
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONEGÓCIO 

  

HEVERTON EUSTÁQUIO PINTO 

 

 

 

 

 

 

ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SOLO EM 

AGRICULTURA DE PRECISÃO POR PRODUTORES DE SOJA 

EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2017 



 
 

 



 
 

HEVERTON EUSTÁQUIO PINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE DIAGNÓSTICO DO SOLO EM 

AGRICULTURA DE PRECISÃO POR PRODUTORES DE SOJA EM 

GOIÁS E DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia  

2017 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Agronegócio da Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre na Área de Concentração: 

Sustentabilidade e Competitividade dos 

Sistemas Agroindustriais 

Linha de Pesquisa: Competitividade e 

Gestão do Agronegócio 

Orientadora: Profª. Dra. Sônia Milagres 

Teixeira 

Co-Orientador: Prof Dr Marcelo Dias Paes 

Ferreira 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Agradecimentos 

 

 Primeiramente a Deus, pelo dom da vida e a oportunidade singular vivenciar 

tempos de intensa aprendizagem nestes dois últimos anos. 

 Aos meus pais e irmãos, que sempre me apoiaram e incentivaram. Principalmente 

nos momentos de incertezas e difíceis pelo que passamos. 

 A Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Em especial ao 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócios (PPAGRO-UFG), a qual tenho uma 

dívida incomensurável com os professores, pelos ensinamentos e dedicação, e 

profissionais do programa, sempre solícitos. 

 A minha orientadora Sônia Milagres Teixeira, os meus sinceros e reconhecimento 

da sua amizade e a oportunidade de trabalharmos juntos nestes dois últimos anos. Essa 

dosada de um elevado senso de humanidade, o que me ajudou a superar os obstáculos 

durante todo o mestrado e, sobretudo, durante a realização deste trabalho. 

 Ao meu co-orientador Marcelo Dias Paes Ferreira, pelo apoio nas rotinas 

econométricas, pela transmissão de parte de sua experiência e conhecimentos, pela 

sinceridade na relação professor-aluno, pela confiança e amizade. 

 Aos membros da banca, professores Waldemiro Alcântara e Aluísio Goulart.   Pelas 

críticas e contribuições sugeridas no presente trabalho. 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela 

concessão da bolsa de estudo. 

 A todos os colegas de mestrado, em especial a turma 2015 e 2016, pelo 

companheirismo em todos os momentos, sobretudo, nos de maiores dificuldades. A todos 

que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 
RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE FIGURAS 

1- INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 6 

1.1 Considerações Iniciais ............................................................................................. 6 

1.2 Problematização e Justificativas ............................................................................. 7 

1.3 Hipóteses ................................................................................................................... 7 

1.4 Objetivo Geral .......................................................................................................... 8 

1.4.1 Objetivos Específicos......................................................................................... 8 

2 ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO POR 

PRODUTORES DE SOJA EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL .............................. 9 

2.1 Introdução ................................................................................................................ 9 

2.2 Marco Conceitual ................................................................................................... 11 

2.2.1 Adoção de tecnologia sob uma perspectiva teórica e empírica ................... 12 

2.2.2 Contexto da adoção em tecnologias em  agricultura de precisão ............... 14 

2.3 Metodologia ............................................................................................................ 20 

2.3.1 Procedimento metodológico ........................................................................... 24 

2.4 Resultados e Discussões .................................................................................... 25 

2.4.1 Caracterização do uso de tecnologias em agricultura de precisão em Goiás 

e Distrito Federal ...................................................................................................... 25 

2.4.2 Modelos Econométricos .................................................................................. 32 

2.5 Conclusões .............................................................................................................. 32 

3 COMPLEMENTARIEDADE E SUBSTITUTABILIDADE NA ADOÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO POR PRODUTORES DE 

SOJA EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL ............................................................... 39 

3.1  Introdução ............................................................................................................. 39 

3.2   Referencial Teórico .............................................................................................. 43 

3.3 Metodologia ....................................................................................................... 46 

3.3.1 Estratégia empírica ......................................................................................... 49 

3.3.2 Procedimentos metodológicos ................................................................... 50 

3.4  Resultados .............................................................................................................. 51 

3.5 Conclusões .............................................................................................................. 59 



 
 

5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 61 

6. REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 63 

APÊNDICE



2 
 

RESUMO 

O uso de novas tecnologias na produção vem, a cada ano, tornando-se o principal 

direcionador para a competitividade dos negócios agrícolas. Investigar o processo de 

adoção tecnológica em uma sociedade que apresenta uma estrutura tecnológica 

heterogênea é essencial para um processo modernizador harmônico no campo. O presente 

estudo busca investigar o processo de adoção de tecnologias em agricultura de precisão 

(TAP) no estado de Goiás e Distrito Federal. Os dados foram coletados em dois grandes 

eventos de exposição agrícola na região. Após aplicação de 105 questionários a 

produtores de soja, foi levantada a caracterização do uso de cinco tecnologias em 

agricultura de precisão, seus fatores condicionantes de adoção e o seu uso inter-

relacionado de tecnologias em diagnósticos de solo, através de estimação de modelos 

econométricos. Em 15 anos de disponibilidade comercial, no Brasil, das principais 

tecnologias em agricultura de precisão, aqui investigadas, produtores de soja da região 

estudada adotam, em média, há cinco anos esse grupo de tecnologias. O uso de práticas de 

manejo, experiência anterior com tecnologias, participação em redes de cooperativas 

foram importantes fatores condicionantes para a adoção, bem como o seu tempo de 

adoção de tecnologias em diagnósticos agronômicos. A inter-relação dessas tecnologias, 

quando avaliada com o tamanho de propriedade, sobre o tempo de adoção de tecnologias 

de diagnóstico, amostra de solo em grade e sensoriamento remoto se tornam substitutas 

entre si. Os dados evidenciam que quanto maior o tamanho de propriedade, maior o efeito 

substituição. Políticas que visam à formação de cooperativas e implantação de 

infraestrutura técnica e de comunicação devem ser implementadas para maior adoção e 

difusão das tecnologias em agricultura de precisão, desta forma atuando por essas 

indicações o poder público fomenta o processo modernizador no campo na região. 

 

Palavras-chave: Adoção de tecnologias; Agricultura de Precisão; Econometria; 

Complementariedade; Substitutabilidade; 
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ABSTRACT 

The use of technology in production has become the main driver for the competitiveness of 

agricultural businesses. Investigating the process of technological adoption in a society that 

presents a heterogeneous technological structure is essential for a harmonious modernization 

process on the field. The present study investigates the process of adopting technologies in 

precision agriculture in the states of Goiás and Federal District, in Central Brazil. By means 

of primary data, the characterization of farm usage, its conditioning factors for adoption and 

their interactions, through estimation of econometric models. In view of the 15 years of 

commercial availability in Brazil of the main technologies in precision agriculture, soybean 

producers in the region have been adopting this set of technologies, on average, for 5 years. 

The use of management practices, previous experience with technologies, participation in 

cooperative networks were important conditioning factors for adoption, as well as their time 

of adopting technologies in agronomic diagnoses. The use of these technologies is initially 

interrelated, however, when interacting with the size of farm, with time of adoption of soil 

diagnoses technologies, grid soil sample and remote censoring become substitutes. The data 

show that the larger farm size, the greater the substitution effect. Policies that aim at the 

formation of cooperatives and implementation of technical infrastructure of communication 

should be implemented for the adoption and diffusion of technologies in precision agriculture, 

thus acting by these indications, public sector can foment the modernizing process in the field. 

 

Keywords: Technology adoption; Precision agriculture; Econometrics; Complementarity; 

Substitutability 



4 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva de variáveis de interesse e controles.....................................25  

Tabela 2 – Distribuição da gestão da propriedade....................................................................26 

Tabela 3 – Gestão agrícola profissional e adoção (%).............................................................26 

Tabela 4 – Relação entre aversão a risco e adoção..................................................................27 

Tabela 5 –Infraestrutura técnica e adoção de tecnologia em AP.............................................31 

Tabela 6 – Adoção e prática de manejo (%)............................................................................31 

Tabela 7 – Estimativas para o padrão de adoção de tecnologias de diagnóstico (ASG, MP e 

SR)...........................................................................................................................................33 

Tabela 8 – Estimativas para o padrão de adoção de tecnologias de intervenção (TATV e 

BL)...........................................................................................................................................34 

 

Tabela 9– Grupo de variáveis de interesse .............................................................................50 

Tabela 10 – Estatística descritiva de variáveis de interesse e controles..................................52  

Tabela 11 – Modelos de Amostragem de Solo em Grade....................................................................55 

Tabela 12 – Modelos de Mapas de Produtividade..................................................................58 

  



5 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Relação adoção e assistência técnica contratada.....................................................27 

Figura 2 – Nível de escolaridade...............................................................................................28 

Figura 3 – Relação entre produtores graduados e adotantes.....................................................29 

Figura 4 – Adoção e cooperativismo........................................................................................30 

Figura 5 – Efeito Marginal Médio sobre ASG.........................................................................56 

Figura 6 – Efeito Marginal Médio sobre MP...........................................................................59 

 

 

  



6 
 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

As transformações do processo produtivo agrícola, ao longo do tempo, foram marcadas 

por revoluções tecnológicas que permitiram maior produção em um menor espaço de tempo, 

menor uso de recursos e menor expansão do território. Os processos de adoção e difusão das 

inovações agrícolas foram os principais condicionantes do desenvolvimento de economias 

capitalistas no século passado. E há evidências de que o setor agrícola continuará sendo um 

setor chave para aplicação de novos experimentos científicos que, em sua essência, continuam 

em busca de aprimoramento da gestão de recursos produtivos e maximização dos resultados, 

sejam resultados técnicos, que suprem uma demanda específica, bem como resultados 

econômicos, onde nota-se a capacidade de gerar valor da inovação. É nessa conjuntura que 

(res) surgem as inovações em agricultura de precisão, que tem como principal fim realizar 

uma produção agrícola com decisões baseadas em informações apuradas por meio do uso 

intensivo de tecnologias de diagnóstico de solos e intervenção. 

 Os processos de adoção de tecnologias agrícolas são muito diversos, para diferenciadas 

tecnologias, nos diferentes segmentos das cadeias produtivas. Além de diferenças regionais, 

observam-se diferenças entre os segmentos da agricultura, escalas de produção e culturas 

específicas, heterogeneidade na disponibilidade de recursos, acesso à mercado, capacidade de 

geração de renda e acumulação de bens de capital. Essas características são fatores relevantes 

nos estudos de adoção de tecnologia e proposição de políticas públicas para difusão 

tecnológica.  

Investigar adoção de inovações tecnológicas agrícolas locais se torna um importante 

subsídio à coleta de informações para políticas de difusão tecnológica. O presente trabalho 

busca investigar o processo de adoção tecnológica em agricultura de precisão por parte dos 

produtores de soja no estado de Goiás e Distrito Federal. Por meio de aplicação de 

questionários, foi possível realizar um breve levantamento sobre o uso de cinco tecnologias, 

Amostra de Solo em Grade (ASG), Mapa de Produtividade (MP), Sensoriamento Remoto 

(SR), Tecnologia de Aplicação a Taxa Variável (TATV) e Barra de Luz (BL). Através de 

estimações econométricas foram identificados fatores condicionantes da adoção para as cinco 

tecnologias abordadas, o tempo de adoção e efeito de complementariedade e 

substitutabilidade entre as tecnologias de diagnósticos, ASG, MP e SR. Quantificou-se, ainda, 
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a influência do tamanho da propriedade na determinação da complementariedade entre as 

tecnologias. 

O presente estudo está dividido em dois capítulos construídos e expostos na formatação 

de dois artigos, além desta introdução. No capítulo 2, aborda-se a caracterização do uso das 

tecnologias selecionadas nas regiões delimitadas na pesquisa, além de apontar os 

condicionantes da adoção por meio de uma regressão logit. No capítulo 3, estima-se um 

modelo tobit para mensurar o tempo de adoção das tecnologias de diagnóstico agronômico 

ASG, MP e SR, além de mensurar o efeito de complementariedade e substitutabilidade entre 

as tecnologias em interação com o tamanho da propriedade. 

 

1.2 Problematização e Justificativas 

 

 O processo modernizador do campo brasileiro é tido como excludente devido à 

presença de alta heterogeneidade estrutural produtiva, o que demanda investigações que 

visam explicar o processo de adoção inovações agrícolas. Entender o processo de adoção das 

inovações em agricultura de precisão para o segmento de produção de grãos nos permite 

identificar quais as características comportamentais, bem como socioeconômicas e 

institucionais que estão levando os produtores de soja a adotarem tais tecnologias.  

 Os questionamentos a serem respondidos são: Quais fatores estão determinando e/ou 

impedindo o uso de tecnologias em agricultura de precisão por produtores de soja em Goiás e 

Distrito Federal? Qual é a relação entre as tecnologias no processo de adoção, elas se 

complementam ou substituem entre si? Qual é a relação e impacto do tamanho da propriedade 

sobre a adoção? 

Essa investigação permitirá ao poder público conhecer como o produtor vem se 

comportando frente à adoção deste importante ferramental tecnológico de gerenciamento 

agronômico, o que vem tornando-se um novo padrão de produção intensivo em informação e 

gerenciamento da produção agrícola. Para a iniciativa privada este estudo fornece indicadores 

para formulações de estratégias privadas locais de difusão e distribuição de bens e serviços do 

segmento. O trabalho fornecerá indicadores que permitirão apontamentos para possíveis 

formulações de políticas que mitiguem a heterogeneidade tecnológica presente no setor 

produtivo.  

Assim, o presente trabalho contribuirá para apontamentos de políticas de difusão e 

adoção de parte das inovações tecnológicas no campo, através da investigação sobre a adoção 
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temporal de tecnologias em agricultura de precisão, o que, por sua vez, nos permitirá conhecer 

o comportamento dos produtores e apontar influências e condicionantes ao uso das 

tecnologias abordadas, assumindo que o novo padrão produtivo será o uso de recursos de 

forma acurada e gerenciada pelas potencialidades agronômicas da terra e do trabalho. 

 

 

1.3 Hipóteses 

 

Hipótese central deste estudo fundamenta-se no modelo teórico de Feder (1982) em 

que a adoção de inovações agrícolas inter-relaciona-se com suas características intrínsecas de 

escala. Portanto, duas hipóteses foram consideradas:  

 Há um efeito escala no processo de adoção da agricultura de precisão, na amostra 

selecionada; 

  

 As tecnologias de diagnóstico ao longo do tempo de adoção se complementam ou 

substituem entre si; 

 

1.4 Objetivo Geral 

  

Investigar o processo de adoção de tecnologias em agricultura de precisão pelos 

produtores de soja de Goiás e Distrito Federal. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a adoção de tecnologias em agricultura de precisão pelos produtores de 

soja no estado de Goiás e Distrito Federal; 

 Identificar os condicionantes da adoção de tecnologias em agricultura de precisão na 

região; 

 Analisar a complementariedade e substitutabilidade sobre a adoção de tecnologias em 

diagnósticos de solo. 
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2 ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO POR 

PRODUTORES DE SOJA EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL 

 

2.1 Introdução 

 

O Brasil tem apresentado importante avanço na produtividade agropecuária, 

promovido pelas inovações e transferências tecnológicas no campo. Tal papel se deve aos 

esforços de pesquisa e o desenvolvimento (P&D) na agricultura brasileira a partir da década 

de 1970 (COSTANTIN, ROCHA e PIZA, 2007). Diversos trabalhos apontam para uma 

influência significante da tecnologia no aumento da produtividade dos fatores na agropecuária 

(GASQUES et al., 2014), na geração de renda no setor (ALVES et al., 2012), na mitigação da 

pressão da atividade agropecuária sobre florestas (BRIGATTE e TEIXEIRA, 2011) e na 

estrutura e produtividade dos fatores de produção (FORNAZIER e VIEIRA FILHO, 2013; 

VIERA FILHO, SANTOS & FORNAZIER, 2013; BUSTOS, CAPRETINI & PONTICELLI, 

2016).   

Neste cenário, o contínuo processo de avanço na produtividade está relacionado à 

modernização e a inovação tecnológica dos processos produtivos agropecuários. Estudos 

sobre a adoção tecnológica têm ganhado cada vez mais espaço no ambiente acadêmico. Entre 

as tecnologias e inovações agrícolas que têm se tornado importante objeto de estudo, e 

também vem se tornando importante ferramental decisório para os produtores agrícolas, estão 

as tecnologias em agricultura de precisão (TAP) (ARTUZO, SOARES e WEISS, 2017). 

A agricultura de precisão atua gerindo informações agronômicas, objetivando maior 

racionalização do uso de recursos produtivos para o processo de produção e maior 

produtividade diante das variabilidades espaciais e temporais inerentes à produção agrícola 

(CIRANI e MORAES, 2010; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). A produção agrícola 

em agricultura de precisão é baseada em tecnologias separadas, em partes interdependentes, 

que juntas formam a base para sistemas de gestão projetados para coletar dados e informações 

agronômicas. Dessa forma, essas tecnologias auxiliam os agricultores no processo de tomada 

de decisão da produção em um maior grau de especificidades locais (site-specific) 

(BAKHTIARI e HERMATIAN, 2013; MCBRATNEY, WHELAN e ANCEV, 2005; 

DOBERMANN et al, 2004; CIRANI e MORAES, 2010; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 

2015).  
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A contribuição da agricultura de precisão para o aumento da produtividade dos fatores 

agrícolas pode ser resumida em três aspectos gerais. Primeiro, as TAP podem aumentar a 

produção em função do uso racional de insumos agrícolas. Segundo, a exigência de 

conhecimento multidisciplinar pode aumentar o investimento em capital humano no campo. 

