-05 7.71766e-07 15.80 <0.0001¹ 

R-squared 0.890561 Adjusted R-squared   0.881181 

F (3,35) 94.93799 P-value (F) 7.00e-17 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários (1985, 1996, 2006 e 2017), SESA/ 
MS/DATASUS (1994 a 2010); IPARDES, Valor Adicionado Fiscal dos Municípios do 
Paraná, nascidos vivos por local de residência da mãe e óbitos por local de 
residência do falecido (diversos anos). Elaborado pelos autores. Nota: (¹) 
significativo a 1%; (⁵) significativo a 5%; (¹⁰) significativo a 10%; (ⁿ) não significativo. 
 

A variável REN foi a mais significativa para o modelo, afinal apresenta 

o maior valor para o teste-t de student em módulo, com significância mínima 

de 1%, e o resultado condiz com o estimado, municípios com maior renda 

são atrativos para migrantes. Enquanto a variável PRO mostrou o maior 

coeficiente com uma significância de 1%, as duas variáveis apresentam-se 

como importantes fatores da migração interna entre campo e cidade nos 

municípios paranaenses. 

Todos os parâmetros estimados foram estatisticamente significativos 

a 1% para as variáveis PRO e REN e a 10% para a constante e TRA. No 

entanto, o sinal da variável TRA está contrário ao que era esperado. Sendo 

assim, o modelo foi novamente estimado, porém, desta vez, sem a variável 

TRA (Tabela 4). A partir do teste F, o modelo apresenta resultados robustos, 

afinal a probabilidade de se cometer o Erro Tipo I, está abaixo do nível de 

significância de 1%, sendo assim, rejeita-se a hipótese nula de que todos os 

parâmetros estimados são nulos. 
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Tabela 4 – Resultados da regressão dos Saldos Migratórios Totais entre o 
período 1991 a 2000 e do período 2000 a 2010 sem a variável TRA 

Variável Coeficiente Desvio padrão Teste-t p-valor 

α −8827.36 2720.98 −3.244 0.0025 

PRO 6.03050 1.74572 3.454 0.0014¹ 

REN 1.19225e-05 7.85260e-07 15.18 <0.0001¹ 

R-squared 0.879260 Adjusted R-squared 0.872552 

F (2,36) 131.0810 P-value (F)  2.97e-17 

Fonte: IBGE, Censos Agropecuários (1985, 1996, 2006 e 2017); IPARDES, Valor 
Adicionado Fiscal dos Municípios do Paraná, nascidos vivos por local de residência 
da mãe e óbitos por local de residência do falecido (diversos anos). Elaboração dos 
Autores. Nota: (¹) significativo a 1%; (⁵) significativo a 5%; (¹⁰) significativo a 10%; (ⁿ) 
Não significativo. 

Conforme exposto na Tabela 4, após removida a variável TRA, os 

coeficientes associados as variáveis se mostram estatisticamente 

significativos a 1%, e com resultado de R² de 0,87. Isto significa que cerca 

de 87,92% das variações das médias do SMT são explicadas pelas variáveis 

selecionadas. Neste caso, os sinais de ambos os coeficientes estão 

condizentes com o esperado, e novamente a variável REN mostrou-se com 

maior resultado para o teste-t de student, sendo assim, a variável que melhor 

explicou o saldo imigratório. 

5. CONCLUSÕES 

Concluiu-se que no período entre 1991 e 2010 o Paraná aumentou sua 

população em cerca de 2 milhões de habitantes, no mesmo período 

apresentou um Saldo Migratório Total negativo de cerca de 161 mil 

habitantes. Ou seja, considerando o estudo feito por Carvalho e Waquil 

(2002), cuja análise foi de 1970 a 1996, observou-se que, ao contrário do 

encontrado pelos autores, o modelo do presente artigo adequou-se a todos 

os períodos estudados. 

Desta forma, o objetivo proposto foi atingido, verificando-se que as 

relações de atração e expulsão foram explicadas por meio das médias de: 

Variação do Saldo Migratório Total (SMT); Variação do Número de 

Produtores (PRO); e a diferença de renda entre o início e o final do período 

censitário (REN). O modelo explicitou que no mínimo 87,92% das variações 

no Saldo Migratório Total são explicadas pelas demais variáveis. Cabe 
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ressaltar que a Variação do Número de Tratores (TRA), contrariando os 

resultados mostrados em tantos outros trabalhos, não se mostrou 

estatisticamente significante para o modelo, e ainda apresentou sinal 

diverso do esperado. 

O notável arrefecimento nos fluxos migratórios para os períodos 

recentes ocorreu devido ao grande escoamento do campo em décadas 

passadas, resultado do êxodo rural, principalmente nos anos 1970. Afinal, 

muitos familiares daqueles que ainda se mantêm no campo já haviam se 

deslocado para as cidades. 

Como proposição para trabalhos futuros, acredita-se que, com o 

resultado do Censo Demográfico de 2020 previsto, será possível aplicar o 

mesmo modelo, agregando resultados para esta temática importante não só 

para a dinâmica populacional como econômica do Paraná. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi revisar a literatura sobre o papel da mulher na 
agricultura, analisando a inserção da Lar Cooperativa Agroindustrial no 
contexto dos comitês educativos e do Programa de Desenvolvimento da 
Liderança Feminina da Cooperativa. Observou-se, de modo geral, que as 
mulheres participantes das atividades promovidas pelo Programa de 
Desenvolvimento da Liderança Feminina apresentaram um nível de 
empoderamento superior ao das não participantes. O que, de certo modo, 
pode ser um indicativo de que a intenção da Cooperativa em inserir a mulher 
agricultora no espaço público, por meio dos treinamentos, cursos e 
palestras, tenha contribuído para a criação de um ambiente social de 
inclusão feminina no processo de tomada de decisões relativas às atividades 
agrícolas. A partir desta revisão foi possível perceber que trabalhos 
realizados em âmbito regional revelam a importância dos aspectos 
econômicos, sociais, culturais e das instituições (sejam cooperativas, 
empresas privadas ou órgão públicos) para a análise das relações entre os 
gêneros. Nesse sentido, sugere-se que mais estudos sejam feitos 
abordando questões regionais/locais a fim de complementar o debate 
acerca da participação feminina na agricultura. 
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1. INTRODUÇÃO 

As mulheres desempenham importante papel na agricultura em todo o 

mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, onde 43% da força 

de trabalho agrícola é feminina (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION – FAO, 2018). 

No Brasil, por sua vez, a participação das mulheres nas atividades 

agropecuárias apresentou queda no período recente, passando de 24,5% 

em 2004 para 19,6% em 2015. Dentre as atividades que compõem a 

agropecuária, notou-se que a maior demanda pela mão de obra feminina em 

2015 se concentrou mais intensamente na hortifruticultura (18,8%), na 

avicultura (12,2%), na produção de grãos (10,6%) e na bovinocultura (9,7%), 

principalmente aquela destinada à produção de leite, atividades 

tradicionalmente reconhecidas por exigirem menor força física (CENTRO DE 

ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA – CEPEA, 2018). 

Esse comportamento no mercado de trabalho agrícola está 

diretamente relacionado à lógica de divisão sexual do trabalho seguida por 

grande parte dos domicílios rurais, que tem como modelo de estrutura 

familiar, predominantemente, a figura do homem como responsável pela 

chefia da família, e da mulher como responsável pelos afazeres domésticos. 

Mesmo que ela participe das tarefas produtivas, a sua atuação é geralmente 

vista como a de ajudante, enquanto o planejamento e a administração das 

atividades agropecuárias ficam ao encargo do homem. Essa configuração, 

além de contribuir para que o arquétipo social do masculino e do feminino 

continue a ser reproduzido, dificulta a construção de práticas sociais que 

aumentem a participação das mulheres na tomada de decisões e o seu 

poder de barganha intrafamiliar (STADUTO; NASCIMENTO; SOUZA, 2013). 

Entretanto, nos últimos anos, a atuação feminina, particularmente no 

âmbito produtivo e social, tem merecido importância em meio ao debate 

sobre o desenvolvimento rural, tanto nos estudos empíricos como na 

construção e implantação de políticas públicas, é o que salientam Staduto, 

Nascimento e Souza (2013). Neste sentido, a análise da participação de 

mulheres e homens nas decisões agrícolas agrega elementos à discussão, 

ainda mais quando se considera o contexto regional, visto que o processo 

de formação social e econômico delineia a relação entre os gêneros. No 

caso 
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caso do Oeste paranaense, sede da Lar Cooperativa Agroindustrial, foco do 

presente estudo, o movimento migratório, intensificado a partir da década de 

1950, foi o principal responsável pela colonização e inserção das 

características socioeconômicas que moldaram a região (RIPPEL, 2005). Os 

migrantes descendentes ítalo-germânicos, oriundos do Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina, trouxeram consigo a experiência da agricultura familiar e 

uma cultura fortemente arraigada na diferenciação dos sexos no trabalho da 

lavoura. 

Atualmente a região é uma das principais produtoras de grãos e 

proteína animal do Paraná, principalmente a carne de frango, que representa 

70% dos produtos exportados pelo estado (AVESUI AMÉRICA LATINA, 

2019). 

Neste cenário, destaca-se a posição da Lar Cooperativa 

Agroindustrial. Fundada em 1964, a Lar é uma das instituições propulsoras 

do crescimento do Oeste paranaense, sendo que em 2018 faturou R$ 6,4 

bilhões, empregou mais de 13 mil funcionários e contou com um quadro de 

10.887 associados. Entre as atribuições da Cooperativa, incluem-se a 

difusão de tecnologia, a assistência técnica, a agregação de valor aos 

produtos, além da promoção de atividades de capacitação para associados 

e familiares. Dentre os treinamentos realizados pela Lar ressaltam-se 

aqueles direcionados às mulheres, que muitas vezes não são associadas e 

participam por meio da associação dos cônjuges (LAR COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, 2020). 

Entendendo a importância de se pesquisar sobre esse assunto, a 

presente pesquisa buscou agregar os interesses acadêmicos, fomentados 

pela parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE) e a University of Illinois at Urbana-Champaign,30 aos interesses 

da Lar em saber sobre a participação feminina nas decisões agrícolas. Ao 

compreender o papel cada vez maior da mulher no cenário econômico da 

agricultura regional e investir em capacitações e treinamentos direcionados  

 

30 Este Convênio está no seu 4º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação entre a 
Universidade de Illinois e a UNIOESTE. O 1º Termo Aditivo, realizado em 2017, contemplou 
“Uma análise de perdas pós-colheita no Estado do Paraná (Brasil)”, que resultou na 
dissertação de Romani (2018), culminando também com a publicação deste trabalho em 
formato de artigos – Romani et al. (2018) e Romani et al. 2019 -, respectivamente, em 
congresso da área e revista científica. 
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às mulheres, a Cooperativa chama atenção para a questão do 

empoderamento feminino. Neste sentido, o objetivo deste estudo é revisar a 

literatura sobre o papel da mulher na agricultura, analisando a inserção da 

Lar Cooperativa Agroindustrial no contexto dos comitês educativos e do 

Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina da Cooperativa. 

Isto posto, este trabalho está estruturado em quatro seções, incluída 

esta introdução (1). Na segunda seção (2) é apresentada uma revisão da 

literatura que contempla inicialmente uma discussão do conceito de 

empoderamento, ressalta o debate sobre o papel da mulher na agricultura e 

sua influência no desenvolvimento socioeconômico, aborda ainda estudos 

empíricos que tratam da participação feminina na agricultura. Na terceira 

seção (3) é retratada a inserção da Lar Cooperativa Agroindustrial no 

contexto socioeconômico da região Oeste do Paraná, e apresenta os 

comitês educativos e o Programa de Desenvolvimento da Liderança 

Feminina da Cooperativa. Na quarta seção (4) encontra-se a conclusão 

deste artigo. 

2. EMPODERAMENTO: CONCEITO E DISCUSSÕES 

O termo empoderamento, tradução do inglês empowerment, possui 

diversos conceitos refletindo a multiplicidade de experiências e pontos de 

vista de diferentes sociedades. A maioria das definições se concentra em 

questões de ganho de poder e controle sobre decisões e recursos que 

determinam a qualidade de vida de uma pessoa (JACKSON, 1996; 

MALENA, 2003; MALENA; HEINRICH, 2005). 

As diversas concepções sobre o empoderamento, de acordo com 

Rowlands (1995), envolvem a amplitude das habilidades e potencial dos 

indivíduos. Tendo em vista que estas habilidades são, em grande medida, 

construídas socialmente, o processo de empoderamento consiste em 

desfazer as construções sociais negativas, de modo que as pessoas 

afetadas vejam a si mesmas como capacitadas com direito de agir e exercer 

influência. 

Em linhas gerais, o conceito de empoderamento é atribuído, por um 

número cada vez maior de autores, como um aumento de poder. A 

capacidade de fazer escolhas, adquirida por meio do acesso ao poder, 

permite efetuar mudanças reais nos mais diversos contextos 

sociemdioemdcod 
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socioeconômicos no qual o indivíduo está inserido (BARTLETT, 2004; 

UPHOFF, 2005; IBRAHIM; ALKIRE, 2007). 

Embora a compreensão dos termos poder e empoderamento tenha 

surgido a partir de diferentes movimentos políticos e sociais, Oxaal e Baden 

(1997) explicam que foi o movimento feminista que enfatizou a organização 

coletiva por meio do ‘power with’ (poder com), passando a influenciar o 

desenvolvimento do ‘power within’ (poder de dentro), ideia que permite à 

mulher adquirir poder, autoconfiança, autonomia e assertividade. De acordo 

com os autores, o empoderamento feminino consiste no processo pelo qual 

as mulheres, de forma autônoma, analisam, conhecem e expressam suas 

necessidades, sofrendo interferência mínima de outros atores sociais em 

suas decisões. 

Uma definição de ampla aceitação no meio acadêmico é atribuída a 

Kabeer (1999). A autora define empoderamento como a expansão da 

capacidade das pessoas em tomar decisões estratégicas de vida, 

especialmente em contextos em que a possibilidade de escolha lhes foi 

negada anteriormente. Kabeer (1999) estabelece três dimensões que 

englobam o processo de empoderamento: (1) acesso a recursos 

(econômicos, materiais, humanos e sociais); (2) agência (autonomia no 

processo de tomada de decisão e negociação), e (3) conquistas (realização, 

bem-estar e melhores níveis educacionais). 

O conceito de Kabeer (1999) foi empregado como referência em 

Malhotra, Schuler e Boender (2002) por apresentar dois elementos que 

possibilitam distinguir o conceito geral de ‘poder’, exercido por indivíduos ou 

grupos dominantes, do conceito de ‘empoderamento’. O primeiro elemento 

diz respeito ao processo de mudança de uma condição de 

desempoderamento. O segundo se dá por meio da agência e escolha 

humana, visto que o empoderamento implica em escolhas feitas a partir de 

alternativas que ofereçam os menores custos punitivos. 

Para Bartlett (2004, p. 59), a definição de empoderamento sobrepõe o 

conceito de desenvolvimento humano, entendido como “um processo que 

amplia as escolhas dos indivíduos”. A principal distinção entre esses 

processos reside no fato de que o desenvolvimento humano possibilita a 

ampliação das opções de escolha, já o empoderamento consiste na 

aquisição da capacidade de cada pessoa em assumir o controle e 

prosdidosiid 
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propriedade de sua vida, mas para isso, destaca o autor, é necessário 

oportunizar a escolha. 

Malhotra e Schuler (2005) reconhecem que embora o conceito de 

empoderamento se aplique tanto às mulheres quanto a outros grupos 

socialmente desfavorecidos (tais como pobres e minorias étnicas), o 

empoderamento feminino compreende elementos adicionais específicos. 

Primeiramente, de acordo com as autoras, as mulheres são uma categoria 

transversal que se sobrepõe aos grupos sociais igualmente sem poder; isso 

porque, de acordo com Kabeer (2012), a maioria das pessoas pobres no 

mundo, além de pertencer a uma minoria étnica, são mulheres e, em grande 

parte, submetidas ao controle dos homens. Em segundo lugar, Malhotra e 

Schuler (2005) citam as relações familiares como as principais responsáveis 

pela incapacidade e desempoderamento feminino, de modo que os esforços 

para empoderar as mulheres têm implicações amplas e devem partir do 

agregado familiar. Por último, o empoderamento exige uma transformação 

sistêmica, abrangendo especialmente instituições que apoiam modelos 

patriarcais. 

Cabe salientar também que o empoderamento não é um estado final, 

mas um processo dinâmico e contínuo. Para além disso, o empoderamento 

é inerente a um processo pessoal e, portanto, não pode ser criado por outra 

pessoa, embora condições que favoreçam o empoderamento possam sim 

ser construídas (WRIGHT; ANNES, 2016). 

Apesar de estar na agenda política de muitos países, incentivados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o empoderamento feminino ainda 

é um fenômeno que carece compreensão da sociedade. Isto ocorre, 

mormente, porque a desigualdade entre homens e mulheres assume a 

forma de desigualdade econômica. A dificuldade de acesso a recursos e a 

participação reduzida das mulheres na tomada de decisões afetam mulheres 

urbanas e, com maior evidência, as mulheres rurais (ALKIRE et al. 2013). 

Daí a necessidade de estudos que esclareçam o papel do empoderamento 

das mulheres na redução de muitos problemas socioeconômicos e sua 

contribuição para o desenvolvimento seja de um país, uma determinada 

região, cidade ou uma comunidade específica. 

 

 

 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
124 

 

 

2.1 A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA AGRICULTURA 

Com relação às pesquisas realizadas no Brasil sobre a participação 

das mulheres na agricultura, Andersson, Caldas e Grisa (2017) analisaram 

a percepção de mulheres sobre o seu papel na agroecologia nos municípios 

de Arroio do Padre e São Lourenço do Sul (RS). Parte expressiva dos 

resultados revelaram que o papel das mulheres rurais na gestão das 

propriedades, independentemente do sistema produtivo empregado 

(convencional ou agroecológico), é praticamente o mesmo. Às mulheres são 

conferidas excessivas atividades, tanto produtivas como reprodutivas, além 

de assumirem um status de ajudante do marido. Quando estes trabalham 

fora, as mulheres passam a gerenciar a lavoura e a comercialização da 

produção, bem como as atividades da casa. No entanto, quando a família 

possui um chefe masculino (na pessoa do esposo, irmão, sogro, avô, filho 

ou genro), são eles que assumem as decisões do espaço público. Nestes 

casos, ainda que a atuação da mulher seja intensa, elas assumem um posto 

de auxiliar. 

A sobrecarga de atividades ou a dupla/tripla jornada de trabalho 

encarada pelas mulheres, observada por Andersson, Caldas e Grisa (2017), 

já havia sido percebida em outros trabalhos, como o de Silva e Schneider 

(2015), que analisaram a questão de gênero e a pluriatividade na agricultura 

familiar nos municípios de Veranópolis e Salvador das Missões (RS), e por 

Andrade e Wadi (2015), que estudaram se as atividades de produção e 

comercialização, realizadas por meio da feira do produtor do município de 

Toledo (PR), implicavam em algum tipo de empoderamento às mulheres 

participantes. Considerando o conjunto das mulheres entrevistadas, todas 

demonstraram sentir-se empoderadas com o seu trabalho, mesmo que isso 

tenha significado, para muitas delas, uma jornada de trabalho maior. 

Em relação ao acesso ao crédito às mulheres, Spanevello, Matte e 

Boscardin (2016), analisaram o financiamento por meio do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e os possíveis 

efeitos na geração de mudanças no gerenciamento das propriedades 

agrícolas no Rio Grande do Sul, Brasil. Os resultados observados 

evidenciaram que as mulheres têm pouca experiência em relação ao acesso 

ao crédito. A principal razão para isso é o maior controle dos homens tanto 

em aspectos financeiros e de investimentos como de produção e geração 
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de renda, visto que a gestão e administração da propriedade é, em geral, 

realizada por homens, mesmo nos casos em que a mulher foi a tomadora 

de crédito. 

Oliveira et al. (2018) buscaram analisar o nível de empoderamento das 

mulheres associadas a duas cooperativas de assentamento rural na região 

noroeste do Paraná. Os dados foram obtidos por meio de aplicação de 

questionários a 17 mulheres e a análise foi feita por meio do Índice de 

Empoderamento e Desenvolvimento de Gênero (IEDG). Foi observado um 

empoderamento considerado moderado, as dimensões que tiveram maior 

influência para esse resultado foram o uso do tempo, a fecundidade, as 

condições habitacionais e o acesso à saúde. A dimensão participação das 

mulheres na tomada de decisão na comunidade e valorização de suas 

opiniões teve um resultado considerado pelos autores como ótimo, pois isto 

reforça os efeitos da ação coletiva não apenas no âmbito econômico, mas 

social, político e psicológico. 

Ainda sobre a tomada de crédito, Spanevello (2019) pesquisou as 

mudanças sociais resultantes da inclusão de jovens mulheres no acesso aos 

benefícios da política de crédito rural. Os aspectos analisados foram a 

autonomia da organização e gestão da produção e a sucessão hereditária 

da propriedade. As entrevistas realizadas pela autora, também no Rio 

Grande do Sul, Brasil, permitiram perceber, sob diferentes perspectivas 

sucessórias, que jovens mulheres rurais com autonomia para desenvolver 

atividades produtivas, com acesso ao crédito e poder de decisão sobre a 

gestão deste recurso e sobre a renda gerada pelo próprio trabalho, têm 

maior propensão a suceder na agricultura familiar. A política de crédito 

contribui para fortalecer a sucessão familiar feminina, contudo, a autora 

ressalta que este processo depende de mudanças nas relações familiares, 

de modo que a capacitação e o poder de escolha sejam oportunizados a 

estas jovens. 

Kischener, Kiyota e Perondi (2015), especificamente sobre sucessão 

geracional, realizaram um estudo de abordagem qualitativa, comparando 

duas comunidades rurais (Secção Progresso, localizada entre os municípios 

de Francisco Beltrão e Itapejara d’Oeste e Barra do Santana, localizada no 

município de Verê). Como resultado, a renda, a convivência na comunidade 

rural e a inclusão de projetos dos filhos nas estratégias de reprodução social  
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familiar, foram os fatores que favorecem a permanência dos jovens no meio 

rural. 

Zimmermann, Garcias e Basso (2019) analisaram a participação e 

empoderamento das mulheres em espaços cooperativos, por meio da 

aplicação de um questionário a 173 mulheres em evento realizado no 

município de Medianeira, localizado no Oeste do Paraná. Os autores 

verificaram que a percepção das mulheres sobre a sua participação na 

cooperativa é mais evidente quando estas estão diretamente envolvidas na 

produção ou serviço negociado pela família com a cooperativa. Os autores 

observaram que a maioria delas tem ligação com a cooperativa por meio do 

cônjuge, constataram ainda a necessidade de cursos e treinamentos sobre 

gestão direcionados às mulheres, de modo a promover o empoderamento 

feminino. 

3.  A INSERÇÃO DA LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NO 

CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO OESTE DO PARANÁ 

A formação socioeconômica do Oeste paranaense é resultado de 

movimentos migratórios oriundos da Argentina, do Paraguai e, 

principalmente, do Sul do Brasil. A migração mais intensa foi proveniente do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incentivada pelo governo do Paraná e 

por companhias colonizadoras a partir da segunda metade da década de 

1940. O contingente populacional recebido consistiu, principalmente, de 

descendentes de alemães e italianos que se estabeleceram em 

comunidades organizadas, predominantemente, em pequenas 

propriedades rurais (PIACENTI; FERRERA DE LIMA; PIFFER, 2001; 

RIPPEL, 2005). 

As relações de produção estabelecidas pelas famílias e comunidades 

no Oeste do Paraná foram orientadas no sentido de converter os recursos 

disponíveis em meios de subsistência e destinar o excedente para o 

mercado. Este sistema produtivo, que se valeu do dinamismo econômico 

experimentado pelo Brasil, decorrente em grande medida do processo de 

industrialização iniciado na década de 1950, contribuiu para introduzir a 

região no processo de desenvolvimento nacional (PIACENTI; FERRERA DE 

LIMA; PIFFER, 2001; RIPPEL, 1995, 2005). 

Ademais, o esgotamento das atividades extrativistas, realizadas ao 

longo das décadas de 1940 e 1950 na primeira etapa da colonização, e o 
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limite de expansão das fronteiras agrícolas, levaram a uma transição nos 

moldes da produção regional. A acelerada modernização da agricultura 

iniciada nos anos 1960 permitiu a inclusão efetiva da região Oeste 

paranaense nos projetos de exportação nacional já na década de 1970 

(PIACENTI; FERRERA DE LIMA; PIFFER, 2001; RIPPEL, 1995, 2005). 

A rápida transformação pela qual passou o Oeste do estado 

perpassou, segundo Rippel (2005), pelo acesso ao crédito subsidiado, 

garantia de preços, aquisição de tecnologias avançadas, máquinas, 

equipamentos, sementes tratadas e entre outros insumos que possibilitaram 

a especialização de atividades econômicas ligadas à agricultura. A formação 

de uma base de exportação agrícola, aliada às características socioculturais, 

foram fatores fundamentais para a criação de cooperativas e agroindústrias 

que, sob influência do Projeto Iguaçu de Cooperativismo, impulsionaram o 

crescimento da região (PIFFER, 1997; RIPPEL, 2005). 

É neste ensejo que surge a Cooperativa Mista Agrícola Sipal Ltda. 

(Comasil) (atualmente Lar Cooperativa Agroindustrial), fundada em 19 de 

março de 1964 junto à colonização da Gleba dos Bispos, hoje município de 

Missal. O projeto de colonização experimentado na Gleba dos Bispos se 

iniciou em meados de 1963 por meio de ação governamental, que a partir 

da doação de terra às Dioceses de Jacarezinho, Londrina, Maringá, Foz do 

Iguaçu e Palmas, inseriu na região um modelo de colonização empreendido 

pela Igreja Católica, daí o nome Gleba dos Bispos. Imbuídos pelos princípios 

do cooperativismo e do associativismo, os agentes responsáveis pela 

colonização, na figura do padre José Backes e representantes da 

Colonizadora Sipal Ltda., buscaram atrair para a região, essencialmente, 

migrantes oriundos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina de descendência 

alemã e de religião preferencialmente católica (KLAUCK, 2004). 

A criação da Comasil se deu por iniciativa de padre José Backes e de 

55 agricultores. O intuito inicial com a implantação da Cooperativa era 

atender o produtor (também chamado de colono) nas atividades agrícolas 

que seriam desenvolvidas (KLAUCK, 2004). A primeira sede administrativa 

foi transferida de Missal em 1972, por razões de localização estratégica, 

para o município de Medianeira, sede atual. Em 1973, a sigla Comasil foi 

substituída pela Cotrefal (Cooperativa Agropecuária Três Fronteiras Ltda.). 

Em 2001, ano de extinção da Cotrefal, a marca Lar foi adotada com o nome 

Cooperativa Agroindustrial Lar, passando a se chamar Lar Cooperativa 



AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
128 

 

agred 

Agroindustrial a partir de 2015 (LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 

2020).  

A busca por vantagens competitivas na aquisição de insumos 

agrícolas, a introdução da mecanização das lavouras e a posterior solução 

dos problemas de armazenagem e escoamento da produção, nortearam a 

Cooperativa para a lógica de mercado, com agroindústrias que já 

ultrapassam os limites regionais (REIS, 2017). 

Atualmente a Lar Cooperativa possui 13 unidades na região Oeste 

paranaense nos municípios de: Medianeira, Céu Azul, Diamante D’oeste, 

Itaipulândia, Matelândia, Missal, Ramilândia, Santa Helena, São Roque 

(distrito de Santa Helena), São Miguel do Iguaçu, Santa Rosa Ocoy (distrito 

de São Miguel do Iguaçu), Serranópolis do Iguaçu e Santa Terezinha de 

Itaipu. No Mato Grosso do Sul são também 13 unidades e uma em Santa 

Catarina, totalizando 28 unidades de atendimento (LAR COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, 2020). 

A Lar atua com ênfase no setor do agronegócio, comercializando 

produtos e insumos agropecuários e na industrialização de 

aproximadamente 300 produtos (enlatados, congelados, cortes de frango, 

grãos: milho e soja). Seus industrializados atendem tanto o mercado local, 

regional, como inter-regional, além de serem exportados para países da 

América, Europa, Ásia e países árabes. Em 2018 o faturamento da Lar foi 

de R$ 6,4 bilhões, 26% maior do que no ano anterior, contou com 10.887 

associados e empregou mais de 13 mil funcionários (LAR COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, 2020). 

Sobre a estrutura fundiária em 2018, 23,15% dos associados 

possuíam até 10 hectares, 28,65% entre 11 e 20 hectares, 14,85% entre 21 

e 30 hectares, 14,7% entre 31 e 60 hectares, 5,6% entre 61 e 100 hectares, 

9,55% entre 101 e 500 hectares e 3,2% acima de 500 hectares. Em relação 

aos associados por atividade, também em 2018, 9.828 produziam grãos 

(soja, milho e trigo), 787 produziam aves de corte, 358 eram produtores de 

leite, 220 eram suinocultores, 127 produziam mandioca e 90 eram 

produtores de ovos, vale ressaltar que alguns associados atuam em mais 

de uma atividade (LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 2020). 

A inserção da Lar no processo de agroindustrialização dos produtos 

agropecuários na região de Medianeira reflete diretamente no 

desenvolvimento da região Oeste. Segundo Birck et al. (2008), a Lar foi 
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fundamental  

fundamental na absorção da mão de obra e no desempenho econômico dos 

municípios que possuem unidades industriais da Cooperativa, destacando-

se Céu Azul, Itaipulândia, Missal e, principalmente, Matelândia. 

Reis (2017) argumenta que o cooperativismo no Oeste do Paraná, 

além de sustentar o processo de modernização da agricultura, contribuiu 

para a penetração e expansão do capitalismo no setor primário. 

3.1 COMITÊS EDUCATIVOS E O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DA LIDERANÇA FEMININA 

O papel coadjuvante da mulher no meio rural, caracterizado pelo 

cerceamento do acesso a recursos produtivos, crédito, serviços, 

oportunidade e representatividade, vem sendo contestado por meio de um 

redirecionamento das atribuições femininas nos âmbitos da produção, 

geração de renda, reprodução familiar e na sua atuação em grupos sociais. 

A possibilidade de reverter este cenário tem a eminente contribuição das 

políticas nacionais de crédito rural e também das cooperativas, vias capazes 

de potencializar a autonomia das mulheres e aumentar a sua participação 

inclusive nos processos de tomada de decisões (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 2019; 

SPANEVELLO, 2019). 

Foi com este intuito, o de inserir a mulher agricultora no espaço 

público, que a organização de atividades educativas pela Lar Cooperativa 

Agroindustrial se consolidou na década de 1980. Conforme previsto no seu 

Estatuto Social: 

A Cooperativa manterá o seu quadro social organizado em Comitê 
Educativo Central, Comitês por Atividades, Comitê Feminino e Comitê 
de Jovens com funções educativas e auxiliares ao Conselho de 
Administração, bem como na preparação de líderes para governança 
da Sociedade (LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 2018, art. 
16, p. 13). 

Inicialmente, os Comitês Educativos tinham por objetivo a formação 

de lideranças entre os associados e as demais pessoas da comunidade. Da 

mesma forma, as atividades voltadas às mulheres, coordenadas até hoje 

pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, que consistiam 

em cursos de economia doméstica, culinária, sabão caseiro, entre outros, 

atendiam todas as mulheres interessadas em participar, mesmo que não 
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tivessem nenhuma relação com a Cooperativa. Contudo, a expansão da Lar 

acarretou também no aumento da demanda pelas atividades e a 

necessidade de um espaço apropriado para as capacitações levou à 

construção do Centro de Desenvolvimento e Treinamento (CDT), em 1993. 

A partir de então todas as atividades dos Comitês Educativos, inclusive as 

do Programa direcionado ao público feminino, passaram a ser realizados no 

CDT e reservadas apenas para os associados e familiares (LAR 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 2020). 

Atualmente, os objetivos destas atividades educativas são melhorar a 

oratória, autoestima, comunicação e expressão, além do relacionamento 

humano, de modo a promover o crescimento pessoal e o espírito de 

liderança. Em 2013, a Lar ofereceu um curso direcionado para homens e 

mulheres que participaram de treinamentos há anos e já estavam sem 

atualização. Esse curso, com duração de 3 módulos de 16 horas e 4 

módulos de 8 horas, foi voltado à administração e gestão da propriedade 

rural, cooperativismo e liderança (LAR COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, 2020). Nota-se com isso que o cooperativismo 

exercido pela Lar tem possibilitado além da diversificação das atividades no 

meio rural, a integração social e econômica da esfera familiar na 

comunidade. 

Cabe salientar que a Lar realiza há 2 anos o dia de campo para as 

mulheres (no primeiro ano foi exclusivo, no segundo ano envolveu também 

os jovens) como incentivo e estratégia organizacional de difusão de 

conhecimento e participação da esfera familiar no ambiente técnico-

produtivo (MALER, 2019; LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 2019). 

Vedana (2020), em pesquisa de campo (Figuras 1 e 2) na região Oeste 

do Paraná que foi de fevereiro a dezembro de 2019, analisou o 

empoderamento das mulheres, em sua maioria agricultoras, ligadas à Lar 

Cooperativa Agroindustrial (foram aplicados questionários em 150 casais, 

perfazendo 300 indivíduos). 

Como corolário da pesquisa de campo supracitada, a maioria das 

mulheres pesquisadas demonstraram ser empoderadas. Porém, as 

mulheres que participam das atividades promovidas pelo Programa de 

Desenvolvimento da Liderança Feminina (mantido pela Lar) apresentaram 

um nível de empoderamento superior ao das mulheres que não participam 

k 
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das atividades. Isso pode ser um indício de que as atividades 

proporcionadas pela Lar contribuem para a criação de condições favoráveis 

à maior participação das mulheres no processo de tomada de decisões 

relativas à agricultura. 

 

Figura 1 – Pesquisadores no “Dia de Campo da Lar” 

 
Fonte: Registro pessoal (2019-2020). 
 

Figura 2 – Fotografias da pesquisa de campo 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Vedana (2020). 

 

Além disso, a autora verificou que embora elas experimentem um nível 

elevado de empoderamento, existem disparidades entre os gêneros em 

favor dos homens, principalmente entre os domicílios das mulheres que não 

participam das atividades. Evidências a partir da análise do tempo 

mostraram que as mulheres entrevistadas “dedicam a maior parte da sua 

jornada de trabalho com afazeres domésticos, limitando o tempo e a atenção 

destinados para atividades agrícolas, enquanto os homens ficam 

encarregados da maioria destas tarefas” (VEDANA, 2020, p. 65-66).31 

31 Maiores considerações sobre este trabalho, ver: Vedana (2020).
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre o papel da mulher 

na agricultura, analisando a inserção da Lar Cooperativa Agroindustrial no 

contexto dos comitês educativos e do Programa de Desenvolvimento da 

Liderança Feminina da Cooperativa. 

Observou-se, de modo geral, que as mulheres participantes das 

atividades promovidas pelo Programa de Desenvolvimento da Liderança 

Feminina apresentaram um nível de empoderamento superior ao das não 

participantes. O que de certo modo pode ser um indicativo de que a intenção 

da Cooperativa em inserir a mulher agricultora no espaço público, por meio 

dos treinamentos, cursos e palestras, tenha contribuído para a criação de 

um ambiente social de inclusão feminina no processo de tomada de 

decisões relativas às atividades agrícolas. 

A partir desta revisão foi possível perceber que trabalhos realizados 

em âmbito regional revelam a importância dos aspectos econômicos, 

sociais, culturais e das instituições (sejam cooperativas, empresas privadas 

ou órgão públicos) para a análise das relações entre os gêneros. Nesse 

sentido, sugere-se que mais estudos sejam feitos abordando questões 

regionais/locais a fim de complementar o debate acerca da participação 

feminina na agricultura. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi verificar se os produtores rurais de orgânicos 
certificados possuem eficiência econômica. Para tanto, utilizou-se dados 
obtidos junto aos produtores orgânicos certificados para a comercialização 
de seus produtos, no município de Cascavel/PR. Especificamente, 
pretendeu-se: identificar os canais de venda destes produtores, analisar a 
relação custo-benefício da aquisição das certificações e verificar a eficiência 
econômico produtiva destas unidades. Para o alcance deste objetivo, os 12 
produtores certificados no município foram entrevistados, e a partir das 
entrevistas, utilizou-se o método da análise envoltória de dados (DEA), com 
orientação à saída, para apurar os resultados. Concluiu-se que 4 das 12 
unidades produtoras são eficientes, as demais precisam encontrar formas 
de aumentar sua renda e, principalmente, o lucro, para se tornarem 
eficientes. Algumas maneiras identificadas para maximizar a eficiência dos 
lucros foram a diversificação dos pontos de venda e dos produtos. Ademais, 
procurou-se identificar quais são as principais vantagens e elencar quais são 
as maiores dificuldades que o setor de produtos orgânicos enfrenta, 
considerando-se o universo pesquisado. 

 
 

32 Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Toledo. Bolsista da CAPES. 
E-mail: samarav.piacenti@hotmail.com 
33 Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Toledo. E-mail: tpaetzhold@msn.com 
34 Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Toledo. Bolsista da CAPES. 
E-mail: helena-nickel@hotmail.com 
35 Professor Adjunto da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). E-mail: 
valdir.galante@unioeste.br 
36 Professor Adjunto da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná). E-mail: 
piacenti8@yahoo.com.br 

mailto:samarav.piacenti@hotmail.com
mailto:tpaetzhold@msn.com
mailto:helena-nickel@hotmail.com


AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
139 

 

 
Palavras-chave: Produtos orgânicos. Certificação. Eficiência produtiva. 
DEA. Output. 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Brasil desempenha importante papel na produção e comercialização 

de alimentos, sendo reconhecido como uma das maiores potências 

agrícolas no mundo. Em relação à produção orgânica, o Brasil é a quinta 

potência, com cerca de 940 mil hectares destinados para a produção 

orgânica, considerando os 42 milhões de hectares de cultivo orgânico no 

mundo (SANTOS et al., 2017). 

Conforme Fonseca, Parizotto e Mergener (2015) e Brasil (2016), em 

2012 havia 5.934 produtores orgânicos no Cadastro Nacional de Produtores 

Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Em 2016 esse número subiu para 13.143, o que significa um aumento de 

121,49% em 4 anos. No Paraná, existem aproximadamente duas mil 

propriedades envolvidas na produção orgânica, sendo que o 

desenvolvimento da agricultura orgânica se dá predominantemente nas 

propriedades de perfil familiar. Tal perfil se repete na região Oeste 

paranaense, levando-se em consideração que, das 50 cidades que 

compreendem a região, 22 municípios abrigam 67 produtores orgânicos, 

dos quais 12 se concentram em Cascavel (MAPA, 2018). A comercialização 

dos produtos obtidos dessa produção é praticada local e regionalmente, nas 

feiras e supermercados (INSTITUTO PARANAENSE DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – IPARDES, 2007). 

De acordo com Alves (2011), para que os produtos sejam 

comercializados reconhecidamente como orgânicos, é necessário que eles 

sejam certificados, assim a qualidade pode ser avaliada. Tal qualidade é 

estabelecida por meio de características a serem dimensionadas, que são 

denominadas como requisitos ou diretrizes para as atividades orgânicas. A 

certificação tem a finalidade de garantir a segurança do consumidor e a 

eficiência das unidades produtivas tem influência direta na percepção de tais 

garantias, além de reduzir a assimetria de informação entre produtor e 

consumidor. O desenvolvimento e o crescimento dos mercados de produtos 

orgânicos, no Brasil e no mundo, assim como no município de Cascavel/PR, 

dependem essencialmente da confiança dos consumidores na sua eficiência  
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e autenticidade, que por sua vez, só pode ser assegurada por programas de 

certificação eficientes (SOUZA, 2001). 

 Neste contexto, em maio de 1999 foi regulamentada oficialmente a 

certificação orgânica no Brasil, por meio da Instrução Normativa 064/08 do 

MAPA (BRASIL, 2008). Tanto os produtores de produtos orgânicos quanto 

as organizações que emitem certificações são reguladas pelo que dispõe o 

Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007, estabelecidas pela Lei nº 

10.831 (BRASIL, 2007). E também são reguladas por outras instruções 

normativas (PINHEIRO, 2012). 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA E JUSTIFICATIVA 

Cascavel possui um grande movimento de pessoas que procuram a 

feira de pequenos produtores rurais, que geralmente buscam alimentos 

orgânicos e que possam contribuir de maneira mais significativa com a boa 

saúde destes consumidores. Além de fazer a procura pelos alimentos nas 

feiras de pequenos produtores rurais, os consumidores também os 

procuram em supermercados e restaurantes. Sendo assim, se os produtos 

orgânicos possuírem algum tipo de certificação, o consumidor poderá ter 

maior garantia de que o produto que está sendo consumido é ou não um 

produto autenticamente orgânico. 

De acordo com Colla et al. (2007), a proposta de venda direta que as 

feiras disponibilizam são eficazes para o fortalecimento de associações de 

agricultores orgânicos. De maneira que as feiras livres continuam sendo um 

dos principais canais para distribuição de alimentos, principalmente, 

hortifrutigranjeiros. Mas, existem dificuldades, tais como a distância dos 

centros consumidores, as condições das estradas e a exigência tanto de 

habilidade para o comércio quanto de tempo disponível do agricultor para a 

venda. É importante frisar que esse circuito é voltado para um consumidor 

já sensibilizado para o consumo e a compra de alimentos orgânicos de 

produção local, havendo alguma dificuldade em ampliar o número de 

envolvidos. Por outro lado, as vendas diretas promovem um estreitamento 

com os consumidores, o que contribui para os fidelizar cada vez mais à 

proposta da agricultura orgânica e sustentável. 

Além disso, a ausência de intermediação permite uma maior 

apropriação, pelos agricultores, dos resultados de seu trabalho, em termos 

mm 
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de renda. A produção orgânica exige maior envolvimento de mão de obra, 

sendo que ao adquirir esse tipo de alimento, o consumidor passa a contribuir 

para o fortalecimento e a viabilidade da agricultura familiar. E para que o 

produtor possa comercializar seus produtos não somente nas feiras e para 

compras do governo, é necessário que ele seja certificado (BRASIL, 2003). 

Neste contexto, questiona-se: qual é o nível de eficiência econômica 

das unidades certificadas produtoras de produtos orgânicos no município de 

Cascavel/PR? Quais são os principais motivos que levam os produtores a 

buscarem a certificação? 

 O presente trabalho também enfatiza a existência de eficiência 

econômica produtiva nas propriedades que foram compreendidas pelo 

formulário aplicado aos produtores orgânicos de Cascavel. Sendo assim, 

conforme Saheli e Macedo (1998), a eficiência econômica é a capacidade 

do agente produzir o maior nível de produtos com o menor custo possível, o 

que significa maximizar a produção, dado o nível de insumos – eficiência 

técnica –, e minimizar os custos, dado o nível de produção – eficiência 

alocativa. No entanto, a mesma ainda pode ser caracterizada pela 

maximização do lucro, que é o caso analisado no presente estudo por meio 

do método Data Envelopment Analysis (DEA) ou Análise envoltória de 

dados. 

Neste ínterim, o principal objetivo do presente trabalho é analisar e 

verificar a eficiência econômica produtiva dos 12 produtores orgânicos 

certificados de Cascavel/PR, tendo-se como premissa básica a utilização da 

certificação como um meio para a eventual obtenção de maior eficiência. 

Sendo que quando se analisa o desempenho de uma unidade produtiva, ela 

é descrita como sendo mais ou menos eficiente e/ou mais ou menos 

produtiva. 

O artigo está dividido em cinco seções, incluída esta introdução (1). A 

segunda seção (2) apresenta uma breve revisão de literatura a respeito da 

prática orgânica e suas etapas para obter a certificação. A terceira seção (3) 

apresenta a metodologia utilizada, a (DEA). A quarta seção (4) discute sobre 

os resultados obtidos acerca da eficiência das unidades produtivas 

cascavelenses. Por fim, a quinta seção (5) apresenta a conclusão.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A prática da agricultura orgânica requer conhecimentos aprofundados, 

pois muda o enfoque de produtos para o enfoque de processos, requerendo 

tecnologia, insumos, procedimentos distintos daqueles da produção 

convencional. Neste sentido, Darolt (2002) afirma que os agricultores 

orgânicos que apresentam melhor nível de formação são mais jovens, e a 

participação da mulher e dos filhos é maior em relação à agricultura 

convencional. Ademais, é relevante considerar que estudos de mercado 

identificam que as compras orgânicas são normalmente atribuídas a algum 

tipo de valor ou motivo de compra relacionado aos valores ou consciência 

ligada ao meio ambiente, questões éticas, de qualidade, saúde e 

consciência, bem como atributos como valor nutricional, sabor, frescor e 

preço (BROWNE et al., 2000; GRUNERT; JUHL, 1995). 

No caso do consumidor de produtos orgânicos, enfatiza-se que este é 

o destino dos esforços de uma organização e é também o público alvo de 

seus serviços e produtos. Sem um público, uma organização não teria 

porque existir. Kotler (1998) destaca que as organizações têm sucesso ao 

planejarem estratégias que foquem nas necessidades do cliente, 

desenvolvendo produtos que possuam valor agregado na percepção do 

cliente, ou seja, quando os custos percebidos são menores que os 

benefícios observados. Ainda de acordo com o autor, é necessário conhecer 

o perfil do consumidor de qualquer produto ou serviço para que se possa 

desenvolver estratégias que promovam o crescimento do mercado, 

possibilitando a fidelização de potenciais consumidores, atendendo às 

necessidades dos seus clientes. 

De acordo com Lowe, Bocarsly e Parigi (2008), o consumo de 

alimentos não se limita exclusivamente em saciar a necessidade de se 

alimentar, uma vez que a quantidade, a frequência e a escolha de alimentos 

sofre influência também de aspectos como custo, cultura, disponibilidade, 

teor nutricional e sentimentos, por exemplo. Dagevos (2005) destaca que é 

importante aprofundar constantemente a compreensão das influências 

socioculturais e sociopsicológicas na escolha dos alimentos pelos 

consumidores. Ainda, a identidade, os princípios e os valores devem ser 

considerados, pois os consumidores podem ter interesse em questões como 

o impacto ambiental decorrente da produção de determinado produto, as  
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condições de manejo dos animais durante sua criação e integridade dos 

produtores no campo, entre outros. 

Um sistema de produção agrícola é geralmente composto pelo 

conjunto de sistemas de cultivo ou de criação em uma propriedade rural, que 

são definidos a partir dos fatores aplicados à produção, como a terra, o 

capital e a mão de obra. Estes sistemas de cultivo geralmente estão 

interligados por um processo de gestão. Basicamente, existem dois tipos de 

culturas que são praticadas no Brasil, sendo a agricultura tradicional, que 

utiliza processos químicos defensivos em sua composição e a agricultura 

orgânica, que tem como premissa a não utilização de adubos ou quaisquer 

produtos ou processos químicos em seu processo produtivo, podendo ou 

não, um sistema ser mais ou menos rentável que o outro. Conforme Freitas 

(2002), a agricultura orgânica pode reduzir custos e ser tão rentável quanto 

o sistema químico convencional. 

Ademais, para definir um produto como orgânico deve primeiramente 

verificar se ele é resultado de um sistema de produção orgânico. Wilkins e 

Hillers (1994) sugerem que uma maneira mais apropriada para tratar os 

“alimentos orgânicos” seria defini-los como “alimentos organicamente 

produzidos”. No Brasil, a definição oficial para produção orgânica é regida 

pela Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003 (BRASIL, 2003). Para Borguini 

e Torres (2006), os alimentos produzidos de forma orgânica têm maiores 

valores nutricionais e menores níveis de resíduos indesejáveis, sendo mais 

benéficos à saúde humana. 

Em relação ao preço dos alimentos orgânicos, Azevedo (2006) 

evidencia as variantes que são envolvidas no processo produtivo dos 

alimentos. Simplificadamente, o valor agregado pode variar de 20% a 100% 

a mais para os produtos orgânicos em relação aos de origem convencional, 

tendo como uma das causas a lei da oferta e da procura. Considerando que 

o produto orgânico tem baixa demanda, quando comparado ao alimento 

convencional, tem-se que o produto orgânico ainda não é competitivo no 

grande mercado. 

A estruturação do trabalho nas unidades de economia doméstica é 

determinada pela capacidade de trabalho dos membros de determinadas 

famílias, que utilizam-se de mão de obra familiar para organizar os 

processos de produção. Considerando, dentre outros fatores, que a maioria 

dos produtores orgânicos não possuem grandes quantias de capital para 
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investimento, estes se especializam em produtos específicos, que são 

muitas vezes produtos orgânicos, sendo assim, a forma de subsistência de 

diversas famílias no Brasil, no Paraná e no Oeste Paranaense. A agricultura 

familiar é uma importante forma de subsistência da população brasileira. No 

Oeste do Paraná, evidencia-se que a agricultura é um dos maiores campos 

de concentração de renda da população (IPARDES, 2014). 

Além do mais, é necessário verificar se os produtores se utilizam dos 

meios de certificação existentes para validar seus produtos como orgânicos. 

As certificações, de certa forma, conferem garantia aos consumidores de 

que estão consumindo realmente produtos orgânicos. Conforme 

especificam Santos et al. (2017), as próprias características das 

certificações não podem ser verificadas de forma direta e objetiva pelo 

consumidor e que a maneira como os processos de certificação são 

formados, contribuem para a redução da incerteza do comprador em relação 

à qualidade do produto. Se existem órgãos que certificam essa classe de 

produtos como sendo produtos orgânicos, é porque há a necessidade de se 

estabelecer esse controle. O Estado tem importância na promoção de 

políticas públicas que visem a garantia dos consumidores de que estão 

consumindo produtos com as características que lhes são informadas. 

É necessário, portanto, entender o confronto entre o grande circuito de 

comercialização (supermercados) e os circuitos curtos (feiras e venda direta) 

dos produtores certificados. O grande circuito impõe ao agricultor barreiras 

como a padronização e a incorporação de serviços aos produtos (uso de 

embalagens plásticas ou isopor), contratos regulares de entrega (nem 

sempre são possíveis, em função da sazonalidade dos alimentos in natura) 

e a não remuneração do produto não comercializado, aluguel de espaços 

para comercialização, entre outros. 

3.  METODOLOGIA 

Esta pesquisa consiste na aplicação de dois questionários 

estruturados com perguntas fechadas para os produtores orgânicos 

certificados do município de Cascavel/PR. O município foi selecionado por 

ser o maior da Região Oeste do Paraná, em relação à população e a área 

total em Km², de acordo com o censo do IBGE (2010). E também por 

concentrar 17,91% dos produtores orgânicos certificados da região. No ano 
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de 2018 o município que concentrou o maior número de produtores em 

relação a qualquer outro município da Região Oeste paranaense. 

A aplicação dos dois questionários foi realizada entre os dias 31 de 

janeiro e 09 de março de 2019. Os produtores certificados foram consultados 

in loco por três pesquisadores em suas propriedades, com exceção de 

apenas um produtor certificado, que foi entrevistado no seu estande na feira 

central dos pequenos produtores de Cascavel. Os produtores foram 

identificados apenas como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 e 

C12. 

O questionário foi desenvolvido visando atender aos objetivos desta 

pesquisa, sendo composto por duas partes. A primeira buscou elencar os 

tipos de produtos que são produzidos, o tamanho das propriedades, qual 

certificadora foi contratada pelo produtor, quais mecanismos são utilizados 

na produção, dentre outros fatores. O segundo questionário visou dados 

sobre custo por hectare plantado, custo fixo, custo variável, investimentos 

realizados para a produção, nível de satisfação e eficiência dos produtores. 

O primeiro questionário, composto por 22 questões de múltipla 

escolha, formuladas visando identificar os perfis mais eficientes 

demonstrados na DEA. O segundo questionário visava dados para calcular 

a eficiência dos produtores por meio da DEA. Foram adotados como inputs: 

o custo fixo e o custo variável; e como outputs: a renda e o lucro. 

3.1 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA) 

A análise envoltória de dados ou Data Envelopment Analysis (DEA) é 

uma abordagem quantitativa e não-paramétrica37
 para calcular a eficiência 

de unidades produtivas. De acordo com Gomes, Soares e Biondi Neto 

(2003) e Piacenti (2012), a DEA utiliza programação linear para estimar a 

fronteira de eficiência econômica produtiva, podendo ainda incorporar 

diversos insumos e produtos para o cálculo da eficiência.  

Segundo Piacenti (2012) e Gomes, Soares e Biondi Neto (2003), a 

eficiência é medida pela comparação da capacidade produtiva com a 

produção efetiva, dados os recursos disponíveis. Considera-se os recursos 

 

37 A abordagem é não-paramétrica pois pressupõe que a estrutura do modelo não é fixa, 
podendo adaptá-la para diversas áreas. 
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disponíveis como “inputs”, e os resultados da produção como “outputs”, 

sendo as unidades produtivas chamadas de DMU (Decision Making Unit), 

ou unidades tomadoras de decisão.  

Para Gomes, Soares e Biondi Neto (2003), avaliar a eficiência de 

unidades produtivas é importante, pois auxilia as unidades a se planejarem 

e tomarem melhores decisões com base na curva de eficiência/fronteira de 

eficiência. No modelo DEA, para calcular a fronteira de eficiência, estima-se 

as observações individuais, sendo a fronteira determinada pelas unidades 

Pareto eficientes, ou seja, que “não consegue melhorar alguma 

característica sem piorar as demais”, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 – Curva de eficiência realizada pela DEA para um conjunto de 

empresas 

 
Fonte: Kassai (2002, p. 72). 

 

Gomes, Soares e Biondi Neto (2003) explicam que o principal objetivo 

do modelo DEA consiste em comparar DMUs que realizam tarefas similares, 

mas que se diferenciem nas quantidades de inputs que utilizam e outputs 

produzidos. Dentre outros objetivos do modelo, destacam-se a identificação 

das DMUs eficientes; identificação do fator de ineficiência das DMUs 

ineficientes; auxílio nas tomadas de decisões das taxas de substituição entre  

os inputs e outputs, e considerar a possibilidade dos outliers38
 apresentarem 

benchmarks39
 a serem analisados pelas demais DMUs. 

 

38 Em estatística, outliers são pontos fora do padrão observado, pontos fora da curva. 
39 A tradução de benchmark é referência. É aplicada à ideia de utilizar a referência do que 
uma DMU eficiente utiliza para melhorar o desempenho das DMUs ineficientes. 
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De acordo com Ângulo-Meza (1998), três passos são essenciais na 

modelagem DEA: primeiro, a definição e escolha das DMUs, que no caso 

deste estudo são as 12 propriedades certificadas na produção de orgânicos 

estabelecidas no município de Cascavel. Segundo, escolha das variáveis 

(inputs e outputs), a variedade desta lista permite maior conhecimento das 

unidades. E terceiro, a escolha e aplicação do modelo, sendo mais utilizados 

o modelo Constant Returns to Scale (CRS), que apresenta retornos 

constantes de escala, e o modelo BCC ou Variable Returns to Scale (VRS), 

que apresenta retornos variáveis de escala. 

O modelo aplicado para a projeção da fronteira de eficiência é que 

determina a orientação do modelo. Se a orientação for por inputs, a 

eficiência é atingida com uma redução das entradas mantendo as saídas 

constantes. Se a orientação for por outputs, atinge-se a eficiência 

maximizando os resultados sem reduzir os recursos (PIACENTI, 2012). 

Levando em consideração a produção de alimentos orgânicos, as 

exigências com os insumos utilizados são grandes, de modo a elevar os 

custos de produção, foi adotado o modelo de orientação-outputs, com a 

aplicação do modelo de VRS (retornos variáveis de escala). Foram 

selecionadas duas variáveis como inputs, custo fixo e custo variável das 

DMUs, e duas variáveis como outpus, renda e lucro, sendo todos valores 

anuais. 