Terceiro, melhor gestão na decisão de manejo dos solos e culturas, permitindo assim um 

acompanhamento preciso da produção e a necessidade de intervenção na produção com base 

na varibilidade espacial e temporal (ARTUZO, SOARES e WEISS, 2017; MOLIN, 

AMARAL e COLAÇO, 2015). 

Apesar de apresentar todas essas vantagens, a agricultura de precisão não tem sido 

adotada por grande parte dos agricultores no Brasil (INAMATSU et al, 2011), principalmente 

produtores de grãos (SOARES FILHO e CUNHA, 2015). Este processo pode estar associado 

a características socioeconômicas, políticas, institucionais e/ou comportamentais dos 

produtores (RUTTAN e HAYAMI, 1984; TEY e BRINDAL, 2012). A literatura aponta 

alguns fatores condicionantes para a adoção de inovações agrícolas, por exemplo, tamanho da 

propriedade, o uso de outras práticas de manejo, estrutura técnica disponível e redes de 

cooperados são comumente apontados como fatores que promovem a adoção tecnológica 

(KHANA, 2001; PAXTON et al., 2011; KOTSIRI et al, 2011; LAMBERT et al., 2015; 

WAINAINA, TONGRUKSAWATTANA e QAIM, 2016).  

A heterogeneidade da estrutura produtiva agrícola é considerada pela literatura uma 

relevante barreira para o desenvolvimento agrícola brasileiro (FORNAZIER e VIEIRA 

FILHO, 2013; VIERA FILHO, SANTOS e FORNAZIER, 2013; GASQUES et al., 2014). 

Entender como ocorre o processo de adoção de tecnologias pode fornecer indicadores para 

políticas públicas e estratégias privadas para uma maior difusão tecnológica. A investigação 

sobre processo decisório aqui abordado se dá pela compreensão dos elementos econômicos, 

comportamentais e estruturais da propriedade agrícola levantados pela literatura teórica e 

empírica. Desta forma, o presente estudo objetiva investigar os fatores condicionantes da 

adoção de cinco tecnologias em agricultura de precisão por parte dos produtores de soja em 

Goiás e Distrito Federal. As tecnologias elencadas são: Amostra de Solo em Grade (ASG), 

Mapa de Produtividade (MP), Sensoriamento Remoto (SR), Tecnologias de Aplicação a Taxa 

Variável (TATV) e Barra de Luz (BL), uma vez que esse conjunto constitui maior parte das 

TAP adotadas no país (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 



11 
 

 A escolha da região de análise se deve a dois fatores. Em primeiro lugar, a região se 

destaca na produção de soja. O Distrito Federal apresentou uma produtividade média de 5,7 

toneladas de soja por hectare na safra 2015/16, sendo a unidade da federação mais produtiva.  

Goiás foi o quarto estado mais produtivo com 4,0 toneladas de soja por hectare (CONAB, 

2016). Todavia, Soares Filho e Cunha (2015) indicaram que a adoção de tais tecnologias no 

estado de Goiás é relativamente baixa. Portanto, entender esse processo poderá dar subsídios 

a ações que possam promover políticas de modernização da produção agrícola para o contínuo 

aumento da produtividade em Goiás e no Distrito Federal. Em segundo lugar, esse trabalho 

complementa os trabalhos feitos para outras regiões e/ou culturas sobre a adoção de 

agricultura de precisão, o que ajuda a entender melhor esse processo. Por exemplo, Silva 

(2007) analisou comparativamente a viabilidade econômica da agricultura convencional e da 

agricultura precisão para a produção de soja e milho. Os resultados econômicos pelo método 

de precisão foram superiores para as duas culturas. Cirani e Moraes (2010) analisaram os 

determinantes da adoção de agricultura de precisão na indústria sucroalcooleira paulista, e 

verificou que a probabilidade de adotar é maior em indústrias de capital nacional, que fazem 

parte de grupos empresariais e de orientação à exportação. Artuzo (2015) demonstra que 

aproximadamente 82% dos produtores de soja do Rio Grande do Sul reduziram seus custos de 

produção por hectare ao utilizarem tecnologias de aplicação a taxa variável de fertilizantes.  

Na seção a seguir serão apresentados os fundamentos teóricos que direcionaram a 

escolha das variáveis que compõe a investigação empírica da adoção. Na sequência, a terceira 

seção traz a metodologia utilizada, onde são expostos os procedimentos econométricos e o 

processo de amostragem aplicada. Na quarta são expostos os resultados e discussões e, por 

fim, a quinta seção apresenta as conclusões e apontamentos sugeridos. 

 

2.2 Marco Conceitual 

 

Em discussão crítica sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento da agricultura 

Viera Filho e Silveira (2013) apontam algumas lições após revisar a literatura sobre adoção e 

difusão de inovações agrícolas. Segundo os autores, a agricultura é tida como investimento no 

processo produtivo e, os produtores, como agentes competidores, buscam uma melhor 

combinação de insumos tecnológicos com objetivos de adquirir vantagens comparativas 

dinâmicas entre essas combinações. O investimento na agricultura, por sua vez, gera novos 
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produtos ou inovações tecnológicas que ocasionam per se um aumento na capacidade de 

absorção de conhecimento externo. 

 

 

2.2.1 Adoção de tecnologia sob uma perspectiva teórica e empírica 

 

Os modelos teóricos atribuem a adoção de inovações como sendo um processo de 

mudança tecnológica que se caracteriza por duas etapas, que são inovação e difusão de 

produtos ou processos utilizados como fatores de produção. Neste caso, significa atribuir à 

mudança tecnológica o envolvimento de um processo, em primeiro lugar, a geração e a 

comercialização de inovações e, em segundo, a aplicação, de forma mais ampla, dessas 

inovações tecnológicas a um processo gradual definido como difusão (CRIBB e CRIBB, 

2007).                                                                                                                                                                                                                                

Restringindo a discussão teórica sobre a decisão de adoção de tecnologia ou inovação 

agrícola, sem intenção de esgota-la, os fatores em geral que compõem os modelos que 

explicam a adoção são de caráter, ao menos em sua grande parte, comportamental do agente 

produtor/empreendedor no mercado. A decisão de adotar é dada pela utilidade percebida dos 

fatores produtivos e de seus preços. (MANSFIELD, 1961; FEDER, JUST e ZILBERMAN, 

1985; FEDER e UMALI, 1993; ROGERS, 2010; PARVAN, 2011; DE SOUZA FILHO et al, 

2011) 

 Feder e Umali (1993) argumentam que a adoção de tecnologias tem duas perspectivas; 

num nível microeconômico procura-se conhecer, a partir de uma unidade de decisão (firma, 

indivíduo ou produtor), o que influencia a adoção de determinada tecnologia e sua intensidade 

de uso. Essa perspectiva pode ser examinada de forma estática, num determinado período de 

tempo, ou dinâmica, quando incorpora no modelo de decisão de adoção, fatores de 

aprendizagem e/ou experiência. Em uma perspectiva macroeconômica, a investigação 

concentra-se na identificação de tendência específica no ciclo de difusão percebido em 

indústrias domésticas ao longo do tempo.  

 Desta forma, a difusão em relação a adoção de tecnologia pode ser vista como um 

processo dinâmico, agregativo e contínuo, ao longo do tempo. Os primeiros adotantes são 

considerados como inovadores, já o processo de difusão é essencialmente a propagação da 
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nova tecnologia para os membros de uma determinada população (THIRTLE e RUTTAN, 

1987). 

Os principais achados teóricos dizem respeito a fatores condicionantes que 

determinam a adoção de alguma tecnologia ou prática/processo produtivo. Algumas variáveis 

são fequentemente apontadas como, o papel da aversão a riscos (mercadológico e 

endafoclimáticos), tamanho de propriedade, comercialização, infraestrutura física e 

institucional, capital humano, qualidade do ambiente, tecnologia disponível, variáveis 

demográficas, características ou formas de gestão, arrendamento, nível educacional, entre 

outros. (PARVAN, 2011; DE SOUZA FILHO et al, 2011) 

Há diversos trabalhos que procuram identificar os fatores determinantes de adoção de 

novas tecnologias, divididos em estudos teóricos que abordam algumas especificidades do 

processo de adoção, por exemplo, a adoção a partir da percepção do produtor frente à 

utilidade da inovação e a sua difusão (RYN e GROSS, 1943; GRILICHES, 1957; 

MANSFIELD, 1961), a adoção e a sua relação à aversão ao risco da inovação (FEDER, 1980; 

FEDER, JUST e ZILBERMAN, 1985; FEDER e UMALI, 1993), o papel das redes de 

informação e instituições na combinação de fatores produtivos (RUTTAN e HAYAMI, 1984; 

THIRTLE e RUTTAN, 1987), o processo de adoção investigado a partir dos atributos das 

inovações (ROGERS, 2010; ROSENBERG, 2014) e o processo de adoção a partir de 

inovações interrelacionadas (FEDER, 1982; LEATHERS e SMALE, 1991; DORFMAN, 

1996).  

Estudos empíricos sobre o processo de adoção tecnológica têm investigado a adoção e 

sua relação a outros processos produtivos (SHAPIRO, BRORSEN e DOSTER, 1992; 

KHANA, 2001; MARIANO, VILLANO, FLEMING, 2012; MANDA et al, 2016; 

WAINAINA, TONGRUKSAWATTANA e QAIM, 2016), adoção e seu efeito tratamento 

(MENDOLA, 2007; EL-SHATER et al, 2016). Outros testam a adoção a partir da relação 

entre insumos (NKONYA, SCHROEDER e NORMAN, 1997; JOHNSON e MASTERS, 

2004; SUNTORNPITHUG e KALAITZANDONAKES, 2009), alguns investigam a 

intensidade de uso (WISTEAD et al, 2010; PAXTON et al, 2011; 

WATCHARAANANTAPONG et al, 2013; LAMBERT et al, 2015) e o uso sequencial de 

inovações ( ROBERTSON et al, 2012; PEREIRA e TEIXEIRA, 2006). 

A maioria dos trabalhos quantitativos modela a adoção por meio de regressões que 

utilizam variáveis dependentes dicotômicas, em outras palavras, se determinado produtor 
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adota ou não adota certa tecnologia ou prática de cultivo. Abordagens dicotômicas têm como 

vantagem a simplicidade operacional de aplicação, porém há particularidades estatísticas que 

podem inviabilizar o processo de regressão linear probabilística. As desvantagens centram-se 

nas premissas não atendidas do modelo clássico de regressão. A primeira é a possibilidade de 

a variável dependente, neste caso uma variável discreta, assumir valores negativos caso se 

utilize MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) para estimar os parâmetros. Segundo, a partir 

da característica da variável depende e do termo de erro, devido às particularidades destes 

modelos não seguirem a hipótese de normalidade, e por último, a inexistência da premissa de 

homoscedasticidade do termo de erro. Para que estas particularidades metodológicas sejam 

atendidas, os modelos que mais se sobressaem na investigação empírica de adoção 

tecnológica são o probit e o logit. 

 

2.2.2 Contexto da adoção de tecnologias em agricultura de precisão 

 

A agricultura de precisão surgiu nos anos 1930 nos Estados Unidos, publicada pelos 

agrônomos Linsley e Bauer, na circular número 346 da estação experimental da Universidade 

de Illinois. Os pesquisadores observaram a presença de grande variabilidade na concentração 

de calagem para um mesmo talhão, assim, a partir desta constatação, recomendaram que as 

aplicações de calcário deveriam respeitar a distribuição da variabilidade apresentada pelo 

solo. Contudo, com a popularização das inovações de grandes maquinários pesados nos EUA, 

estes promoveram trações mecânicas de aplicação em taxa uniforme de insumos agrícolas, 

que por sua vez, postergaram o surgimento da filosofia em agricultura de precisão. Devido à 

preocupação com fatores ambientais, o conceito de agricultura de precisão ressurge no início 

da década de 1980, nos EUA e Europa  (BALASTREIRE, 2000).  

No Brasil a agricultura de precisão surgiu inicialmente com ações de pesquisas, 

realizadas na Universidade de São Paulo – USP, campus da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ e das indústrias, cujas ações foram relacionadas à geração de 

mapas de produtividade, a partir de monitores acoplados em colheitadeira, nos anos 1995 e 

1996, aproximadamente (CIRANI e MORAES, 2010). 

A agricultura de precisão compreende um pacote tecnológico que combina sensores, 

sistemas de informação, máquinas adaptadas e gestão de conhecimento para otimizar a 

produção e minimizar a variabilidade e a incerteza, por meio de sistemas agrícolas de 
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gerenciamento da produção. Nota-se que a agricultura de precisão vem adquirindo uma 

conotação de estratégia de gestão holística, onde exigem-se habilidades, multidisciplinaridade 

de conhecimento para a adequada implementação do sistema produtivo em agricultura de 

precisão (GEBBERS e ADAMCHUK, 2010; McBRATNEY et al., 2005; NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL, 1997). 

Argumento de Dobermann et. al.(2004) recai sobre o risco da atividade agrícola como 

principal abordagem promovida pelo uso da agricultura de precisão, onde a variabilidade, 

dada como variável não controlada, seja a principal fonte de incertezas que devem ser 

caracterizadas e geridas em escalas espaciais e temporais nas quais são mais importantes para 

a estratégia de produção traçada pelos gestores. Os autores ressaltam que o processo de gestão 

adequado e a necessidade de informação variam entre os diferentes ambientes, nos quais 

variam também diferentes decisões a serem tomadas. 

 A definição sintética e prática sobre o uso de TAP é a coleção e processamento 

detalhados de informações georreferenciadas sobre a atividade agrícola visando obter a 

melhor eficiência na estratégia de manejo, em especial o uso racional de insumos (RESENDE 

et al., 2010; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). Abaixo seguem as principais 

características e funcionalidades das TAP investigadas no presente estudo. 

  

2.2.2.1 Mapa de Produtividade (MP) 

 

 A obtenção de dados sobre a variabilidade da produtividade é realizada por 

mensuração ou estimação da quantidade de fluxos sólidos, produtos agrícolas. Esta tecnologia 

tem como principal funcionalidade demonstrar a resposta real da cultura ao manejo adotado 

Em outras palavras, mostra a resposta às condições presentes na lavoura durante a safra, 

representadas pelos diversos fatores de produção.  Desta forma, pode auxiliar na identificação 

de fatores limitantes à produção e seu tratamento de forma localizada.  

Na literatura e na abordagem prática não há consenso quanto à nomenclatura desta 

tecnologia, podendo ser denominada também como, mapas de colheita, mapas de rendimento 

e mapas de produtividade.  Foi somente na década de 1980 que surgiram as primeiras 

tentativas de se medir o fluxo de soja em colhedoras de cereais para fins de estimativas de 

produtividade. Já o primeiro sistema para mensuração de produtividade foi disponibilizado na 

Europa nos anos 1990 e estão disponíveis para comercialização desde então. No Brasil, o 

mapa de produtividade teve sua disponibilidade comercial iniciada nos anos 2000, com 
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modelos de colhedoras brasileiras já com dispositivos instalados (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015) 

Além da investigação da variabilidade da produtividade das lavouras podemos atribuir 

ao mapa de produtividade outros usos como: 

 

 compreensão das relações de causa e efeito, ou seja, entender como a 

produtividade em determinado ponto está sendo prejudicada ou favorecida; 

 reposição de nutrientes baseada na exportação pela colheita anterior ou 

refinamento das equações de recomendações de fertilizantes em taxas variáveis ou 

mesmo em aplicação de nitrogênio; 

 auxílio à delimitação de regiões com produtividades marcadamente contrastantes, 

as quais podem passar a serem manejadas de forma distinta; 

 rastreabilidade quanto à qualidade do produto onde a tecnologia também mensura 

parâmetros de qualidade de forma especializada. 

 

Os impactos do uso de mapas de produtividade estão ligados estritamente à estratégia 

de manejo e necessidades agronômicas percebidas pelo conjunto de dados gerados pela 

tecnologia. Desta forma, o sucesso do uso está relacionado às decisões históricas de gestão 

agronômica da lavoura. É de extrema importância integralizar informações de diferentes 

safras, suscetíveis e contrastantes variações climáticas e, caso seja possível, variadas culturas. 

A grande necessidade de dados pode ser um importante motivo para os agricultores não 

adotarem a tecnologia, pois é um investimento em médio prazo que demanda um bom 

controle da qualidade na coleta dos dados, ao longo dos anos (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015). 

2.2.2.2 Amostra de Solo em Grade (ASG) 

 

 Amostragem de solo em grade ou também chamada de amostragem georreferenciada é 

considerada a prática de manejo localizado mais popular no Brasil. Esta tecnologia é a 

principal ferramenta de diagnóstico da lavoura e tem como objetivo levantar informações que 

subsidiem as intervenções agronômicas (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). Os fatores 

de produção os quais são mais envolvidos pela tecnologia são: 
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 amostragem para avaliação de parâmetros químicos ou físicos do solo; 

 amostragem de tecido vegetal para avaliação de estado nutricional das lavouras;  

 auxílio no manejo de pragas para avaliação do estado fitossanitário com tratamento 

de defensivos a taxa variável; 

 investigações sobre compactação do solo; 

 construção de estratégia de investigação direcionada, ou seja, quando o 

georreferenciamento da informação é realizado somente diante de observada 

ocorrência de praga ou doença investigada. 

 

A versatilidade de investigação das tecnologias de amostragem georreferenciada, seja 

pelos mais diversos fatores agronômicos empregados quanto a sua utilização de diferentes 

estratégias no levantamento de dados, a promoveu como uma das primeiras formas de 

investigação utilizadas na agricultura de precisão desde a disponibilidade dos sistemas de 

localização. Porém, atualmente há um deslocamento por parte das investigações acadêmicas 

no que tange ao desenvolvimento de ferramentas de diagnósticos em agricultura de precisão. 