A modelagem calcula uma medida de eficiência para cada DMU, a 

razão entre todos os insumos e todos os produtos. Considerando a iésima 

DMU, têm-se os vetores xi para insumos e yi para produtos, de modo que a 

eficiência da iésima DMU é obtida por (1): 

 

𝐸𝑖 =
𝑢′𝑦𝑖

𝑣′𝑥𝑖
=

𝑢1𝑢1𝑖 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢𝑚𝑢𝑖𝑛

𝑣1𝑣1𝑖 + 𝑣2𝑣2𝑖 + ⋯ + 𝑣𝑘𝑣𝑘
                                  (1) 

Em que: 

u = vetor (mx1) dos pesos dos diversos produtos (renda e lucro); 

v = vetor (kx1) dos pesos dos diversos insumos (custos)
 

Em razão dos pesos atribuídos aos insumos e produtos (pelas DMUs), 

para selecionar os pesos ótimos e o modelo VRS, conforme Gomes, Soares 

e Biondi Neto (2003), com orientação outputs para o modelo, deve-se 

especificar o seguinte problema de programação matemática: 
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𝑀𝐴𝑋 𝐸𝑓𝑓0 = (
∑ 𝑈𝑗𝑌𝑗0

𝑠
𝑗=1

∑ 𝑉𝑋𝑖0
𝑟
𝑖=1

)                                         (2) 

 

sujeito à: 

∑ 𝑈𝑗𝑌𝑗𝑘
𝑠
𝑗=1

∑ 𝑉𝑋𝑖𝑘
𝑟
𝑖=1

 ≤ 1, 𝑘 = 1, ⋯ , 𝑛                                            (3) 

 
𝑈𝑗𝑒𝑉𝑖 ≥ 0  ∀ 𝑗, 𝑖 

 
Em que: 

U j  e V i  são os pesos de inputs e outputs, respectivamente; 

X i k  e Y i k  são os inputs i e outputs j da DMU k; 

X i 0  e Y i 0  são os inputs i e outputs j da DMU 0; 

Os esquemas de equações (2) e (3) foram resolvidos 12 vezes, uma 

para cada DMU, apresentando como resultados os valores de θ e λ. 

O valor de θ indica a eficiência da DMU, ou seja, se for igual a 1 a DMU 

é tecnicamente eficiente em relação as demais. Nesse caso, ela indicou um 

ponto da fronteira de eficiência. Caso a DMU seja ineficiente, os valores de 

λ fornecem os “pares” das DMUs eficientes que serviram de referência para 

a DMU ineficiente. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizar os cálculos propostos pela análise envoltória de dados, 

obteve-se o seguinte ordenamento das DMUs, por ordem de maior eficiência 

para menor, conforme apresentado na Tabela 1. 

As DMUs com eficiência igual a 1 são consideradas eficientes, como 

houve mais de uma, o critério de desempate da posição foi o valor dos lucros 

obtidos. Portanto, seguindo essa linha de raciocínio, quanto mais distante 

de 1, menor é a eficiência da unidade. 

Como o modelo foi orientado à saída (outputs), a quarta coluna, 

denominada por “Fator”, indica que os valores que ultrapassam 1,00 são 

indicadores do quanto as saídas das respectivas DMUs deverão aumentar 

para que se tornem eficientes. Por exemplo, para a DMU C4 (12ª posição) 

tornar-se eficiente, ela precisa aumentar sua renda e, principalmente, o seu 

lucro, em aproximadamente 0,38 vezes. 
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Tabela 1 – Ranking de eficiência das DMUs 

Posição DMU Eficiência Fator 

1º C7 1 1 

2º C1 1 1 

3º C10 1 1 

4º C9 1 1 

5º C6 0,98837 1,01177 

6º C8 0,92431 1,08189 

7º C2 0,91182 1,09671 

8º C11 0,89731 1,11444 

9º C3 0,88462 1,13043 

10º C12 0,83333 1,20000 

11º C5 0,80689 1,23933 

12º C4 0,72484 1,37961 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Diante destes resultados, observa-se fenômenos em comum nas 

unidades produtoras mais eficientes. Pode-se considerar que, dentre os 

dados obtidos no estudo, uma maior variedade de produtos é um dos fatores 

que contribuiu para a eficiência das DMUs. As sete primeiras DMUs 

produzem de 4 a 5 variedades (frutas, hortaliças, verduras, legumes, grãos 

e outros), enquanto uma das cinco menos eficientes, produz 4 variedades. 

As quatro demais DMUs produzem de 1 a 2 variedades. 

O fator variedade de produtos ainda pode ser associado ao preço 

vendido. Observou-se que as DMUs que vendem menores variedades, 

tendem a cobrar mais por seus produtos. No entanto, como observado na 

análise, isso não tem sido o suficiente para torná-las eficientes, refletindo o 

que diz a literatura em Azevedo (2006), no sentido da baixa demanda que o 

produto orgânico tem no mercado. Portanto, uma maior variedade de 

produtos orgânicos tende a suprir aumentos nos preços de venda de modo 

eficiente. 

Outro fator que pode estar relacionado à eficiência são os pontos de 

venda dos produtos. Observou-se que a maioria das DMUs mais eficientes 

diversificam o destino de seus produtos, destacando-se: restaurantes, 

venda direta e feiras, confirmando o estudo de Colla et al. (2007). Da 5ª à 

11ª DMU, ainda se observa a venda para mercados (pequenos e grandes), 

e, por fim, houve DMUs que dedicam suas vendas exclusiva ou quase 
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exclusivamente a programas governamentais, como o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e/ou Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). Conforme estes dados e a Figura 2, pode-se supor que há 

espaço para maior diversificação dos pontos de venda, em busca de uma 

maior eficiência e, principalmente, de maiores rendimentos. 

 
Figura 2 – Destino de venda da produção orgânica do município de 
Cascavel-PR 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tratando-se dos programas de PAA e PNAE, observou-se ser um 

grande incentivo governamental para o ramo orgânico. Dos produtores 

entrevistados, 100% vende parte ou toda a sua produção para os 

programas, garantindo parte relevante de suas rendas. Todavia, este é 

considerado um dos poucos incentivos dado aos produtores de orgânicos. 

Cerca de 60% dos produtores certificados que foram pesquisados, 

alegaram haver falta de incentivos ao setor, que apesar de gerar tantos 

benefícios ao meio ambiente e à saúde das pessoas, enfrenta grandes 

dificuldades para crescer40. Entre as dificuldades expostas na pesquisa, 

destaca-se a aquisição dos insumos. Este item foi apontado por 11 dos 12 

produtores como o investimento de maior peso no orçamento, além de ter 

difícil acesso ao mercado de insumos, pois não há fornecedores suficientes 

que possam suprir as necessidades do mercado existente na Região Oeste 

Paranaense. 

respostas), 

40 Conforme as informações que os produtores pesquisados expuseram. 
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A ausência do apoio e auxílio de instituições de pesquisa foi apontada 

por cerca de 60% dos produtores. Ademais, houve manifestação de 

interesse por parte dos produtores para proferir palestra sobre os orgânicos 

em cursos acadêmicos relacionados ao ramo. Outras dificuldades 

destacadas, respectivamente, por maior peso no orçamento, foram: 

organização das instituições certificadoras, exigência frequente de 

documentação, altos custos com auditorias41
 (cerca de R$ 5.000,00 mais 

despesas, podendo ocorrer mais de uma vez ao ano), custos com a 

certificação42
 (podem chegar até a R$ 8.000,00 ao ano), análises de 

qualidade, análise do solo, transporte adequado para os orgânicos, 

equipamentos, maquinários, entre outros. 

4.1 PERFIL DAS DMUs 

Para averiguar as causas e fatores diferenciais de algumas unidades 

serem mais eficientes do que outras, analisou-se o perfil de cada unidade 

produtora. Além dos fenômenos diferenciais descritos a pouco, considerou-

se relevante para o meio acadêmico descrever o perfil dos produtores 

regionais. 

Constatou-se que 50% das DMUs são produtores familiares, a outra 

metade contrata mão de obra fixa. Todavia, em ambos os casos, todos os 

envolvidos na produção recebem o devido treinamento para poder trabalhar 

com os produtos orgânicos. Nos casos de agricultura familiar, os principais 

membros da família que auxiliam na produção são: cônjuge (42% das 

unidades), filhos (25%), amigos ou outros parentes (17%), filhas (8%) e 

sogros (8%). 

Mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas pelo ramo, 100% dos 

produtores alegam ser vantajoso ter a certificação orgânica. Os motivos são 

diversos, como: consciência de alimento mais saudável (44% das 

respostas), remuneração (26%), sustentabilidade ambiental (17%), nicho de 

mercado (9%) e outros (4%). Um fato marcante para a pesquisa, referente à 

motivação, foi o relato de um dos produtores. Este afirmou já ter produzido 

convencionalmente, com defensivos há décadas atrás, mas ele e sua família 

sofreram de intoxicação. Desde então, passaram a produzir de forma 

orgânica. respostas), 

41 Conforme as informações que os produtores pesquisados expuseram. 
42 Visitas de auditores para monitoramento e outros. 
43 Atualização de documentação, anuidade, manutenções e outros. 
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Outro fator que a pesquisa apontou, mas curiosamente não refletiu nos 

resultados de eficiência, foi o controle financeiro. Mais da metade dos 

produtores (68%) não efetuam o controle financeiro, 8% realiza o controle 

em um caderno de anotações e 34% utiliza o computador para efetuar o 

controle financeiro. 

5. CONCLUSÕES 

O Brasil é considerado uma grande potência quando o assunto está 

relacionado com a produção orgânica. A prática desta cultura requer 

conhecimentos aprofundados, pois muda o enfoque de produtos para 

processos, requerendo tecnologia, insumos, procedimentos distintos 

daqueles da produção convencional. 

No município de Cascavel, localizado na Região Oeste do Paraná, 

existe um mercado significativo de pessoas que buscam alimentos orgânicos 

em feiras de pequenos produtores rurais, em supermercados e restaurantes. 

Observando-se tal demanda, a escolha do tema para a realização do 

presente estudo, baseou-se no acompanhamento de diversas pesquisas e 

estudos que analisam a certificação como um parâmetro necessário para a 

validação de um determinado produto agrícola ser ou não considerado 

orgânico. 

A partir deste cenário, a presente pesquisa objetivou verificar o nível 

de eficiência econômica das unidades certificadas na produção orgânica, no 

município de Cascavel/PR, e quais são os principais motivos que levam os 

produtores a buscarem a certificação. 

Como resultado da análise, concluiu-se que 4 das 12 unidades 

produtoras orgânicas certificadas são eficientes, segundo a análise DEA. As 

demais DMUs precisam encontrar formas de aumentar sua renda e, 

principalmente, o lucro, para se tornarem eficientes. Uma das maneiras de 

maximizar a eficiência dos lucros, identificada pela pesquisa, é a 

diversificação dos pontos de venda e dos produtos ofertados. Cabe concluir 

que, a maioria dos produtores deve aumentar a maximização da eficiência 

dos lucros para que possam obter maiores vantagens competitivas em 

relação ao mercado considerado tradicional. 

Também foi verificado por meio da pesquisa, que de modo geral, todos 

os produtores orgânicos certificados estão satisfeitos com o ramo de 

atividade que atuam, elencando principalmente a satisfação dos 

consumidores que procuram os produtos que eles comercializam, a  
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contribuição para a saúde de suas famílias e também da saúde e bem-estar 

da comunidade local, ou a quem são destinados os produtos de suas 

propriedades. 

Considerando-se então, que 4 das unidades orgânicas certificadas são 

consideradas eficientes, pela base do método de análise realizado no 

presente trabalho, sugere-se que outras políticas de apoio e incentivo aos 

produtores orgânicos sejam elaboradas e implementadas para que este 

ramo possa ter maior visibilidade e maior desempenho no mercado orgânico 

no qual atua. 

Ainda é válido ressaltar a importância do incentivo à troca de 

informações entre os produtores. Juntos, eles podem investir em melhores 

estruturas para todos, em marketing, e até obter maior apoio de instituições 

de pesquisa para manter seus negócios saudáveis ou mesmo ajudá-los a 

crescer.  
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RESUMO 

Este artigo analisa como o desenvolvimento sustentável contribui para o 
desenvolvimento da agropecuária no Estado do Paraná. O estudo foi 
realizado por meio da análise econométrica espacial, fazendo uso de 
variáveis econômicas, sociais e ambientais. Os resultados apontaram que 
as variáveis apresentaram comportamentos heterogêneos. Em termos 
econômicos, a relação com o Valor Adicionado Bruto da agropecuária 
(VABagro) foi indefinida, pois metade das variáveis que compõem tal 
dimensão tiveram relação direta e a outra metade, relação indireta. A 
dimensão social apresentou uma relação direta com o VABagro, 
apresentando as mesmas características para todas as variáveis 
analisadas. A dimensão ambiental apresentou uma relação indireta, o que 
comprova que a relação do meio ambiente com a agropecuária não se 
mostrou sustentável no período analisado. Sendo assim, ressalta-se a 
importância da divulgação e incentivo de projetos sustentáveis para que o 
cultivo e a produção agropecuária se desenvolvam de forma sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade é um tema de importância mundial, cujo objetivo é 

garantir que as ações desenvolvidas no presente sejam realizadas de forma 

resiliente, considerando vários aspectos, dentre eles: o social, o econômico 

e o ambiental. Para tanto, uma visão sistêmica é essencial para o 

desenvolvimento de tais ações. 

Em 1972 a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a 

Conferência de Estocolmo (Suécia) para debater questões ambientais 

mundialmente. A partir dessa conferência, o Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts propôs a estagnação econômica cuja finalidade era impedir 

tragédias ambientais. Contudo, tal proposta não foi aceita pela maior parte 

dos países. Em 1987, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi definido o conceito de “desenvolvimento sustentável” 

como “a capacidade de atender as necessidades e aspirações do presente 

sem comprometer a capacidade de atender as necessidades futuras”, 

baseado no tripé da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), 

conforme descrito no Relatório de Brundtland (Nosso Futuro Comum) 

(BRUNDTLAND, 1991). A partir de então, outras conferências foram 

realizadas com o objetivo de discutir e aprimorar o desenvolvimento da 

sustentabilidade e da vida na Terra. 

Garantir o desenvolvimento econômico baseado nos princípios de 

sustentabilidade é um desafio a ser globalmente superado. O Brasil é um 

país de dimensão continental e tem alta vantagem competitiva no aspecto 

da agropecuária. Em 2016, o país ocupou a terceira posição no ranking de 

valor bruto da produção agrícola, ficando atrás apenas da China e dos 

Estados Unidos (FAO, 2016). Em 2017, o agronegócio brasileiro 

representou 21,6% do PIB (Produto Interno Bruto) total do País (CEPEA, 

2018). 

O Paraná é um estado localizado na região Sul do Brasil, formado por 

399 municípios. Em 2017 o PIB paranaense cresceu 2,5%, em decorrência 

da expansão do valor adicionado da agropecuária, que cresceu 11,5%, e 

dos setores indústria e serviços, que cresceram 1,8% e 1,5%, 

respectivamente. As maiores contribuições para o crescimento da 
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agropecuária estadual foram realizadas pela produção de soja e milho, com 

destaque também para as culturas do feijão, café e fumo (IPARDES, 2018). 

Diante desse contexto, este artigo tem a seguinte problemática: o 

desenvolvimento sustentável contribui para o desempenho da 

agropecuária? Quanto ao objetivo geral, buscou-se analisar como o 

desenvolvimento sustentável contribui para o desempenho da agropecuária 

no estado do Paraná, considerando as dimensões econômicas, ambientais 

e sociais do desenvolvimento. Especificamente, estimar a relação 

econométrica do valor bruto da produção agropecuária com os indicadores 

de sustentabilidade, bem como verificar sua espacialidade entre os 

municípios. 

Diante da grande importância da agropecuária para a economia 

paranaense e a relevância do desenvolvimento sustentável, este artigo 

buscou avaliar as relações entre os três aspectos do tripé da 

sustentabilidade. Notou-se uma carência em literatura que relaciona ambos. 

Portanto, este estudo visa contribuir com o universo acadêmico na 

elucidação desta lacuna, buscando esclarecer quais os aspectos 

sustentáveis do desenvolvimento que mais impactam no avanço 

agropecuário, além de auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas 

adequadas, conforme as características do estado. 

O artigo está dividido em cinco seções. Além dessa introdutória (1), a 

segunda seção (2) apresenta a revisão de literatura, destacando a noção de 

desenvolvimento sustentável, bem como alguns estudos realizados até 

então, os quais se relacionam com esta temática. A terceira seção (3) 

descreve a metodologia utilizada na pesquisa, assim como os dados e objeto 

de estudo. A quarta seção (4) analisa e discute os resultados da pesquisa. 

As considerações finais estão na quinta seção (5). 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

Como o desenvolvimento sustentável é definido na literatura? 

Primeiramente é importante ressaltar que a ideia da sustentabilidade 

estabelece uma conexão direta com o futuro, pois se trata de uma visão de 

longo prazo, cujo objetivo é garantir às próximas gerações recursos iguais 

ou melhores que os disponíveis no presente. Neste sentido, vários autores 

têm se manifestado sobre esse tema nos últimos anos. Para Bezerra e 

Bursztyn (2000), o desenvolvimento sustentável pode ser entendido como 
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um processo de aprendizagem social de longo prazo, o qual é direcionado 

por políticas públicas e orientado por um plano nacional de desenvolvimento. 

Já para Canepa (2007), este se caracteriza como um processo de mudança 

que envolve a exploração de recursos, o gerenciamento de investimento 

tecnológico, além de mudanças de ordem institucional. 

Para Sachs (2004), o desenvolvimento sustentável deve levar em 

consideração cinco dimensões, quais sejam: social, ambiental, econômica, 

territorial e política. A dimensão social diz respeito ao alcance de um 

patamar razoável de homogeneidade social, com melhoria nas condições 

de vida da população, via políticas distributivas que foquem no atendimento 

à saúde, educação, habitação, emprego e segurança pública. A dimensão 

ambiental refere-se à manutenção da capacidade de sustentação e 

recomposição dos ecossistemas por interferências humanas. A dimensão 

econômica prioriza a alocação de recursos de forma eficiente, promovendo 

o equilíbrio social, ambiental e econômico. Já a dimensão territorial leva em 

conta os limites da capacidade dos recursos, a partir de cenários de 

crescimento econômico, expansão territorial e contingente economicamente 

ativo da população. Por fim, a dimensão política deve priorizar a 

incorporação dos indivíduos ao processo de desenvolvimento da 

sustentabilidade econômica, via fluxo de investimento público e privado que 

promova a cidadania. 

No que diz respeito ao contexto rural, a noção de sustentabilidade 

contempla quatro critérios, a saber: (i) manutenção da capacidade produtiva 

do agro ecossistema; (ii) preservação da base de recursos naturais e da 

biodiversidade; (iii) organização social e redução da pobreza; e (iv) 

empoderamento das comunidades locais, com manutenção da tradição local 

e participação da população no processo de desenvolvimento (ALTIERI et 

al., 1996). Para Soto (2002), a sustentabilidade agrícola, além de diretriz 

ecológica (manutenção dos ecossistemas por longo período) e do aspecto 

puramente econômico, deve contemplar a justiça social (distribuição dos 

benefícios e dos custos). 

Na visão de Ehlers (1996) e Veiga (2008), a atividade agrícola será 

sustentável desde que garanta: (i) a manutenção, no longo prazo, dos 

recursos naturais e da produtividade agropecuária; (ii) o mínimo de impacto 

ao meio ambiente; (iii) retornos adequados aos produtores; (iv) a otimização 

da  produção  com  o  mínimo  de  insumos  químicos;   (v)  satisfação  das  
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necessidades humanas de alimentos e renda; e (vi) atendimento às 

demandas sociais do meio rural. Santos et al. (2007) acrescentam ainda que 

uma agricultura sustentável deve fornecer produtos mais saudáveis, sem 

comprometer os níveis de segurança alimentar já alcançados e nem a saúde 

da população. Para Farshad e Zinck (2001), um sistema agrícola sustentável 

é aquele politicamente e socialmente aceitável, viável economicamente, 

agrotecnicamente adaptável, institucionalmente manejável e sadio do ponto 

de vista ambiental. 

Como se percebe, a noção de desenvolvimento sustentável tem 

relação com o presente e o futuro das gerações, pois se trata de uma visão 

de longo prazo. Assim, a sustentabilidade da agropecuária tem a ver com a 

oferta de produtos que atendam as funções ecológicas, econômicas e 

sociais da população local, nacional e global (LANNA, 2002), ou seja, que 

satisfaçam necessidades básicas como: alimentação, saúde, educação e 

energia, além da preservação dos recursos naturais e estabelecimento de 

um sistema social com vistas à erradicação da pobreza. 

3. METODOLOGIA 

O desenvolvimento regional engloba, dentre outros aspectos, a 

comunidade local, o ambiente urbano e suas relações de território, bem 

como as zonas rurais e regiões vizinhas (SOUZA, 2009). Além disso, 

manifesta-se em diferentes pontos com intensidade variável, propaga-se por 

diversos canais e com efeitos variáveis sobre a economia (PERROUX, 

1955). Fazer com que o desenvolvimento aconteça de forma sustentável 

tem sido o grande desafio mundial do século. Ou seja, garantir o crescimento 

econômico, preservando o meio ambiente e respeitando a sociedade do 

presente e das gerações futuras de forma resiliente passou a ser o grande 

objetivo global. O objeto desta pesquisa são os 399 municípios do Paraná, 

cujo estado está localizado na região Sul do Brasil (Figura 1), com clima 

subtropical e bioma da Mata Atlântica predominantes. Em 2017, o Paraná 

apresentou crescimento econômico (PIB) médio de 2,1% contra 0,6% do 

Brasil. Este crescimento foi influenciado pelo desempenho positivo de todos 

os setores, principalmente pelo setor agropecuário apresentando 

crescimento de 11%, em função da safra recorde registrada em 2017, 

enquanto a indústria cresceu 1,3% e os serviços 2,4% (IPARDES, 2017). 
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Figura 1 – Municípios do Estado do Paraná 

 
Fonte: elaborado pelos autores. 

A abordagem deste artigo é de natureza descritiva e segue um 

sequenciamento qualitativo e quantitativo, no qual, utilizou-se uma 

exploração teórica acerca do desenvolvimento sustentável e a econometria 

espacial como ferramenta de análise do fenômeno em estudo, 

respectivamente. Para tanto, foi utilizado o banco de dados do IPARDES do 

ano de 201548 para os 399 municípios do Paraná, além do software GeoDa 

1.12.1.139 e GeoDaSpace version 1.2.0 para processamento de dados. 

Para responder a problemática e atingir os objetivos propostos, foi 

estimado um modelo baseado nas 20 variáveis independentes que, de modo 

geral, influenciam na sustentabilidade de uma região. Tais variáveis são 

sugeridas no trabalho de Rodrigues e Ferrera de Lima (2013), conforme 

apresentado no Quadro 1. Contudo, diante da disponibilidade de dados para 

todos os municípios do Paraná, 14 variáveis foram selecionadas. Foi retirado 

o efeito do tamanho dos municípios ao calcular o valor per capita para todas 

as variáveis (dependente e independente). 

 

 

 

 

48 Tal período foi escolhido devido a disponibilidade dos dados. 
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Quadro 1 — Legenda das variáveis estimadas 
 SIGLA DESCRIÇÃO 

Variável 

dependente 

VABagro Valor Adicionado Bruto a preços básicos per capita — 

Agropecuária (R$ 1.000,00) 

 
 

Dimensão 

Econômica 

EMP Empregos Total per capita 

ICMS ICMS por Município de Origem do Contribuinte per 

capita (R$ 1,00) 

FPM Fundo de Participação do Município per capita (R$ 
1,00) 

RM Receitas Municipais per capita (R$ 1,00) 

PIB Produto Interno Bruto per capita (R$ 1,00) 

EERUR Energia Elétrica Rural per capita — Consumo (Mwh) 

 
 
 
 

 
Dimensão 

Social 

MEDU Matriculados na educação regular per capita* 

EERES Energia Elétrica Residencial per capita —  Consumo 
(Mwh) 

PU População Urbana** 

PR População Rural** 

SAUDE Despesas Municipais com Saúde per capita (R$ 1,00) 

ASSOC Despesas Municipais com Assistência Social per 
capita (R$ 1,00) 

PRS Despesas Municipais com Previdência Social per 
capita (R$ 1,00)* 

EDU Despesas Municipais com Educação per capita (R$ 
1,00) 

CULT Despesas Municipais com Cultura per capita (R$ 1,00) 

LAZER Despesas Municipais com Desporto e Lazer per 

capita (R$ 1,00) 

 

 
Dimensão 

Ambiental 

GAMB Despesas Municipais com Gestão Ambiental per 
capita (R$ 1,00) 

DS Despesas Municipais com Saneamento per 

capita (R$ 1,00)* 

EFM Número de estabelecimentos com floretas e matas 

naturais e artificiais per capita* 

SILV Silvicultura Total per capita — Quantidade Produzida 
(t) 

Fonte: elaborado pelos autores, baseado em Rodrigues e Ferrera de Lima (2013). 
Notas: *Variável que consta no indicador de Rodrigues e Ferrera de Lima (2013), 
porém não considerada no presente estudo por falta de dados para todos os 
municípios no período da análise. Dada a ferramenta de análise do estudo, o modelo
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 precisa ter dados para todas as variáveis utilizadas. 
** Variáveis desconsideradas em função de todas as outras variáveis estarem 
divididas pela razão per capita. 

3.1 ECONOMIA ESPACIAL 

A economia espacial busca analisar os impactos geográficos, bem 

como a influência de vizinhos na análise de um determinado elemento. Von 

Thünen foi um dos pioneiros a estudar a espacialidade das relações 

econômicas. 

No início do século XIX, Von Thünen propôs um modelo que esclarece 

como a economia organiza o uso do seu espaço territorial. Ele ilustra que a 

disposição das atividades tende a formar um gradiente partindo do centro 

urbano (onde há maior concentração de consumidores, bem como maior 

valorização da terra) até áreas periféricas. Assim, sugere-se que os 

produtores de produtos com maior perecibilidade tendem a pagar mais pelo 

uso da terra a fim de que estejam mais próximos de seus consumidores. Em 

contrapartida, aqueles que produzem elementos cuja perecibilidade é mais 

duradoura tendem a optar por terras mais baratas nas periferias do 

município (FUJITA; KRUGMAN; VENABLES, 2002). Ou seja, diante da 

heterogeneidade espacial, o tipo da atividade econômica está relacionado 

com a sua localização no espaço. 

Na década de 1950, surgiram diversas teorias econômicas de 

concentração locacional, das quais se pode exemplificar os polos de 

crescimento e a força motriz (PERROUX, 1955), a atividade base de 

exportação (NORTH, 1955), formação de redes e encadeamentos 

(HIRSCHMAN, 1958), dentre outros. Posteriormente, Tobler invocou a 

primeira lei da geografia ao afirmar que “everything is related to everything 

else, but near things are more related than distant things”49
 (TOBLER, 1970, 

p. 236). A econometria espacial consiste em tratar o comportamento de uma 

determinada variável, em certa localização geográfica, de forma quantitativa 

considerando fatores endógenos e exógenos. 

 

 

 

49 Tradução: “Tudo está relacionado com tudo o resto, mas coisas próximas estão 
mais relacionadas do que coisas distantes”. 
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3.1.1 Econometria espacial 

A econometria busca estimar relações econômicas, testar teorias, bem 

como avaliar e implementar políticas de governo e negócios dentre outros 

exemplos. Esta área de estudo evoluiu a partir da estatística matemática de 

dados não experimentais (dados observacionais) (WOOLDRIDGE, 2016). 

Um agregado de dados espaciais é caracterizado pela dependência 

(autocorrelação espacial) e heterogeneidade espacial (estrutura espacial). 

Dados com efeitos espaciais demandam um conjunto de técnicas 

especializadas, no qual é tradicionalmente ignorado na econometria 

convencional. Para tanto, surgiu a econometria espacial para atender tal 

demanda (ANSELIN, 1988). 

Um modelo de regressão é composto por uma variável y (variável 

dependente) explicada em termos de x (variável independente), cujo 

resultado indicará uma relação ceteris paribus entre x e y. A análise de 

regressão múltipla permite aferir muitos fatores que afetam simultaneamente 

a variável dependente, sendo o instrumento mais utilizado na análise 

empírica de fenômenos econômicos e em outras ciências. Em geral, pode-

se escrever a equação de regressão linear múltipla com n variáveis 

dependentes conforme a Equação 1. 

 

𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜇                    (1) 
 

Em que β0 é o intercepto (constante). β1, β2, ..., βn são parâmetros de 

inclinação, no qual β1 é o parâmetro associado à x1, β2 é o parâmetro 

associado à x2 e assim por diante. O termo de erro (resíduo) é indicado na 

variável μ, no qual contém outros fatores que afetam y, porém não 

apresentado por x1, x2, ..., xn (WOOLDRIDGE, 2016). 

Conforme Almeida (2012), a autocorrelação espacial significa que o 

valor de uma variável na região i depende do valor dessa variável nas 

regiões vizinhas j, havendo uma dependência espacial. A matriz de pesos 

espaciais é baseada na contiguidade, podendo obedecer a diversas 

tipologias. A matriz binária de pesos espaciais (Wij) atribuiu valores de zero 

(se i e j não são contíguos) ou um (se i e j são contíguos). 