Estudos sobre sensores tem sido o destino de novas inovações para o ferramental em 

agricultura de precisão. Sensores dos mais variados tipos são capazes de levantar maior 

quantidade de informações do que as tecnologias de amostragem georreferenciadas, se bem 

calibrados podem fornecer mapas mais confiáveis e de menor custo. A tendência é que 

sensores tenham um papel cada vez maior dentro da agricultura de precisão, substituindo 

gradativamente algumas ferramentas tradicionais de amostragem (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015). 

2.2.2.3 Tecnologia de Aplicação a Taxa Variável (TATV) 

 

 Essas tecnologias fazem parte da materialização do sistema de gestão via agricultura 

de precisão. Elas são as ações de gestão localizada, em outras palavras, trata-se de ação 

distinta, variada ou precisamente localizada de uma pequena porção, ou menor possível, da 

lavoura. A diferença entre essa e a gestão convencional de tratamento da lavoura está somente 

na resolução das investigações e dos tratamentos, a qual é maior em agricultura de precisão, o 

que gera ações localizadas mais precisas, podendo chegar a apenas alguns metros quadrados  

(MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 



18 
 

 A literatura enquadra os benefícios de tratamento localizado nas seguintes variáveis e 

seus impactos em: 

 

 economia de insumo; 

 aumento de produtividade; 

 melhoria da qualidade do produto final; 

 maior qualidade e precisão nas aplicações; 

 mitigação do impacto ambiental. 

 

O histórico de estratégia de recomendação e aplicação adotada por gestores está 

intimamente ligadas a economia de insumos e produtividade, impossibilitando realizar 

generalizações quanto ao seu impacto econômico-financeiro. A qualidade da aplicação está 

relacionada ao grau de automação, se o conjunto de máquinas estiverem corretamente 

calibrados e seus resultados dentro do esperado, as operações terão o mínimo de intervenção 

possível do operador. Já os benefícios ambientais ao adotar tecnologias de aplicação a taxa 

variável estão na racionalização do uso de produtos nocivos ao ambiente, além de serem 

produtos de elevado valor comercial as onde economias são sensíveis (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015). 

Aplicações variadas de fertilizante e corretivos em tratamento localizado são as que 

apresentam maior facilidade em análises e recomendações, bem como intervenções. Por outro 

lado, quando se tratam de produtos fitossanitários em taxas variáveis há uma grande 

dificuldade na coleta de dados de forma adequada, ágil e densidade suficientes. No entanto, 

geralmente a etapa de análises de amostras em laboratório não é necessária porque os dados 

podem ser gerados diretamente no campo. Por exemplo, a contagem da ocorrência de pragas 

ou doenças para levantamento de índices ou intensidade de infestação podem ser coletados em 

tempo real por sensores que diagnosticam logo no ato da operação (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015). 

Quanto às formas e estratégias de recomendação, provavelmente a principal prática da 

agricultura de precisão no Brasil e no mundo é a gestão localizada da adubação e correção de 

solos. E a recomendação tem sido frequentemente a amostragem de solo em grade juntamente 

com interesse por intervenções nas unidades de gestão diferenciada (UGD), além de, no caso 

de adubação nitrogenada, pelo uso de sensores ópticos. O principal pacote oferecido por 
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prestadoras de serviços em agricultura de precisão compõe-se das aplicações em doses 

variadas de calcário, fertilizantes, fosfatos e potássicos baseadas em amostragem 

georreferenciada de solo em grade. Há grande interesse do setor de máquinas e equipamentos, 

serviços (consultoria e laboratório), insumos, pesquisas e também de produtores pelos pacotes 

tecnológicos que supõem tais práticas (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015; ARTUZO, 

2015). 

2.2.2.4 Sensoriamento Remoto (SR) 

 

 De forma sintética, sensoriamento remoto pode ser definido como a arte ou a ciência 

de coletar informações sobre um determinado objeto, área ou fenômeno, por meio de dados 

coletados por sistemas sensoriais que não entram em contato com o alvo. A principal 

distinção dessa tecnologia em comparação às amostragens de solo em grade é a capacidade de 

coletar uma quantidade maior de dados e atributos em uma mesma área. O termo 

sensoriamento remoto tem sido atribuído aos sensores embarcados em veículos aéreos e 

satélites (orbitais) (CREPANI, 1993; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

 Essas tecnologias se destacam pelo grande potencial na identificação da variabilidade 

espacial do desenvolvimento das plantas. Assim, é possível investigar as causas da 

variabilidade apresentada, bem como propor intervenções quando a variabilidade for atribuída 

a determinados fatores como, por exemplo, ataque de pragas ou problemas de fertilidade. 

Dessa forma, esse tipo de sensoriamento pode, de certa forma, substituir ou compensar a 

ausência de mapas de produtividade  (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

2.2.2.5 Barra de Luz (BL) 

 

Esta tecnologia tem como finalidade traçar orientações em semeadura e pulverização 

da lavoura. Os primeiros relatos sobre a utilização de recursos de orientação de sistemas de 

posicionamento via satélite (GNSS) são do início da década de 1990 em aviação agrícola. Um 

primeiro produto que surgiu no mercado permitia a orientação do piloto para cumprir as 

passadas paralelas apenas se guiando por uma sequência de LEDs (luzes) enfileiradas num 

pequeno painel conectado a um receptor GNSS, o que passou a ser denominado barra de luzes 

(MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

Na mesma época em que se popularizava na aviação agrícola, a técnica já era testada 

para aplicação terrestres e visava dar orientação especialmente às operações agrícolas com 
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aplicações em faixas largas e sem referência externa, como a pulverização e aplicação de 

sólidos a lanço ou em faixas. Ao longo do tempo, a indústria passou a oferecer soluções mais 

compactas e menos custosas, o que fez com que as barras de luzes se popularizassem nas 

aplicações terrestres (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

As barras de luzes além de guiar o operador na tarefa de pulverização ou de aplicação 

de produtos sólidos a lanço, também pode orientá-lo na demarcação de faixas, por exemplo, 

para delimitar certo número de passadas para cada semeadura em grandes talhões, estando 

esta sobre um trator que deixará a marca do rastro para os operadores que virão em cada um 

dessas faixas. Da mesma forma, pode demarcar rastro de cada passada das operações de 

pulverização que seguirão ao longo dos ciclos culturais em sistema de semeadura direta 

(MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

2.3 Metodologia 

 

O procedimento metodológico consistiu em modelo de escolha binária logit, onde se 

indica a ocorrência ou não de determinado evento. Tal modelo vem sendo utilizado em várias 

investigações empíricas sobre adoção tecnológica, com destaque para trabalhos de 

investigação sobre a agricultura de precisão (ENGLISH, ROBERTS & LARSON, 2000; 

PAXTON ET AL, 2011; WINSTEAD ET AL, 2010; ROBERTSON ET AL, 2012; 

LAMBERT ET AL, 2015). Nesses trabalhos, o objetivo é modelar os fatores e condicionantes 

que aumentam a probabilidade de uso de tecnologias, ou seja, buscam entender o que vem 

contribuindo para a adoção ou não de determinada inovação tecnológica ou procedimento 

produtivo. 

 O modelo supracitado foi utilizado para estimar a adoção das cinco tecnologias em 

agricultura de precisão. Dessa forma, atribui-se valor y = 1 quando determinada tecnologia é 

adotada e y = 0 para sua não adoção por parte do agricultor. A probabilidade logística de y 

assumir 0 ou 1 é função das variáveis explicativas representadas pelo vetor x cujos parâmetros 

expressam a decisão de adotar ou não: 

 

Pr(𝑦 = 1) = 𝐹(𝛽′ 𝑥𝑖)        (1) 

 

em que 𝐹(∙) é probabilidade de o agricultor, com determinadas características 𝑥𝑖  , adotar 

determinada TAP. A probabilidade de não adotar é dada por: 
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Pr(𝑦 = 0) = 1 − 𝐹(𝛽′ 𝑥𝑖)        (2) 

 

 Os parâmetros 𝛽 refletem os impactos das mudanças em x na probabilidade de adoção 

de TAP por parte dos produtores de soja em Goiás e Distrito Federal. 

 O modelo de probabilidade é uma regressão representada por: 

 

𝐸⟦(𝑦|𝑥)⟧ = 0 [1 − 𝐹(𝛽′ 𝑥𝑖)] + 1[𝐹(𝛽′ 𝑥𝑖)] =  𝐹(𝛽′ 𝑥𝑖)   (3) 

 

 Se o modelo de probabilidade for linear, ou seja, se 𝐹(𝛽 𝑥) =  𝛽′ 𝑥, haverá três 

problemas de estimação, a não normalidade dos resíduos, a heteroscedasticidade e o fato de 

não ser possível restringir as estimativas das probabilidades no intervalo [0,1]. Por esses 

motivos, em modelos de variáveis dependentes dicotômicas, não é apropriado a aplicação de 

métodos de estimação usuais de regressão como MQO. Neste caso, poderiam ocorrer valores 

estimados da variável de interesse negativos ou maiores que um, desta forma, incompatíveis 

com a natureza da variável resposta (CAMERON & TRIVEDI, 2005). 

 Portanto, existem métodos específicos, como os modelos não-lineares de 

probabilidade. Segundo Greene (2003), para que o modelo (3) forneça previsões consistentes 

espera-se que: 

lim
𝛽′𝑥 → + ∞

𝑃𝑟(𝑦 = 1) = 1  

           (4) 

    lim
𝛽′𝑥 → − ∞

𝑃𝑟(𝑦 = 1) = 0  

 

Essas condições serão satisfeitas se F for uma função de distribuição normal ou logística, 

dentre outras. No modelo logit usa-se a função de distribuição logística, que é dada por 

(Cameron & Trivedi, 2005): 

 

 𝐸[𝑦│𝑥] = Pr(𝑦 = 1) =  𝐹(𝛽′ 𝑥) =  
𝑒𝛽′ 𝑥

1− 𝑒𝛽′ 𝑥
=  

1

1− 𝑒  −𝛽′ 𝑥
   (5) 

  

 Em modelos logit, bem como outras variações como probit e tobit, os parâmetros não 

são necessariamente os efeitos diretos das variáveis explanatórias sobre a dependente, ou seja, 
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não são os efeitos marginais propriamente ditos. Como as estimações envolvem funções não 

lineares, o efeito marginal de uma variável explicativa sobre a dependente não é o coeficiente 

𝛽, como no modelo linear. Portanto, para saber o efeito marginal que uma mudança em x 

causa na probabilidade da adoção da tecnologia, faz-se uso, segundo PINO (2007) da seguinte 

fórmula: 

 

𝜕𝐸[𝑦│𝑥]

𝜕𝑥
= [

𝜕𝐹(𝛽′ 𝑥)

𝜕(𝛽′ 𝑥)
] 𝛽 = 𝑓(𝛽′𝑥)𝛽      (6) 

 

Em que F é a função de distribuição logística e 𝑓 é a função densidade de 

probabilidade. A estimação dos parâmetros do modelo logit é realizada pelo método de 

máxima verossimilhança. Cada observação é tratada como sendo retirada de uma distribuição 

de Bernoulli (GREENE, 2003; CAMERON & TRIVEDI, 2005). 

Dentre as variáveis selecionadas para compor o vetor de variáveis explicativas, a 

literatura discutida na seção anterior indica quatro principais grupos de variáveis poderiam 

explicar o processo adoção (quadro 1).  

 

Quadro 1: Descrição das variáveis explanatórias 

Fonte: Autores 

Grupos de variáveis 
Descrição das variáveis 

Caractéristicas Individuais 

Idade Variável continua – Anos de idade 

Rendas não agrícolas Variável dummy – Se obtém rendas em outras atividades 

Experiência Variável contínua – Anos de experiência em negócios agrícolas  

Ensino médio Variável dummy – Se o produtor tem pelo menos o ensino médio completo 

  

Uso da terra  

Tamanho Variável continua – Tamanho da propriedade em hectares 

Irrigação Variável continua – Anos de uso de irrigação 

Manejo Integrado de Pragas 

(MIP) 

Variável contínua – Anos de uso de MIP 

  

Infraestrutura técnica  

Internet Variável dummy – Se o produtor tem internet na propriedade 

AT Contratada Variável dummy – Se o produtor utiliza assistência técnica contratada na 

propriedade 

Computador Variável dummy – Se utiliza computadores na gestão da propriedade 

  

Redes de informação  

Cooperado Variável dummy – Se o produtor participa de redes de cooperativas 

Curso em AP Variável dummy – Se o produtor realizou algum curso ou treinamento em AP 
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O primeiro grupo são as características individuais do produtor que são compostas por: 

Idade, Experiência, Ensino Médio e Rendas Não Agrícolas. É esperado um efeito negativo 

para a variável idade, quanto mais idade, mais avesso a assumir riscos em utilizar inovações 

agrícolas. Para a variável experiência em negócios agrícolas, espera-se que quanto mais 

experiente mais propenso é o produtor em adotar tecnologias. O mesmo vale para a educação. 

Quanto à variável Rendas Não Agrícolas, espera-se que produtores que obtém rendas em 

outros setores sejam menos avessos à riscos em adotar outros processos ou tecnologias na 

produção agrícola (FEDER & UMALI, 1993). 

O segundo grupo de variáveis é caracterizado pelo uso da terra, composto por: 

tamanho da propriedade, tempo de uso de irrigação e tempo de uso de manejo integrado de 

pragas. Espera-se que quanto maior a propriedade, maior a propensão à adoção de tecnologias 

em agricultura de precisão (MOLIN, AMARAL & COLAÇO, 2015). O uso de outras práticas 

de manejo pode contribuir para uma menor aversão à adoção de inovações tecnológicas 

(FEDER & UMALI, 1993).  

O terceiro grupo de variáveis tem como característica a infraestrutura técnica na 

propriedade, composto por Internet, computadores na propriedade e assistência técnica 

contratada. Espera-se que a disponibilidade de Internet e computadores contribuam para uma 

maior propensão em adotar as tecnologias aqui investigadas. Quanto à assistência técnica 

contratada, espera-se que produtores que a utilizam em suas propriedades sejam mais 

propensos a adotar tecnologias em agricultura de precisão (MCBRIDE & DABERKOW, 

2003; MCBRATNEY ET AL, 2005; AUBERT, SCHROEDER & GRIMAUDO, 2012) 

O último grupo de variáveis refere-se à participação em redes de informação 

especificada pelas variáveis, cooperado e curso em TAP. Espera-se que os efeitos sobre a 

propensão à adoção das tecnologias pelos produtores sejam positivos. Produtores que são 

cooperados e que participaram de algum curso ou treinamento em agricultura de precisão 

tendem a ser mais propensos em adotar tais tecnologias (RUTTAN & HAYAMI, 1984; 

NELSON & WINTER, 2005; VIEIRA FILHO, 2009). 
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2.3.1 Procedimento metodológico 

 

 Os dados da pesquisa foram obtidos com o apoio do Sindicato Rural de Rio Verde – 

GO, por meio da aplicação de questionários em dois grandes eventos na região, TecnoShow 

2016 em Rio Verde – Goiás e na Feira Internacional dos Cerrados em Paranoá – Distrito 

Federal (PADF), ambas realizadas no final do primeiro semestre de 2016. 

 A justificativa amostral utilizada foi do tipo aleatório simples, onde a escolha de um 

indivíduo em determinada população tem a mesma probabilidade de ocorrência. De acordo 

com Fonseca & Martins (1996), o cálculo para amostras de uma população finita é 

apresentado em: 

 

  𝑛 =
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2.𝑝.𝑞
 ,            (7)   

em que n é o tamanho da amostra; Z, a abscissa da curva normal padrão; p, a estimativa da 

verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida, expresso em decimais; q = 1 – 

p; N, o tamanho da população; e d, o erro amostral admitido, em expresso decimais.  

Segundo os dados do Censo Agropecuário 2006, em Goiás e Distrito Federal haviam 

4791 produtores de soja. Para definir o número mínimo de aplicações necessárias de 

questionários, utilizou-se um nível de confiança de 95% (z=1,96) com um nível de precisão 

de 10% e um valor p de 50%, já que se desconhece o número de produtores que utilizam as 

tecnologias em agricultura de precisão. Portanto, o valor de p e q foi de 50%. 

Utilizando os dados preliminares para o cálculo da amostra, obteve-se uma quantidade 

amostral necessária de 94 respondentes. Em Rio Verde - GO foram aplicados 25 questionários 

testes que logo foram incorporados à amostra, pois, não houve necessidade de alterações no 

questionário. O número total de respondentes foi de 124 produtores. Contudo, as observações 

foram restritas àqueles produtores que indicaram o tempo de uso das tecnologias em até 15 

anos, que é o tempo de disponibilidade comercial das tecnologias em agricultura de precisão 

no Brasil (MOLIN, AMARAL & COLAÇO, 2015). Após a exclusão desses respondentes, 

sobraram 105 observações, o que supera os requisitos amostrais. 
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2.4 Resultados e Discussões 

 

2.4.1 Caracterização do uso de tecnologias em agricultura de precisão em Goiás e 

Distrito Federal 

 

Nesta seção buscou-se caracterizar o uso de tecnologias na região delimitada neste 

estudo, através dos dados primários coletados no ano de 2016, a partir dos quais, objetivou-se 

identificar algum padrão ou tendência de adoção por parte dos produtores de soja. A tabela 1 

mostra os resultados da estatística descritiva sobre as características gerais dos produtores 

entrevistados.  

Entre as tecnologias investigadas ASG e TATV são as mais adotadas na região, com 5 

anos de adoção, em média. A tecnologia que é menos adotada é o SR, em média, 4 anos.. 

Entre as práticas de manejo abordadas na pesquisa, o MIP é utilizado por mais da metade dos 

produtores entrevistados, com 11 anos, em média, de adoção. Quanto à irrigação, a sua 

adoção média é de 14 anos, porém com uma utilização em menor proporção, se comparada ao 

MIP. 