Por convenção, um polígono não pode ser vizinho dele mesmo, 

portanto, Wii= 0. A contiguidade de uma matriz espacial pode ser comparada 

a um tabuleiro de xadrez, no qual, as mais utilizadas são a do tipo rainha 

vgg 
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(queen, que considera como vizinhos aqueles polígonos que partilham de 

fronteiras em suas arestas e vértices) e do tipo torre (rook, cuja convenção 

de contiguidade limita-se em suas arestas), conforme apresentado na Figura 

2. 

 

Figura 2 - Contiguidade do tipo rainha e torre, respectivamente 

Fonte: adaptado de Almeida (2012). 

Outra matriz de contiguidade amplamente utilizada é a de k-vizinhos. 

Essa matriz binária de ponderação espacial considera como critério de 

vizinhança a menor distância euclidiana entre os centroides das regiões. 

Determina-se um valor fixo de “k” vizinhos, garantindo que todas as regiões 

tenham o mesmo número de vizinhos Wij (k). Considerando-se que di (k) é a 

menor distância euclidiana entre a região i e j para que ela possua 

exatamente k vizinhos. Pode-se expressar esta convenção conforme 

Equação 2: 

 

𝑊𝑖𝑗(𝑘) = {
1    𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≤ 𝑑𝑖(𝑘)

0    𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑖(𝑘)
                                            (2) 

 
Dentre os testes gerais e específicos que detectam a autocorrelação 

espacial, pode-se citar a estatística de I de Moran e o Multiplicador de 

Lagrange, respectivamente. A estatística de I de Moran tem a capacidade 

de captar a autocorrelação espacial dos resíduos, bem como má 

especificação do modelo, heterocedasticidade e a ausência de normalidade 

nos resíduos. Contudo, tal estatística é validada desde que os resíduos da 

regressão sejam normais. Além disso, o I de Moran é sensível à escolha de 

pesos espaciais (ALMEIDA, 2012). A estatística de I de Moran pode ser 

definida conforme a Equação 3. 

 

𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗                                (3) 

 

     

 j j j  

 j i j  

 j j j  

     

 

     

  j   

 j i j  

  j   
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Em que zi e zj são as variáveis das regiões vizinhas i e j, 

respectivamente; Σwij é a soma da matriz de peso, cujo resultado é baseado 

no princípio de aleatorização. 

Para construir um teste do tipo Multiplicador de Lagrange (LM), é 

necessário cumprir três passos, sendo: o primeiro, construir um vetor escore  

a partir da função de log-verossimilhança, em que θ é um parâmetro 

qualquer (Equação 4); o segundo, obter a matriz de informação (Equação 

5); e, o terceiro, avaliar o vetor escore e a matriz de informação para θ = 0, 

gerando a Equação 6 (ALMEIDA, 2012). 

 

𝑑𝜃 =  
𝜕𝐿

𝜕𝜃
                (4) 

𝐼𝑛𝑓(𝜃) =  −𝐸 (
𝜕2 ln 𝐿

𝜕𝜃𝜕𝜃`
)               (5) 

𝑀𝐿𝜃 =  𝑑𝜃 .  𝐼𝑛𝑓−1 . 𝑑𝜃                (6) 
 

O teste LMρ (Equação 7) é um Multiplicador de Lagrange contra a 

defasagem espacial, cuja H0: ρ = 0 e H1: ρ ≠ 0, em que λ = 0. O teste LM*ρ 

robusto corrige LMρ ao determinar que λ ≠ 0, no qual, para uma variável 

dependente defasada espacialmente (ALMEIDA, 2012). 

 

𝐿𝑀𝜌
∗ =  

[𝑑𝜌−𝑑𝜆]

[
𝐶

𝜎2 − 𝑇]
               (7) 

 

O Multiplicador de Lagrange contra o erro autorregressivo espacial 

(LMλ) é estabelecido por H0: λ = 0 e H1: λ ≠ 0, sendo ρ = 0. Para LM*λ, 

assume-se que ρ ≠ 0, apresentado conforme a Equação 8 a seguir 

(ALMEIDA, 2012). 

 
 

𝐿𝑀𝜆
∗ =  

[𝑑𝜆−𝑇𝜎2𝐶−1𝑑𝜌]²

[𝑇(1−𝑇𝜎2𝐶)]
                 (8) 

 

O teste SARMA trata-se de um teste específico cuja hipótese 

alternativa é estabelecida como um modelo com defasagem (lag) e erro. O 

modelo de defasagem espacial (SAR) indica que a variável dependente y 

está relacionada espacialmente com a variável dependente do vizinho. Para 

corrigir tal correlação, acrescenta-se ρWy (matriz de peso) em que ρ é o 

coeficiente autorregressivo (ALMEIDA, 2012). Sendo assim, a regressão 

kukk 
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múltipla passa a ser desenvolvida conforme a Equação 9. 

 

𝑦 =  𝜌𝑊𝑦 +  𝛽0 +  𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜀  (9) 

 
Sendo ε = y - ρWy – Xβ. 

Estimar um modelo econométrico espacial utilizando o método 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) torna-se inviável, uma vez que não 

leva em consideração o termo do Jacobiano da transformação (ALMEIDA, 

2012). O método da máxima verossimilhança parte do princípio de que 

diferentes populações geram amostras diferentes, cujo parâmetro estimado 

é aquele com maior probabilidade de gerar as observações de Y (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2004). Portanto, o método de MQO não é apropriado para 

estimar modelos espaciais, pois os coeficientes de autorregressão espacial 

se tornam não consistentes quando estimado por tal método. Considerando 

a propriedade de normalidade, uma solução é estimar por meio do método 

da máxima verossimilhança, caso contrário, recomenda-se o método de 

variáveis instrumentais (ALMEIDA, 2012). 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir das 20 variáveis propostas por Rodrigues e Ferrera de Lima 

(2013) no indicador de desenvolvimento sustentável, 14 foram selecionadas 

diante da disponibilidade de dados para todos os municípios do Paraná. A 

fim de atingir os objetivos deste trabalho, o modelo foi primeiramente 

estimado conforme Equação 10, por meio de MQO, conforme a regressão 

MQO (1) na Tabela 1, cuja matriz de peso espacial foi do tipo 4 vizinhos50. 

VABagro= α + EMP + ICMS + FPM + RM + PIB + EERUR + EERES + 

SAUDE + ASSOC + EDU + CUL + LAZER + GAMB + SILV + u         (10) 

 

 

 

 

50 Estimou-se os modelos utilizando as matrizes de ponderação espacial: rainha; torre; 4 
vizinhos; 5 vizinhos; e 7 vizinhos. Respectivamente, o valor calculado para I de Moran foi de 
0,1244; 0,1276; 0,1470; 0,1381; e 0,1204. Todos foram significativos a 1%. Portanto, 
percebe-se que a matriz de peso do tipo 4 vizinhos apresentou maior contiguidade, sendo a 
escolhida para a análise da regressão. 
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Com base nos testes de normalidade do erro e do Multiplicador de 

Lagrange, notou-se que o melhor modelo para estimar tal regressão foi o 

Spatial Auto Regressive (SAR), utilizando o método de Variáveis 

Instrumentais51
 (VI). As variáveis independentes com defasagem espacial de 

primeira ordem foram os instrumentos e a variável dependente, também com 

defasagem espacial de primeira ordem, foi o instrumentado. O resultado 

apontou que das 14 variáveis selecionadas, 3 apresentaram resultados não 

significativos a 10%, conforme a regressão SAR (2), Tabela 1. 

As variáveis EERES, ASSOC e SILV não foram significativas ao 

modelo da regressão SAR (2). Ao verificar o coeficiente de determinação 

(R²) da regressão 2, percebe-se que o Valor Adicionado Bruto da 

Agropecuária é respondido em aproximadamente 55% pelas variáveis do 

índice de desenvolvimento sustentável paranaense. Já o teste Breusch-

Pagan aponta que o modelo é heterocedástico, portanto ele explica apenas 

o fenômeno de 2015, não podendo ser utilizado para previsão. Conforme o 

teste Anselin-Kelejian, rejeita-se a hipótese da autocorrelação espacial do 

erro. 

 

Tabela 1 – Relação econométrica espacial do VABagro e o desenvolvimento 
sustentável 

Coeficientes MQO (1) SAR (2) 

α 1,41339 

[0,14868] 

-1,4610552 

[0.17215] 

EMP -11,80251 

[0,00000]*** 

-11.88908 
[0,00000]*** 

ICMS -0,00050 

[0,00000]*** 

-0,00038 
[0,00001]*** 

FPM 0,00238 

 [0,00000]*** 

0,00230 
[0,00000]*** 

RM -0,00115  

[0,00000]*** 

-0,00102 
[0,00000]*** 

EERUR 20,33842 

 [0,00000]*** 

20,02068 
[0,00000]*** 

 

 
51 O teste de normalidade do erro foi não significativo. Sendo assim, foi necessário estimar 
a regressão com a matriz de peso com defasagem espacial de primeira ordem e utilizando o 
método de Variáveis Instrumentais. 
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PIB 0,18247 

 [0,00000]*** 

0,16278 
[0,00000]*** 

EERES -2,05237 

[0,10795] 

-0,72356 

[0,55134] 

SAUDE 0,00211 

 [0,05368]* 

0,00186 

 [0,06638]* 

ASSOC -0,00204 

[0,53359] 

-0,00288 

[0, 34586] 

EDU 0,00173 

[0,13373] 

0,00241  

[0,02566]** 

CULT 0,01801 

 [0,00315]*** 

0,01188  

[0,03938]** 

LAZER 0,01802 

[0,00117]*** 

0,01527 

[0,00308]*** 

GAMB -0,01192 

[0,00130]*** 

-0,01012 

[0,00330]*** 

SILV 0,00226 

[0,63256] 

0,00640 

[0,15305] 

ρW_VABagro  0,36046 

[0,00000]*** 

R² 0,540764 0,5522 

Jarque-Bera 178,4484 

[0,00000]*** 

 

Breusch-Pagan 382,7428 

[0,00000]*** 

 

Anselin-Kelejian  0,392 

[0,5311] 

I de Moran 0,1470 

[0,00001]*** 

 

LMρ 23,0332 

[0,00000]*** 

 

LM*ρ 6,4451  

[0,01113]** 

 

LMλ 16,9106 

[0,00004]*** 

 

LM*λ 0,3225 

[0,57011] 
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Fonte: Resultados da pesquisa (2018). 
Notas: Entre colchetes, apresenta-se a probabilidade. *** Indica que o valor é 
significativo ao nível de certeza de 1%. ** Indica que o valor é significativo ao nível 
de certeza de 5%. * Indica que o valor é significativo ao nível de certeza de 10%. 

 

A análise das variáveis da regressão SAR (2) está organizada em três 

seções: dimensão econômica, dimensão social e dimensão ambiental. 

4.1  DIMENSÃO ECONÔMICA 

O emprego per capita (EMP) mostrou relação inversa com o VABagro. 

Ou seja, com base nos resultados da regressão, a redução no número de 

empregos dos municípios paranaense, ceteris paribus, reflete em aumento 

no Valor Adicionado Bruto da agropecuária. Este efeito pode ser justificado 

pelo aumento do uso de maquinários agrícolas que auxiliam na produção 

agropecuária. As novas tecnologias destinadas ao setor são poupadoras de 

trabalho (VIEIRA FILHO, 2014), fazendo com que a agropecuária, à medida 

que vai atingindo patamares mais elevados de modernização, torne-se mais 

intensiva em capital, com consequente aumento de produção. 

A variável ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por 

município de origem do contribuinte per capita apresentou um coeficiente 

negativo, indicando uma relação inversa com o Valor Adicionado Bruto da 

agropecuária. A regressão SAR (2) permite afirmar que, ceteris paribus, 

aumentos do retorno do ICMS geram redução no VABagro. Como o 

VABagro registra as saídas de mercadorias, prestação de serviços de 

transporte e comunicações, entradas de mercadorias e insumos utilizados 

na agropecuária, o ICMS tem incidência direta sobre ele. 

A variável FPM (Fundo de Participação dos Municípios per capita) 

apresentou relação direta com VABagro. Seu coeficiente indica que o 

aumento gerado no FPM, ceteris paribus, aumenta o VAB agropecuário. 

Este fenômeno pode ser explicado devido à influência do FPM na condição 

dos municípios em oferecer estruturas para o desempenho da agropecuária. 

Por outro lado, as Receitas Municipais per capita (RM) apresentaram 

uma relação inversa com a variável dependente. De acordo com IPARDES 

(2018), as Receitas Municipais são recolhidas por meio de arrecadação, 

recebimento, recolhimento por categorias de atividades econômicas como a  

agropecuária, indústria e outros. Logo, isso justifica a relação apontada na 

regressão, de que a cada aumento na RM, ceteris paribus, há uma redução 
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no VABagro. 

O consumo de energia elétrica rural per capita (EERUR) apresentou 

relação direta com a variável dependente. O aumento da energia elétrica 

rural pode ter relação com a produção, construção de novas indústrias 

produtoras, aquisição de equipamentos automáticos e outros elementos que 

fazem com que a produção seja mais eficiente e tecnológica, provocando 

aumentos no VABagro. 

O Produto Interno Bruto per capita (PIB) apresentou relação direta com 

a variável dependente. Sabe-se que o PIB mede a riqueza de uma região, 

cuja composição é formada com participação do valor da produção de todos 

os setores de atividade econômica, inclusive a agropecuária. 

No entanto, devido às relações sistêmicas de cadeias de produções 

agropecuárias e, com base nos resultados da regressão, pode-se afirmar 

que, ceteris paribus, o crescimento do PIB também gera aumentos no 

VABagro. Isso ocorre devido ao elevado crescimento físico da produção 

agropecuária, devido, principalmente, ao aumento da produtividade 

(BACHA, 2004). A participação da agropecuária no PIB difere de um estado 

para outro e, também de um período para outro, dependendo da conjuntura 

econômica. Este foi o caso do Estado do Paraná em 2015, onde os efeitos 

da recessão brasileira sobre o PIB estadual foram menores do que na média 

nacional, graças ao bom desempenho da agropecuária (IPARDES, 2016). 

Considerando que metade das variáveis da dimensão econômica 

apresentaram relação inversa com VABagro e a outra metade apresentou 

relação direta, pode-se afirmar que essa dimensão do desenvolvimento 

sustentável tem forte relação com o VABagro. Todavia, essa relação não 

pode ser definida como direta, nem como indireta. 

4.2 DIMENSÃO SOCIAL 

As variáveis da dimensão social que foram significativas e mais se 

ajustaram no modelo estão relacionadas às despesas municipais (SAUDE, 

EDU, CULT e LAZER). 

A variável SAUDE apresentou relação de cunho direto com a variável 

dependente, conforme indicado na regressão SAR (2) por seu coeficiente 

positivo. O que pode ser justificado pelo avanço da medicina em termos de 

conhecimento e tecnologia, gerando qualidade de vida às pessoas 

independente de viverem e trabalharem na cidade ou no campo, fazendo 
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com que as mesmas aumentem a produtividade em seus ofícios. Figueiredo, 

Noronha e Andrade (2003) ressaltam a presença do efeito direto da saúde 

sobre o crescimento econômico, especialmente por meio de sua interação 

com a escolaridade. Nesse caso, um aumento dos investimentos em saúde 

tende a refletir positivamente na produção agropecuária. 

A relação das despesas municipais com educação mostrou-se direta 

com o VABagro. Ou seja, aumentos em EDU, ceteris paribus, reflete em 

aumentos no Valor Adicionado Bruto da Agropecuária. Essa relação pode 

ser justificada pela condição que a verba destinada à educação proporciona 

aos municípios, bem como a possibilidade de uma melhor infraestrutura para 

pesquisas relacionadas à inovação e tecnologia de vários setores, inclusive 

do agropecuário. Ademais, pessoas mais instruídas têm maior capacidade 

de absorção e incorporação das inovações, sejam essas de ordem química, 

mecânica ou técnica (VIEIRA FILHO, 2014). Assim, um aumento dos 

investimentos em educação tende a tornar a agropecuária mais eficiente, 

aumentando a produtividade do setor. 

As variáveis CULT e LAZER apresentaram relação direta com 

VABagro. A cada aumento das despesas municipais tanto com cultura 

quanto com lazer, ceteris paribus, há um aumento do VABagro. 

Em resumo, as quatro variáveis significativas que compuseram a dimensão 

social no modelo apresentaram relação direta com o VABagro. Logo, a 

dimensão social do desenvolvimento sustentável teve um efeito direto com 

a variável dependente. Indicando que o aumento dos investimentos na área 

social fomenta maior inclusão social via distribuição de renda, condiciona a 

uma melhora significativa nas condições de vida da população e, reflete em 

efeitos positivos sobre o desenvolvimento da agropecuária (ALTIERI et al., 

1996; SOTO, 2002). 

4.3 DIMENSÃO AMBIENTAL 

Na dimensão ambiental, a única variável significativa no modelo foi 

GAMB (despesas municipais com gestão ambiental per capita). A relação 

de tal variável com o VABagro foi inversa. Conforme resultados da 

regressão, um aumento em GAMB, ceteris paribus, reduz o Valor Adicionado 

Bruto da agropecuária. Portanto, verifica-se que a gestão ambiental não foi 

eficiente no período analisado, havendo a necessidade de revisão de suas 

políticas e práticas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco central deste trabalho foi analisar a importância das dimensões 

econômica, social e ambiental para o desenvolvimento sustentável da 

agropecuária do Paraná. Tratou-se de uma pesquisa descritiva do ponto de 

vista de seus procedimentos, para a qual foi utilizada a abordagem 

qualitativa e quantitativa, a partir de dados secundários, sendo a 

econometria espacial a ferramenta utilizada para a mensuração e análise 

dos resultados. 

Há diversas discussões na literatura afirmando que as atividades 

agropecuárias serão sustentáveis ao passarem a produzir de modo a 

preservar o meio ambiente, recuperar os danos causados, aumentar a renda 

dos produtores, assim como atender as necessidades da sociedade como 

alimentação, saúde, educação e outros. 

O desenvolvimento sustentável consiste na conciliação entre 

crescimento econômico e melhoria nas condições sociais e preservação 

ambiental. Concluiu-se que, no caso do Paraná, as variáveis classificadas 

conforme tais dimensões apontaram comportamentos heterogêneos. 

A dimensão econômica apresentou relações diretas e inversas com o Valor 

Adicionado Bruto da agropecuária (VABagro), conforme diferentes variáveis 

associadas com energia elétrica, emprego, fundos e receitas municipais e 

renda. 

A dimensão social apresentou relação direta de todas as variáveis 

analisadas com o VABagro, o que significa que a política de sustentabilidade 

social tem reflexo positivo sobre o desempenho do setor agropecuário 

paranaense. Daí a importância de tais políticas para o desenvolvimento do 

agronegócio como um todo, com reflexos também sobre o bem-estar da 

população envolvida. 

Quanto a dimensão ambiental, a única variável significativa foi em 

relação aos gastos municipais com gestão ambiental (per capita), cujo 

coeficiente apontou uma relação inversa com o VABagro, indicando que a 

gestão ambiental não foi eficiente no período analisado. 

Diante dos estudos que apontam as fragilidades da produção 

agropecuária, providências têm sido tomadas em termos de pesquisa, 

mudanças nas ações dos produtores, divulgação das novas práticas 

sustentáveis e outros. Tais medidas têm prova do que é possível aprimorar 

a produção agropecuária em função da sustentabilidade. Um grande 
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exemplo que pode ilustrar essa mudança é o plano ABC (Agricultura de 

Baixa Emissão de Carbono) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

Tal plano foi elaborado com base no artigo 3º do Decreto 7.290/2010, 

objetivando a organização e o planejamento para a adoção das ‘tecnologias 

de produção sustentáveis’, selecionadas para responder aos compromissos 

assumidos pelo país, de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. 

O ABC conta com sete programas, sendo: recuperação de pastagens 

degradadas; integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) e sistemas 

agroflorestais (SAFs); sistema plantio direto (SPD); fixação biológica de 

nitrogênio (FBN); florestas plantadas; tratamento de dejetos animais; e 

adaptação às mudanças climáticas. O período de vigência do plano é de 

2010 a 2020. No entanto, já existe previsão para a continuação do mesmo, 

pois ele já apresentou resultados positivos, tanto na contribuição para o meio 

ambiente, quanto para o aumento da renda dos produtores rurais (MAPA, 

2018; XAVIER, 2018). 

Além do plano ABC, que tem abrangência nacional e é governamental, 

há outras instituições de pesquisa e desenvolvimento que contribuem com a 

agropecuária de forma sustentável. Um exemplo paranaense é o Instituto de 

Estudos Pecuários (IEPEC), que oferece dicas e cursos de especialização 

online para produtores pecuários. 

O IEPEC (2016) cita dez passos para uma agropecuária sustentável, 

a saber: (i) alternativas de uso de recursos naturais renováveis na intenção 

de reduzir a emissão de gases de efeito estufa, recuperação das pastagens, 

aumento do bem-estar animal e outros; (ii) soluções de tratamento de 

resíduos animais, como biogás para geração de energia e biofertilizante; (iii) 

sistema de plantio direto, cuja adoção do sistema em todos os biomas foi 

possível graças a pesquisas e assistência técnica; (iv) recuperação das 

pastagens degradadas, uma vez que mais da metade dos hectares de 

pastagem no Brasil estão em estado de degradação, e há técnicas para 

reversão do quadro; (v) produtividade com o uso racional dos recursos 

naturais; (vi) fixação biológica de nitrogênio para reduzir a necessidade de 

adubação química, ajudar a recuperar áreas degradadas, contribuir na 

redução da emissão de gases de efeito estufa e outros; (vii) soluções 

tecnológicas sustentáveis para melhorar o manejo do solo e da água; (viii) 

gestão ambiental e territorial, para determinar qual local cada atividade 
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agrícola pode expressar sua máxima capacidade produtiva; (ix) inovações 

para a agricultura familiar, visando ganho de escala e geração de renda; (x) 

agroenergia, que se refere à fabricação e o uso dos diversos tipos de 

biocombustíveis de origem rural.  

Tais programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) atendem as 

condições de desenvolvimento sustentável conforme apresentado nas 

literaturas como Altieri et al. (1996), Soto (2002), Ehlers (1996), Veiga 

(2008), Farshad e Zinck (2001) e Lanna (2002). Logo, ressalta-se a 

importância da divulgação e incentivo destes projetos para que o cultivo e a 

produção agropecuária se desenvolvam de forma sustentável. 
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9 – A EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA NA VISÃO 
DO COOPERADO: O CASO DA C.VALE 
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RESUMO 

Por ser o cooperativismo um dos modelos de organização que promove o 
desenvolvimento econômico e social, estudos voltados ao aumento de seu 
desempenho e a redução de seus problemas são cada vez mais 
importantes. Nesse sentido, compreender para além das questões 
econômicas, com isso, mostram-se relevantes aspectos voltados a 
programas de educação cooperativa, que contribuem para a capacitação, 
participação e permanência de seus cooperados. Assim, o objetivo desta 
pesquisa é analisar a percepção dos cooperados sobre a educação 
cooperativista existente na Cooperativa Agroindustrial C.Vale. Essa 
cooperativa está localizada na microrregião de Toledo, mesorregião Oeste 
Paranaense. A metodologia utilizada foi um estudo de caso, a partir de dados 
primários (entrevista com gestor e aplicação de questionários aos 
cooperados) obtidos na sede e nas unidades de atendimento da cooperativa. 
A partir de uma amostragem probabilística, foram aplicados 256 
questionários em cinco municípios. Os principais resultados demonstram 
que o programa de educação cooperativista é percebido como positivo pela 
maioria dos cooperados, necessitando, contudo, de reflexões e constante 
avaliação. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O cooperativismo é tido como um dos principais instrumentos para a 

promoção de desenvolvimento econômico e social por gerar e distribuir 

renda, e promover o capital social nas comunidades que o praticam 

(BIALOSKORSKI NETO, 2002; LIMA; ALVES, 2011). A cooperativa resgata 

a cidadania por meio da participação, do exercício da democracia, da 

liberdade e da autonomia, podendo ser considerada uma das formas mais 

avançadas de organização da sociedade civil (MORATO; COSTA, 2001). 

No Paraná as cooperativas agropecuárias têm um papel importante no 

desenvolvimento socioeconômico e na transferência de tecnologia, na 

garantia da compra e do escoamento das safras. Também transformam os 

excedentes produtivos das áreas rurais gerando emprego e renda no interior 

do estado (LIMA; ALVES, 2011). Para os autores, o desenvolvimento rural e 

a modernização das regiões paranaenses se fortaleceram por meio das 

cooperativas agropecuárias durante o processo de consolidação do 

agronegócio paranaense. 

Dentro do contexto das cooperativas, o processo de educação tem um 

papel estratégico, pois busca promover a integração ativa dos cooperados, 

a partir de uma intervenção crítica na gestão da cooperativa e no usufruto 

dos produtos e serviços econômicos e assistenciais oferecidos. Para 

Nascimento (2000), a maioria dos problemas enfrentados pelas 

cooperativas, inclusive financeiros e gerenciais, podem ser resolvidos com 

a maior participação de todos os envolvidos e isto passa, necessariamente, 

pela educação cooperativista. 

Schneider (2007, p. 25) também ressalta a importância da educação 

nas organizações cooperativas ao afirmar que “os valores da cooperação 

devem ser mais trabalhados entre os cooperados, dirigentes e públicos em 

geral”, pois são eles que dão “sentido, motivação e razão de ser para a ação 

cooperativa”. Segundo o autor, só assim, consegue-se a lealdade dos 

cooperados e o fortalecimento da cooperativa. 

Considerando o exposto, o objetivo deste estudo é analisar a 

percepção dos cooperados sobre a educação cooperativista existente na 

Cooperativa Agroindustrial C.Vale que está localizada na microrregião de 

Toledo, Mesorregião Oeste Paranaense. Trata-se de uma cooperativa 

agroindustrial, com sede no município de Palotina, que possui 150 unidades 
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de negócios, aproximadamente 21.800 cooperados e cerca de 10.500 

funcionários (C.VALE, 2019). Esta empresa foi eleita a 21ª no ranking de 

maiores empresas em vendas do agronegócio do país (REVISTA EXAME, 

2019). 

Nesse sentido, estudar formas que possam contribuir para a 

sobrevivência social da C.Vale se justifica pois, as práticas da educação 

cooperativista são estratégias defendidas por diversos autores, a exemplo 

de Frantz e Schonardie (2007), Schneider (2007), Mendes (2010) e Frantz, 

Schonardie e Schneider (2017). Se a cooperativa é um instrumento de 

trabalho, a educação para a cooperação afirma a importância do diálogo 

entre os cooperantes e a sua plena consciência sobre o caráter social, justo, 

transparente e solidário da organização (FRANTZ; SCHONARDIE; 

SCHNEIDER, 2017). 

2.  EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA 

A educação é um processo que se realiza, de forma complexa e 

múltipla, nas relações sociais, as quais ocorrem nos mais diferentes espaços 

da vida humana: no trabalho, nos grupos sociais, nos movimentos sociais, 

na família, na escola, na igreja, no partido político, no sindicato e na 

cooperativa (FRANTZ, 2008). É um fenômeno que contém aspectos 

técnicos, políticos e culturais. As características inerentes à complexidade 

do fenômeno social da cooperação contribuem para o processo educativo 

em organizações cooperativas. 

Conforme Libâneo (1998), a educação associa-se, pois, a processos 

de comunicação e interação pelos quais os membros de uma sociedade 

assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes e valores existentes no 

meio culturalmente organizado e, com isso, ganham o patamar necessário 

para produzir outros saberes, técnicas e valores. É intrínseco ao ato 

educativo o caráter de mediação, que favorece o desenvolvimento dos 

indivíduos na dinâmica sociocultural de seu grupo, sendo que os conteúdos 

dessa mediação são os saberes e modos de ação. 

Se a educação pode ser entendida como um processo de 

comunicação e de interação em uma sociedade, então as organizações 

cooperativas constituem-se em campos de educação, fundadas no sentido 

da organização e na atuação de seus cooperados (FRANTZ, 2008). 

Identificar as práticas ou ações educativas inerentes às organizações 
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cooperativas e compreendê-las, segundo a sua racionalidade e 

funcionalidade, é fundamental para a construção das condições de 

estabilidade de uma cooperativa, uma vez que esta deve ser produto de uma 

ação consciente e combinada entre sujeitos com vistas a um determinado 

fim. 

Uma organização cooperativa se caracteriza, em termos sucintos, por 

dois polos: um associativo e outro instrumental, isto é, empresarial. Como 

tal, uma cooperativa é uma ação política, organizada pelo entrelaçamento 

desses polos. A compreensão desse conceito deve ser um dos conteúdos 

básicos para programas de educação para a cooperação (FRANTZ, 2002). 