 Os produtores da região têm, em média,50 anos de idade e a média de 27 anos de  

experiência em atividades agrícolas. O tamanho médio da propriedade é em torno de 1191 

hectares, com distância média do mercado mais próximo de 45 km.  

 

 

Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis de interesse e controle   

Variáveis 
Proporção na  
amostra (%) Média Máximo Mínimo Desvio Padrão 

ASG 62 5 anos 15 anos 1 3,308 

MP 29 4 anos 15 anos 1 2,107 

SR 10 4 anos 15 anos 1 1,151 

TATV 52 5 anos 15 anos 15 anos 3,201 

BL 33 4 anos 15 anos 15 anos 2,139 

Idade   50 anos 93 anos 23 anos 12,961 

Anos de Experiência   27 anos 60 anos 2 anos 12,884 

Tamanho da Propriedade   1190 hectares 6000 hectares 2 hectares 1425,729 

Distância do mercado   44 km 170 km 0 33,226 

Irrigação  27 14 anos 30 anos 2 anos 7,519 

MIP 67 11 anos 40 anos 1 ano 10,199 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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A gestão da propriedade é citada como uma variável importante para adoção e difusão 

de inovações agrícolas. Segundo Vieira Filho e Silveira (2016), a gestão da propriedade é 

responsável pelo processo de absorção do conhecimento gerado pela prática ou utilização das 

inovações passadas. A gestão profissional é uma importante fonte de inovação para as firmas, 

pois está intimamente ligada a trajetória bem-sucedida do uso de inovações passadas que, por 

sua vez, se retroalimentam a partir da cultura gerencial dos responsáveis pelo seu desempenho 

(DOSI, 1988). 

Os resultados demostram que há uma baixa gestão profissional em mais da metade das 

propriedades agrícolas em Goiás e Distrito Federal. Apenas 29,53% compartilham a gestão 

através de gerência e/ou diretoria. Em maior proporção, a gestão é feita individualmente 

(38,1%) e seguida por compartilhamento com a família (32,38%) (tabela 2). 

 

Tabela 2: Distribuição da gestão da propriedade 

Gestão da empresa agrícola Freq. Percent 

Individualmente pelo proprietário 40 38.10% 

Compartilhada entre proprietário e gerência 19 18.10% 

Profissional tomada pela diretoria/gerência 12 11.43% 

Compartilhada em família 34 32.38% 

Total 105 100.00 

Fonte: Resultados da pesquisa 

  

 Ao cruzar dados de adotantes e não adotantes de tecnologias AP com gestão 

profissional, onde assume-se que haja participação profissional na gestão agrícola por meio de 

ordenamento hierárquico e departamentalização definida entre proprietários e gestores, nota-

se pela tabela 3  que sob gestão profissional, observa-se maior adoção de ASG e TATV. 

 

Tabela 3: Gestão agrícola profissional e adoção (%) 

  

ASG MP TATV BL SR 

Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota 

Não Gestão Profissional 33 37 53 17 42 28 49 22 64 7 

Gestão Profissional 5 25 18 12 6 24 18 11 27 3 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 A literatura sobre adoção de inovações tecnológicas agrícolas apontam algumas 

variáveis como proxy de aversão à tomada de risco por parte dos produtores como 

condicionantes a propensão a adotar inovações. Entre essas variáveis, as mais citadas são: 

arrendamento agrícola, residência nas propriedades e rendas não agrícolas. Tomadores de 
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riscos são mais propensos a adotarem novos processos produtivos bem como novas 

tecnologias (FEDER e UMALI, 1993; FEDER, 1982; FEDER, JUST e ZILBERMAN, 1985). 

 A tabela 4 exemplifica a relação entre a adoção e variáveis proxy de aversão a riscos. 

Para a região de Goiás e Distrito Federal os adotantes que não arrendam terras, que não 

residem em suas propriedades e que não detém renda não agrícola foram os que mais 

adotaram tecnologias em agricultura de precisão.  

 

Tabela 4: Relação entre aversão a riscos e adoção (%) 

  

ASG MP TATV BL SR 

Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota 

Não Arrendatário 27 35 47 15 31 30 42 20 55 7 

Arrendatário 11 27 25 13 17 22 25 13 35 3 

Não Residente 20 42 43 19 29 33 40 22 54 8 

Residente 18 20 28 10 19 19 27 11 36 2 

Não detém rendas não agrícola 26 38 48 16 31 33 44 20 58 6 

Detém rendas não agrícola 12 24 24 12 16 20 23 13 32 4 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Tanto a literatura técnica (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015; INAMASU et al, 

2011; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1997), teórica (ROGERS, 2010; THIRTLE e 

RUTTAN, 1987; RUTTAN e HAYAMI, 1984) e empírica (McBRIDE e DABERKOW, 

2003; McBRATNEY, WHELAN e ANCEN, 2005; PAXTON et al, 2011; ROBERTSON et 

al, 2012), afirmam que serviços privados contratados são importantes agentes difusores de 

inovações agrícolas. Os dados demonstram que, entre os adotantes, a proporção que utiliza 

consultores técnicos contratados são ampla maioria. Contudo, a região estudada e a cultura 

agrícola aqui tratada é bem servida de empresas de consultoria agrícola (SOARES FILHO e 

CUNHA, 2015). A figura 1 traz a relação assistência técnica contratada e adoção. 
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Figura 1 – Relação adoção e assistência técnica contratada 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 Na figura 2, ao analisar o grau de instrução dos produtores a pesquisa aponta que a 

grande maioria dos produtores tem ao menos 12 anos de educação formal. O grau de instrução 

é uma variável importante quando se analisa processo de adoção tecnológica, pois, ela 

viabiliza a absorção de conhecimento tácito e externo ao longo do tempo. Quanto maior grau 

de instrução dos agentes de um setor, maior a capacidade de aceitação de novos métodos e 

procedimentos (RUTTAN e HAYAMI, 1984; NELSON e WINTER, 1985; DOSI, 1988; 

FEDER e UMALI, 1993; VIERA FILHO, 2009; VIEIRA FILHO e SILVEIRA, 2016).  

 

 

Figura 2: Nível de escolaridade 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 
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 É um consenso entre as abordagens teóricas sobre adoção de inovações agrícolas que 

quanto maior o grau de instrução do agente, neste caso o produtor, maior é a capacidade de 

absorver o conhecimento tácito promovido pelas inovações tecnológicas (RUTTAN e 

HAYAMI, 1984; NELSON e WINTER, 1985; DOSI, 1988; FEDER e UMALI, 1994; VIERA 

FILHO, 2009; VIERA FILHO e SILVEIRA, 2016). Na figura 3 nota-se uma baixa relação 

entre adotantes e graduados. Para Goiás e Distrito Federal, produtores não graduados são 

maioria entre os adotantes. 

 

Figura 3: Relação entre produtores graduados e adotantes 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 

 Variáveis ligadas a redes de informação e estrutura técnica em informação são 

importantes condicionantes na adoção de tecnologias agrícola. A pesquisa abordou as 

variáveis mais citadas em trabalhos empíricos e discussões teóricas: Cooperativismo, Internet 

na propriedade, Computadores e Smartphones na gestão agrícola. 

 Ruttan e Hayami (1984) argumentam que o cooperativismo é uma instituição onde se 

canalizam os esforços de agentes em busca de solução para os processos produtivos que 

vigoram no momento. Assim, o produtor quando cooperado aumenta a possibilidade de ser 

um adotante de inovações agrícolas. Neste caso, pela figura 4, a variável cooperado está em 

linha com um dos pressupostos teóricos de Ruttan e Hayami (1984), ao indicar que os 

adotantes em sua maioria são associados a alguma cooperativa. 
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Figura 4: Adoção e Cooperativismo 

 
Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 A presença de infraestrutura técnica ao investigar a adoção é muito presente em alguns 

estudos sobre adoção tecnológica, pois são tidos como viabilizadores do processo de 

modernização do campo. Os dados demonstram que entre os adotantes, a estrutura técnica nas 

propriedades é maior entre os adotantes de tecnologias em agricultura de precisão do que 

aqueles adotantes que não utilizam computadores, internet e smartphones na gestão da 

propriedade agrícola. (Tabela 5) 

O conjunto de práticas agrícolas vem se demonstrando um fator importante nas 

investigações sobre os condicionantes de adoção tecnológica. Alguns trabalhos apontam que a 

sua utilização pode complementar a utilização de inovações agrícolas (KHANA et al, 2001; 

JOHNSON e MASTER, 2004; MANDA et al, 2016, EL-SHATER et al, 2016) ou pode 

também substituí-las nos processos produtivos (SUNTORNPITHUG e 

KALAITZANDONAKES, 2009; WAINAINA, TONGRUKSAWATTANA e QAIM, 2016). 
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Tabela 5: Infraestrutura técnica e adoção de tecnologias em AP (%) 

  

ASG MP TATV BL SR 

Não Adota Adota 

Não 

Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota 

Não utiliza 

computadores  20 10 25 5 22 8 23 7 28 1 

Utiliza computadores 20 50 47 23 26 45 44 26 62 9 

Sem internet  21 13 30 4 25 10 22 12 33 1 

Internet  17 49 41 25 23 42 45 21 57 9 

Não utiliza 

Smartphones e Tablets 12 12 23 1 16 9 21 4 24 1 

Utiliza Smartphones e 

tablets 26 50 48 28 31 44 46 30 66 9 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

 Nota-se pela tabela 6 que 44% da amostra utilizam ASG e MIP na produção de soja, 

esta é a maior proporção entre as tecnologias em agricultura de precisão e práticas de manejo 

da amostra. Percebe-se que há uma alta proporção também para adotante de TATV e MIP 

com 36% do total da amostra e 27% para adotantes de BL e MIP. A irrigação não é muito 

utilizada entre adotantes de agricultura de precisão, a maior proporção está em adotante de 

ASG e irrigação com 24%. 

 

 Tabela 6: Adoção e práticas de manejo (%) 

  

ASG MP TATV BL SR 

Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota Não Adota Adota 

Não utiliza 
irrigação 35 38 59 14 42 31 50 24 68 5 

Utiliza irrigação 3 24 13 14 6 21 17 10 22 5 

Não Utiliza MIP 18 18 33 4 20 16 30 7 35 1 

Utiliza MIP 20 44 39 25 28 36 37 27 55 9 

Fonte: Resultado da pesquisa 

 

A análise descritiva dos dados nos permite dizer que o uso de tecnologias em 

agricultura de precisão ainda é incipiente na região, com uma adoção média de 5 anos. Entre 

as tecnologias o pacote mais utilizado é formado pelas três tecnologias ASG, MP e TATV, 

como é também verificado em Robertson et al (2012) ao levantar o uso de agricultura de 

precisão pelos produtores de soja australianos. Apesar de serem experientes produtores da 

região pouco utilizam ou compartilham a gestão de suas propriedades com profissionais ou 
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técnicos em gerência. Contudo, os dados demonstram considerável parte dos produtores 

fazem parte de cooperativas e utilizam assistência técnica contratada. 

2.4.2 Modelos Econométricos 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados dos modelos econométricos estimados para 

apontar os principais condicionantes da adoção de tecnologias em agricultura de precisão por 

produtores de soja. Os resultados estão divididos em duas tabelas, onde as linhas são as 

variáveis explanatórias e as colunas os coeficientes e efeitos marginais. Na tabela 7 são 

apresentados os resultados do modelo estimado para tecnologias de diagnósticos, Amostra de 

Solo em Grade (ASG), Mapa de produtividade (MP) e Sensoriamento Remoto (SR). A tabela 

8 expõe os resultados da estimação da adoção de tecnologias responsáveis por operacionalizar 

o tratamento preciso do talhão, Tecnologia de Aplicação a Taxa Variável (TATV) e Barra de 

Luz (BL).  

Nem todas as variáveis foram significativas para explicar a adoção, porém, os 

resultados estão, em sua maioria, convergentes com outros estudos. Aplicou-se o teste de 

Wald para testar se os coeficientes angulares, em seu conjunto, são iguais a zero. Assumindo 

uma distribuição chi-quadrado com 14 graus de liberdade, o teste rejeita a hipótese nula para 

as cinco tecnologias, onde os coeficientes, em seu conjunto, são estatisticamente diferentes de 

zero. Isso indica que as variáveis selecionadas são relevantes para a explicação do processo de 

adoção.  
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Tabela 7: Estimativas para o padrão de adoção de tecnologias de diagnóstico (ASG, MP e SR) 

 ASG  MP  SR 

 Coef. Ef. Marg.  Coef. Ef.Marg.  Coef. Ef. Marg. 

Idade -0,00261 -0,0083**  0,0235 -0,0000  -0,349*** -0,0070 

 (0,0385) (0,0034)  (0,0431) (0,0035)  (0,132) (0,0041) 
         

Experiência 0,115 -0,0016  0,0360 -0,0015  -0,285* 0,0057 

 (0,0997) (0,0033)  (0,0948) (0,0037)  (0,158) (0,0042) 
         

Idade*Experiência -0,00268   -0,000978   0,00840**  

 (0,00193)   (0,00178)   (0,00344)  
         

Tamanho 0,000158 0,0002  0,000373** 0,0001**  0,000719** 0,0007** 

 (0,000208) (0,0001)  (0,000186) (0,0000)  (0,000322) (0,0005) 
         

Irrigação 0,332** 0,0438***  0,0657 0,0091*  0,00946 0,0005 

 (0,131) (0,1560)  (0,0411) (0,0054)  (0,0615) (0,0035) 
         

Manejo Integrado de Pragas -0,0244 -0,0032  0,0251 0,0035  0,0198 0,0011 

 (0,0525) (0,0069)  (0,0351) (0,0048)  (0,0453) (0,0026) 
         

Internet -0,276 -0,0365  1,133 0,1565  2,812 0,1622 

 (0,756) (0,0996)  (0,857) (0,1147)  (2,158) (0,1214) 
         

Ensino Médio -0,471 -0,0623  0,744 0,1002  -1,291 -0,0744 

 (0,801) (0,1052)  (0,899) (0,1232)  (1,402) (0,0796) 
         

AT Contratada 1,687** 0,2223**  0,0740 0,0102  -1,723 -0,0993 

 (0,749) (0,0889)  (0,747) (0,1032)  (1,238) (0,0685) 
         

Computador 2,713*** 0,3586***  0,111 0,0153  -0,163 -0,0094 

 (0,939) (0,1038)  (0,910) (0,1258)  (2,147) (0,1239) 
         

Rend. Não Agricola. 1,052 0,1391*  1,034* 0,1428*  2,136** 0,1231** 

 (0,663) (0,0841)  (0,599) (0,0783)  (1,072) (0,0581) 
         

Cooperado 1,515* 0,2002*  1,303* 0,1800*  0,428 0,0247 

 (0,884) (0,1102)  (0,768) (0,1001)  (1,184) (0,0680) 
         

Curso em AP 0,670 0,0885  1,182** 0,1632**  0  
 (0,599) (0,0773)  (0,597) (0,0777)  (omitida)  

         

Constante -3,126   -5,648**   7,755*  
 (2,065)   (2,434)   (4,428)  

Pseudo R2 0,394   0,285   0,384  

AIC 112,6   117,8   66,70  

BIC 149,7   155,0   101,2  
Log-MV. -42,28   -44,90   -20,35  

χ 2 54,99***   35,83***   25,34**  

Desvio Padrão em parêntesis: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8: Estimativas para o padrão de adoção de tecnologias de intervenção (TATV e BL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desvio Padrão em parentêsis: * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 As variáveis ligadas às características individuais dos produtores foram significativas 

para explicar a adoção de algumas tecnologias. A variável idade e experiência foram 

significativa e negativa para a tecnologia SR. Contudo, a interação entre elas é positiva e 

significativa a 5. O efeito marginal da variável idade foi negativo e significativo (5%) para a 

propensão em adotar ASG. E o efeito marginal da variável experiência foi negativo e 

significativo para a propensão em adotar BL. Não há consenso quanto ao impacto destas 

 TATV  BL 

 Coef. Efeito Marginal  Coef. Efeito Marginal 

      

Idade 0,00392 -0,0015  -0,0297 -0,0026 
 (0.0361) (0,0041)  (0,0547) (0,0033) 

      

Experiência 0,00713 -0,0033  -0,0868 -0,0087** 
 (0.0872) (0,0037)  (0,112) (0,0038) 

      

Idade*Experiência -0,000602   0,000397  
 (0.00166)   (0,00224)  

      

Tamanho 0,000399* 0,0005**  0,000205 0,0001 
 (0,000212) (0,0003)  (0,000198) (0,0001) 

      

Irrigação 0,152*** 0,0238***  -0,0212 -0,0027 

 (0,0569) (0,0078)  (0,0474) (0,0060) 

      

Manejo Integrado de Pragas -0,0518 -0,0080  0,0107 0,0014 
 (0,0431) (0,0065)  (0,0355) (0,0045) 

      

Internet 0,206 0,0321  -2,997*** -0,3833*** 
 (0,683) (0,1064)  (1,038) (0,1124) 

      

Ensino Médio -0,227 -0,0355  1,165 0,1491 
 (0,724) (0,1128)  (0,993) 0,1238 

      

AT Contratada 1,164 0,1815*  2,152** 0,2752** 
 (0,725) (0,1084)  (1,015) (0,1202) 

      

Computador 1,622** 0,2530**  1,723* 0,2204* 
 (0,809) (0,1187)  (0,981) 0,1184 

      

Rendas não Agrícola 0,830 0,1295  0,297 0,0380 
 (0,570) (0,0858)  (0,628) (0,0797) 

      
Cooperado 0,814 0,1270  0,425 0,0544 

 (0,740) (0,1136)  (0,809) (0,1030) 

      
Curso em AP 1,319** 0,2058***  2,978*** 0,3810*** 

 (0,543) (0,0753)  (0,779) (0,0724) 

      
Constante -3,378*   -2,082  

 (1,922)   (2,608)  

Pseudo R2 0,315   0,378  

AIC 127,5   111,2  
BIC 164,6   148,4  

Log-MV. -49,75   -41,60  

χ 2 45,83***   50,46***  
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variáveis, enquanto os trabalhos de Khana (2001), Kotsiri et al. (2011) e Paxton et al. (2011) 

encontraram uma relação positiva entre idade e experiência sobre adoção, outros trabalhos 

como El-Shater et al. (2016), Mariano, Villano & Fleming (2012), Watcharaananpong e 

Lambert et al. (2015) encontraram influência negativa das duas variáveis sobre adoção de 

tecnologias agrícolas (Tabela 8). 

 O tamanho de propriedade reportou um coeficiente e efeito marginal significativo e 

positivo para três tecnologias, MP, SR e TATV. Não houve efeito sobre ASG, isto se deve 

provavelmente pela presença de custos operacionais que são diretamente proporcionais ao 

tamanho da propriedade. Assim, quanto maior a propriedade menor o incentivo à adoção para 

o caso da ASG. Esse resultado era esperado e está alinhado com as literaturas técnica e 

empírica consultadas.  

De maneira geral, quanto maior a propriedade, maior a necessidade de gerenciamento do 

processo produtivo agrícola. Também há um poder maior de barganha do produtor ao 

escolher entre tecnologias, insumos e aplicação e estratégia para a produção. Resultados 

similares são vistos em boa parte da literatura empírica (ENGLISH, ROBERTSON E 

LARSON, 2000; KHANA, 2001; JHONSON E MASTER, 2004; PEREIRA, TEIXEIRA & 

LIMA, 2010; ROBERTSON et al., 2012; LAMBERT et al., 2015; WAINAINA, 

TONGRUKSAWATTANA & QAIM, 2016).  

Quanto às práticas de manejo, o MIP não apresentou resultados significativos para as 

TAP’s. Porém a irrigação apresentou um coeficiente positivo e significativo nos modelos de 

ASG e TATV. Na estimativa para MP o efeito marginal sobre a propensão a adotar foi 

positivo e significativo. Neste caso, os anos de uso de irrigação exercem um efeito positivo 

sobre a propensão à adoção desse conjunto de TAP’s (Tabela 8). O resultado linha é 

confirmado em literaturas teóricas e empíricas em que a experiência em outros procedimentos 

ou práticas produtivas aumenta a probabilidade da adoção de inovações agrícolas (KHANA, 

2001; JHONSON & MASTER, 2004; SUNTORNPITHUG & KALAITZANDONAKES, 

2009; LAMBERT et al., 2015; WAINAINA, TONGRUKSAWATTANA & QAIM, 2016). 

 Quanto às variáveis ligadas à infraestrutura técnica da propriedade, o modelo BL 

apontou significância negativa da variável internet na propriedade sobre a probabilidade de 

adoção. Esse resultado não era esperado, contudo não é uma exceção na literatura empírica 

(KOTSIRI et al, 2011; WATCHARAANANTAPONG et al, 2013). Ao analisar a influência 

de computadores na gestão e assistência técnica contratada, constatou-se um efeito marginal 
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positivo e significante sobre a propensão a adotar ASG. Computadores na gestão aumentam a 

probabilidade de adoção de BL e TATV. Se o produtor utiliza assistência técnica contratada, 

essa pode estimular a adoção de tecnologias ligadas à intervenção no processo de produção 

agrícola, como é apontado nas estimativas para TATV e BL. A influência destas variáveis 

está em linha com outros achados empíricos (KHANA, 2001; KOTSIRI et al, 2011; 

PAXTON et al., 2011; ROBERTSON et al, 2012; GENIUS et al., 2013; 

WATCHARAANANTAPONG et al, 2013), o que permite apontar que a estrutura tecnológica 

na propriedade aumenta a probabilidade desta continuar a se estruturar tecnicamente. 

Quanto à mensuração do impacto da escolaridade do agricultor, a variável ensino 

médio não exerceu impactos significativos sobre a propensão a adotar quaisquer das TAP 

investigadas. A presença de rendas não agrícolas foi significativa e positiva nos modelos de 

adoção de tecnologias em diagnóstico, ASG, MP e SR. Se o produtor detém alguma renda que 

não seja ligada a atividade agrícola, maior será a sua propensão em adotar tais tecnologias. 

Feder & Umali (1993) explicam que rendas alternativas à atividade agrícola são variáveis que 

diminuem a aversão a risco de adotar uma nova tecnologia ou processo produtivo. Portanto, o 

resultado da variável encontra-se em linha com a literatura teórica (FEDER, 1982; FEDER & 

UMALI, 1993; NELSON & WINTER, 2005) e empírica (LAMBERT et al., 2014; 

WATCHARAANANTAPONG et al, 2013). Ademais, se o produtor possui rendas não 

agrícolas, é provável que ele não exerça a atividade agrícola em tempo integral. Portanto, há 

maior necessidade de coleta de informações sobre a propriedade com intuito de economizar 

tempo (Tabela 8). 

Já as variáveis ligadas às redes de informações, como Cooperado e Curso TAP, 

apresentaram relações significativas e positivas sobre a probabilidade de adoção na maioria 

dos modelos estimados. O produtor cooperado tem maior probabilidade de adoção de ASG e 

MP. Quanto a variável Curso TAP, se o produtor realizou algum curso ou treinamento em 

TAP, sua probabilidade de adoção de MP, TATV e BL é maior. Novamente, esse é um 

resultado alinhado com a literatura teórica e empírica (RUTTAN & HAYAMI, 1985; 

ROGERS, 2010; NELSON E WINTER, 2005; MARIANO, VILLANO & FLEMING, 2012; 

GENIUS et al., 2013; LAMBERT et al., 2014).  

Apesar de os parâmetros não se apresentarem em sua maioria significativos, resultados 

gerais estão em linha com algumas literaturas teóricas e empíricas. Como exemplo, têm-se as 

variáveis ligadas à infraestrutura técnica e redes de informação, evidenciando que a adoção de 
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tecnologias em agricultura de precisão na região está relacionada à disponibilidade 

infraestrutura técnica na propriedade e participação do produtor em redes de informação. Isso 

já era esperado, uma vez que as tecnologias abordadas são intensivas em coletas de dados e 

aplicação a partir de parâmetros agronômicos coletados da cultura e do desempenho dos 

sistemas naturais – solo, clima, planta. 

2.5 Conclusões  

 

A pesquisa buscou caracterizar o uso e a propensão a adotar as principais tecnologias 

em agricultura de precisão pelos produtores de soja do estado de Goiás e Distrito Federal. As 

investigações sobre o uso de tecnologias contribuem para o entendimento do processo de 

adoção e de como ocorre parte do processo modernizador agrícola, o que pode ser visto 

inicialmente pela análise descritiva dos dados coletados e pela regressão logística, a qual se 

pôde apontar alguns condicionantes da adoção na região produtora de soja que é a mais 

produtiva do Brasil. 

A pesquisa aponta que o uso das tecnologias em agricultura de precisão ocorre em 

média há 5 anos na região. E entre as cinco investigadas, ASG e TATV são as mais utilizadas 

entre os produtores de soja. Esses têm em média 27 anos de experiência em negócios 

agrícolas e possuem idade média de 50 anos. Apesar de experientes, 70% dos produtores não 

utilizam ou compartilham a gestão agrícola com gestores profissionais, contudo, aqueles estão 

entre os que mais adotam as TAP na presente amostra. 

 A análise descritiva aponta que aqueles produtores que detêm em suas propriedades 

computadores e internet, e estão associados a alguma cooperativa estão em maioria entre os 

adotantes. O mesmo não se vê entre os produtores graduados, os que menos tem adotado 

tecnologias em agricultura de precisão na região.   

Quanto à análise econométrica, os resultados seguiram e confirmaram o que a 

literatura recente versa. Propriedades maiores exigem mais gerência da atividade, e, portanto, 

maior necessidade de ferramentas que gerenciam fatores agronômicos da cultura e do solo. Os 

modelos revelam que a adoção de tecnologias em agricultura de precisão no estado de Goiás e 

Distrito Federal está intimamente relacionada a disponibilidade de estrutura técnica de 

comunicação (presença de computadores na gestão) e às redes de informação (cooperado, 

assistência técnica e cursos em agricultura de precisão). Características individuais dos 
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produtores explicam pouco o processo de adoção, o que nos permite questionar sobre a 

capacidade inovadora do produtor da região.  

O modelo permite levantar alguns apontamentos. Caso a difusão tecnológica seja uma 

política setorial, incentivos à formação de cooperativas devem continuar, como bem 

demonstra o modelo, produtores ligados a cooperativas tendem a utilizar tecnologias de 

diagnósticos (ASG, MP e SR) e quanto àqueles que utilizam assistência técnica contratada e 

que tenham participado de treinamento ou cursos em agricultura de precisão, maior adoção de 

tecnologias de intervenção, como TATV e BL.  Políticas que estimulam infraestrutura técnica 

e de comunicação podem contribuir para a adoção das tecnologias aqui investigadas.  
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3 COMPLEMENTARIEDADE E SUBSTITUTABILIDADE NA ADOÇÃO DE 

TECNOLOGIAS EM AGRICULTURA DE PRECISÃO POR PRODUTORES DE 

SOJA EM GOIÁS E DISTRITO FEDERAL 

3.1  Introdução 

 

A adoção de novas tecnologias que economizam ou otimizam o uso de recursos pode 

ter um papel importante na redução dos impactos ambientais e preservação da biodiversidade, 

visando a sustentabilidade da produção de alimentos (TILMAN, 2011; ZILBERMAN, ZHAO 

e HEIMAN, 2012). A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(OECD/FAO, 2016) estima que a demanda mundial por alimentos deva aumentar em 60% em 

2050 se comparado ao período compreendido entre 2005-2007. Esse aumento na demanda se 

dará pelo incremento populacional de 2 bilhões de pessoas nas próximas quatro décadas e do 

aumento de renda nos países em desenvolvimento. Com efeito, o desafio da agricultura é 

produzir alimentos para uma população cada vez maior e com maiores possibilidades de 

consumo (CONWAY, 1997; BRAUN, 2007; GODFRAY et al., 2010). 

 O processo de difusão tecnológica na agricultura é bastante complexo. Há uma 

variedade de pacotes tecnológicos que, muitas vezes, podem apresentar características 

similares. Em alguns casos, pacotes tidos como complementares podem guardar certo tipo de 

substitutabilidade entre si. Quando isso acontece, o processo de adoção de uma tecnologia 

pode inibir a adoção da tecnologia substituta. Como exemplo, podem-se citar as tecnologias 

de diagnóstico na agricultura de precisão, tais como Mapa de Produtividade (MP), Amostra 

de Solo em Grande (ASG) e Sensoriamento Remoto (SR), as quais são objeto do presente 

estudo. 

 A literatura técnica aponta que estas tecnologias em diagnósticos agronômicos 

podem ser complementares ou substitutas na presença ou ausência de suas funcionalidades. 

Por exemplo, a funcionalidade de SR pode complementar ou substituir MP e/ou ASG quando 

a variabilidade da produção agrícola for atribuída à pragas ou problemas de fertilidade do 

solo. A mensuração realizada na colheita por MP é limitada a uma amostragem destrutiva e 

tardia, o que impede o diagnóstico durante o ciclo da cultura. Contudo, a presença de alto 

custo de coleta de amostragem em ASG pode ser um desincentivo a sua adoção, o que 

corrobora para sua substituição por outras ferramentas de diagnósticos (AUBERT, 

SCHROEDER e GRIMAUDO 2012; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). Essas três 

estão entre as principais tecnologias que caracterizam a produção em agricultura de precisão e 
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tem como principal atribuição diagnosticar parâmetros agronômicos do solo e do 

desenvolvimento de lavouras (AUBERT, SCHROEDER e GRIMAUDO 2012; TEY e 

BRINDAL, 2012; MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015). 

 Apesar de a literatura técnica indicar a possibilidade de que essas tecnologias de 

diagnóstico sejam substitutas entre si, trabalhos que buscam identificar a adoção de 

tecnologias de agricultura de precisão tratam as tecnologias de diagnóstico como 

complementares (TENKORANG e LOWENBERG-DEBOER, 2008; 

WATCHARAANANTAPONG et al, 2013; LAMBERT et al, 2015). As consequências são os 

riscos de, ao estimular a adoção de uma inovação, geralmente por vias oficiais, características 

sócio comportamentais de o produtor constituírem desincentivo ao seu uso (Feder, 1982).  

 Khana (2001) aponta a necessidade de direcionar programas de educação e 

assistência técnica para produtores com baixa qualidade dos solos onde os incentivos à 

adoção dessas inovações são restritos, ademais, políticas que visam a mitigação de problemas 

relacionados ao uso do solo podem encontrar subsídios para sua implementação, entendido o 

processo e comportamento do agricultor frente às tecnologias disponíveis no mercado. 

Lambert et al. (2014) e Khana (2001)  argumentam que estudos de complementariedade, 

testes de solo e outras tecnologias baseadas em sensores como SR e MP poderiam garantir 

melhor gerenciamento de fertilizante e nitrogênio. 

 Esse exame não pode ignorar restrições endógenas, como escala de produção ou 

tamanho de propriedade, o que pode afetar as decisões dos agricultores, uma vez que constitui 

parte integrante na presença de complementaridade entre as inovações ao longo do tempo de 

adoção. As medidas políticas também precisam considerar as restrições exógenas, porque a 

adoção pode diferir se no conjunto de características dos agricultores, as quais são 

vinculativas no processo de adoção de inovações tecnológicas agrícolas (FEDER, 1982). 

Feder (1982) indica que tecnologias agrícolas aparentemente complementares podem 

ser substitutas devido ao acesso a capital, tamanho de propriedade (como proxy de escala de 

produção) e tecnologias com presença de custos fixos, entre outros condicionantes aqui 

tratados, a partir de um grupo de variáveis de interesse.   

 Este trabalho buscou analisar as relações de complementariedade e substitutabilidade 

entre as tecnologias de diagnóstico de agricultura de precisão no estado de Goiás e no Distrito 

Federal. Cabe destacar que o presente trabalho não teve a intenção de avaliar se as tecnologias 

de diagnóstico da agricultura de precisão são complementares ou substitutas no sentido de 
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ganho de produtividade. O que se pretendeu foi analisar se os agricultores encaram tais 

tecnologias como substitutas ou complementares na tomada de decisão relativa à adoção. O 

conhecimento a respeito dessas relações entre as tecnologias poderá auxiliar a tomada de 

decisão de agentes privados e públicos caso objetivem construir políticas de difusão 

tecnológica, a partir das funcionalidades inerentes às tecnologias de Amostra de Solo em 

Grade (ASG), Mapa de Produtividade (MP) e Sensoriamento Remoto (SR) como práticas de 

diagnóstico do solo, fertilidade e recomendações na agricultura de precisão. 

 Nesta pesquisa buscou-se testar hipóteses levantadas pelo modelo teórico de Feder 

(1982) onde o produtor enfrenta a decisão de adotar duas inovações agrícolas inter-

relacionadas. Estas inovações se distinguem por seus retornos de escala, o que leva ao 

comportamento de adoção por tamanhos distintos de propriedade. Essa análise permite 

considerar o quanto estas tecnologias podem ser complementares ou substitutas. Assim, a 

hipótese nula a ser testada é a complementariedade no processo de adoção de tecnologias em 

agricultura de precisão na produção de soja em Goiás e Distrito Federal expressa nos anos de 

adoção (tratada aqui como proxy de difusão) entre as três tecnologias (ASG, MP e SR) por 

meio do modelo empírica proposto por Watchaanantapong et al. (2013). 

Trabalhos que analisam a adoção de uma tecnologia geralmente utilizam modelos de 

variáveis dicotômicas, em que consideram a adoção ou não de determinada prática (CIRANI e 

MORAES, 2010; SERVIER e LEE, 2004; MCBRIDE e DABERKOW, 2003; BATTE e 

ARNHOLT, 2002; ENGLISH, ROBERTS e LARSON, 2000; KOTSIRI et al, 2011; 

MAN|DA et al., 2016; EL-SHATER et al., 2016). Trabalhos empíricos que levam em 

consideração o tempo no processo de adoção de tecnologias buscam analisar a adoção 

precedente entre tecnologias e práticas agrícolas, além de predizer a probabilidade de adoção 

(PAXTON et al, 2011; WINSTEAD et al, 2010; WATCHARAANANTAPONG et al, 2013; 

ROBERTSON et al, 2012; LAMBERT et al. 2014). Geralmente modelos de escolha binária 

ou de múltiplas escolhas apresentam três problemas de estimação: não normalidade dos 

resíduos, heteroscedasticidade e o fato de não ser possível restringir as estimativas das 

probabilidades no intervalo [0,1]. Por esses motivos, em modelos de escolha qualitativa, não é 

apropriada a aplicação de métodos de estimação usuais de regressão (MQO), pois pode-se 

obter valores estimados da variável de interesse negativos ou maiores que um, além de 

parâmetros viesados, assim incompatível com a natureza da variável resposta (CAMERON e 

TRIVEDI, 2005). 
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Esses trabalhos levam em consideração particularidades temporais no processo de 

adoção, tendo como vantagem a análise do impacto do fator tempo no fenômeno investigado. 

Para este tema de investigação, os modelos mais contemplados para a realização da pesquisa 

são modelos tobit e variações multinomiais em probit e logit.  