Em razão da natureza da organização cooperativa – associação e empresa 

– a educação, como formadora e qualificadora de seus integrantes, constitui-

se um dos aspectos fundamentais de sua estrutura e gestão. Por isso, 

comunicação e educação, em organizações cooperativas, não devem 

envolver apenas os cooperados, mas também aqueles que venham somar-

se a elas pelo seu trabalho, pelos serviços técnicos ou gerais. 

Sendo a cooperativa um instrumento do trabalho, a educação para a 

cooperação afirma a importância do diálogo entre os cooperantes e a sua 

plena consciência sobre o caráter social, justo, transparente e solidário da 

organização (FRANTZ; SCHONARDIE; SCHNEIDER, 2017). Desse modo, 

opõe-se ao sentido tradicional de educação, afirmado ao longo do processo 

capitalista de produção, com o objetivo de qualificar as pessoas para a 

produção sob a lógica do capital e como processo de geração e afirmação 

de valores de legitimação dessa lógica, realizada sob o princípio da 

individualização e da concorrência (MÉSZÁROS, 2005). 

Segundo Souza (2000, p. 7), as iniciativas de educação cooperativa 

“têm pouco peso econômico, mas possuem grande significação cultural, 

afinal são experiências destacadamente educativas”. Na afirmação e 

construção desses processos sociais dá-se ênfase às práticas voltadas à 

cultura de valores e comportamentos de cooperação. 

Lago (2008) reforça que a falta de educação cooperativista é a 

principal origem dos problemas de infidelidade e oportunismo do 

cooperativismo. Esses problemas levam a falta de resultados, ao 

endividamento e prejudicam a capitalização e até a sustentabilidade da 

cooperativa. Nesse sentido, Schneider (2007) enfatiza que a educação 

cooperativista é um mecanismo indispensável para garantir a sobrevivência 
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das cooperativas, reforçando que, sem essas atividades de cunho 

educacional, as cooperativas podem correr o risco de serem absorvidas pelo 

sistema socioeconômico vigente, em que há predominância da concorrência 

e do conflito. 

Essas iniciativas educativas, entretanto, exigem novas aprendizagens 

de forma lenta e constante. Isso já foi preconizado por Gohn (1999, p. 92), 

quando afirmou que “o verdadeiro processo da cooperação cooperativa 

exige cooperados que sejam os efetivos protagonistas das ações e dos 

empreendimentos cooperativos, ou seja, que os dirijam de forma autônoma, 

democrática, solidária e participativa”. Nesse sentido, também, 

recentemente, Frantz, Schonardie e Schneider (2017) afirmaram que o 

agente cooperativista é convidado a construir um empreendimento que 

esteja sob sua condução e responsabilidade e não a serviço de terceiros. 

Para tanto, é necessário a clareza sobre o que diferencia as 

cooperativas de outros tipos de empresas. Isto é, cooperados, dirigentes e 

funcionários precisam saber as especificidades das cooperativas, 

entendendo sua missão e objetivos e qual é a sua função dentro da 

organização e como podem melhor cumpri-la. Sem educação cooperativista 

dificilmente este tipo de organização poderá funcionar adequadamente, 

cumprindo com seus objetivos e respondendo aos desafios existentes. 

3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo caracteriza-se principalmente por seu caráter descritivo, 

tendo sido desenvolvido a partir de um estudo de caso na Cooperativa 

C.Vale. Para alcançar o objetivo proposto, foi utilizada uma abordagem 

qualitativa. No que tange a técnica de coleta de dados, utilizou-se um 

questionário para uma amostra de cooperados, além de uma entrevista 

semiestruturada direcionada ao gerente de Assessoria de Qualidade e 

Comunicação Social da C.Vale. 

O universo desta pesquisa envolveu os cooperados da Cooperativa 

C.Vale da Microrregião de Toledo, localizada na mesorregião Oeste do 

Paraná. A mesma possui unidades de atendimento nos munícipios de Assis 

Chateaubriand, Guaíra, Maripá, Palotina (sede da Cooperativa) e Terra 

Roxa. Devido ao significativo tamanho e a dispersão geográfica do universo, 

optou-se por trabalhar com uma amostra da população. Para a 

determinação 
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determinação da amostra foi utilizada a fórmula a seguir: 

 

Em que: 

n = tamanho da amostra 

p = proporção da característica pesquisada no universo 

q = 100 – p 

N = tamanho da amostra 

E2
 = erro de estimação permitido 

Os questionários foram dirigidos para 256 cooperados, o que garantiu 

um nível de confiança de 95% e erro amostral de 6%. Desta forma, a 

amostragem pode ser considerada probabilística. Para garantir a 

representatividade de cada grupo (núcleo), a amostragem foi estratificada, 

sendo que a população foi dividida em subgrupos homogêneos para 

determinadas características. Estes subgrupos não se interceptam e 

totalizam a população, sendo cada uma das subdivisões populacionais 

denominada de estrato. Este tipo de amostragem é recomendado quando 

se deseja obter estimativas com certa precisão para cada uma das 

subdivisões (SZWARCWALD; DAMACENA, 2008). 

Na Tabela 1 são apresentados os estratos, com o tamanho da amostra 

pesquisada em cada município. Os dados coletados se caracterizam como 

primários. A coleta dos questionários dirigidos aos cooperados ocorreu por 

meio de visitas realizadas pelos agrônomos da C.Vale, no qual os 

questionários foram entregues e recolhidos no mesmo dia, diretamente ao 

produtor cooperado. O intuito foi o de capturar a percepção dos cooperados 

sobre a educação cooperativista. A aplicação dos questionários foi realizada 

entre agosto e outubro de 2019. Foram entregues 256 questionários, dos 

quais 100% retornaram, respeitando a estratificação apresentada. 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =  
𝜎 . 𝑝. 𝑞

𝐸2(𝑛 − 1) +  𝜎2 . 𝑝 . 𝑞
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Tabela 1 – Amostra de cooperados pesquisados dos municípios que detém 
unidade da C.Vale 

Unidade N° Cooperados Representatividade (%) Amostra 

Assis Chateaubriand 1.955 32,84 46 

Guaíra 237 3,99 67 

Maripá 1.130 18,98 10 

Palotina 1.563 26,26 84 

Terra Roxa 1.067 17,93 49 

Total 5.952 100,00 256 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

O questionário utilizado foi de Escala Likert, com variação de (1) a (5) 

nas respostas, sendo que (1) significa Discordo Totalmente, (2) Discordo em 

Partes (3) Nem concordo e Nem discordo (4) Concordo em Partes (5) 

Concordo totalmente. 

É importante ressaltar que antes de ser aplicado, o questionário foi 

submetido à avaliação do diretor de Assessoria da C.Vale, bem como 

aplicado a alguns cooperados, escolhidos de forma aleatória, como teste 

piloto. O intuito foi corrigir eventuais falhas, principalmente de interpretação, 

além de adaptar a linguagem ao público alvo. Sobre a entrevista, esta foi 

concedida às autoras em agosto de 2019 pelo Gerente da Assessoria de 

Qualidade e Comunicação da C.Vale, na sede da Cooperativa. Ele foi 

escolhido por ser o responsável pelo setor no qual são desenvolvidos os 

programas e as práticas da educação cooperativista. 

No que se refere a tabulação dos dados, esta foi feita no software 

Excel 2013, com a análise descritiva dos dados no software R. A 

interpretação dos dados foi realizada com base na estatística descritiva, por 

meio do confronto dos resultados empíricos com a teoria abordada. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em um primeiro momento apresenta-se um breve relato sobre o 

programa corporativo de educação cooperativista da C.Vale. De acordo com 

a entrevista realizada, trata-se de um programa institucionalizado de 

educação cooperativista, revisto e ajustado anualmente, de acordo com as 

demandas da cooperativa, dos seus cooperados e familiares e das 

instituições que contribuem para o fomento da educação cooperativa, como 
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por exemplo, o SESCOOP/PR55. 

O programa foi estruturado em núcleos de ações organizados de 

acordo com seu quadro social. O Núcleo Jovem está ativo desde o ano de 

2012, mas foi em 2014 que ocorreu a formalização de seu Regimento 

Interno. No ano de 2019 era formado por 32 jovens, pertencentes aos 

municípios de Palotina, Maripá, Terra Roxa e Assis Chateaubriand. No que 

tange aos núcleos femininos, estes são compostos por 98 mulheres 

associadas e/ou esposas e filhas de cooperados da C.Vale. São 

regulamentados pelo Regimento dos Núcleos Femininos e distribuídos da 

seguinte forma: 

Quadro 1 – Composição dos Núcleos Femininos da C.Vale 

Núcleos femininos distribuídos por município 

Núcleo Feminino de Palotina 26 participantes 

Núcleo Feminino de Assis Chateaubriand 27 participantes 

Núcleo Feminino de Terra Roxa 22 participantes 

Núcleo Feminino de Maripá 23 participantes 

Fonte: Adaptado de C.Vale (2019). 
 

Já os comitês educativos são compostos por 132 cooperados (homens 

e mulheres) e dividem-se em: Assis (Núcleos de Assis e Encantado), 

Palotina (Núcleo de Palotina), Terra Roxa (Núcleos de Terra Roxa e Santa 

Rita) e Maripá (Núcleos de Maripá e Candeia) e congregados na CICE – 

Comissão de Integração dos Comitês Educativos, composto por 32 

membros. 

A estrutura existente na C.Vale para a execução de seu programa de 

educação cooperativista congrega seus diferentes públicos. Isso vem ao 

encontro com o que preconiza Schneider (2003), quando afirma que a 

educação cooperativista é um processo contínuo de aprendizagem, que 

deve abranger públicos distintos (cooperados, comunidade, dirigentes) e 

com diferente nível educativo, haja vista que existem determinadas 

demandas que são específicas para cada um desses públicos e que, por 

isso, exigem conteúdos variados. 

 

55 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) é integrante do 
Sistema Cooperativista Nacional (OCB). Foi criado pela Medida Provisória nº 1.715, de 
03/09/1998. Integra o Sistema de Organização das Cooperativas do Paraná (OCEPAR). 
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De acordo com Schneider (2003), ter um plano de educação 

cooperativista é vital para que algumas cooperativas possam monitorar a 

participação social de seus cooperados nos eventos abertos, pontuando sua 

presença nas assembleias, cursos sobre cooperativismo, palestras e 

inclusive atividades esportivas. De acordo com Centenaro (2019), a partir 

dele se obtém um maior envolvimento da Cooperativa com os cooperados, 

familiares e comunidade e maior engajamento dos colaboradores. A 

proposta educativa necessita ter presente que aprendizagem contínua não 

é discurso técnico, mas condição para o enfrentamento das contradições 

interna e externa da organização Cooperativa. Ela é um dos elementos-

chave constitutivos de uma pedagogia de construção de saberes que se dá 

pelo aprofundamento e superação dos conflitos (SCHNEIDER, 2003). 

Nesse contexto, a existência do programa corporativo de educação 

cooperativista da C.Vale demonstra compromisso em buscar soluções aos 

desafios de manutenção de seus cooperados e da Cooperativa, 

proporcionando a visão de uma formação mais adequada sobre 

administração e controle do sistema, como aponta Schneider (2003). 

Dando continuidade a pesquisa, os resultados foram divididos em 

duas etapas: a primeira trata do perfil dos cooperados da amostra e, a 

segunda, da percepção desses quanto ao programa de educação 

cooperativista da C.Vale. 

4.1 PERFIL DOS COOPERADOS 

Constatou-se que a idade média é de 50 anos, caracterizando-os 

como um grupo de pessoas adultas que, em breve, adentrarão na terceira 

idade. Quanto ao nível de escolaridade, constatou-se que a maioria dos 

respondentes possui o ensino fundamental (41%), 33% possuem ensino 

médio completo e 26% o ensino superior. Os que detêm o ensino superior 

completo são os com idade inferior a 40 anos. 

Vale destacar, contudo, que buscando complementar a formação, a 

C.Vale disponibiliza para seus cooperados e familiares todos os programas 

de educação do SESCOOP/PR, possibilitando ao cooperado constante 

renovação de seus conhecimentos, como por exemplo o: Cooperjovem, 

destinado para estudantes da área de atuação da Cooperativa; 

Cooperjúnior, disponibilizado para filhos e netos de cooperados, entre 12 e 

15
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15 anos de idade; Jovemcoop, destinado para jovens, cooperados e filhos 

de cooperados, entre 16 e 30 anos de idade; Elicoop Jovem, destinado para 

jovens líderes, cooperados e filhos de cooperados, entre 16 e 30 anos de 

idade; Elicoop Feminino, destinado para esposas e filhas de cooperados 

(CENTENARO, 2019). 

No que diz respeito ao gênero dos participantes, há o predomínio do 

sexo masculino, com 91% da amostra e, 9% do sexo feminino, conforme 

demonstra o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Gênero dos associados por unidades da C.Vale 
 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

Em relação ao tempo de associação, constatou-se que 25% são 

cooperados há mais de 30 anos. Destaca-se também o quantitativo de 5% 

que se associaram nos últimos 3 anos. Esse fato pode ter ocorrido em 

função da construção do abatedouro de peixes (tilápias) inaugurado em 

2017 na C.Vale. 

No que se refere à frequência com que os cooperados vão 

pessoalmente à Cooperativa, constatou-se que 65% a frequenta 

semanalmente e, 18% uma vez a cada 15 dias (Gráfico 2). 

A participação do cooperado, semanalmente, nas unidades da C.Vale é 

significativa, o que indica o engajamento desses com o sistema 

cooperativista. Pesquisa realizada por Willers (2015) identificou que o hábito 

de ir até as cooperativas de forma frequente é uma tradição cultural mantida 

desde a época da colonização e de fundação das cooperativas 
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agropecuárias da Mesorregião Oeste Paranaense. 

Também cabe citar que as cooperativas se tornaram centros de 

distribuição de serviços como: supermercados, agropecuárias, farmácias 

veterinárias, entre outros. Essa diversificação atrai o cooperado diante da 

comodidade de encontrar, em um mesmo local, vários serviços de que 

venha a precisar. 

Gráfico 2 – Frequência com que o cooperado vai à Cooperativa 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

De modo geral, constatou-se que os resultados sobre o perfil 

apresentam características semelhantes aos estudos realizados em outras 

cooperativas paranaenses, quais sejam: a maioria dos cooperados são 

homens com idade média de 50 anos; são agricultores com ensino 

fundamental e com mais de 20 anos de associação e utilizam os serviços 

prestados pelas cooperativas pelo menos uma vez por semana (PASINI, 

2013; TIERLING, 2016). 

Além desses resultados, os cooperados foram perguntados sobre os 

motivos que os levaram a serem cooperados da C.Vale. Nesse aspecto, a 

principal vantagem apontada pelos cooperados está vinculada a segurança 

e confiança de receber o pagamento pela produção entregue, seguida da 

garantia de assistência técnica ao longo da produção. Esse resultado está 

em conformidade com o já apontado por Schneider (2017), ao dizer que a   

cooperativa representa para o produtor rural um canal seguro e importante 

de comercialização e de geração de renda com regularidade, contribuindo 

para a inclusão produtiva, a geração de emprego no meio rural e o estímulo  
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ao cooperativismo. Por fim, 50% da amostra afirmou que a C.Vale apoia 

ações humanitárias e socioambientalmente sustentáveis, voltadas ao 

desenvolvimento da comunidade onde estão instaladas, o que também é um 

fator importante para os entrevistados. 

Dentro de um grupo maior, os cooperados têm vantagens que não 

teriam isoladamente; tem condições, por exemplo, de negociar contratos 

melhores e preços mais justos para insumos como sementes, fertilizantes e 

equipamentos. E assim, devido ao ganho de escala, as cooperativas 

beneficiam diretamente o produtor, aumentando seu poder de negociação e 

suas oportunidades no mercado. Também possuem maior acesso à 

informação, tecnologia, inovação e serviços de extensão agrária, além de 

formação na gestão de recursos naturais. 

4.2 PERCEPÇÃO DA EDUCAÇÃO COOPERATIVISTA EXISTENTE 

Esse item se refere à compreensão dos cooperados sobre a educação 

cooperativista realizada. Primeiramente foi investigado se os respondentes 

conhecem e compreendem os princípios básicos do cooperativismo. Nesse 

sentido, os resultados apontam que sim. Interessante destacar que o grau 

de instrução não interferiu na resposta. Ou seja, independentemente se o 

cooperado é graduado ou se concluiu o ensino fundamental, esse 

conhecimento faz parte do dia a dia dele. 

Como forma de ampliar a análise, investigou-se também o grau de 

conhecimento quanto aos direitos e deveres enquanto cooperado, bem 

como se conhece ou não o estatuto da C.Vale e a doutrina cooperativista 

pregada. O grau de conhecimento quanto à doutrina cooperativista mostrou-

se alto. Quanto aos direitos e deveres, os respondentes também afirmaram 

ter conhecimento. Contudo, as respostas obtidas quanto ao grau de 

conhecimento sobre o estatuto foram inferiores, pois apenas 50% 

responderam deter baixo ou médio conhecimento desse instrumento. 

Esse resultado chama a atenção uma vez que o estatuto é um dos 

requisitos para a organização e a constituição de uma sociedade 

cooperativa, sendo composto por um conjunto de regras norteadoras da 

sociedade que estabelece os direitos e deveres de seus sócios, além de 

descrever uma série de determinações legais que regulamentam o seu 

funcionamento. Como pode conhecer seus direitos e deveres e atestar que 
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desconhece o estatuto? Cabe aí uma investigação futura. De acordo com 

Schneider (2003), não se nasce cooperado em um ambiente 

predominantemente competitivo e individualista, de modo que somente se 

adquire uma mentalidade diferente por meio de uma educação continuada 

e persistente, motivando-a em prol de ideias, valores, princípios e atitudes 

que apelem para a solidariedade e a ajuda mútua. 

Na sequência investigou-se sobre a participação nas atividades 

desenvolvidas pela C.Vale. De acordo com o Gráfico 3, a opção de resposta 

1 ‘discordo totalmente’, teve expressivo número de respondentes. O que isso 

significa? O resultado pode sinalizar que mesmo havendo a realização de 

atividades dessa natureza, por falta de tempo, de desconhecimento ou 

desinteresse, não houve massiva participação por parte dos cooperados. 

Gráfico 3 – Participação em atividades sobre a educação cooperativista nos 
últimos dois anos 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

Desmembrando as respostas por unidades da C.Vale (Gráfico 4), 

pôde-se constatar que os cooperados que residem no município sede da 

Cooperativa e em Assis Chateaubriand (distante cerca de 48 km da sede)  

tem, respectivamente, uma participação maior. Por que dessa participação 

mais efetiva? Seria a questão da distância da unidade? Ou o acesso aos 

meios de comunicação utilizados pela C.Vale? 

Para Schneider (2003), as cooperativas necessitam de programas de 

comunicação que favoreçam a educação cooperativista aos seus 

cooperados. Nesse sentido, há que se destacar o esforço e empenho da 

cooperativa, pois de acordo com Centenaro (2019), a C.Vale faz uso de 

diversos veículos de comunicação tais como: “Jornal local/regional; Revista 
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da C.Vale; Rádio própria da Cooperativa bem como Rádio AM/FM; TV; 

Internet; Dias de Campo e atividades realizadas nas comunidades onde há 

entrepostos”. Contudo, mesmo havendo uma programação contínua de 

divulgação de suas ações de educação cooperativista, seria importante 

avaliar o alcance, principalmente para os cooperados que não residem no 

município sede. Schneider (2003) destaca a necessidade da constante 

avaliação dos programas de divulgação das ações e da educação 

cooperativista por parte das cooperativas. 

 

Gráfico 4 - Participação de atividades sobre educação cooperativista nos 
últimos 2 anos por município 

 
Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

Dando continuidade às análises, os cooperados foram questionados 

sobre a oferta de serviços pela Cooperativa, para o qual os resultados 

indicaram que sim. Inclusive, alguns mencionaram que a Cooperativa se 

preocupa em trazer retorno financeiro e em organizar um processo educativo 

que faça o cooperado crescer pessoal e profissionalmente. 

Para as questões de conhecimento específico no tocante a 

Cooperativa (Gráfico 5), constatou-se que os entrevistados, em sua maioria 

concordam totalmente com as afirmações: a) C.Vale se preocupa em ser 

competitiva, mas cumpre com os objetivos de sua criação; b) são de 

conhecimento dos cooperados as atividades e decisões da diretoria da 

Cooperativa; c) estão satisfeitos e; d) detêm conhecimento dos princípios do 

cooperativismo, mas gostariam de participar de cursos e palestras sobre 

educação cooperativista. 
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Para as questões de conhecimento específico sobre a educação 

cooperativista, apresenta-se o Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Conhecimentos específicos sobre a Cooperativa C.Vale 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

Constata-se que os cooperados assinalaram, em sua maioria, a opção 

5 – concordo totalmente. De modo geral, os resultados significam que: a) é 

importante que a cooperativa atue na educação do cooperado; b) é 

importante que a cooperativa promova cursos e treinamentos para seus 

cooperados e funcionários; c) a educação cooperativista é importante para 

a preservação da Cooperativa, pois se trata de um dos princípios do 

cooperativismo; d) é importante que a C.Vale divulgue as vantagens de ser 

cooperado. 

Ressalta-se a questão sobre o principal objetivo da C.Vale ser o de 

gerar lucro para seus cooperados. Apesar das opções 4 e 5 terem sido as 

de maior frequência, chama-se a atenção para a existência das opções 1 a 

3, o que merece ser revisto e repensado pela gestão da Cooperativa. É 

notório que os aspectos econômicos, técnicos e de gestão são fundamentais 

para a manutenção, funcionamento e desenvolvimento das cooperativas e 

dos cooperados, no entanto, é importante também que o processo de 

educação esteja presente e permanente. 

Pelo exposto, entende-se que a Cooperativa C.Vale vem promovendo 

a educação e a formação de seus cooperados, dos representantes eleitos, 

dos gerentes e de seus funcionários, de forma que estes podem contribuir 
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 para o desenvolvimento da Cooperativa. Isto ocorre porque eles divulgam 

os princípios do cooperativismo, e informam a natureza e os benefícios da 

cooperação para o público em geral, particularmente para os jovens e os 

líderes de opinião. Além disso, preocupam-se com a educação e inclusão 

das mulheres. 

Gráfico 6 – Conhecimentos específicos sobre educação cooperativista 

Fonte: Resultados da pesquisa (2019). 

5. CONCLUSÕES 

 
A educação cooperativista é de fundamental importância para o 

desempenho de uma cooperativa, à medida que permite compreender que 

essa formação favorece a cooperação e a fidelização dos cooperados, tão 

essencial para a sobrevivência da organização (FERREIRA; PRESNO 

AMODEO, 2008). 

Entende-se que tão importante quanto a gestão empresarial é a gestão 

social (educação e participação), pois ela gera sentimentos de 

pertencimento e de identidade dos cooperados com a cooperativa da qual 

fazem parte. É esse pertencimento que aumenta a fidelidade e a confiança 

do cooperado. É a educação cooperativista que promove a reflexão e a ação 

entre os cooperados, contribuindo para a participação e envolvimento 

desses com a cooperativa (SCHNEIDER, 2003; FERREIRA; PRESNO 

AMODEO, 2008). 

 Do ponto de vista funcional, a falta de programas direcionados à 

educa
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educação cooperativista está associada à origem de problemas de 

infidelidade e oportunismo (free-rider), presenciados em grande parte das 

relações entre cooperados e cooperativas, prejudicando sua 

sustentabilidade ao longo do tempo (LAGO, 2008). 

Os resultados demonstraram que por meio do programa corporativo 

de educação cooperativista, a C.Vale vem atingindo os seguintes objetivos: 

a) qualificar os cooperados, seus familiares, funcionários e comunidade 

sobre os conceitos, princípios e benefícios do cooperativismo; b) distribuir 

informações e; c) proporcionar ao público-alvo, capacitação e formação 

sobre cooperativismo, visando sua aproximação, maior envolvimento e 

integrando-os no cotidiano da Cooperativa. 

De modo geral, os resultados demonstraram que o programa de 

educação cooperativista é percebido pela maioria dos cooperados, de modo 

que os respondentes compreendem os princípios básicos do 

cooperativismo. Contudo, para que a educação cooperativa alcance ainda 

maior participação e efetividade seria importante rever e adequar os veículos 

de informação utilizados para divulgar as ações do programa. O fato de 

muitos residirem em zonas rurais pode limitar o acesso à comunicação 

virtual, muito utilizado pela C.Vale. Além disso, seriam importantes reflexões 

acerca de um maior conhecimento estatutário e de aspectos de interesse do 

cooperado. Outros elementos, além dos econômicos podem ser 

importantes. 

Por fim, pesquisas futuras podem analisar a relação entre a educação 

cooperativista e o ingresso e permanência de cooperados em diferentes 

segmentos cooperativos. 
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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo analisar a produtividade física da terra 
(de 2000 a 2018) e as produtividades líquidas da terra (PT) e do trabalho 
(PL) no Estado do Paraná (de 2017). Além disso, o estudo pretende avaliar 
a influência das variáveis sobre as produtividades, por meio do Modelo de 
Efeitos em Grupo, do Censo Agropecuário de 2006 e 2017, e determinar as 
variações das produtividades no Paraná, considerando o Censo 
Agropecuário de 2017. Os resultados aferidos mostraram que as variações 
das produtividades do trabalho e da terra alcançadas pelos produtores do 
Paraná, na safra 2016/2017, registram valores superiores aos apresentados 
em estudos anteriores. Além disso, observou-se que o Valor Bruto da 
Produção, o qual é caracterizado como variável dependente do modelo 
utilizado, é influenciado principalmente pela variável do valor da produção 
das culturas temporárias, seguidos das máquinas e equipamentos, valor do 
rebanho e área das culturas permanentes e matas plantadas. Por fim, ainda, 
pode-se afirmar com este estudo que, o aumento da produtividade 
paranaense não implica em perda de áreas naturais, dado a análise 
comparativa dos Censos que apresentam crescimento na área florestal. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Censo Agropecuário. Modelo de Efeitos em 
Grupo. 

 

 

56 Mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo. Bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: a.bastiian@hotmail.com 
57 Mestranda em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Unioeste – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Campus Toledo. Bolsista da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: julianafeil@hotmail.com 
58 Professor Associado da Unioeste – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus 

Toledo. E-mail: piacenti8@yahoo.com.br 
59 Pesquisador Científico do Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E-mail: margaridoma@gmail.com 

mailto:julianafeil@hotmail.com
mailto:piacenti8@yahoo.com.br
mailto:margaridoma@gmail.com


 AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
201 

 

 
1.  INTRODUÇÃO 

A partir da década de 70, o espaço rural passou por diversas 

transformações seja no meio social, político e econômico. Essas mudanças 

foram geradas principalmente via Revolução Verde, a qual se difundiu nos 

países subdesenvolvidos em meados da década de 1960, e permitiu 

alterações nas infraestruturas rurais por meio das novas tecnologias na 

agricultura, as quais possibilitaram a transformação do sistema produtivo, 

aumento da produtividade e da produção agrícola (MARGARIDO, 1996). 

Dessa forma, as modernas técnicas agrícolas aperfeiçoaram o uso dos 

fatores de produção, quais sejam, a terra e o trabalho, que são considerados 

como recursos básicos da agricultura (NEUMANN; FAJADO; MARIN, 2017). 

Aliada às mudanças proporcionadas com a adesão da tecnologia aos 

fatores de produção na década de 70, houve aumento da produtividade da 

agricultura como os retratados no trabalho de Gasques et al. (2016), o qual 

estudou o período de 1975-2014, em que o produto da agropecuária cresceu 

mais de quatro vezes (seu índice passou de 100 para 441 até 2014). Além 

disso, o período ressaltou uma mudança acentuada na composição da 

produção rural, produtos como café, arroz, milho, carne bovina e suína 

cederam lugar para frutas (laranja), cana-de-açúcar, soja, leite, ovos e carne 

de frango, dentre os mais destacados. 

Dessa forma, o crescimento da produtividade agrícola contribuiu para 

a expansão de outros setores que movimentam a economia do Brasil, 

principalmente quando se trata da transferência de recursos produtivos, 

criação de mercado interno e externo, e da produção de produtos primários 

para as agroindústrias e indústrias (BACHA, 2012; VIEIRA FILHO; 

FISHLOW, 2017). 

Além disso, a importância da produtividade dos fatores de produção 

será cada vez maior no ambiente socioeconômico, dada a uma forte 

tendência de redução do pessoal ocupado e do esgotamento das fronteiras 

agrícolas em importantes estados brasileiros, como é o caso do Paraná, o 

qual contribui com parcela significativa da produção nacional. De acordo 

com Gasques et al. (2019), o Brasil tem apresentado crescimento a taxas 

negativas da mão de obra e terra, entretanto, a sua produtividade tem 

crescido a taxas elevadas para o período de 1975 a 2017 (4,23% para a 

produtividade do trabalho e 3,83% para a produtividade da terra). 
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Dessa maneira, nos últimos anos tem-se apresentado que o aumento 

da produtividade dos fatores de produção se constitui como a via mais rápida 

para o crescimento econômico, além de implicar diretamente o 

desenvolvimento dos países. Sendo assim, a maior produtividade dos 

fatores resulta em um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, 

como é o caso da produção agrícola do Brasil que sustenta o uso eficiente 

dos fatores de produção (SAATH; FACHINELLO, 2018). 

Por sua vez, segundo dados da Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB (2019), a safra nacional de grãos apresentou uma 

taxa geométrica média anual de crescimento60
 de área cultivada de 1,1% de 

1976/1977 para safra 2018/2019. No entanto, para o mesmo período, a 

produção de grãos apresentou taxa de 4,2% a.a. Dessa maneira, constata-

-se que a produtividade foi o grande fator para alavancar esta produção no 

período analisado – a taxa geométrica média anual de crescimento da 

produtividade de grãos foi de 3,1%. 

Esses dados contribuem para justificar que o aumento dos 

investimentos em insumos e máquinas proporcionou uma expressiva 

geração de excedentes. Cabe ressaltar que a criação da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em 1972, e demais institutos públicos 

de pesquisa e desenvolvimento para o meio rural, são compreendidos como 

um marco relevante para a difusão de pesquisas no que tange às melhorias 

da agropecuária no País (BACHA, 2012; VIEIRA FILHO, 2014). 

O presente estudo analisa a produtividade física da terra (de 2000 a 

2018), as produtividades líquidas da terra e do trabalho no Estado do Paraná 

(de 2017), em suas 39 microrregiões geográficas existentes em 2017. Mais 

especificamente, pretende-se: determinar as variáveis que podem 

influenciar nas produtividades líquidas do trabalho e da terra por meio da 

análise do Modelo de Efeitos em Grupos com dados do Censo Agropecuário 

de 2006 e de 2017; avaliar a influência de variáveis sobre as produtividades; 

e determinar as variações das produtividades no Paraná. 

 

 

60 A estimativa da taxa geométrica de crescimento está de acordo com o método dos 
mínimos quadrados, calculada pelo antilog do estimador da regressão linear, em que lnYi é o 
valor do logaritmo da variável em questão e T a variável tendência. Para mais considerações 
sobre o processo de cálculo dessas taxas, ver: Hoffmann e Vieira (1987). 
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Posto isto, este artigo está dividido em quatro seções, estando inclusa 

esta introdução (1). Nas seções seguintes encontra-se o referencial teórico 

(2), logo, a metodologia (3), sendo posteriormente usada para análise de 

resultados (4). E, por fim, as considerações finais (5). 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

A teoria de Adam Smith sobre a especialização das atividades, por 

meio do domínio dos processos, resulta em aumento na produtividade, 

concernindo que esta teoria se tornasse precursora na análise dos fatores 

básicos de produção: capital, terra e trabalho. Nesse sentido, o aumento da 

produção não significa incremento de produtividade, sendo que se faz 

necessário analisar quais os fatores que contribuem para a melhora nos 

índices da produtividade (SMITH, 1996). 

Assim, a divisão do trabalho proposta é identificada como o meio de 

reduzir tempo de trabalho dos trabalhadores para a produção de 

determinado produto. Essa divisão é consequência da natureza humana, 

pois a habilidade de troca de um produto e/ou serviço por outro abre espaço 

para a melhora no uso dos fatores de produção das diversas nações, 

integrando sabedoria em troca de riqueza. Além disso, Smith (1996) explica 

que a maior especialização dos trabalhadores está associada às alterações 

nos processos produtivos combinados com as invenções em maquinaria. 

Dessa forma, as alterações nos processos produtivos e o aumento da 

produção podem ser baseados na teoria da oferta sob o prisma da 

microeconomia neoclássica, a qual diz sobre a teoria da produção e a de 

custos de produção. A primeira fala sobre a análise das relações entre as 

quantidades físicas do produto e dos respectivos fatores de produção 

(também chamados de insumos), enquanto a segunda refere-se à 

incorporação dos preços desses insumos (VASCONCELLOS; GARCIA, 

2014). 

No entanto, para Rattner (1967), a aferição da relação 

produção/insumo não se caracteriza como suficiente para explicar o 

aumento de produtividade, pois, quando apresentada sem a análise da 

produtividade total do sistema econômico, poderá apurar dados positivos em 

uma atividade estéril no desenvolvimento. Logo, o autor cita que setores 

protegidos de tarifas ou favores, mesmo apresentando índice de 

produção/insumo
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produção/insumo positivos, resultam em acréscimo no dispêndio da 

demanda. 

Para Vieira Filho (2014, p. 419): 

A trajetória tecnológica da agricultura brasileira mostra que a 
agricultura do passado não deve ser comparada com a agricultura do 
presente. A moderna agricultura é sem dúvida knowledge-based e 
conectada a vários setores da economia. Políticas públicas voltadas ao 
fomento do setor agropecuário devem entender que o investimento é 
necessário não apenas para gerar novas tecnologias, mas, 
especialmente, para integrar conhecimento a toda cadeia de produção, 
e oferecer insumos tecnológicos baratos e acessíveis aos agentes 
produtivos que demandam infraestrutura de serviços no espaço rural, 
até a distribuição dos produtos no mercado. 

Contudo, conforme Guerreiro (1995), muitos trabalhos discutem a 

produtividade na agropecuária brasileira, sendo que divergem em suas 

conclusões. Ainda, para o autor, existem ao menos dois meios para o cálculo 

da produtividade: em unidades físicas e em unidades monetárias. 

Entretanto, como a agropecuária possui como característica fundamental a 

heterogeneidade de suas atividades, o mais correto é usar a produtividade 

líquida dos fatores em unidades monetárias. 

Portanto, a mensuração da produtividade pode ser medida por meio 

da relação entre a produção e o insumo, sendo que a ampliação de seu 

resultado está relacionada com a combinação dos fatores de produção para 

mitigar seu uso e gerar eficiência de utilização. Nesse sentido, os fatores de 

produção terra, trabalho e capital, associados ao uso de tecnologia, são 

responsáveis pelos resultados da agricultura. 

3.  METODOLOGIA 

Como o presente estudo baseia-se em Guerreiro et al. (2002), este 

seguiu a mesma metodologia que se refere aos dados coletados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o índice de produtividade 

física da terra no Estado do Paraná, para o período de jan./2000 a dez./2018, 

“utilizando-se de relativos simples para os índices de produtividade física por 

produto e da média aritmética dos relativos simples para o índice total de 

produtividade física” (GUERREIRO et al., 2002, p. 164) 

Além disso, esse estudo busca apresentar os resultados das 

produtividades líquidas do trabalho (PL) e da terra (PT) para a agropecuária
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paranaense e avaliá-las por meio da análise econométrica de variáveis com 

o uso de dados em painel, que por sua vez, “são mais adequados para 

estudar a dinâmica da mudança” (GUJARATI; PORTER, 2011, p. 609). Para 

isso, à mensuração das variáveis seguem os dados fornecidos pelo Censo 

Agropecuário (CA) de 2006 (IBGE, 2007) e 2017 (IBGE, 2019). 

As subseções seguintes têm como norte textual: Guerreiro (1995), 

Guerreiro et al. (2002) e Santos e Guerreiro (2005). 

3.1 ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE FÍSICA DA TERRA POR PRODUTO 

Este índice foi construído relacionando a produtividade de um produto 

no período atual, t, com o período 0, gerando um relativo simples que, em 

termos percentuais, é dado por P(0,t) = (Pt/P0) x 100, em que: Pt = 

produtividade no período atual e P0 = produtividade no período base. 

3.2 ÍNDICE TOTAL DE PRODUTIVIDADE FÍSICA DA TERRA 

O índice total de produtividade física da terra foi determinado a partir 

da média aritmética dos relativos das produtividades por produto 𝑥(0,t) = 

∑ 𝑥(0,𝑡)
𝑖𝑛

1

𝑛
, 

em que 𝑥𝑡
𝑖 são os valores da produtividade física no período atual t e  𝑥0

𝑖  os 

valores no período base 0, os quais resultam na evolução da produtividade 

física total da terra. 

3.3 PRODUTIVIDADES LÍQUIDAS MÉDIAS DO TRABALHO (PL) E DA 

TERRA (PT) 

As produtividades líquidas médias do trabalho e da terra tiveram como 

unidade de análise as 39 microrregiões do Estado do Paraná, no ano de 

2017. Essas produtividades foram calculadas pelas expressões: PL = 

VA/EH e PT = VA/AE, sendo: VA = valor agregado; EH = número de 

equivalentes-homem; AE = área total explorada, definida como soma das 

áreas utilizadas com lavouras temporárias, permanentes e em descanso 

(para lavoura), pastagens (plantadas e naturais) e matas (plantadas e 

naturais). 

Conforme Guerreiro et al. (2002, p. 165), “a influência de cada “fator 

de produção” nas produtividades do trabalho e da terra, no estado, foi 

determinada pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)”. 
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Para calcular essas produtividades foram utilizados dados do Censo 

Agropecuário 201761
 e da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do 

Paraná/Departamento de Economia Rural (SEAB/DERAL, 2017a). 

Posteriormente, foi adotada a metodologia de dados em painel para fazer a 

comparação deste período com o do Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 

2007), com intuito de entender a dinâmica da mudança ocorrida entre os 

períodos. 

3.4  VALOR AGREGADO (VA) 

O valor agregado é definido como a diferença entre o Valor Bruto da 

Produção (VBP) e a soma dos valores do consumo intermediário (CI). Ou 

seja: 

𝑉𝐴 = 𝑉𝐵𝑃 − 𝐶𝐼 

3.4.1 Valor Bruto da Produção (VBP) 

Ao valor bruto de produção da agropecuária que aparece no Censo 

acrescentou-se uma parcela referente à variação do estoque do rebanho 

que seria o bovino, suíno e o galináceo. Ademais, o valor da variação do 

rebanho foi determinado pela variação do número de animais (nascidos mais 

comprados, menos vitimados, menos vendidos, menos abatidos), 

multiplicado pelo preço médio estadual de compra (PMeC62), em reais 

(FELEMA; GUERREIRO; RAIHER, 2012). 

3.4.2 Consumo Intermediário (CI) 

De acordo com Guerreiro et al. (2002), o valor do consumo 

intermediário foi determinado a partir dos dados de despesas dos 

estabelecimentos agrícolas com adubos e corretivos; sementes e mudas; 

compra de animais; defensivos agrícolas; medicamentos para animais; 

alimentação dos animais (sal, rações e outros suplementos); transporte da 

produção, energia elétrica; compra de máquinas e veículos; combustível e 

POSTAB 
61 A data de referência do CA 2017 foi o dia 30 de setembro de 2017, frente às informações 
sobre pessoal ocupado, estoques, efetivos da pecuária, lavouras permanentes e silvicultura, 
entre outros dados estruturais. Os dados sobre propriedade, produção, área, volume de 
trabalho durante o período, entre outros aspectos, tiveram intervalo de 12 meses, de 1º de 
outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. 
62 O preço médio estadual de compra em 2017, divulgado pelo SEAB/DERAL (2017a), foram 
para o rebanho bovino (R$ 138,65), suíno (R$ 3,59) e do frango (R$ 2,54). 
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lubrificantes; novas culturas permanentes e silvicultura; formação de 

pastagens e outras despesas. Do valor das despesas que aparece no 

Censo, foi deduzido o valor referente aos gastos com salários, contratação 

de serviços e arrendamento de terras, por não fazerem parte do consumo 

intermediário. 

3.5  PESSOAL OCUPADO NA AGRICULTURA (PO) 

O Censo Agropecuário traz informações sobre pessoas ocupadas na 

agropecuária por sexo e idade (de 14 anos e mais, e de menos de 14 anos), 

classificados como pessoal ocupado com e sem laço de parentesco com o 

produtor. Divididas em quatro categorias: produtor e as pessoas com laços 

de parentesco com ele (denominados, doravante, por MF), trabalhadores 

permanentes e pessoas não remuneradas com laços de parentesco com 

esses trabalhadores (EP), trabalhadores temporários e pessoas não 

remuneradas com laços de parentesco com esses trabalhadores (ET) e 

trabalhadores parceiros e pessoas não remuneradas com laços de 

parentesco com esses trabalhadores (P). 

O CA também informa qual o tipo de mão de obra utilizada no 

estabelecimento agropecuário no período de referência – homens, mulheres 

e crianças ocupados no estabelecimento agropecuário, no período de 

referência, por dias trabalhados (até 90 dias, de 91 a 180 dias ou mais de 

180 dias), segundo os seguintes critérios: produtor e pessoas com laços de 

parentesco com ele; trabalhadores permanentes e temporários, e pessoas 

(homens, mulheres e crianças) com laços de parentesco com estes 

trabalhadores e que os auxiliaram em suas atividades; e pessoas advindas 

da contratação, mediante acerto verbal ou por escrito, de serviços, por 

intermédio de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas); empreiteiros. 

A transformação do número de pessoas ocupadas em equivalentes 

homem (EH) é necessária para obter unidades aproximadamente 

homogêneas de força de trabalho. Um equivalente-homem corresponde a 

300 dias de trabalho de um adulto. Para converter o número de pessoas 

ocupadas em equivalentes-homem foi adotado o seguinte critério para todas 

as categorias: 1 mulher = 1 homem = 1,00 EH e 1 criança = 0,50 EH 

(GUERREIRO et al., 2002). 
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3.6 ANÁLISE DOS FATORES QUE INFLUENCIAM AS PRODUTIVIDADES 

DO TRABALHO (PL) E DA TERRA (PT) 

Para a análise da eficiência de cada fator de produção considerou-se 

a função de produção do tipo Cobb-Douglas, que apresenta retornos 

constantes de escala, ou seja, ∑βi = 1 (SANTOS; GUERREIRO, 2005), 

definida por: 

𝑌 = ∝ ∏ 𝑋𝑖
𝛽𝑖𝐾

𝑖=1                           (1) 
 

Em que α e βi são constantes, Y representa o produto físico total e Xi 

são as quantidades dos k fatores empregados na produção. Nesse caso, 

tem-se que a produtividade média de um fator de produção (Y/Xh) é dado 

por: 

𝑌/𝑋ℎ =∝ ∏ (𝑋𝑖/𝑋ℎ)𝛽𝑖
𝑖≠ℎ                        (2) 

 

Nesse caso, Xh refere-se a um fator de produção apenas. Segundo 

Guerreiro et al. (2002, p. 168) 

A análise dos fatores capazes de influenciar as produtividades médias 
do trabalho e da terra na agricultura, num determinado momento, pode 
ser realizada pelo modelo de regressão linear múltipla com κ-1 
variáveis independentes e κ parâmetros. Como uma função de 
produção do tipo Cobb-Douglas é uma função linear nos logaritmos das 
variáveis, o modelo econométrico para a análise das produtividades 

médias fica: 𝑙𝑛 (
𝑌

𝑋ℎ
) = 𝑙𝑛 ∝ + ∑ 𝛽𝑖 𝑙𝑛 (

𝑋𝑖

𝑋ℎ
) + 𝑢𝑖𝑖≠ℎ

Em que: ln (Y/Xh) é o logaritmo do índice de produtividade média do 

fator Xh; os componentes ln (Xi/Xh) representam as variáveis independentes; 

α é o termo constante e βi é o coeficiente de regressão do i-ésimo fator; e, ui 

é o erro aleatório com as pressuposições usuais, ou seja, é normalmente 

distribuído com média zero e variância constante, ou seja, 𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎𝜀
2 )

Contudo, foram estimados diversos modelos diferentes, tais como 

Modelo de Regressão em Cross Section para cada Censo (2006 e 2017), 

Modelos de Dados em Painel, com Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios e Efeitos 

em Grupo. No entanto, o modelo que apresentou os resultados mais 

robustos foi o Modelo de Efeitos entre Grupos. 
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Por sua vez, neste modelo utilizado, estimou-se a seguinte regressão: 

𝑦𝑖∎̅̅ ̅̅ = 𝛼 +  ∑ 𝑥𝑖∎̅̅ ̅̅𝑘
𝑖=1 + 𝜀𝑖                     (4) 

Em que: α é uma constante; 𝑦𝑖∎̅̅ ̅̅  corresponde à média dos grupos da 

variável de 𝑥𝑖∎̅̅ ̅̅  dependente; corresponde a média de cada variável 

independente e εi  são os resíduos do modelo, os quais, por hipótese, são 

normalmente distribuídos com media zero e variância constante, ou seja, 

𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎𝜀
2 ).

Em razão desta agregação, o número de observações é reduzido pela 

metade. Neste caso, ao invés do modelo utilizar 78 observações, 

efetivamente, são utilizadas somente 39 observações. Conforme Park 

(2009, p. 36), “o modelo de efeito entre grupo utiliza informação agregada, 

neste caso, grupos de médias das variáveis. Em outras palavras, a unidade 

de análise não é a observação individual, mas a entidade ou sujeito. O 

número de observações é reduzido de nT para n”. 

3.6.1 Seleção das variáveis 

Conforme Guerreiro et al. (2002, p. 168): 

A teoria econômica preconiza que a produtividade do trabalho é 
determinada principalmente por tecnologias mecânicas e a 
produtividade da terra por tecnologias químico-biológicas. Mas aquelas 
tecnologias também elevam a produtividade da terra e estas 
proporcionam maior produtividade do trabalho. Com base nessa teoria 
selecionou-se os mesmos fatores como influenciadores dessas 
produtividades, a partir do censo agropecuário: 

a) ME63= valor das máquinas e instrumentos agrários, veículos e outros 

meios de transporte, combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, 

embalagens e transporte da produção, em reais; b) CP = valor de produção 

das culturas permanentes e das matas plantadas, em reais; c) CT = valor de 

produção das culturas temporárias, em reais; d) RE = valor do rebanho, em 

reais; e) IA = valor dos insumos utilizados na agropecuária, em reais;  

AP=AR 

63 No CA 2006, os valores em reais foram fornecidos pelo IBGE. Entretanto, para 2017, os 
valores das máquinas e equipamentos foram calculados da seguinte forma: número de 
tratores e colheitadeiras fornecidas no CA (2017) multiplicado pela relação de troca em soja 
(1.434,2 sacas/trator e 6.244,4 sacas/colheitadeira), sendo essa relação estimada pela 
CONAB (2017) e SEAB/DERAL (2017b). Para estimar o modelo em reais, fora relacionado o 
resultado pelo preço médio da soja no Paraná (R$ 60,35) (SEAB/DERAL 2017a). 
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f) AP = área das culturas permanentes somadas à área das matas plantadas, 

em hectares; g) AT = área das culturas temporárias, em hectares; h) EH = 

quantidade de trabalho empregado na agropecuária, em equivalente 

homem. 

Todas as variáveis apresentadas anteriormente são denominadas 

como variáveis independentes, sendo que como variável dependente foi 

utilizado o Valor Bruto da Produção (VBP). Entretanto, cabe ressaltar que o 

modelo teve algumas alterações em relação com os trabalhos anteriores de 

Guerreiro, estes analisaram os censos agropecuários de 1985, 1995/1996 e 

2006 e referem-se às variáveis independentes, quais sejam, a inserção do 

valor de produção das culturas temporárias (CT), da área das culturas 

permanentes somada à área das matas plantadas (AP) e da área das 

culturas temporárias (AT), sendo as duas últimas inseridas no lugar da área 

total explorada. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1 PRODUTIVIDADE FÍSICA DA TERRA 

A produtividade física da terra calculada no presente trabalho 

apresenta-se com produtos selecionados em Guerreiro (1995), atualizados 

para o período de 2000 a 2018, os quais são: algodão, amendoim, arroz, 

batata, café, cana, cebola, feijão, fumo, mandioca, milho, rami, soja, tomate 

e o trigo. 

De 2000 a 2018 observa-se que a produtividade física da agropecuária 

paranaense apresentou um crescimento de 39,88%, conforme Gráfico 1 e 

Tabela 1. Em parte, esse crescimento se justifica pelo aumento de 

tecnologia empregada tanto em maquinários quanto nos insumos, além de 

ser um período posterior à abertura comercial. Ademais, percebe-se, ao 

adotar a taxa geométrica média anual de crescimento como base, que a 

produtividade cresceu para todos os produtos, sendo que, para o período 

inteiro (coluna Total), esta foi de 1,8% a.a. Embora, no caso do café, o 

período inteiro refletiu em queda na produtividade no Estado (considerando 

a base 100), fato esse que reflete a mudança nos padrões de produção da 

década de 90 para o presente estudo, o qual correspondia a 181% de 

acréscimo na produção do café motivada pela inovação tecnológica 

cfdcdcddd 
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desenvolvida pelo Instituto Agronômico do Paraná (GUERREIRO et al., 

2002). 

Gráfico 1 – Evolução do Índice de Produtividade Física Total da Terra – 

2000 a 2018 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados de IBGE (2019). 
Nota: Base 2000 = 100. 

 
Tabela 1 – Evolução dos Índices de Produtividade Física da Terra por 
Produtos e Total no Paraná (2000 a 2018) 

 

 

Ano 
 

Algodão Amen 

doim 

 

Arroz Batata- 

inglesa 

 

Café 
Cana- 

de- 

açúcar 

 

Cebola 
 

Feijão 
 

Fumo Man 

dioca 

 

Milho 
 

Rami 
 

Soja 
 

Tomate 
 

Trigo 
 

Total 

2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2001 105,9 107,5 103,1 102,1 46,5 114,5 99,3 117,4 103,7 101,2 136,1 103,9 121,6 101,3 146,5 107,4 

2002 100,6 106,8 108,7 109,7 57,7 110,4 103,4 129,3 103,2 115,9 120,9 132,7 114,6 108,6 105,2 108,5 

2003 102,9 107,2 121,6 111,8 49,8 120,5 103,4 143,4 102,5 102,8 153,4 118,4 120,0 112,2 178,7 116,6 

2004 82,2 106,1 119,1 111,2 68,1 115,3 106,9 144,0 103,7 95,3 134,2 102,5 101,3 112,4 157,1 110,6 

2005 59,4 94,5 102,1 111,9 43,4 103,6 119,6 138,4 101,3 96,5 128,2 99,3 90,8 117,2 151,8 103,9 

2006 70,2 90,5 128,7 114,8 72,2 110,5 133,5 151,6 97,7 107,5 141,2 126,3 94,7 115,6 112,7 111,2 

2007 91,2 118,1 143,0 123,6 53,7 120,1 149,0 153,7 104,7 108,3 157,2 125,8 117,8 146,9 164,1 125,1 

2008 110,7 148,0 163,5 138,6 87,0 121,6 137,3 171,4 105,7 113,9 161,8 105,8 118,2 138,7 194,1 134,4 

2009 102,8 108,9 170,1 116,5 56,1 127,6 154,3 134,2 104,7 115,5 124,8 152,8 91,7 139,9 132,7 122,2 

2010 88,4 126,5 183,4 136,0 90,2 109,0 150,8 166,3 109,0 112,8 182,3 104,1 125,0 138,9 205,4 135,2 

2011 121,7 140,2 219,7 143,1 79,4 98,7 172,9 171,4 112,6 109,8 157,1 121,6 134,9 135,9 166,5 139,0 

2012 66,7 118,7 225,7 144,6 78,7 103,2 190,5 163,5 117,1 117,7 167,5 191,0 97,6 135,4 188,6 140,4 

2013 102,3 123,6 238,4 149,7 83,0 106,0 188,6 159,0 117,9 116,8 176,0 152,6 133,1 128,3 154,2 142,0 

2014 - 125,9 252,4 158,7 55,0 99,5 198,6 174,8 120,1 131,0 187,6 34,4 118,3 128,8 192,4 131,8 

2015 - 128,6 264,1 154,4 96,8 106,7 214,6 188,7 124,2 131,0 196,3 83,2 130,7 137,4 176,8 142,2 

2016 - 139,5 206,1 144,1 76,7 103,0 166,6 171,9 105,8 127,6 164,0 126,3 124,9 126,7 213,4 133,1 

2017 - 162,1 288,3 155,4 89,9 93,5 206,1 178,8 130,2 114,6 187,6 43,5 145,6 135,3 173,5 140,3 

2018 122,7 144,3 255,9 152,5 89,8 92,4 207,0 171,6 131,5 109,5 161,6 - 140,8 130,9 187,8 139,9 

Fonte: IBGE (2019), adaptado pelos autores. 
Nota: Base 2000=100. 
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4.2 EVOLUÇÃO DAS PRODUTIVIDADES LÍQUIDAS DO TRABALHO (PL) 

E DA TERRA (PT) NO ESTADO DO PARANÁ 

De acordo com a Tabela 2, a produtividade líquida do trabalho cresceu 

de forma acentuada no período de 1995-1996 a 2017, correspondendo a um 

aumento de 146,37%, apesar da redução da área explorada em 3,15%, do 

pessoal ocupado em 41,55% e do número de estabelecimentos ter 

diminuído em 17,50%. 

Tabela 2 – Produtividade do trabalho e da terra no Paraná (1996 a 2017) 

 
Ano 

VA 
(R$ milhões) 

AE 
(mil ha) 

Pessoal 
ocupado 

(EH) 

PL = VA/ 
EH (R$/ha) 

PT = VA/AE 
(R$/ha) 

Tratores 
(Nº) 

Estabele- 
cimentos 

(Nº) 

1995-1996 16.324,13 15.221,68 1.431.763 11.401,42 1.072,43 130.326 369.875 

2017 23.507,34 14.741,97 836.885 28.089,11 1.594,59 166.393 305.154 

Variação 
(%) 44,00 -3,15 -41,55 146,37 48,69 27,67 -17,50 

Fonte: dados da pesquisa; Guerreiro (1995); Censo Agropecuário (2017). 
Nota: Dados reais de setembro/2017, atualizados monetariamente e 
deflacionados pelo IGP-DI, set./2017=100. 
 

Portanto, enquanto em 1995-1996 a agropecuária proporcionava um 

retorno líquido de R$ 11.401,42 por equivalente-homem ocupado e de R$ 

1.072,43 por hectare explorado, no ano de 2017 esses valores 

corresponderam a R$ 28.089,11 e R$ 1.594,59 (Tabela 2). 

Dessa maneira, houve um grande avanço e ganhos na produtividade 

agropecuária tanto do trabalho, quanto da terra, variáveis importantes que 

contribuem para determinar os índices de produtividade da agropecuária 

paranaense (Tabela 3). 

Ao confrontar os números divulgados pelo IBGE (2019), nos Censos 

Agropecuários listados, nota-se importante redução no número de 

estabelecimentos e número de pessoal ocupado na agropecuária do estado. 

Ainda, as terras inaproveitáveis também apresentaram relevante redução, 

assim como a área total dos estabelecimentos (Tabela 3). 

Além do mais, a aprovação do Novo Código Florestal, em maio de 

2012, destaca o aumento nos tamanhos das matas naturais e plantadas, 

contribuindo para a sustentabilidade da agropecuária paranaense. 

Conforme o CA 2017, 67% das matas naturais são destinadas à 

Preservação 
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Preservação Permanente e Reserva Legal dentro dos estabelecimentos 

rurais, dessa forma, as matas naturais no Paraná aumentaram 47,65% e as 

matas plantadas 15,83% no período estudado. 

Tabela 3 – Confronto dos Censos Agropecuários do Paraná (1985 a 2017) 
 1985 1995/1996 2006 2017 

Estabelecimentos 466.397 369.875 371.063 305.154 

Utilização das Terras 

(ha) 

    

Área total dos 
estabelecimentos 16.698.867 15.946.632 15.391.782 14.741.967 

Lavouras Temporárias e 

Permanentes 6.062.559 5.100.590 6.512.793 6.302.662 

Pastagem Natural 1.422.884 1.377.484 1.315.401 836.166 

Pastagem Plantada 4.576.720 5.299.828 3.417.667 3.180.470 

Matas Naturais 2.013.930 2.081.587 2.814.855 2.973.703 

Matas Plantadas 819.556 713.126 619.166 949.327 

Terras inaproveitáveis 1.803.218 1.374.017 711.900 499.639 

Pessoal Ocupado 1.855.063 1.287.632 1.117.098 846.642 

Tratores 101.346 121.827 113.718 166.393 

Fonte: IBGE (2019). 