Nesta pesquisa, aplicou-se o modelo estatístico tobit para estimar o comportamento de 

escolha censurada. A estratégia empírica adotada está na interação entre os anos de uso de 

determinada tecnologia, no qual está centrada a variável dependente, explicada pelo uso 

precedente de outra tecnologia de diagnóstico de solos e a sua interação com o tamanho de 

propriedade. Desta forma buscou-se estimar o efeito da complementariedade e 

substitutabilidade entre as tecnologias de diagnóstico em agricultura de precisão. A inovação 

metodológica reside na mensuração da complementariedade e substitutabilidade das 

tecnologias em que, o tamanho das propriedades, como variável explanatória, representa 

componente importante na adoção tecnológica agrícola. Além das variáveis de interesse 

supracitadas, estimaram-se variáveis controles apontados na literatura teórica para fins de 

controle de endogeneidade.  

Trabalhos de Watchaanantapong et al. (2013) e Tenkorang e Lowenberg-DeBoer 

(2008) afirmam que o processo de adoção entre as tecnologias de diagnósticos em agricultura 

de precisão são complementares entre si, o que é reforçado por Lambert et al. (2014) onde 

argumentam que a experiência de outras tecnologias em agricultura de precisão pode 

compensar a falta de familiaridade com as tecnologias, além de produzir informações 

agronômicas complementares sobre a cultura e solo, o que poderia aumentar o tempo de 

adoção destas tecnologias, reforçando a sua complementariedade em detrimento de sua 

substituição.  

 Portanto, ao explicar anos de adoção, se está analisando quais produtores inovam 

primeiro, não a propensão em adotar. Alguns achados empíricos apontam que o tamanho da 

propriedade pode ser um condicionante para adoção e difusão de inovações agrícolas para a 

produção de soja (PAXTON et al., 2011; WINSTEAD et al., 2010; ROBERTSON et al., 

2012; WATCHARAANANTAPONG et al., 2013; LAMBERT et al., 2015). Além destas 

tecnologias terem funções semelhantes, tal fato pode afetar o processo temporal da adoção, o 

que pode interessar tanto aos agentes públicos (centros de pesquisas, extensionistas, 

universidades, entre outros), quanto aos agentes privados (estratégia de vendas, franchising, 

crédito e financiamento, cooperativismo, entre outros). No Brasil, não foram identificados 
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trabalhos que discutem a intensidade e a influência do uso sequencial das práticas em 

agricultura de precisão, nem trabalhos cujo foco foi testar o efeito do tamanho da propriedade 

e uso precedente de tecnologia em uma estimativa de processo de adoção, contribuindo assim 

com indicadores para futuros direcionamentos de políticas públicas e estratégias privadas.  

O capítulo segue, além desta breve introdução, com referencial teórico sobre o 

processo de adoção no que tange as implicações da complementariedade e substitutabilidade. 

Segue com a exposição da metodologia, onde apresenta o processo de amostragem e 

estratégia empírica, e ao fim resultados e conclusões. 

3.2   Referencial Teórico 

 

Trabalhos seminais sobre adoção e difusão tecnológica são caracterizados, segundo 

Vieira Filho e Silveira (2013) como epidemiológico, tratados a partir do comportamento 

análogo de uma epidemia ao analisar como é difundida e adotada determinada inovação 

biotecnológica. Os trabalhos de Mansfield (1961) e Griliches (1957) buscaram investigar 

como as inovações em sementes de milho híbrido se difundem entre os potenciais adotantes 

em algumas regiões nos EUA, e encontraram que o seu uso é guiado pela expectativa de 

ganhos em produtividade, maior eficiência técnica, e pelo potencial retorno econômico.  

O que diferencia os trabalhos de meados do século passado e as preocupações 

acadêmicas sobre adoção tecnológica atual é a complexidade do processo de adoção diante de 

tecnologias que assumem características complementares e substitutas entre si. Dorfman 

(1996) argumenta que modelos que buscam investigar apenas uma determinada tecnologia 

“mascaram” ou “escondem” a realidade enfrentada por produtores que envolvem fatores 

ligados a pressões sociais, institucionais, políticas e econômicas. Pesquisadores agrícolas 

continuam a desenvolver novos métodos de produção que visam menos danos ao ambiente e 

maior eficiência e sustentabilidade produtiva. Desta forma, Dorfam (1996) explica que hoje a 

decisão de adoção é multivariada, ou seja, contida em decisões de adoção interdependentes e 

simultâneas. Assim, o estudo de tais decisões de adoção multivariada é importante para a 

compreensão das perspectivas de práticas e políticas de produções sustentáveis.  

Na mesma linha de pressuposição teórica, Feder (1982) mostra que a adoção de 

tecnologias na agricultura pode ser vista como um problema de escolha múltipla que, segundo 

o autor, os produtores consideram adotar a partir de um conjunto de novas tecnologias, e a 
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escolha deste conjunto ou pacote tecnológico é feita a partir da maximização da utilidade 

esperada do lucro.  

Feder (1982) identificou que duas tecnologias aparentemente complementares podem 

ser substitutas, em outras palavras, duas tecnologias podem ser complementares se o seu uso 

em conjunto gerar um incremento na produção maior que o seu uso individual. Contudo estas 

inovações podem ser substitutas, segundo Feder (1998), se uma destas for aplicada 

juntamente com alguma técnica tradicional e não incorrer em maior variabilidade da 

produtividade agrícola, o que eleva, portanto, o risco da adoção destas inovações. 

Feder e Umali (1993) argumentam que a escolha da tecnologia é acompanhada do seu 

uso frequente ou intensidade e são realizadas simultaneamente. Sunding e Zilberman (2011) 

afirmam que há um intervalo relevante entre o momento da disponibilidade comercial da 

tecnologia, ou seja, o seu lançamento até a sua ampla adoção por produtores. As medidas de 

adoção podem revelar tanto a época quanto a intensidade de utilização de inovações 

tecnológicas por indivíduos, havendo possibilidade de serem representados por mais de uma 

variável, assim a adoção pode ser uma escolha discreta ou uma variável contínua que 

demonstra em que medida uma inovação é usada (SUNDING e ZILBERMAN, 2011; 

ZILBERMAN, ZHAO e HEIMAN, 2012).  

Todavia, a adoção de novas tecnologias para a produção de alimentos é marcada por 

laços políticos-econômico-institucionais que fazem com que esse processo não se dê na 

velocidade adequada. Isso ocorre dado que as práticas agrícolas consistem em ações 

adaptativas realizadas por agricultores avessos a riscos associados às novas técnicas com que 

eles não estão familiarizados (FEDER e UMALI, 1993). Tais ações resultam em um 

comportamento multifacetado decorrente de benefícios percebidos além de retornos em escala 

e restrição de crédito (ADRIAN, NORWOOD e MASK, 2005; FEDER, 1982; TEY e 

BRINDAL, 2012). Outros condicionantes podem ser encontrados na literatura, como, por 

exemplo, a idade do produtor, anos de experiência, nível educacional são variáveis que 

evidenciam a capacidade de absorver conhecimento tácito das inovações (VIEIRA FILHO e 

SILVEIRA, 2016; PAXTON et al., 2011; KOTSIRI et al., 2011; DOSI, 1988; ROGERS, 

2010). Variáveis que buscam evidenciar a estrutura técnica e redes de informação, associação 

em cooperativas, internet na propriedade, uso de computadores e smarphones na gestão, 

compartilhamento da gestão com profissionais (diretores ou gerentes) (RUTTAN e 

HAYAMI, 1984; SCHUMPETER, 1982; FEDER e UMALI, 1993; NELSON e WINTER, 
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2005; WATCHARAANANTAPONG et al., 2013; ROBERTSON et al., 2012; LAMBERT et 

al., 2014). 

Para testar a hipótese de complementariedade e substitutabilidade entre as tecnologias 

aqui investigadas fundamentou-se no modelo teórico de adoção de inovações agrícolas inter-

relacionadas, proposto por Feder (1982). Duas inovações são introduzidas sendo que, uma é 

neutra à escala (N) devido ao seu rendimento líquido não ser influenciado pelo número de 

hectare em que é aplicado. Outra inovação é introduzida, também neutra à escala produtiva, 

contudo, devido a presença de custos fixos de operacionalização, esse tende a ser diluído 

conforme a escala produtiva (tamanho da propriedade) caracterizando-a como inovação 

irregular (I). Esta característica implica que o seu custo por hectare diminui com o tamanho da 

exploração (I/H), fazendo com que assim, o custo da inovação seja decrescente. A partir desse 

modelo assume-se que SR seja a inovação neutra à escala, independentemente do tamanho da 

propriedade e o seu custo se mantém na atividade agrícola. Enquanto MP e ASG assumem-se 

como inovação irregular devido a presença de custos fixos em sua operacionalização, como 

trabalho e número de subamostras para coleta e análise de solo. 

Há alguns trabalhos que vêm tratando dos efeitos e impactos da complementariedade e 

substitutabilidade entre as inovações agrícolas. Suntornpithug e Kalaitzandonakes (2009) 

testaram a complementariedade e substitutabilidade entre três variedades de algodão e o 

impacto no tamanho da área plantada. Os autores mostraram que além de serem 

complementares entre si, as novas variedades estão substituindo práticas agronômicas de 

combate a pragas. Johnson e Masters (2004) demonstraram que novas variedades de 

mandioca promoveram a adoção de máquinas agrícolas na Nigéria, concluindo que, mesmo 

com o desenvolvimento anterior da mecanização do país, houve uma complementariedade da 

mecanização sobre a adoção das novas variedades, o que promoveu maior difusão de ambas.  

Manda et al. (2016) ao investigarem a adoção de práticas conservacionistas em 

Zâmbia, encontraram que as práticas investigadas chegam a ser complementares entre si e 

estão substituindo o uso de fertilizantes inorgânicos. Khana (2001) analisou a adoção 

sequencial entre teste de solo e tecnologia de aplicação em taxa variada na produtividade do 

uso de nitrogênio, seus achados apontam complementariedade entre as tecnologias, contudo, a 

produtividade de quem adota teste de solo é maior, tanto quanto aqueles que adotam ambas as 

tecnologias. Wannaina (2016) identificou complementariedade entres práticas de manejo de 
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recursos naturais, contudo aquelas tecnologias ligadas a manejo de resíduos sólidos foram 

substitutas entre si.  

O que é comum entre estes estudos são os direcionamentos para formulação de 

políticas públicas. Com informações sobre o comportamento da adoção pelos agricultores e o 

entendimento da adoção de práticas complementares e/ou substitutas entre as tecnologias 

constituem indicadores para a difusão tecnológica local, o que pode subsidiar estratégias 

privadas de marketing, na oferta de bens e serviços em inovações agrícolas e públicas, 

inferindo quanto às preocupações da heterogeneidade estrutural produtiva, comumente 

presente nos países em desenvolvimento, além de contribuir com formulações de políticas de 

produção sustentável e de mitigação a danos ambientais. 

 3.3 Metodologia 

 

A natureza do fenômeno aqui investigado requer particularidades que métodos 

convencionais não atendem. A variável dependente detém pontos de censura em sua 

distribuição, contendo informações não desprezíveis para o processo de estimação a partir de 

boa parte da população. Devido a modelos com variável dependente limitada (censurada), 

métodos convencionais de estimação como MQO não produzem estimativas eficientes em 

seus parâmetros, os quais também serão viesados e inconsistentes. 

Ao investigar anos de adoção das tecnologias aqui abordadas, espera-se que parte dos 

produtores não as utilizem, assumindo assim um valor censurado 0 (zero) anos em 

considerável parte das observações. E haverá, especificamente pela natureza da variável, uma 

censura a 15 anos considerando que a disponibilidade comercial destas no Brasil esteja nestes 

patamares,  segundo Molin, Amaral e Calaço (2015).  

Assim, assume-se que a distribuição da variável dependente está censurada acima de 0 

(não utilização da tecnologia) e abaixo 15 (anos de disponibilidade das tecnologias no Brasil). 

A não utilização de tecnologias é um resultado esperado da solução de otimização 

matemática. A não adoção tecnológica em sua natureza é uma escolha ótima que leva a uma 

solução de canto. Este tipo de variável resposta é conhecido como modelo de regressão 

censurada (GREENE, 2012). 

O método estatístico utilizado no presente trabalho foi o proposto por James Tobin 

(1958), conhecido como Tobit. Esta técnica é uma extensão de modelos de escolha binária 

probit, que além de mensurar a probabilidade de determinada variável dependente assumir 
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valores 0 e 1, estimam-se variáveis dependentes que apresentam limites, porém é possível que 

se apresentem também de forma contínua. No caso do presente trabalho, os dados foram 

coletados de forma aleátoria com respondentes que adotam determinada tecnologia seguida da 

quantidade de anos que vem adotando a mesma, caso contrário, não adotando a tecnologia 

atribui-se 0 (zero). 

 Whatcharanapong (2013) sugere que a temporização da adoção pode ser estimada 

separadamente usando regressão tobit para cada uma das tecnologias j, com o número de anos 

agricultor i, relatada a utilização da tecnologia j, no ys (YRij) como variável dependente para a 

tecnologia j. Neste caso, o modelo de regressão é dado: 

 

  𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ =  𝑥𝑖𝑗𝑦

′ 𝛽𝑗 +  휀𝑖𝑗𝑦,             휀𝑖𝑗𝑦 ~ 𝑁(0, 𝜎𝑗
2) , 

        (2) 

 

  𝑌𝑅𝑖𝑗 = {
𝑌𝑅𝑖𝑗

∗ ,   𝑠𝑒  𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ > 0

0, 𝑠𝑒  𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ ≤ 0

 , 

 

 

 

  𝑌𝑅𝑖𝑗 = max(0, 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ ) ,   (3) 

 

Onde, 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗  é uma variável latente (AMEMIYA, 1974; GREENE, 2012). 

 A variável latente 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗  satisfaz as suposições do modelo de regressão linear 

clássico, possuindo uma distribuição normal homocedástica com média condicional linear. A 

equação (3) demanda que a variável observada 𝑌𝑅𝑖𝑗 , seja igual a 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗  quando 𝑌𝑅𝑖𝑗

∗ ≥ 0, mas 

𝑌𝑅𝑖𝑗  = 0, quando 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗  < 0.  

 O valor esperado de 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑦, dado a censura a  𝑌𝑅𝑖𝑗

∗ , é:  

 

  𝐸(𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑦) =  [𝑥𝑖𝑗𝑦

′ 𝛽𝑗𝛷 (
𝑥𝑖𝑗𝑦

′ 𝛽𝑗

𝜎𝑗
) + 𝜎𝑗𝜙 (

𝑥𝑖𝑗𝑦
′ 𝛽𝑗

𝜎𝑗
)], (4) 

 

Onde, 𝜎𝑗 e 𝜙 são uma função de distribuição normal cumulativa e função de densidade 

respectivamente (GREENE, 2012). 

 O efeito marginal de uma variável contínua l sobre o valor esperado de 𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑦  é 

dado: 
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𝜕𝐸(𝑌𝑅𝑖𝑗

∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑦)

𝜕𝑥𝑖𝑗𝑦
=  𝛽

𝑗𝑙
𝛷 (

𝑥𝑖𝑗𝑦
′ 𝛽

𝑗

𝜎𝑗

).   (5) 

 

Para uma variável binária, o efeito marginal é calculado como a diferença entre os valores 

esperados na presença e ausência do indicador: 

 

𝐸[𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑡 , 𝑥𝑖𝑗𝑦,𝑙 = 1] −  𝐸[𝑌𝑅𝑖𝑗

∗ 𝞘 𝑥𝑖𝑗𝑦, 𝑥𝑖𝑗𝑦,𝑙 = 0]      (6) 

 
 Os efeitos marginais são interpretados como o aumento médio (redução) de YRij 

associado com um aumento de uma unidade em uma variável contínua ou na presença de um 

indicador para uma variável binária. De forma alternativa, através da equação (1) os efeitos 

marginais implicam que a tecnologia adotada j foi anteriormente (ou tardiamente),  dado um 

aumento da variável contínua ou na presença do indicador (WATCHARAANANTAPONG et 

al, 2013). 

 A máxima verossimilhança é usada para estimar o 𝜎𝑗 e 𝛽𝑗 que maximizam a função 

de log-verossimilhança para a tecnologia j (GREENE, 2012): 

 

 

max
𝜎𝑗,𝛽𝑗

ln 𝐿 =  − ∑
1

2
[ln(2𝜋) +  ln𝜎𝑗

2 +  (
YRij −  𝑥𝑖𝑗𝑦

′ 𝛽𝑗

𝜎𝑗
)

2

]

{ΙiΙ YRij> 0}

 

                (7) 

 

   +     ∑ ln [1 − 𝛷 (
𝑥𝑖𝑗𝑦

′ 𝛽𝑗

𝜎𝑗
)]{iYRij=0}  

 

 Devido ao fato de a pesquisa utilizar dados em seção cruzada na análise e a existência 

potencial dos produtores utilizarem mais de uma tecnologia, os vetores de erro na equação (2) 

são suscetivelmente correlacionados entre as três tecnologias em agricultura de precisão. Os 

erros padrão das estimativas são ineficientes quando os termos de erro são correlacionados em 

todas as equações (KAISER, 2003). Se os erros não são correlacionados, estimadores obtidos 

de uma equação simples tobit serão eficientes (ANASTASOPOULOS et al., 2012). 

Alternativamente, os métodos tobit produzem estimativas mais eficientes dos erros padrão 

(KUHLGATZ et al., 2010) e estimadores consistentes quando os erros são correlacionados 

(AMEMIYA, 1974). 
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A metodologia utilizada por Watcharaanantapong et al. (2013) é superior às demais 

metodologias citadas devido ao tratamento do fator tempo de adoção ser explicado, inferindo 

o que faz o produtor adotar precocemente ou retardar o uso de tecnologias e/ou práticas 

agrícolas, contribuindo assim para a literatura o padrão de comportamento dos produtores de 

soja de Goiás e Distrito Federal e caminhos para a difusão da agricultura de precisão no 

segmento produtivo destes dois estados. 