Portanto, as tabelas confirmam que o aumento da tecnologia fica 

evidente com o acréscimo na variável trator em 64,2% de 1985 a 2017, o 

que permitiu que houvesse acréscimos consideráveis nas produtividades 

aqui mencionadas durante os períodos. 

4.3 AS PRODUTIVIDADES LÍQUIDAS DO TRABALHO (PL) E DA TERRA 

(PT) POR MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA (MRG) E ESTADO DO 

PARANÁ, NO ANO AGRÍCOLA 2016-2017 

O Paraná possui 39 microrregiões, das quais a MRG de Foz do Iguaçu 

se destaca como a mais intensiva em capital constante (KC) e a MRG de 

Cerro Azul foi a que menos se destacou nessa análise, ou seja, enquanto 

na primeira o KC/AE (Área Explorada) corresponde a R$ 6.621,12, a 

segunda representou R$ 935,35, o que representa que a microrregião de 

Foz do Iguaçu é 7,08 vezes mais intensiva em capital constante do que a 

MRG de Cerro Azul. No entanto, estas duas microrregiões não foram as que  
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mais se destacaram nos dados sobre as produtividades líquidas do trabalho 

e da terra demonstradas a seguir (Tabela 4 e Gráfico 2). 

Tabela 4 – Produtividades líquidas do trabalho (PL) e da terra (PT) e 
outros indicadores no Paraná (2017) 
 

MRH 
CI 

(R$ mil) 
VBP 

(R$ mil) 
VA 

(R$ mil) 
KC 

(R$ mil) 
PO 

(EH) 
PL 
(R$ 
mil) 

PT 

(R$ 
mil) 

1 C. Mourão 1.215.389 2.235.069,5 1.019.680,5 2.069.506,5 21.992 46,37 1,64 

2 Goioerê 902.421 1.672.827,5 770.406,5 1.411.430,5 15.932 48,36 1,87 

3 Jaguariaíva 893.241 1.416.662,7 523.421,7 2.422.998,9 13.383,5 39,11 1,12 

4 Pta. Grossa 1.370.560 2.110.056,5 739.496,5 2.476.471,7 19.422,5 38,07 1,71 

5 T. Borba 639.037 2.147.584,6 1.508.547,6 2.265.431,4 20.767,5 72,64 2,19 

6 Guarapuava 1.216.664 2.485.808,2 1.269.144,2 3.122.962,8 61.934 20,49 1,12 

7 Palmas 469.774 928.876,6 459.102,6 935.702,7 15.492,5 29,63 0,99 

8 Pitanga 478.305 801.320,9 323.015,9 960.773,1 23.257 13,89 0,80 

9 Cerro Azul 34.606 106.902,8 72.296,8 199.513,4 8.680 8,33 0,34 

10 Curitiba 291.290 771.902,8 480.612,8 1.426.976,0 30.278,5 15,87 1,33 

11 Lapa 172.716 416.570,2 243.854,2 499.563,3 6.820 35,76 1,88 

12 Paranaguá 29.755 103.676,6 73.921,6 234.521,0 5.159,5 14,33 0,95 

13 Rio Negro 141.132 652.494,3 511.362,3 793.692,5 15.137 33,78 3,88 

14 Cianorte 811.256 1.068.731,1 257.475,1 1.134.265,7 16.167,5 15,93 0,75 

15 Paranavaí 1.339.408 2.528.658,5 1.189.250,5 2.270.093,5 37.769 31,49 1,35 

16 Umuarama 1.453.445 2.181.922,4 728.477,4 1.908.906,5 37.489,5 19,43 0,83 

17 Apucarana 512.024 878.750,6 366.726,6 1.046.280,5 12.639 29,02 2,02 

18 Astorga 1.078.935 1.813.402,1 734.467,1 1.599.844,0 24.839 29,57 1,62 

19 Faxinal 323.320 540.068,4 216.748,4 520.900,1 8.322,5 26,04 1,13 

20 Floraí 319.402 1.104.785,5 785.383,5 554.126,4 4.475 175,51 6,89 

21 Ivaiporã 644.320 1.218.983,8 574.663,8 1.295.833,2 30.405,5 18,90 1,14 

22 Londrina 852.256 1.174.602,8 322.346,8 1.440.149,5 15.896 20,28 1,27 

23 Maringá 263.211 508.798,0 245.587,0 638.088,9 8.824,5 27,83 2,22 

24 Porecatu 317.060 692.106,4 375.046,4 617.568,7 7.282 51,50 2,15 

25 Assaí 229.575 574.529,4 344.954,4 577.691,5 10.250,5 33,65 2,09 

26 C. Procópio 615.984 1.311.802,7 695.818,7 1.183.872,0 18.919,5 36,78 1,95 

27 Ibaiti 232.392 491.364,7 258.972,7 493.279,0 14.625,5 17,71 1,06 

28 Jacarezinho 229.560 625.562,0 396.002,0 443.367,2 10.598,5 37,36 1,79 
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29 W. Braz 423.622 691.348,4 267.726,4 781.599,6 17.566,5 15,24 1,06 

30 Cascavel 1.628.234 2.722.056,2 1.093.822,2 2.849.485,0 37.782 28,95 1,48 

31 Foz do Iguaçu 1.366.394 1.655.101,5 288.707,5 2.017.593,8 23.093,5 12,50 0,95 

32 Toledo 2.785.048 4.745.100,5 1.960.052,48 4.172.762,1 50.867,5 38,53 2,79 

33 Irati 310.029 619.301,4 309.272,4 1.070.064,9 19.819,5 15,61 1,67 

34 Prudentópolis 654.738 1.422.868,6 768.130,6 1.640.132,8 36.212 21,21 1,96 

35 S. Mateus Sul 229.818 508.025,5 278.207,5 743.829,4 18.765,5 14,83 1,84 

36 U. da Vitória 206.332 1.054.483,4 848.151,4 1.439.321,5 20.654,5 41,06 1,96 

37 Capanema 449.127 812.209,9 363.082,9 841.619,8 23.004,5 15,78 1,78 

38 Fco. Beltrão 1.226.985 2.516.508,3 1.289.523,3 2.157.217,3 49.690 25,95 2,76 

39 Pato Branco 753.813 1.307.696,9 553.883,9 1.277.425,9 22.669,5 24,43 1,78 

40 Estado 27.111.178 50.618.522,1 23.507.344,1 53.534.862,7 836.884,5 28,09 1,60 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados da pesquisa. 
 
 

Gráfico 2 – A representatividade das produtividades líquidas do trabalho e 

da terra por microrregião geográfica (MRG) no Estado do Paraná 

 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da Tabela 4. 

 
 

Observa-se que a microrregião de Floraí se destacou nos índices de 

produtividades líquidas de trabalho e da terra no Paraná (Tabela 4), apesar 

dos valores de CI e VBP não serem altos. Além disso, a microrregião de 

Cerro Azul foi a que apresentou os menores valores em relação a esses 

índices, sendo R$ 8.329,12 para a produtividade do trabalho e R$ 338,93 

para a produtividade de terra. 
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Além disso, a microrregião de Toledo foi a que apresentou o maior 

valor de Consumo Intermediário e Valor Bruto da Produção, totalizando, 

respectivamente, R$ 2.785.048,00 e R$ 4.745.100,50. Ainda, a MRG de 

Toledo se destacou em População ocupada com 50.867,5 em equivalente-

homem ano. 

Ademais, ao que se refere ao Valor Agregado, a microrregião de 

Telêmaco Borba foi a que mais teve representatividade das demais MRG’s 

com um total de R$ 1.508.547,60. Por fim, os valores de capital constante 

são liderados pela microrregião de Guarapuava que tem R$ 3.122.962,80. 

Portanto, mesmo que alguns fatores sejam altos em determinadas 

localidades, os índices de produtividade do trabalho e da terra não 

demonstram a superioridade deles de forma unânime. Nesse sentido, as 

características de cada local definem e muito os fatores agropecuários, no 

sentido de estimular a produção com recursos muitas vezes escassos 

(terra). 

4.4 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS FATORES DE PRODUÇÃO NAS 

PRODUTIVIDADES LÍQUIDAS DO TRABALHO (PL) E DA TERRA (PT) 

Para entender a análise da influência dos fatores de produção nas 

produtividades líquidas do trabalho e da terra, foram estimados os modelos 

considerando o Valor Bruto da Produção (VBP), sendo que os resultados do 

Modelo de Efeitos em Grupos encontram-se na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados do Valor Bruto da Produção considerando o modelo, 
2006 e 2017 

Variável Coeficiente Desvio padrão Teste-t p-valor 

α 7.14558 0.468696 15.25* <0.0001 

L_ME 0.200313 0.0596909 3.356* 0.0020 

L_RE 0.0877081 0.0235561 3.723* 0.0007 

L_CT 0.612829 0.0454385 13.49* <0.0001 

L_AP 0.0520476 0.0203115 2.562** 0.0150 

R2 0.986594 R2 Ajustado 0.985017 

F (4,34) 625.5510 P-valor (F) 2.59e-31 

Fonte: Elaboração dos autores. Nota: (*) significativo a 1%; (**) significativo a 5%. 
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Dado que foi aplicado o logaritmo neperiano sobre todas as variáveis, 

os coeficientes estimados representam as respectivas elasticidades, 

considerando que todos os parâmetros estimados são estatisticamente 

significativos, uma vez que, todos os respectivos P-valores são menores que 

o nível de significância de 1%, exceto a variável área de culturas 

permanentes e matas plantadas (L_AP), a qual, é estatisticamente 

significativa ao nível de significância de 5% (Tabela 5). 

O valor do R2
 ajustado na regressão tem magnitude igual a 0,9850, 

logo, 98,50% da variação média do VBP é explicada pelo conjunto de 

variáveis do modelo. Ainda, o resultado do teste F é estatisticamente 

significativo, uma vez que, seu P-Valor está abaixo do nível de significância 

de 1%. A partir deste resultado, pode-se inferir que o modelo como um todo 

está adequado, pois, a hipótese nula de que todos os parâmetros, exceto a 

constante, são iguais à zero, é rejeitada 

O valor do coeficiente estimado para a variável Máquinas e 

Equipamentos (L_ME) tem magnitude igual a 0,20, isto quer dizer que, 

variação de 1% em L_ME induz variação de 0,20% no Valor Bruto da 

Produção (L_VBP),  configurando uma relação inelástica. Economicamente, 

tal resultado é robusto, pois, a utilização de máquinas e equipamentos na 

agropecuária alavanca a produtividade do setor, influenciando de forma 

expressiva o VBP. Realçando que o setor agropecuário do Paraná é 

intensivo em capital (Tabela 5). 

No caso da variável Valor do Rebanho (L_RE), seu coeficiente 

estimado é igual a 0,08, isto implica que, variação de 1% em L_RE resulta 

na variação de 0,08% na variável L_VBP, mostrando que a relação é 

inelástica (Tabela 5). O Estado do Paraná não se destaca na produção de 

proteína bovina comparado a outros estados no cenário nacional, devido a 

estar na nona colocação no ranking de abate de bovinos (4,16% da 

participação nacional), no entanto, o Paraná está na segunda colocação no 

abate de suínos (21,3%) e é o primeiro colocado no ranking de abate de 

frangos (31,5%) (IBGE, 2018). Por outro lado, este é um resultado para ser 

pesquisado mais detalhadamente em trabalhos futuros sobre este tema. 

Ainda, de acordo com dados fornecidos pelo Censo Agropecuário 

(IBGE, 2019) e as estatísticas da produção pecuária (IBGE, 2018), o número 

de bovinos e suínos do Paraná é de, respectivamente, 3,5 milhões e 6,2 

milhões, estando na oitava e na terceira colocação no ranking nacional. 
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Contudo, quando se considera o número efetivo de frangos no estado, este 

é representado por cerca de 333,3 milhões, sendo o maior rebanho 

galináceo do Brasil. 

O coeficiente estimado para a variável Valor da Produção das Culturas 

Temporárias (L_CT) é igual a 0,6128. Este resultado revela que, variação de 

1% em L_CT resulta na variação de 0,61% no VBP, representando que se 

trata de uma relação inelástica, porém, é necessário realçar que, em termos 

de magnitude, este é o maior coeficiente estimado, além disso, é aquele 

mais significativo estatisticamente, pois tem o maior valor do teste t de 

Student. Aparentemente, este resultado é robusto, e, provavelmente, reflete 

o fato de que o Estado do Paraná é um importante produtor de soja e milho. 

Diante do exposto, os produtores paranaenses produziram 20,7% da soja e 

28,5% do milho do Brasil, em 2017 (SEAB/DERAL, 2020). As referidas 

culturas são de suma importância para o consumo doméstico, com utilização 

na produção de alimentos e ração. 

Dado o resultado do Valor das Culturas Temporárias, este se justifica 

devido ao Paraná ser o terceiro maior exportador nacional dos produtos do 

agronegócio, “o que representou 14% dos US$ 96 bilhões exportados pelo 

Brasil” segundo o Departamento Técnico Econômico/Federação da 

Agricultura do Estado do Paraná (DTE/FAEP, 2018). No ano de 2017, 

considerando a produção, o complexo soja (grão, farelo e óleo) paranaense 

representou 20,26% da produção nacional exportada e o milho reflete 3,56% 

do total da produção nacional exportada (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA, 2020). 

Finalmente, a variável Área das Culturas Permanentes somadas à 

área das Matas Plantadas (L_AP) apresenta coeficiente estimado com 

magnitude igual a 0,05, isto quer dizer que variações de 1% nesta variável, 

resultam em variação de 0,05% no VBP, apresentando relação inelástica 

entre estas duas variáveis. A expectativa era de que tal variável não fosse 

relevante, pois a presença de culturas permanentes no Paraná não é 

expressiva (Tabela 5). No entanto, é necessário realçar que a construção 

dessa variável não envolve exclusivamente a área plantada com culturas 

perenes, mas, também, leva em consideração a área com matas plantadas, 

possivelmente, este fator esteja condicionado à relevância de tal variável 

para o modelo. 
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Ao levar em consideração a última variável significativa, sua 

justificativa reside com relação à representatividade do segmento florestal 

no Paraná no ano de 2017, em que os produtos florestais contabilizaram 5% 

do Valor Bruto da Produção Agropecuária, em 2017, somando R$ 3,86 

bilhões (SEAB/DERAL, 2017b). Além disso, os produtos florestais do estado 

contribuíram com 15,3% (3,4 milhões/toneladas) da quantidade total 

exportada do Brasil (22,6 milhões/toneladas). Ademais, dos produtos 

florestais do Paraná, a madeira representa 22% do valor total exportado no 

Brasil (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

– MAPA, 2020). 

Portanto, nesta análise percebe-se que não houve mudanças 

significativas quanto as variáveis que já eram caracterizadas como 

influenciadoras no VBP e, consequentemente, para o aumento da 

produtividade no Paraná. Entretanto, um fator relevante que pode ter sido 

encontrado nesta pesquisa é com relação à área das culturas permanentes 

somadas a área de matas plantadas, as quais em trabalhos anteriores não 

foram mencionadas, sendo fator significativo para o aumento da 

produtividade paranaense mesmo com valores inferiores comparados as 

culturas temporárias. 

5. CONCLUSÕES 

Este artigo analisou a produtividade física da terra (de 2000 a 2018), 

as produtividades líquidas da terra e do trabalho no estado do Paraná (de 

2017), em suas 39 microrregiões geográficas existentes em 2017, 

procurando: determinar as variáveis que influenciaram nas produtividades 

líquidas do trabalho (PL) e da terra (PT) por meio da análise do Modelo de 

Efeitos em Grupos do Censo Agropecuário de 2006 e 2017; avaliar a 

influência de variáveis sobre as produtividades; e determinar as variações 

das produtividades no Paraná, considerando o Censo Agropecuário de 

2017. Com o esgotamento das fronteiras agrícolas no Paraná, o aumento da 

produção física da agropecuária no estado foi obtido pela melhoria nos 

processos e intensificação de tecnologias ao setor. Dessa forma, a inovação 

em insumos e máquinas garantiu ao Paraná posição de destaque na 

agropecuária nacional. 

Diante disso, a verificação das produtividades do trabalho e terra 

mostro 
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mostrou que os produtores do Paraná, na safra 2016/2017, registram valores 

R$ 28.089,11 (PL) e R$ 1.594,59 (PT), sendo esses valores superiores aos 

apresentados nos estudos anteriores, como é o caso dos anos de 1985, 

1995/1996 e 2006. Além disso, esta análise reafirmou que a questão das 

inovações em máquinas e equipamentos exerceu papel essencial no 

aumento desses indicadores. 

Considerando o Modelo de Efeitos em Grupo, conclui-se que o Valor 

Bruto da Produção é influenciado principalmente pelo valor da produção das 

culturas temporárias, entretanto, também é influenciado pela variável 

máquinas e equipamentos, pelo valor do rebanho e a área das culturas 

permanentes somado à área das matas plantadas. Contudo, não era 

esperado que esta última variável fosse significativa, pois em estudos 

anteriores a variável que englobava estas áreas estava inserida na variável 

denominada área total explorada, na qual não era estatisticamente 

significativa nos modelos utilizados. Outro aspecto a ser realçado, é que o 

modelo captou as mudanças estruturais, ocorridas no período compreendido 

entre os Censos de 2006 e 2017, ou seja, incorporou o dinamismo do 

agronegócio paranaense, revelando que o setor florestal, antes irrelevante, 

em termos econômicos, passou a ganhar espaço na economia do Paraná. 

Ademais, o estudo aponta que o aumento da produtividade não implica 

em perda de áreas naturais, fato exemplificado nas análises sobre os dados 

fornecidos pelos Censos em que houve o aumento das matas naturais e das 

matas plantadas no estado. 

Como proposição para trabalhos futuros, acredita-se que, com o 

resultado do Censo Agropecuário de 2017, será possível aplicar o mesmo 

modelo para outros estados e para outras análises de Censos 

Agropecuários futuros, agregando resultados para esta temática importante 

não só para a dinâmica agropecuária como para a economia do Brasil. 
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RESUMO 
 

O objetivo desse capítulo foi mensurar o PIB do agronegócio para o 
município de Toledo, o “Restante do Paraná” e o “Restante do Brasil”, 
utilizando um sistema inter-regional de insumo produto para o ano de 2015. 
Além disso, calcularam-se as participações do agronegócio na geração de 
renda e de empregos em cada região. A metodologia utilizada foi baseada 
em Montoya et al. (2016), o qual divide o agronegócio em quatro agregados: 
o setor de insumos; a agropecuária; a agroindústria; e agrosserviços. Os 
resultados mostraram que o agronegócio participa com maior 
expressividade no PIB, na renda e no emprego, em Toledo e no “Restante 
do Paraná”, do que no Brasil. Isso pode ser bom para o município e para o 
“Restante do Paraná”, dada a pujança do agronegócio na economia 
nacional. No entanto, também envolve maior risco, dado o grau de 
dependência regional de um segmento que tem muitos de seus insumos 
suscetíveis a variações internacionais de preços e do câmbio. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil passou por várias mudanças na estrutura agropecuária a 

partir da década de 60. Mesmo com sua economia pautada na produção de 

produtos primários, o País foi importador de alimentos até meados de 1980. 

Contudo, no decorrer das últimas cinco décadas, o avanço da tecnologia 

contribuiu para que o país se tornasse um grande produtor de alimentos 

(VIEIRA FILHO; FISHLOW, 2017). 

De acordo com Vieira Filho e Fishlow (2017) o Brasil transformou-se 

em um dos maiores exportadores mundiais de café, soja, carne bovina, 

carne de frango e suco de laranja. Isso possibilitou ao País mudar sua 

posição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores 

produtores e exportadores do mundo. Sendo, assim, um dos setores mais 

importantes para a economia brasileira. 

O Estado do Paraná é a quinta maior economia do Brasil e responde 

por cerca de 5% da população nacional. Além disso, o estado se destaca na 

produção nacional de alimentos. No ano de 2017 foi o segundo maior 

produtor de grãos, atrás apenas do Mato Grosso, e o principal produtor de 

frangos do país (IBGE, 2019). 

O município de Toledo, localizado na Mesorregião Oeste Paranaense, 

destaca-se na produção agropecuária do Estado. O município apresentou o 

maior Valor Bruto da Produção Agropecuária entre os municípios do Paraná 

no período de 2013 a 2018, segundo a Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento do Paraná/Departamento de Economia Rural 

(SEAB/DERAL, 2020). Além disso, de acordo com o Censo Agropecuário 

2017 (IBGE, 2019), Toledo possui o maior rebanho de suínos do Estado e 

do Brasil, com 955 mil cabeças, representando 15,4% do total do Estado e 

2,4% do total nacional. Ademais, também possui o maior plantel de frango 

de corte do Paraná, com 9,7 milhões de cabeças, o que representa 2,9% do 

Estado. 

A produção e comercialização de alimentos envolve desde setores 

como a indústria química (exante à produção) a setores como o de comércio 

por atacado e varejo (ex-post à produção). Portanto, analisar a agricultura e 

a pecuária de modo isolado subestima a importância dos referidos setores 

na economia brasileira. Para entender de forma completa a importância 

econo 
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econômica do setor agropecuário devem-se compreender seus 

encadeamentos a montante e a jusante, isto significa analisá-los de modo 

sistêmico, uma vez que seus produtos ultrapassam as fronteiras setoriais e 

nacionais (MONTOYA, 2002). 

Tal visão sistêmica dos setores envolvidos direta e indiretamente com 

o setor agropecuário foi inicialmente sugerida por Davis e Goldberg (1957), 

que definiram o conceito de agronegócio. Para os referidos autores, o 

conceito de agronegócio considera a interdependência setorial por meio da 

soma total das operações entre os setores de insumos, produção 

agropecuária, indústria e distribuição final dos produtos advindos destes. 

Diante do exposto, considerando o conceito de agronegócio definido 

por Davis e Goldberg (1957), e a importância do setor agropecuário na 

economia do Brasil, do Paraná e do município de Toledo, a presente 

pesquisa tem como objetivo mensurar o Produto Interno Bruto — PIB do 

agronegócio para o município de Toledo, o “Restante do Paraná” e o 

“Restante do Brasil”, utilizando um sistema inter-regional de insumo produto. 

No cálculo do PIB, adaptando-se a metodologia apresentada em 

Montoya et al. (2016), o agronegócio foi divido em quatro agregados: (I) 

Setor de insumos para a agropecuária; (II) Agropecuária; (III) Agroindústria; 

e (IV) Agrosserviços. O restante da economia será composto de mais três 

agregados: (V) Indústria; (VI) Serviços Industriais; e (VII) Serviços. 

Além do PIB, também foram mensuradas as participações de cada um 

dos agregados anteriormente mencionados na renda e no emprego, para 

cada uma das regiões que compõem o sistema inter-regional. Salienta-se 

ainda que esta análise contribua, em termos metodológicos, para pesquisas 

sobre o dimensionamento do agronegócio utilizando sistemas inter-regionais 

de insumo-produto68. 

No intuito de atingir o objetivo proposto, este capítulo está organizado 

em seis seções. Além desta introdução, a segunda seção foi estruturada 

com intuito de contextualizar o conceito sistêmico do agronegócio. A terceira 

 

68 Essa pesquisa utiliza a matriz inter-regional de insumo produto construída para o 
município de Toledo, “Restante do Paraná” e “Restante do Brasil”, solicitada pelo Conselho 
de Desenvolvimento Econômico de Toledo (COMDET), viabilizada pela Associação 
Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT) e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional do 
Oeste (IDR-Oeste). A pesquisa foi desenvolvida pelos professores Carlos Alberto Gonçalves 
Jr. (UNIOESTE) e Ricardo Luís Lopes (UEM), no ano de 2019, seguindo a metodologia de 
Guilhoto et al. (2017). 
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seção apresenta estudos empíricos de mensuração do agronegócio 

realizado para o Brasil e em alguns estados a partir do uso de matrizes de 

insumo-produto. A quarta seção expõe a metodologia e a base de dados 

utilizados para mensurar o PIB do agronegócio nas regiões especificadas. 

Na quinta seção têm-se os resultados e por fim, na sexta seção são 

apresentadas as conclusões. 

2.  AGRONEGÓCIO: ABORDAGEM SISTÊMICA 

Os trabalhos de Davis e Goldberg (1957), A concept of Agribusiness, 

e de Goldberg (1968), Commodity System Approach — CSA, propuseram 

uma abordagem sistêmica dos setores de atividade econômica em que são 

ressaltadas interações entre os setores de insumo, produção agropecuária, 

agroindústria e a distribuição dos produtos. Desta forma, a agropecuária não 

deve ser analisada de modo isolado, frente aos encadeamentos que esta 

proporciona (ZYLBERSZTAJN, 1995). 

A abordagem apresentada por Davis e Goldberg interpreta de forma 

histórica e evolutiva o sistema conceituado como agribusiness. Nesse 

processo, o aumento da especialização da produção agropecuária 

promoveu a transição da unidade de produção diversificada, para uma 

unidade especializada que, consequentemente, transformou-se dependente 

de insumos e serviços terceirizados (DAVIS; GOLDBERG, 1957). 

A priori, o conceito teve por base a análise da matriz insumo-produto, 

desenvolvida por Leontief (1953). A aplicação dessa análise permitiu 

apresentar uma definição das relações entre a agropecuária e os seus 

negócios, sendo formalizada por Davis e Goldberg (1957, p. 2) como “the 

sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm 

supplies: production operations on the farm: and the storage, processing, 

and distribution of farm commodities and items made from then”. 

Na abordagem Commodity System Approach – CSA, em 1968, 

Goldberg baseou-se no paradigma estrutura-conduta-desempenho, oriundo 

da organização industrial. Para isso, adotou a metodologia de estudos de 

casos para analisar três sistemas de produção: a laranja, o trigo e a soja da 

Flórida (Estados Unidos da América). O enfoque trouxe a introdução da 

dependência intersetorial, além de englobar as instituições que contribuem 

para direcionar a coordenação de todas as etapas do fluxo de produtos  

dedee
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desse sistema complexo (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

Para Zylbersztajn (1995), os autores estadunidenses apresentaram, 

em suas análises, tendências preditivas para o agribusiness, ao retratar o 

poder dos consumidores, analisadas como um grupo que exerce influência 

em todo o sistema, apresentando ainda a tendência de ampliação dos 

mercados agroalimentares no âmbito internacional, a importância do papel 

do Estado, além de destacar a relevância da coordenação vertical do 

sistema, por meio de contratos ou integração vertical completa. 

No Brasil, o conceito de agribusiness foi introduzido por Araújo, 

Wedekin e Pinazza (1990). Os autores calcularam o PIB do agronegócio 

brasileiro para 1980, o qual correspondeu a 32% do total produzido no País. 

No entanto, o conceito de agronegócio no Brasil recebeu novas 

contribuições por meio de estudos produzidos pelo Programa de Estudos 

dos Sistemas Agroindustriais – PENSA69, as quais incorporaram na análise 

a relação do ambiente institucional e organizacional, com foco nas relações 

contratuais entre os agentes. 

De forma geral, a visão sistêmica incorporada pelo conceito 

inicialmente proposto por Davis e Goldberg (1957) contribuiu para a 

compreensão do encadeamento a montante (matérias-primas) e a jusante 

(consumo final) proporcionado pela agropecuária dentro do moderno 

agronegócio (NEVES, 2016). 

3.  DIMENSÃO DO AGRONEGÓCIO: ESTUDOS EMPÍRICOS NO BRASIL 

Vários estudos dedicaram-se em utilizar a matriz de insumo-produto 

para mensurar o PIB do agronegócio no Brasil e nas Unidades da Federação 

— UFs. Destacam-se primeiramente os trabalhos do Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), instituto de pesquisa da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universidade de São 

Paulo (USP), que estima em âmbito mensal e anual a evolução do Produto 

Interno Bruto do Agronegócio brasileiro, além dos Estados de São Paulo e 

Minas Gerais. 

 

 

69 O Programa de Estudos dos Sistemas Agroindustriais formou-se em 1990, por 
intermédio dos estudos de Décio Zylbersztajn, Elizabeth Maria Mercier Querido Farina, 
Marcos Sawaya Jank e Paulo Furquim de Azevedo (ZYLBERSZTAJN, 2000). 
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O PIB do agronegócio brasileiro é calculado pelo CEPEA (2020) desde 

1996. Nesse período, a participação do PIB do agronegócio no PIB nacional 

saiu de 31,9%, em 1996, para 20,5%, em 2015. Entre os anos de 2015 e 

2018 o agronegócio manteve-se relativamente estável, entre 20,5% e 21,1% 

do PIB total do País. 