Desta forma, busca-se por meio de um modelo tobit testar a complementariedade e 

substitutabilidade para o tempo de adoção das três tecnologias por meio de variáveis que 

apontam o uso precedente daquelas e a sua interação com o tamanho da propriedade, estas são 

as variáveis explanatórias de interesse ao explicar a sua complementariedade e 

substitutabilidade. O uso precedente e a sua interação com o tamanho da propriedade, até o 

momento, não foram empiricamente testados. Assim, um foco auxiliar desta pesquisa é sobre 

os efeitos que o uso precedente de adoção e o tamanho da propriedade exercem   sobre tempo 

de adoção. 

 

3.3.1 Estratégia empírica 

 

Para estimar o efeito da complementariedade e substitutabilidade utiliza-se o mesmo 

procedimento para a mensuração do tempo de adoção proposto por Watcharaanatapong et al. 

(2013). Contudo, forma-se um grupo de variáveis de interesse constituído de quatro variáveis 

que são, adoção precedente das outras duas em TAP aqui abordadas, e as suas interações com 

o tamanho da propriedade, como segue na tabela 9. 

 

Desta forma, o modelo econométrico segue em,  

 

𝑌𝑅𝑖𝑗
∗ = 𝛽0 +  𝑥𝑖𝑘𝛽𝑘 + 𝑥𝑖𝑘𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝛽𝑘𝑡 +  𝑥𝑖𝑙 𝛽𝑙 +  𝑥𝑖𝑙𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝛽𝑙𝑡 +  𝛿𝛽𝑐 +  휀   (8) 
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Tabela 9: Grupo de variáveis de interesse, 

 

MP/ASG Dummy – Se o produtor utilizou MP antes de adotar ASG.  

MP/ASG*Tamanho Contínua – Adoção precedente e tamanho de propriedade.  

SR/ASG Dummy – Se o produtor utilizou SR antes de adotar ASG 

SR/ASG*Tamanho Contínua – Adoção precedente e tamanho de propriedade 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Obs: Este quadro explica o tempo de adoção de ASG. O mesmo procedimento é feito para explicar MP e SR. 
 

 

Onde se tem o tempo de adoção da tecnologia j pelo produtor i em YRij, como 

variável dependente. As variáveis de interesse formadas tem se, o uso precedente das outras 

duas tecnologias 𝑥𝑖𝑘 e 𝑥𝑖𝑙, e os seus respectivos coeficientes 𝛽𝑘 e 𝛽𝑙.  Para verificar a 

complementariedade e substitutabilidade entre as tecnologias utiliza-se de interação entre o 

uso precedente das respectivas tecnologias k e l e o tamanho da propriedade, denotado 

em𝑥𝑖𝑘𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑒 𝑥𝑖𝑙𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜, com seus respectivos coeficientes 𝛽𝑘𝑡 𝑒 𝛽𝑙𝑡. Com objetivo 

de evitar endogeneidade, utiliza-se de variáveis controles observado na literatura teórica e 

empírica expresso no vetor 𝛿 com seus respectivos coeficientes 𝛽𝑐. Por fim, um termo de erro 

estocástico 휀. 

Assim, a presente pesquisa por meio desta estratégia empírica buscou investigar o 

processo de adoção, utilizando o efeito do uso precedente e o tamanho da propriedade, além 

de suas interações sobre o tempo de adoção, para compreender como está sendo realizado, por 

produtores de soja, o processo de adoção entre as ferramentas de diagnósticos do solo.  

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

 Os dados trabalhados na pesquisa foram obtidos por colaboração do Sindicato Rural 

de Rio Verde – GO, mediante aplicação de questionários em dois grandes eventos, o 

TecnoShow em Rio Verde – Goiás, em abril de 2016 e  a Feira Internacional dos Cerrados no 

PADF – Distrito Federal, em junho de 2016.  

 A justificativa amostral utilizada foi do tipo aleatório simples, onde a escolha de um 

indivíduo em determinada população tem a mesma probabilidade de ocorrência. De acordo 

com Fonseca e Martins (1996), o cálculo para amostras de uma população finita é apresentado 

em: 
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  𝑛 =  
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

𝑑2(𝑁−1)+𝑍2.𝑝.𝑞
 ,   (8)   

 

em que n é o tamanho da amostra; Z, a abscissa da curva normal padrão; p, a estimativa da 

verdadeira proporção de um dos níveis da variável escolhida, expresso em decimais; q = 1 – 

p; N, o tamanho da população; e d, o erro amostral admitido, em expresso decimais.  

Segundo os dados do Censo Agropecuário 2006, em Goiás e no Distrito Federal 

existem, aproximadamente, 4.791 produtores de soja. Para encontrar o cálculo mínimo de 

aplicações necessárias de questionários, foram utilizados um nível de confiança de 95% (1,96) 

com um nível de precisão de d=10% e um valor p de 50% já que são desconhecidos o número 

de produtores que utilizam as tecnologias em agricultura de precisão. Portanto, o valor q foi 

de 50%. 

Utilizando os dados preliminares para o cálculo da amostra, obteve-se uma quantidade 

amostral necessária n igual a 96 respondentes. Foram aplicados, em Rio Verde, 25 

questionários testes que logo foram incorporados à amostra, totalizando 124 agricultores 

entrevistados.  Como as variáveis dependentes são os anos de uso de tecnologias em 

agricultura de precisão, na literatura, estima-se que a disponibilidade comercial destas 

tecnologias no mercado brasileiro esteja por volta de 15 anos (MOLIN, AMARAL e 

COLAÇO, 2015). Portanto, produtores que declararam terem utilizado as tecnologias 

investigadas, acima de 15 anos, foram retirados da amostra, totalizando 105 produtores, para 

efeito de cálculo. 

3.4  Resultados 

  

 Nesta seção, seguem os resultados do modelo proposto para o tempo de adoção das 

tecnologias investigadas, exceto para a tecnologia em SR, pois não houve convergência na 

estimação do modelo econométrico. Na estimativa do modelo foram levados em consideração 

os erros robustos para o tratamento de heteroscedasticidade. A tabela 10 apresenta breve 

análise descritiva das variáveis de interesse e controles. 

A disposição dos modelos estimados segue em quatro grupos de variáveis explicativas, 

sendo o primeiro as variáveis de interesse, as quais serão testadas sobre a hipótese de 

complementariedade e substitutabilidade entre as TAP. Os outros três grupos foram 

estabelecidos como variáveis de controle através da literatura teórica que indicam possíveis 

determinantes para o processo de adoção de tecnologias e inovações agrícolas. Estão 
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divididos em uso da terra, características sócio demográficas e infraestrutura técnica. As 

colunas são os modelos formados a partir da inserção de variáveis controle. O melhor modelo 

entre as duas tecnologias é o de número quatro, o qual contempla as principais variáveis 

apontadas em trabalhos teóricos e empíricos, e apresenta também melhor robustez pelos 

critérios de Arkaike e Schwartz (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Estatística descritiva das variáveis de interesse e controles 

   

Variáveis 

Observações  na 

amostra (%) Média Máximo Mínimo 

Desvio 

Padrão 

ASG 62 5 anos 15 anos 1 3,308 

MP 29 4 anos 15 anos 1 2,107 

SR 10 4 anos 15 anos 1 1,151 

MP/ASG 8 2 anos 7 anos 1 0,753 

ASG/MP 14 3 anos 11 anos 1 1,531 

SR/ASG 10 2 anos 4 anos 3 0,484 

SR/MP 2 7 anos 10 anos 3 1,011 

Idade   50 anos 93 anos 23 anos 12,961 

Anos de Experiência   27 anos 60 anos 2 anos 12,884 

Tamanho da Propriedade   1190 ha 6000 ha 2 ha 1425,729 

Distância do mercado   44 km 170 km 0 33,226 

Irrigação  27 14 anos 30 anos 2 anos 7,519 

MIP 64 11 anos 40 anos 1 ano 10,199 

Fonte: Autor 

  

   Na tabela 11 estão dispostos os modelos tobit para explicar os anos de adoção 

para a tecnologia ASG. Analisando o primeiro grupo, das variáveis de interesse, temos quatro 

variáveis: MP/ASG se o produtor adotou MP antes ou ao mesmo tempo ao adotar ASG, a 

interação com tamanho de propriedade e adoção anterior de MP em MP/ASG*Tamanho, se 

adotou SR antes ou ao mesmo tempo em que adotou ASG, SR/ASG, e também a interação 

entre tamanho da propriedade e SR/ASG*Tamanho. Exceto MP/ASG*Tamanho, todas as 

variáveis foram significativas a 1%. A adoção anterior ou ao mesmo tempo de MP ou SR 

contribui positivamente para o tempo de adoção de ASG, sugerindo uma complementariedade 

entre ASG e MP, e aquela com SR. Contudo, a variável SR/ASG*Tamanho aponta que a 

medida que aumenta o tamanho da propriedade as duas tecnologias se tornam substitutas, 

expresso no coeficiente negativo e denotando um menor tempo de uso da tecnologia ASG, 

evidenciando ainda que estas tecnologias podem conter indícios de substitutabilidade nesta 

relação.  
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Ao analisar o conjunto de variáveis uso da terra, somente tamanho da propriedade e 

tamanho da propriedade ao quadrado foram significantes a 10% respectivamente. Esse fator é 

uma proxy para economias de escala, uma consideração importante na decisão de adotar 

tecnologias. À medida que os custos de investimento, os custos informacionais e as incertezas 

aumentam, propriedades maiores provavelmente estarão mais predispostas a adotarem 

inovações agrícolas (FEDER et al., 1985). O fator tamanho da propriedade era esperado 

oferecer contribuição negativa para os anos de uso de ASG. Além de questões técnicas 

(determinação da densidade amostral e distância entre pontos, os quais determinam o tamanho 

da grade) e de custos na coleta de amostra maiores, quanto maior o tamanho da terra maior 

será o custo operacional da adoção (MOLIN, AMARAL e COLAÇO, 2015), esta evidencia 

está presente e em linha com outros achados empíricos (WALTON et al., 2008; PAXTON et 

al., 2011; ROBERTSON et al., 2012) (Tabela 11).  

 No grupo de variáveis sócio demográficas, o coeficiente da variável experiência ao 

quadrado, significativa ao nível de 1%, apresenta-se negativo. Resultados empíricos desta 

variável apontam que essa relação não é consensual, enquanto Anselmini (2012) e Kotsiri et 

al. (2011) encontraram que a experiência está positivamente correlacionada com o uso de 

TAP, enquanto Paxton et al. (2011) encontraram os mesmos resultados como no presente 

modelo. Tanto a variável experiência e a idade*experiência sugerem que os produtores mais 

experientes são menos inovadores ou são menos propensos a utilizar ASG. Entre as variáveis 

endereçadas ao nível educacional, somente ensino médio foi significante, neste caso a 5%, 

onde de certa forma, como em outros trabalhos teóricos e empíricos, a educação influencia o 

processo de difusão da ASG (DOSI, 1988; FEDER e UMALI, 1993; FEDER, JUST e 

ZILBERMAN, 1985; McBRIDE e DABERKOW, 2003; AUBERT, SCHROEDER e 

GRIMAUDO, 2012) (Tabela 11). 

 No terceiro e último grupo está o conjunto de variáveis que representam a 

infraestrutura técnica e redes de informação. O uso de computador reportou um coeficiente 

positivo e com 5% de significância. Esse resultado está em linha com trabalhos empíricos que 

também investigam adoção de ASG (WALTON, 2008; PAXTON et al., 2011; 

WATCHARAANANTAPONG et al., 2013). As variáveis MIP, com coeficiente negativo e 

significante a 10%, e irrigação, com coeficiente positivo e significante a 10%, são variáveis 

que representam outras práticas agrícolas. Trabalhos empíricos apontam que o uso de práticas 

de manejo tem influenciado positivamente a adoção de tecnologias agrícolas, porém, 
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surpreende-se com o sinal reportado pela variável MIP, indicando que esta prática retarda o 

tempo de adoção ASG (MENDOLA, 2007; LAMBERT et al., 2015; MANDA, 2016; EL‐

SHATER et al., 2016; EMERICK et al., 2016; WAINAINA, TONGRUKSAWATTANA e 

QAIM, 2016). 
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Tabela 11: Modelos de Amostragem de Solo em Grade 

 (1) (2) (3) (4) 

 ASG ASG ASG ASG 

VARIÁVEIS DE 

INTERESSE 

    

MP/ASG 1.611** 1.247 1.873*** 2.011*** 

 (0.771) (1.201) (0.686) (0.581) 

MP/ASG*Tamanho 0.0000779 -0.000204 0.000108 -0.000117 
 (0.000168) (0.000602) (0.000249) (0.000209) 

SR/ASG 2.545 0.0729 1.812** 2.039*** 

 (2.382) (2.147) (0.692) (0.646) 
SR/ASG*Tamanho 0.0000228 0.000756 -0.000707*** -0.000645*** 

 (0.000552) (0.000566) (0.000239) (0.000198) 

USO DA TERRA     
Tamanho  0.00236** -0.000383 -0.000793* 

  (0.00101) (0.000431) (0.000447) 

Tamanho ao Quadrado  -0.000000372* 6.81e-08 0.000000147* 
  (0.000000191) (8.15e-08) (8.49e-08) 

Arrendamento  0.966 0.283 0.228 

  (1.047) (0.351) (0.342) 
Residência  -0.932 -0.170 -0.427 

  (1.082) (0.343) (0.363) 

Distância do Mercado  0.0115 -0.000530 -0.00153 
  (0.0139) (0.00454) (0.00471) 

Goiás  -0.744 0.509 0.188 
  (1.450) (0.527) (0.560) 

CARACTERÍSTICAS 

SÓCIO DEMOGRÁFICOS 

    

Idade   -0.0703 -0.0276 

   (0.0837) (0.0859) 

Idade ao Quadrado   0.00102 0.000716 
   (0.000885) (0.000923) 

Experiência   0.0261 0.0764 

   (0.0815) (0.0872) 
Experiência ao Quadrado   -0.0302*** -0.0293*** 

   (0.00337) (0.00292) 

Idade*Experiência   -0.00234 -0.00337** 

   (0.00152) (0.00160) 

Ensino Médio   1.322** 1.077** 

   (0.578) (0.508) 
Ensino Superior   -0.430 -0.543 

   (0.500) (0.491) 

Homem   2.650*** 1.931** 

   (0.999) (0.932) 

INFRAESTRUTURA 

TÉCNICA E REDES DE 

INFORMAÇÃO 

    

Cooperado    -0.551 

    (0.470) 
Computador    1.078** 

    (0.501) 

Internet    -0.0442 
    (0.414) 

AT Contratada    0.770 

    (0.517) 
Curso em AP    0.0321 

    (0.355) 

Irrigação    0.0622* 
    (0.0355) 

Manejo Integrado de Pragas    -0.0429* 

    (0.0242) 
Constant 1.454** 0.151 0.217 -0.492 

 (0.608) (1.602) (2.220) (2.278) 

Pseudo R2 0.007 0.031 0.416 0.452 
AIC 466.5 467.6 307.4 304.7 

BIC 482.4 499.4 360.5 376.4 

Log-MV. -227.2 -221.8 -133.7 -125.4 
Estatística F 3.096** 7.594*** 30.58*** 22.06*** 

Desvio padrão em parêntesis 

Significância dos parâmetros * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 
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 Na figura 5 estão expostos os efeitos marginais médios de MP/ASG*Tamanho e 

SR/ASG*Tamanho com interação a variável explicativa tamanho da propriedade. Ao testar a 

complementariedade na adoção de MP sobre ASG (MP/ASG*Tamanho), não foi 

significativo, o que compromete a inferência sobre a complementariedade entre as duas 

tecnologias. Contudo, quando analisamos os efeitos marginais médios de SR sobre ASG 

(SR/ASG*Tamanho) a partir do tamanho de propriedade, percebe-se que quanto maior a 

propriedade, maiores são os efeitos negativos sobre os anos de adoção de ASG. Esta é uma 

evidência de que grandes produtores de soja estão optando por adotarem SR para diagnósticos 

de solos, ao invés de adotarem ASG. Estas duas tecnologias, segundo o presente modelo, são 

substitutas. Nota-se que, quanto maior a propriedade maior é o efeito substituição de ASG por 

SR. 

 
(a) 

 

(b) 

 
Figura 5: Efeito Marginal da adoção precedente de MP (a) e SR (b) sobre ASG 
Fonte: Autor 

No grupo de variáveis de interesse, ao explicar adoção do Mapa de Produtividade, 

somente SR/MP não foi significativo, enquanto que para as outras variáveis foram 

significativos a 1%. A adoção precedente de ASG contribui significativamente para o tempo 

de adoção de MP. Contudo, ao interagir com tamanho de propriedade ASG e MP não se 

demonstraram complementares apesar do baixo valor do coeficiente. O contrário, ocorre 

quando se analisa a adoção precedente de SR com o tamanho da propriedade sobre os anos de 

adoção de MP. Neste caso, à medida em que se aumenta o tamanho da propriedade, reforça o 

efeito de complementariedade entre as duas tecnologias (Figura 5). 

O grupo uso da terra apresenta variáveis que estão em acordo com referenciais 

teóricos e empíricos. Tamanho da propriedade apresenta um coeficiente positivo e 
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significativo a 1%. Quanto maior a propriedade, mais longos serão os anos de adoção de MP. 

Produtores que vivem nas propriedades são menos inovadores, segundo o presente modelo. A 

variável dummy Residência foi negativa e significativa a 1%. Implica que produtores que 

vivem na propriedade demoram mais tempo para adotar MP, portanto, menos propensos a 

difundir o uso da tecnologia (Tabela 12). 

Nas características sócio demográficas alguns resultados divergem em relação a ASG. 

A idade do agricultor foi positiva e significante a 5%, enquanto que experiência como 

produtor agrícola foram negativos e significativos também a 5%. Produtores mais experientes 

tendem a adotar por menos tempo o uso de MP. Contudo, a variável interação 

Idade*Experiência apresenta-se positiva e significativa a 5%, quanto maior a idade e 

experiência em negócios agrícolas, maior será o tempo de adoção de MP. Essas divergências 

também estão presentes em trabalhos empíricos (DABERKOW e MCBRIDE, 2003; 

KOTSIRI et al., 2011; PAXTON et al., 2011; LAMBERT et al., 2015). O coeficiente da 

variável Homem (gênero=1, homem e mulher=0) negativo e significativo a 5%, implica que, 

neste caso, produtoras são mais propensas a utilizarem esta tecnologia por mais tempo que 

produtores (Tabela 12). 

No último grupo, infraestrutura técnica e redes de informação, nota-se que o 

cooperativismo contribui para o maior tempo de adoção em MP, com coeficiente positivo e 

significativo a 5%. Essa variável tem grande respaldo teórico e empírico nas análises de 

adoção de inovações agrícolas e o seu resultado está em linha com o que é versado na 

literatura (NELSON e WINTER, 1982; DOSI, 1988; HAYAMI e RUTTAN, 1984; FEDER, 

JUST e ZILBERMAN, 1985, FEDER e UMALI, 1993; MONTE e TEIXEIRA, 2006; SILVA 

e TEIXEIRA, 2002; MANDA et al., 2016). Contudo, não se esperava que a variável 

Computador e Cursos em AP fossem contribuir para um menor tempo de adoção, coeficientes 

negativos e significantes de 1%. Quanto as variáveis Irrigação e MIP tiveram resultados 

estatísticos semelhantes a ASG (Tabela 12). 
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Tabela 12: Modelos de Mapas de Produtividade 

 
 (1) (2) (3) (4) 

 MP MP MP MP 

VARIÁVEIS DE INTERESSE     

ASG/MP 8.404*** 8.972*** 3.106*** 5.484*** 

 (1.276) (1.515) (0.618) (0.994) 
ASG/MP*Tamanho -0.000268 -0.00119* -0.000444* -0.00124*** 

 (0.000225) (0.000657) (0.000251) (0.000293) 

SR/MP -2.612*** -0.952 -0.107 -1.571 
 (0.900) (1.522) (0.707) (0.970) 

SR/MP*Tamanho 0.000741*** 0.00129** 0.000136 0.00126*** 

 (0.000282) (0.000545) (0.000279) (0.000424) 

USO DA TERRA     

Tamanho  0.00160 0.000763 0.00225*** 

  (0.00119) (0.000466) (0.000586) 
Tamanho ao Quadrado  -0.000000150 -0.000000115 -0.000000338*** 

  (0.000000201) (7.75e-08) (0.000000107) 

Arrendamento  1.163 -0.165 -0.133 
  (1.281) (0.375) (0.376) 

Residência  0.482 0.140 -1.055** 

  (1.314) (0.408) (0.506) 
Distância do Mercado  -0.00877 0.000355 0.000867 

  (0.0237) (0.00643) (0.00642) 

Goiás  3.086*** 0.263 1.172 
  (1.113) (0.361) (0.859) 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO 

DEMOGRÁFICOS 

    

Idade   0.140 0.340** 

   (0.114) (0.159) 

Idade ao Quadrado   -0.00177 -0.00470** 
   (0.00123) (0.00202) 

Experiência   -0.190* -0.341** 

   (0.105) (0.137) 
Experiência ao Quadrado   -0.0380*** -0.0399*** 

   (0.00486) (0.00326) 

Idade*Experiência   0.00223 0.00491** 
   (0.00172) (0.00243) 

Ensino Médio   -0.0631 0.863 
   (0.487) (0.591) 

Ensino Superior   0.236 0.510 

   (0.541) (0.603) 
Homem   -2.376* -4.354*** 

   (1.328) (1.040) 

INFRAESTRUTURA 

TÉCNICA E REDES 

DE INFORMAÇÃO 

    

 

    

Cooperado    0.931** 
    (0.451) 

Computador    -1.675*** 

    (0.553) 
Internet    -0.401 

    (0.400) 

AT Contratada    0.629 
    (0.526) 

Curso em AP    -1.817*** 

    (0.670) 

Irrigação    0.0725** 

    (0.0339) 

Manejo Integrado de Pragas    -0.0610** 
    (0.0249) 

Constant -4.489*** -8.646*** -0.454 -1.775 

 (0.985) (2.449) (2.719) (2.782) 

Pseudo R2 0.150 0.180 0.575 0.627 
AIC 233.2 237.4 150.8 151.1 

BIC 249.2 269.3 203.9 222.7 
Log-MV. -110.6 -106.7 -55.39 -48.55 

Estatística F 15.66*** 6.643*** 21.42*** 22.38*** 

Desvio padrão em parêntesis 

Significância dos parâmetros * p < 10%, ** p < 5%, *** p < 1% 
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A figura 6 expõe os efeitos da adoção precedente de ASG/MP e SR/MP em relação à 

interação com o tamanho da propriedade. Nota-se um efeito de complementaridade entre as 

tecnologias em ASG e MP, contudo a partir dos 450 hectares há um efeito negativo sobre o 

tempo de uso de MP denotando um efeito substituição entre as essas duas tecnologias. Como 

evidenciado em SR/MP*Tamanho, o uso de SR e MP são complementares 

independentemente do tamanho da propriedade.   

 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 6: Efeito Marginal da adoção precedente de ASG (a) e SR (b) sobre MP 

Fonte: Autor 
 

3.5 Conclusões 

 

 A agricultura de precisão caracteriza-se por uma série de componentes tecnológicos 

que podem ser adotados em conjuntos ou separados pelos agricultores, para maior otimização 

dos recursos envolvidos na produção agrícola. Este trabalho objetivou explicar o tempo de 

adoção de tecnologias de agricultura de precisão pelos produtores de soja de Goiás e Distrito 

Federal. Foram investigados o tempo de uso de Amostragem de Solo em Grade (ASG) e o 

Mapa de Produtividade (MP), e inicialmente, foi proposto um modelo para SR, porém não 

contemplado dada a convergência dos dados. Estas tecnologias têm como função diagnosticar 

parâmetros agronômicos da produção baseadas no princípio da variabilidade do solo e clima. 

Além de terem funções semelhantes, o que não é tratado na literatura empírica, no modelo 

estimado foi possível quantificar os efeitos das variáveis sobre o tempo de adoção dessas 

tecnologias.  

 Nesta pesquisa, aplicou-se o modelo estatístico tobit para estimar o comportamento de 

escolha censurada. A estratégia empírica adotada está na interação entre os anos de uso da 
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prática, a variável dependente, e o tamanho da propriedade, ou escala de produção. A 

inovação metodológica consiste na identificação da substitutabilidade entre as tecnologias e o 

tamanho das propriedades se apresenta como componente importante na adoção tecnológica 

agrícola.   

 Os resultados demonstram que o tempo de adoção das tecnologias está ligado à adoção 

precedente, em outras palavras, os condicionantes da difusão destas tecnologias estão ligados 

a experiência prévia do produtor com Agricultura de Precisão. Contudo, após a interação com 

o tamanho da propriedade, o modelo aponta que quanto maior a propriedade menor a relação 

de complementariedade entre Sensoriamento Remoto e Amostra de Solo em Grade, essa 

também com Mapa de Produtividade. Ao analisar a relação de precedência de SR e MP 

encontramos complementaridade entre as duas tecnologias. 

 A hipótese nula de que essas tecnologias são complementares, o que é comumente 

definido na literatura empírica, não ocorreu em sua totalidade, portanto, a rejeita, trazendo 

assim evidências da presença de substitutabilidade na adoção das tecnologias aqui tratadas. 

Exceto para SR/MP*Tamanho onde há evidências de que são complementares. Ao formular 

políticas de difusão tecnológica, gestores públicos devem levar em consideração 

características do produtor. Bem como demonstra o modelo e também defendido pelo teórico 

Feder (1982), ao incentivar o uso de uma determinada tecnologia, pode-se ter como 

consequência a geração de desincentivos de outras tecnologias. Como visto neste modelo, a 

escala de produção de soja é um importante condicionante do tempo de uso destas inovações 

agrícolas e consequentemente na difusão das tecnologias aqui tratadas.    

  Recomenda-se que, ao propor políticas de difusão de tecnologias em TAP, levem-se 

em consideração as especificidades e características do produtor, por meio de políticas que 

promovam a exposição e acesso a estas inovações, como instrumentos e capacitação de 

extensionistas rurais, linhas de crédito direcionadas ao financiamento e aquisição do pacote 

tecnológico TAP, facilitação e desburocratização de franquias de prestação de serviços em 

agricultura de precisão. Espera-se que esta proposta e resultados incentivem mais produções 

relacionadas à adoção e difusão de inovações agrícolas no Brasil, para que se possa aumentar 

a produtividade dos fatores e resolução de conflitos e pressões sobre os recursos naturais. 

Pela natureza do processo de adoção tecnológica e a alta heterogeneidade da estrutura 

produtiva agrícola brasileira, há um vasto campo para investigação sobre processo de adoção 

de inovações e tecnologias agrícolas. Algumas recomendações para futuras investigações 
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podem ser feitas, como por exemplo, investigar se o padrão de adoção é o mesmo em 

diferentes regiões e tecnologias; trabalhos relacionados a identificar as causas e efeitos da 

adoção de pacotes tecnológicos e outras práticas da agricultura de precisão; trabalhos com 

maior ênfase no comportamento do produtor; investigar canais de comercialização e 

distribuição de inovações e serviços em agricultura de precisão entre outras que visem 

contribuir sobre o processo de modernização agrícola regional. 

5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou discutir o processo de adoção de tecnologias de diagnóstico 

do solo, como parte de tecnologias em agricultura de precisão pelos produtores de soja em 

Goiás e Distrito Federal pela formulação de dois modelos econométricos. O primeiro, um 

modelo logit para encontrar os fatores condicionantes da adoção das cinco principais 

tecnologias em agricultura de precisão, por meio do qual um conjunto de variáveis sócio 

econômicas e o efeito escala foram estimados visando quantificar os condicionantes da 

adoção dessas práticas. O segundo modelo, apresentado no capítulo 3 do trabalho, 

especificado como uma versão tobit, buscou explicar o tempo de adoção entre as tecnologias 

de diagnóstico, além de aferir a complementariedade e substitutabilidade entre as tecnologias 

a partir do efeito escala. A estratégia empírica consistiu do entendimento do uso de tecnologia 

precedente e a sua interação com tamanho da propriedade. 

As hipóteses testadas sobre o efeito escala e as suas relações sobre o processo de 

adoção, complementariedade e susbtitutabilidade, são aceitas. Os dados demonstram que o 

fator proxy de escala assumida pela variável tamanho de propriedade exercem influência no 

processo de adoção de tecnologias em agricultura de precisão pelos produtores de soja na 

região. Os modelos apontam que quanto maior a propriedade maior a propensão em adotar 

tais tecnologias, principalmente aquelas que têm como função intervenção durante o processo 

produtivo. A adoção de tecnologias de diagnósticos, evidenciados pelo modelo tobit, apontam 

que exista uma relação de substituição entre Amostra de Solo em Grade e Sensoriamento 

Remoto a partir de propriedade de 450 hectares. Contudo, ao analisar a adoção daquelas com 

a tecnologia de Mapa de Produtividade, o processo de adoção se mostra complementar. 

Evidenciando que apesar de aparentemente complementar, as tecnologias em agricultura de 
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precisão, particularmente neste presente caso, detém particularidades que fazem com que 

estas tecnologias em seu processo de adoção possam se substituir entre si. 

 Os modelos apontam que a presença de infraestrutura técnica e redes de informação na 

propriedade adotante das tecnologias são importantes fatores condicionantes de sua adoção e 

difusão. Políticas públicas que visam à diminuição da heterogeneidade estrutural produtiva na 

produção de soja na região podem ser formuladas por meio de maior exposição de produtores 

a essas inovações, além de intensificar incentivos a redes de associação e cooperativismo. O 

setor da agricultura de precisão se beneficia desses resultados, uma vez conhecida a sequência 

temporal do processo de adoção e a inter-relação das práticas adotadas pelos seus usuários.  

Contudo, os resultados da estimação dos modelos revelaram que a presença de 

infraestrutura técnica nas propriedades é um condicionante importante para a adoção e difusão 

desse ferramental, já que há evidências de que o produtor da região, como demostra as 

variáveis de uso precedente, já percebera a utilidade destas inovações agrícolas. 

Apesar das limitações ao acesso e coleta de dados, o trabalho identificou os 

importantes condicionantes da adoção das principais tecnologias em agricultura de precisão 

para parte dos produtores do estado de Goiás e Distrito Federal. Pesquisas futuras devem 

continuar a buscar entendimento sobre o processo de adoção tecnológica, alguns caminhos 

podem ser apontados, como por exemplo, o de investigar se o padrão de adoção é o mesmo 

entre grandes e pequenos produtores; impactos sobre o uso de tecnologias em agricultura de 

precisão; trabalhos relacionados à identificação das causas e efeitos da adoção de pacotes 

tecnológicos; trabalhos com maior ênfase no comportamento do produtor, canais de 

comercialização e distribuição de inovações e serviços em agricultura de precisão entre outras 

investigações que visam contribuir para o processo de modernização agrícola regional.  

Apesar de comprovada evolução do trabalho, em relação aos estudos até então 

realizados sobre a adoção e difusão de tecnologias agrícolas, este verificou os condicionantes 

da adoção dessas práticas específicas sem sequer relacioná-las ao desempenho produtivo da 

produção de soja na região.  Esse constitui objetivo mais amplo e poderá representar esforço 

de estudos posteriores, com vistas a relacionar adoção de novas práticas e produtividade dos 

fatores envolvidos pelas novas tecnologias na agricultura de precisão. 
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Questionário 

Nome:       Idade:  

Cidade:      Sexo: 

1 . Em relação a gestão da empresa agrícola a tomada de decisão é feita em: 

     Individualmente pelo proprietário   
Profissional tomada pela 
diretoria/gerência 

  
Compartilhada entre proprietário e       
gerência 

  Compartilhada em família 

2. Qual o tamanho da propriedade: 

 3. Área total da propriedade agricultável: 

 4. Realiza arrendamento de terras?  

Se sim em qual proporção em relação à 
área total?  

5. Reside na propriedade agrícola?  SIM  NÃO 

6. Detém rendas não agrícolas? Se sim, 
qual a proporção da total? 

 

6. Utiliza computadores ou laptops para administrar e/ou 
gerenciar a empresa agrícola? 

 

Se sim, 
quantos? 

 7. Possui internet na 
propriedade? 

 

8. Utiliza smartphones ou tablete para administrar e/ou 
gerenciar a empresa agrícola? 

 

Se sim, 
quantos? 

 9. Tem acesso a assistência técnica? Se 
sim, ela é Pública ou Privada?  

10. Escolaridade do proprietário: 

  Ensino Fundamental   Ensino Médio 

  Ensino Superior   Pós-Graduação 

11. Anos de experiência em empreendimentos agrícolas do 
proprietário: 

 12. Distância do mercado de insumos e consumidor (distância entre a 
propriedade e a sede do município da cidade reportada): 

 13. Qual(is) cultura(s) é (são) produzidas na propriedade: 

  Soja   Girassol 

  Milho   Algodão 

 Sorgo  Outros 

14. Participa de associação ou cooperativa?  

 
Se sim, qual? 

 15. Já realizou treinamento ou cursos 
sobre agricultura de precisão? 

 

Se sim, 
onde? 

 16. Quais são as tecnologias de Agricultura de Precisão adotadas na propriedade e há quanto 
tempo você as utilizam: 

  Amostragem de solo em grade (com GPS) 
Há quanto 
tempo? 

 

  
Monitor de colheita e mapeamento de 
produtividade 

Há quanto 
tempo? 
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Tecnologias de aplicação de insumos a taxa 
variada 

Há quanto 
tempo? 

 

 
Sistema de gerenciamento via satélite (barra 
de luz) 

Há quanto 
tempo? 

 

 Sensoriamento Remoto 
Há quanto 
tempo? 

 

 Irrigação  
Há quanto 
tempo? 

 

 Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
Há quanto 
tempo? 

 

 Outros. Quais? 
Há quanto 
tempo? 

 

17. A assistência técnica em agricultura de precisão é provida por: 

  Instituições pública   Contratada 

  Cooperativas  Empresa de insumos 

18. Qual o tamanho do grid de amostragem? 

 19. Prevê algum investimento em AP nos 
próximos anos?  

 Se sim, em 
que? 

 

20. Quais as fontes de informação sobre AP consultadas: 

  Consultores  Cursos e treinamentos 

  
Feiras e exposições agropecuária 

 Revendedores 

 Internet  Revistas e jornais 

 Publicações técnico-científica  Propriedades vizinhas 

 Agentes da extensão rural   

21. Acompanha preços agrícolas para tomada de 
decisões? Se sim,  onde coleta dados ou 
informações? 

 

22. Realiza controle de custos de produção?  

23. Realiza consultas e/ou busca informações sobre 
planilhas de custos? Se sim onde? 

 

24. Com relação a última safra de soja poderia informar (em reais e sacas, ambos por 

hectares): 

 Custo de 
produção 

 Produtividade:  

25. Com relação a 2ª safra de milho de 2015 poderia informar (em reais e sacas, ambos por 

hectares): 

 Custo de 
produção 

 Produtividade:  
 

26. Com relação às outras culturas produzidas de 2014/2015 poderia informar (em reais  e 
sacas, ambos por hectares): 

 

Custo de produção   Produtividade   
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