Guilhoto et al. (2007) analisaram a evolução do Produto Interno Bruto 

do agronegócio brasileiro e para o Estado da Bahia entre os anos de 2000 

a 2005. Os resultados mostraram que, no período analisado, o PIB do 

agronegócio alcançou uma participação cada vez maior no PIB total baiano. 

Montoya et al. (2016) estimaram o PIB do agronegócio e as 

participações de cada um de seus agregados na geração de emprego e 

renda, além do consumo de energia e das emissões de CO2 para o Brasil 

no ano de 2009. Os autores verificaram que o agronegócio brasileiro 

respondeu naquele ano por 21% do PIB, 31,9% dos empregos, 34,7% do 

consumo de energia e 40,9% das emissões de CO2. 

Sesso Filho et al. (2019) dimensionaram o PIB do agronegócio, o 

emprego e os impostos gerados nos seus agregados para as 27 Unidades 

da Federação, com base na matriz de insumo-produto do ano de 2008. Os 

resultados apontaram que os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e Rondônia possuíam maior destaque no agronegócio. Cada um dos 

referidos estados apresentou participação mínima de 40% do PIB vinculado 

ao agronegócio, além de 50% dos empregos e 41% dos impostos indiretos 

líquidos. 

Para o Paraná, Sesso Filho et al. (2019), calcularam uma participação 

do agronegócio em 32% do PIB. Entre os agregados do agronegócio, a 

maior participação foi dos Agrosserviços, com 44%; seguido da 

Agroindústria, 26,35%; da Agropecuária, com 23,04%; e da indústria de 

insumos para a agropecuária, com 6,59%. 

Outros estudos mensuraram o PIB do agronegócio do Paraná, como 

os de Parré (2000), Moretto et al. (2002), Parré e Nunes (2013). No entanto, 

o presente estudo diferencia-se dos demais já publicados para o Estado por 

basear-se em um sistema inter-regional de insumo-produto para o ano de 

2015, o que é bastante atual para esse tipo de sistema. No sistema inter-

regional é possível considerar todos os efeitos promovidos pelas vendas e 

pelas compras inter-regionais entre os setores e as regiões que o compõem. 

 



 AGRONEGÓCIO PARANAENSE: POTENCIALIDADES E DESAFIOS II  

 
230 

 

 

Além disso, o estudo se distingue dos demais pela composição do 

sistema inter-regional, com a presença de um município, o “Restante do 

Paraná” e o “Restante do Brasil”. 

4.  METODOLOGIA 

Nas subseções seguintes são apresentados os elementos da 

metodologia utilizada para a mensuração do agronegócio considerando o 

PIB. 

4.1  REFERENCIAL PARA A MENSURAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 

O instrumental metodológico de insumo-produto, utilizado na 

mensuração do PIB do agronegócio, tem como referência os conceitos 

desenvolvidos por Davis e Goldberg (1957) e de Malassis (1969), em que 

são consideradas todas as relações de interdependência entre os setores 

de atividade econômica. 

No Brasil, os trabalhos de Araújo et al. (1990), Lauschner (1993), 

Furtuoso (1998) e Montoya e Guilhoto (2000), utilizaram uma metodologia 

baseada na matriz de insumo-produto para mensurar o PIB do agronegócio. 

Posteriormente, a metodologia foi aprimorada nos trabalhos de Guilhoto, 

Furtuoso e Barros (2000), Montoya e Finamore (2001) e Montoya et al. 

(2016), resolvendo alguns problemas de dupla contagem e na mensuração 

do PIB dos setores de serviços, que deixam de ser por um coeficiente da 

produção e passa a ser por intermédio do consumo final. 

Nesse contexto, utilizou-se como base metodológica o trabalho de 

Montoya et al. (2016). Essa metodologia foi adaptada para um sistema inter-

regional composto de 3 regiões, a saber, Toledo, “Restante do Paraná” e 

“Restante do Brasil". 

O valor total do PIB do Agronegócio compor-se-á em: 

a) Agregado I (Insumos Agropecuários); 

b) Agregado II (Produto Agropecuário); 

c) Agregado III (Agroindústria); 

d) Agregado IV (Agrosserviços); 

São incorporados ao modelo os processos de desagregação do 

restante da economia em mais três agregados: 

e) Agregado V (Indústria); 
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f) Agregado VI (Serviços Industriais); 

g) Agregado VII (Serviços). 

Na sequência, será exposto o método de mensuração do agronegócio 

a preços de mercado. O valor adicionado a preços de mercado é obtido pela 

soma do valor adicionado a preços básicos aos impostos indiretos líquidos 

de subsídios sobre produtos, conforme a Equação 1: 

 

VAPM r  = VAPB r  + I IL r                                                   (1) 

Em que: 

VAPM r= Valor Adicionado a Preços de Mercado da região r ; 
VAPB r  = Valor Adicionado a Preços Básicos da região r ; 
I IL r  = Impostos Indiretos Líquidos da região r. 

Na apuração do Agregado I (Equação 3) foram utilizados os dados da 

tabela de insumo-produto referentes aos insumos comprados pela 

Agropecuária (s1) de cada região r de todos os S setores da economia em 

que S = s1 + s2 + s3 + s4, conforme o Anexo I. A coluna dos valores dos 

insumos é multiplicada pelos coeficientes de Valor Adicionado de cada 

região (CVA r
S),  conforme a Equação 2: 

 

CVA r
S  = VAPM r

S  .  ( �̂�𝑆) -1                                (2)                                    

 
 

Tem se:  
 

PIB r
I  = CVA r

S .  ZS ,  s 1 .  i                                   (3) 
Em que: 

 
 

PIB r
I  = PIB do Agregado I para cada região r; 

ZS , s1  = Valor dos Insumos Adquiridos dos setores S por s1; 

CVA r
S=Coeficiente de Valor Adicionado dos setores da economia S. 

Nota-se que o PIB do Agregado I é constituído pelo somatório de 

quatro subconjuntos, conforme a Equação 4: 

PIB r
I  = PIB_Ia r  + PIB_Ib r  + PIB_Ic r  + PIB_Id r            (4) 
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PIB_Ia r  =  CVA r
s 1  .(  Z r r

s 1 , s 1  + Z r s
s 1 , s 1  -  Zs r

s 1 , s1). i Insumos 

agropecuários; 

PIB_Ib r  = CVA r
s 2  .  (Z r r

s 2 , s 1  + Z r s
s 2 , s 1  -  Zs r

s 2 , s 1). i  Insumos 

Agroindustriais; 

PIB_Ic r  = CVA r
s 3  .(Z r r

s3 , s 1  + Z r s
s3 , s1  -  Z s r

s 3 , s 1  ) . i  Insumos 

Industriais; 

PIB_Id r  = CVA r
s 4  .(Z r r

s 4 , s 1  + Z r s
s 4 , s 1  -  Zs r

s4 , s1). i  Insumos 

Transporte, Comércio e Serviços. 

 

O Agregado II (Produto Agropecuário) considera no cômputo os 

valores adicionados pela agropecuária, descontando do valor adicionado 

desses setores, os valores utilizados como insumos e apurados no PIB do 

Agregado I, Equação 5. 

 

PIB r
I I  = (VAPM r

s 1). i -  PIB_Ia r                   (5) 

 

Em que: 

PIB_Ia r  = Valor do Insumo da Agropecuária adquirido pela própria 

Agropecuária; 

PIB r
I I  = PIB do Agregado II. 

Para o Agregado III (Agroindústrias), soma-se dos valores adicionados 

gerados pelos setores agroindustriais, subtraídos dos valores adicionados 

utilizados como insumos do Agregado I, conforme Equação 6: 

Em que: 
 

PIB r
I I I  = (VAPM r

s 2  ). i -  PIB_Ib r                        (6) 
 

PIB_Ib r
 = Valor do Insumo da Agroindústria adquirido pela própria 

Agropecuária; 

PIB r
I I I  = PIB do Agregado III. 

 

Na definição do valor do produto agroindustrial, os autores utilizaram 

a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0 do IBGE. 

Tendo como apuração os seguintes setores que fazem parte do Agregado 

III: Alimentos e bebidas; Produtos do fumo; Têxteis; Artigos do vestuário e 

dd 
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acessórios; Artefatos de couro e calçados; Produtos de madeira e mobiliário; 

Celulose e produtos de papel; Álcool e; os Artigos de borracha e plástico. 

Diante da agregação setorial das Matrizes Insumo Produto (MIP’s) 

disponíveis no Brasil (67 setores), alguns setores considerados possuem 

valores que não podem ser considerados como parte do processamento 

agroindustrial. Diante disso, para evitar superestimação no Agregado III, 

foram retirados do valor adicionado dos setores apresentados na Tabela 1, 

os ponderadores que expressam o valor do produto agrícola processado. 

Para dimensionamento do Agregado IV, Agrosserviços, o cômputo é 

referente ao valor agregado dos setores de Transporte, Comércio e 

Serviços. Do resultado total destina-se ao agronegócio somente a proporção 

que corresponde a participação dos produtos agropecuários e 

agroindustriais na demanda final de produtos. 

 
Tabela 1 – Ponderação das Atividades Industriais que não são 
Essencialmente Agrícolas 

Setor Ponderador (%) 

Têxtil 48,49 

Artigos do Vestuário e Acessórios 20,23 

Artefatos de Couro e Calçados 62,01 

Prod. da Madeira e Mobiliário 23,40 

Fonte: Cepea/Esalq citado por Montoya et al. (2016). 

 
Sua composição dar-se-á pela proporção relativa da demanda final 

dos setores relacionados na demanda final total doméstica, sendo calculada 

seguindo a Equação 7. As margens de comercialização pela Equação 8, e 

o PIB do Agregado VI pela Equação 9. 

DFD r  = DFG r  –  I ILDF r  –  PIDF r                (7) 

Em que: 

DFD r  = Demanda Final Doméstica Total; 
DFG r  = Demanda Final Global Total; 
I ILDF r  = Total de Impostos Indiretos Líquidos pagos pela Demanda 

Final; 
PIDF r = Total de Produtos Importados pela Demanda Final. 

MC r  = (VAPM r
s 3). i -  PIB_Ic r                                     (8) 
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Em que:  

MC r  = Margem de Comércio; 
PIB_Ic r

  = Valor Adicionado do subconjunto s3; 
PIB_Ic r  = Valor do Insumo do Transporte, Comércio e Serviços 

adquirido pela Agropecuária. 
 

PIB r
IV  = MC r .  ( [Df r ’

s 1  DF r ’
s 2 ]  .  i)  .  (DFD r) - 1                     (9) 

Em que: 

Df r
s1  = Demanda final doméstica da Agricultura e da Pecuária; 

DF r ’
s 2  = Demanda Final Doméstica dos setores Agroindustriais; 

PIB r
IV  = PIB do Agregado IV. 

 

O PIB total do agronegócio é dado pela soma dos seus agregados, 

conforme Equação 10. 

PIB r
a g  = PIB r

I  + PIB r
I I  + PIB r

I I I  + PIB r
IV                                      (10) 

Em que: 
PIB r

a g  = PIB do Agronegócio. 

No que diz respeito ao PIB para o restante da economia de modo 

desagregado, segue que o PIB do agregado V (Indústria) é estimado pelo 

somatório dos valores adicionados pelas indústrias que não utilizam 

insumos do setor agrícola para operar, sendo subtraídos os valores 

adicionados destes setores que foram utilizados como insumos do Agregado 

I, segundo a Equação 11. 

PIB r
V  = ( VAPM r

s 3). i -  PIB_Ic r                         (11) 

Em que: 
PIB_Ic r  = Valor do Insumo da Indústria adquirido pela Agropecuária; 
PIB r

V  = PIB do Agregado V para a Indústria. 

O Agregado VI (Serviços industriais) refere-se à Distribuição Final do 

produto da indústria. Portanto, é adotado o mesmo procedimento do cálculo 

do valor da distribuição final do agronegócio industrial (Agregado IV). O 

Agregado VI é calculado segunda a Equação 12. 
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PIB r
V I  = MC r  .  (DF r ’s 3  .  i)  .  (DFD r) - 1                            (12) 

Em que:   
PIB r

V I  = PIB do agregado VI para os setores industriais; 
DF r ’s 3  = Demanda final dos setores industriais. 

O mesmo procedimento é adotado para o cálculo dos segmentos do 

setor Serviços (Agregado VII), chamados de “Serviços Puros”. O Agregado 

VII pode ser calculado pela Equação 13. 

PIB r
V I I  = MC r  .  (DF r ’s 4  .  i)  .  DFD r - 1                           (13) 

Em que: 
PIB r

V I I  = PIB do Agregado VII para os setores de Serviços Puros; 
DF r ’s 4= demanda final dos setores de Comércio, Transporte e 

Serviços. 

Para o cômputo do emprego e da renda vinculados a cada um dos 

sete agregados da economia devem-se substituir, em todas as equações 

anteriormente mencionadas, o coeficiente de valor adicionado CVA r
S  = 

VAPM r
S  .  ( �̂�𝑆) -1  pelos respectivos coeficientes de emprego CL r

S  = L r
S  .  

(�̂�𝑆) -1 , em que, L r
S  são os empregos dos setores S na região r, e o 

coeficiente de renda CR r
S  = R r

S  .  ( �̂�𝑆) -1 , em que, R r
S  são as remunerações 

dos setores S na região r. 

4.2 BASE DE DADOS 

A matriz inter-regional de insumo-produto utilizada para o cômputo do 

PIB do agronegócio, bem como da participação do agronegócio na geração 

de emprego e renda no município de Toledo, “Restante do Paraná” e 

“Restante do Brasil”, utilizada nessa pesquisa, foi construída por uma 

solicitação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Toledo 

(COMDET), viabilizada pela Associação Comercial e Empresarial de Toledo 

(ACIT) e pelo Instituto de Desenvolvimento Regional do Oeste (IDR-Oeste). 

A pesquisa foi desenvolvida pelos professores Carlos Alberto Gonçalves Jr. 

(UNIOESTE) e Ricardo Luís Lopes (UEM), no ano de 2019, seguindo a 

metodologia de Guilhoto et al. (2017). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente serão apresentados os resultados referentes ai PIB do 

agronegócio para o município de Toledo, “Restante do Paraná” e “Restante 

do Brasil”. Posteriormente serão apresentados os resultados referentes à 

participação do agronegócio na geração de renda e de emprego, 

respectivamente, para cada uma das referidas regiões. 

O Produto Interno Bruto total do município de Toledo no ano de 2015 

foi de cerca de R$ 4,9 bilhões, o que representou 1,3% do PIB paranaense 

que foi de R$ 376,9 bilhões. O Paraná por sua vez, representou 6,3% do PIB 

brasileiro no referido ano, ocupando a quinta posição entre as principais 

economias do país. 

O PIB do agronegócio de Toledo representou 34,34% do PIB total do 

município. Essa é a maior participação entre os agregados analisados. 

Outros agregados importantes são (V) Indústria, com 24,13%, e os serviços,  

com 22,91%, conforme a Tabela 2. 

A participação do PIB do agronegócio no PIB total no município de 

Toledo apresentou um percentual muito semelhante ao do “Restante do 

Paraná”, e parecido com o resultado encontrado em outro estudo pelo 

IPARDES, em que a participação do PIB do agronegócio no PIB paranaense 

foi de 33,9%70 

Quando comparado ao Brasil, tanto a participação de Toledo quanto a 

do “Restante do Paraná”, foram bastante superiores. Enquanto as 

participações do agronegócio no PIB total em Toledo e no “Restante do 

Paraná” foram superiores a 34%, no Brasil a participação foi de 21,3%, o 

que também é semelhante ao estimado pelo CEPEA (2020) para o país no 

mesmo período, que foi de 20,5%. 

 

 

 

 

 

70 Cálculo feito pelo IPARDES, disponível em 

<http://www.ipardes.pr.gov.br/Noticia/Agronegocio-responsavel-por-339-do-PIB-

paranaense>. Acesso em: No entanto, até o momento desta publicação o estudo 

completo ainda não havia sido disponibilizado. Acesso em: out. 2019. 

 

http://www.ipardes.pr.gov.br/Noticia/Agronegocio-
http://www.ipardes.pr.gov.br/Noticia/Agronegocio-
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Tabela 2 – O Produto Interno Bruto dos sete agregados para cada uma das 
regiões (2015) 
 
Agregados 

Percentual do PIB Total (%) 

Toledo 

Restante 
do 

Paraná 

Restante 
do País 

Total 
do 

Brasil 

I Insumos Agropecuários 1,48 2,05 1,04 1,10 

II Produto Agropecuário 10,05 8,54 4,47 4,72 

III Agroindústria 10,49 6,54 4,14 4,29 

IV Agrosserviços 12,32 17,34 10,78 11,19 

PIB do Agronegócio (I + II + III + IV) 34,34 34,47 20,42 21,31 

V Indústria 24,13 16,74 18,17 18,09 

VI Serviços Industriais 18,62 20,91 17,51 17,72 

VII Serviços 22,91 27,88 43,89 42,88 

PIB Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os resultados encontrados nessa pesquisa são semelhantes aos dos 

tradicionais centros de pesquisa do Brasil e do Paraná, o que corrobora para  

a validação dos resultados de Toledo, além de ressaltar a relevância do 

agronegócio para o município. 

Conforme já mencionado, o agronegócio foi dividido em quatro 

agregados. A Tabela 3 apresenta os percentuais de cada um dos agregados 

em relação ao total do agronegócio para cada uma das regiões analisadas. 

 

Tabela 3 – Participação de cada um dos quatro agregados no total do PIB 
do agronegócio em cada uma das regiões analisadas (2015) 

Agregados Percentual do PIB do Agronegócio (%) 

Toledo Restante do 
Paraná 

Restante do 
País 

Total do 
Brasil 

I Insumos 4,30 5,95 5,08 5,17 

II Produto Agropecuário  29,26 24,76 21,86 22,16 

III Agroindústria 30,56 18,99 20,27 20,16 

IV Agrosserviços 35,88 50,30 52,79 52,51 

PIB do Agronegócio 
(I+II+III+IV) 

100,0 100,0 10,00 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Entre os agregados do agronegócio, ressalta-se a participação dos 

agrosserviços, obtendo o maior percentual em todas as regiões. Os 

agrosserviços incluem as atividades de preparação e logística, como: (i) 

armazenamento; (ii) seleção e empacotamento; e (iii) transportes. Também 

estão incluídas atividades de aprimoramento e ampliação como: (i) gestão 

dos negócios agropecuários; (ii) manutenção de equipamentos agrícolas e 

terraplanagem; e (iii) gerenciamento e planejamento financeiro e contábil. 

Além disso, estão incluídas as atividades dos agrosserviços transacionais, 

como: (i) estruturas especializadas na comercialização dos produtos, 

atacadistas e varejistas; e (ii) feiras livres, empresas de exportação e bolsas 

de mercadorias. 

No município de Toledo, apesar dos agrosserviços terem a maior 

participação entre os agregados do agronegócio, essa participação é menor 

do que nas outras regiões em análise. Isso devido à grande participação da 

agroindústria no município, que é de 30,56%, enquanto no “Restante do 

Paraná” e “Restante do Brasil” é de, 18,99% e 20,27%, respectivamente. 

O agronegócio também é responsável por importante parcela da renda 

do trabalho gerada no País. No Brasil, 18,87% de toda a renda paga aos 

trabalhadores advém dos setores associados ao agronegócio. Esse 

percentual é maior quando se considera a renda paga os trabalhadores do 

“Restante do Paraná” (31,99%), e ainda maior no que se refere ao município 

de Toledo, em que 35,25% da renda do trabalho são provenientes do 

agronegócio, conforme a Tabela 4. 

No “Restante do Brasil” a maior participação na geração de renda do 

trabalho entre os sete agregados é a dos serviços (agregado VII), com 

47,06%. No entanto, no “Restante do Paraná” e no município de Toledo, o 

agronegócio apresenta a maior participação, o que reforça a maior 

relevância dos setores associados ao agronegócio nas referidas regiões. Os 

serviços ficam em segundo lugar no “Restante do Paraná” e em terceiro 

lugar no município de Toledo, onde o agronegócio (agregados I + II + III + 

IV) está em primeiro lugar e gera 35,5% da renda paga aos trabalhadores. 

Quando são considerados apenas os quatro agregados que compõem 

o agronegócio, ressaltam-se os agrosserviços na geração de renda do 

trabalho para o “Restante do Paraná” e para o “Restante do Brasil”. Já no 

município de Toledo, o maior percentual é o da agroindústria, que gera 

45,4% da renda do trabalho no município, conforme a Tabela 5. 
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Tabela 4 – Participação de cada um dos sete agregados no total da renda 
do trabalho em cada uma das regiões analisadas (2015) 
 
Agregados 

Percentual da renda total do 
trabalho (%) 

Toledo Restante 
do 

Paraná 

Restante 
do País 

Total do 
Brasil 

I Insumos Agropecuários 2,04 1,58 0,84 0,89 

II Produto Agropecuário 4,97 3,18 1,71 1,80 

III Agroindústria 16,01 8,75 3,93 4,22 

IV Agrosserviços 12,24 18,48 11,56 11,96 

PIB do Agronegócio (I + II + III + IV) 35,25 31,99 18,04 18,87 

V Indústria 23,50 16,00 16,12 16,12 

VI Serviços Industriais 18,49 22,29 18,77 18,98 

VII Serviços 22,76 29,72 47,06 46,03 

PIB Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato do município de Toledo 

possuir várias agroindústrias, principalmente vinculadas aos setores de: (i) 

Abate e produtos de carne, laticínios e pesca; (ii) Fabricação de bebidas; e 

(iii) Outros produtos alimentares. 

Tabela 5 – Participação na renda do trabalho de cada um dos quatro 
agregados no total do agronegócio em cada uma das regiões analisadas 
(2015) 
 
Agregados 

Percentual da renda do trabalho do 
Agronegócio (%) 

Toledo Restante 
do 

Paraná 

Restante 
do País 

Total do 
Brasil 

I Insumos Agropecuários 5,77 4,94 4,66 4,69 

II Produto Agropecuário 14,11 9,93 9,46 9,51 

III Agroindústria 45,40 27,25 21,81 22,39 

IV Agrosserviços 34,71 57,77 64,07 63,40 

PIB do Agronegócio (I + II + III + IV) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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No que diz respeito à geração de empregos, o agronegócio 

corresponde a 28,09% dos empregos gerados no Brasil. No entanto, para o 

“Restante do Paraná” esse percentual sobe para 36,75%, e para Toledo 

esse percentual sobe para 38,61%, conforme a Tabela 6. 

Quando se considera o “Restante do Brasil”, os Serviços (agregado 

VII) apresentam o maior percentual dos empregos, já para o “Restante do 

Paraná” e para o município de Toledo, o agronegócio representa a maior 

parcela dos empregos gerados. 

Tabela 6 – Participação de cada um dos sete agregados no total do 
emprego em cada uma das regiões analisadas (2015) 

 
Agregados 

Percentual do emprego total (%) 

Toledo Restante 
do Paraná 

Restante 
do País 

Total do 
Brasil 

I Insumos Agropecuários 1,98 1,86 1,17 1,22 

II Produto Agropecuário 11,25 11,52 12,44 12,38 

III Agroindústria 13,15 6,49 3,84 4,03 

IV Agrosserviços 12,23 16,89 10,01 10,47 

PIB do Agronegócio (I + II + III + IV) 38,61 36,75 27,46 28,09 

V Indústria 20,16 15,72 15,53 15,55 

VI Serviços Industriais 18,48 20,37 16,25 16,53 

VII Serviços 22,74 27,16 40,75 39,83 

PIB Total (I + II + III + IV + V + VI + VII) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Importante salientar que o agronegócio no Brasil representa 18,87% 

da renda e 28,09% do emprego. Já no município de Toledo as 

representações são mais equilibradas, com participação de 35,25% da 

renda e 38,61% do emprego. Desta forma, podemos inferir que a 

participação média do trabalhador do agronegócio na renda total do 

município Toledo é maior que a do País, de forma geral. 

Pode-se inferir que a participação da renda do trabalhador vinculado 

ao agronegócio na renda total de Toledo seja maior pela maior participação 

das agroindústrias no emprego gerado no município, em comparação com 

as outras regiões, conforme a Tabela 7. As agroindústrias, pela natureza de 

sua operação geram maior valor adicionado, o que permite que o salário 

médio aumente. 
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Entre os quatro agregados que compõem o agronegócio de Toledo, 

ressalta-se, no que tange à geração de empregos, a agroindústria (agregado 

III), com participação de 34,06%, seguida dos agrosserviços (agregado IV), 

com 31,67%. Essa realidade é bem diferente do “Restante do Paraná” e do 

“Restante do Brasil”, onde o percentual da agroindústria é de, 17,65% e 

13,99%, respectivamente. 

Tabela 7 – Participação no emprego de cada um dos quatro agregados no 
total do agronegócio em cada uma das regiões analisadas (2015) 
 
Agregados 

Percentual dos empregos do 
Agronegócio (%) 

Toledo Restante 
do 

Paraná 

Restante 
do País 

Total do 
Brasil 

I Insumos Agropecuários 5,14 5,07 4,26 4,33 

II Produto Agropecuário 29,13 31,34 45,30 44,07 

III Agroindústria 34,06 17,65 13,99 14,34 

IV Agrosserviços 31,67 45,95 36,44 37,26 

PIB do Agronegócio (I + II + III + IV) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Após analisar a participação do agronegócio e seus agregados no PIB, 

na renda do trabalho e no emprego, pode-se constatar que o agronegócio é 

mais representativo no município de Toledo e no “Restante do Paraná” do 

que no “Restante do Brasil”, apresentando maiores percentuais nas duas 

primeiras regiões em todas as análises. Isso pode ser bom para o município 

e para o “Restante do Paraná”, dada à pujança do agronegócio na economia 

nacional, que no ano de 2015 cresceu 3,94%71, enquanto na economia como 

um todo o PIB real caiu 3,5%72
 no mesmo período. No entanto, também 

envolve maior risco, dado o grau de dependência regional de um segmento 

que tem muitos de seus insumos suscetíveis a variações internacionais de 

preços e do câmbio. 

 

 
 

 

 

 

71 Estimado pelo CEPEA (2020). 
72 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2020). 
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6.  CONCLUSÕES 

O objetivo desta pesquisa foi mensurar o Produto Interno Bruto – PIB 

do agronegócio, considerando cada um dos seus agregados, para o 

município de Toledo, o “Restante do Paraná” e o “Restante do Brasil”, 

utilizando um sistema inter-regional de insumo produto. Além disso, também 

foram calculadas as participações de cada agregado do agronegócio na 

geração de renda e de empregos. 

A participação do agronegócio no PIB total do município de Toledo e 

no PIB total do “Restante do Paraná” é 1,6 vezes maior do que a participação 

do agronegócio no PIB nacional. Isso ressalta a importância desse segmento 

para o município de Toledo e para o Paraná como um todo. 

No Brasil o agronegócio é responsável por 18,87% da renda e 28,09% 

do emprego total da economia. Já no município de Toledo o agronegócio 

representa 35,25% da renda e 38,61% do emprego, o que novamente 

ressalta a importância do agronegócio para o município, bem como permite 

inferir que a participação da renda do trabalhador ligado ao agronegócio na 

renda total de Toledo é maior que no âmbito nacional. 

Entre os quatro agregados do agronegócio também existe uma 

diferença estrutural quando comparados o município de Toledo, o “Restante 

do Paraná” e o “Restante do Brasil”. Enquanto os agrosserviços (agregado 

IV) são os mais representativos para o “Restante do Paraná” e o “Restante 

do Brasil”, a Agroindústria (agregado III) é o mais representativo para o 

Toledo. Essa diferença estrutural pode ser uma das explicações para a 

maior participação da renda do trabalhador do agronegócio na renda total 

do município de Toledo, uma vez que, a agroindústria tem maior capacidade 

de agregar valor à produção e com isso pagar maiores salários. 

Em suma, constatou-se que o agronegócio apresenta maior 

participação no PIB, na renda e no emprego no município de Toledo e no 

“Restante do Paraná” do que no Brasil. O que tem vantagens, dada a 

pujança do segmento, mas tem riscos, devido à dependência de um setor 

suscetível a variações internacionais de preço e câmbio, além de proibições 

sanitárias como a proibição das exportações de carne durante a operação 

“carne fraca” da polícia federal em 2017. 

Salienta-se ainda que esta análise contribui, em termos 

metodológicos, para pesquisas sobre o dimensionamento do agronegócio 

utilizando sistemas inter-regionais de insumo-produto.
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ANEXO I : Classificação dos setores da MIP 
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