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Resumo
Mediante a procura crescente de alimentos no mundo vê-se a necessidade de inovações estratégicas no
agronegócio com o objetivo atender a essa demanda aumentando a produtividade, garantindo retorno
econômico positivo e reduzindo os impactos ao meio ambiente. Diante dessa necessidade, muitos
pesquisadores buscam atualmente técnicas produtivas eficientes e viáveis, surgindo recentemente à
técnica produtiva de Integração Lavoura Pecuária e Floresta- ILPF, sendo a integração a palavra do
futuro para o setor por possibilitar retornos crescentes devido ao melhor e maior uso dos espaços
produtivos disponíveis, além de possibilitar a recuperação de áreas degradadas. Para maior
entendimento desta, utilizou-se da metodologia de pesquisa bibliométrica nas quais foram compilados
artigos publicados na periódica de dez anos (junho de 2004 a junho de 2014) no ramo estratégico com
vínculo direto à ILPF, buscando compreender a real contribuição científica desses artigos para o
desenvolvimento e aplicação dessa técnica no setor produtivo.
Palavras-Chave: Integração, Estratégia, Inovação, Sustentabilidade, viabilidade.

ANALYSIS BIBLIOMETRIC OF STRATEGIC MANAGEMENT IN
AGRIBUSINESS: Integrating Crop Livestock and Forest – IAFP
Abstract
By increasing demand for food in the world we see the need for strategic innovations in agribusiness
in order to meet this demand by increasing productivity, ensuring positive economic returns and
reducing environmental impacts. Given this need, many researchers currently seeking efficient and
sustainable production techniques recently cropped up productive technique Integration Crop Farming
and forest-IAFP and the integration the word of the future for the industry by allowing increasing
returns due to better and greater use of space productive available, in addition to enabling the recovery
of degraded areas. For better understanding of this, we used the bibliometric research methodology in
which were compiled articles published in periodicals ten years (June 2004 to June 2014) in strategic
branch with direct link to the IAFP, trying to understand the real scientific contribution of these
articles for the development and application of this technique in the productive sector.
Keywords: Integration, Strategy, Innovation, Sustainability, viability..
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Introdução

Em razão do constante aumento populacional ocorrido no Brasil, principalmente a
partir da década de 1960, intensificando-se nas últimas décadas, o país ocupa hoje a quinta
posição dos países mais populosos do planeta, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados
Unidos e Indonésia. De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira atingiu a marca
de 190.755.799 habitantes. Nos últimos 50 anos houve uma explosão demográfica no
território brasileiro, o país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas. No
curto período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um crescimento próximo a 38
milhões de indivíduos.
Em contraste com o crescimento populacional, o crescimento do agronegócio
brasileiro, nos últimos anos, é um dos pilares do bom momento econômico vivido pelo país
neste século, antes considerado um setor primário, agora evoluiu e incorporou novas funções
e agentes que são de extrema importância para esse crescimento. O Brasil é um país com
vocação natural para o agronegócio devido às suas características e diversidades,
principalmente encontradas no clima favorável, no solo, na água, no relevo e na
luminosidade. Com seus 8,5 milhões de km, o Brasil é o país mais extenso da América do Sul
e o quinto do mundo com potencial de expansão de sua capacidade agrícola sem necessidade
de agredir o meio ambiente.
Diante desse crescimento, vê- se a necessidade de implementação estratégica para
controle e garantia de cada vez melhores resultados produtivos e consequentemente
econômicos. Esta é excepcional para que os gestores avaliem os fatores externos e internos
que influenciam esse desempenho da produtividade e objetivem novas metas.
Esse é o desafio do Agronegócio: desenvolver novas tecnologias visando à produção
eficiente e sustentável, diante de questões ambientais, sociais e econômicas. E como resultado
por essa busca, usaremos como base estratégica eficiente o sistema de integração LavouraPecuária e Floresta (ILPF). Consolidado e ampliado ao longo de vários períodos (Embrapa,
2011), visa entre outros fatores aumentar a produção e a diversidade de produtos, diminuir o
desmatamento e recuperar áreas degradadas, sendo essa umas das maiores dificuldades
encontradas no setor para garantir a alta produtividade.
De forma bibliométrica, analisaremos os avanços na produção cientifica voltado para
esse sistema, usando como fonte de busca o Google Acadêmico no endereço
http://scholar.google.com.br/, de onde foram compilados todos os artigos publicados sobre o
tema no período de 10 anos (2004 á 2014). Foram verificadas publicações de 292 artigos e
selecionados para elaboração deste artigo apenas 32 publicações. A pesquisa foi realizada no
dia 06 de Julho de 2014.
O modelo bibliométrico de contagem tem por objetivo facilitar ao pesquisador a
identificação de melhores referências no campo cientifico voltados para temas selecionados,
visando à maior seleção qualitativa e quantitativa de publicações (VANTI, 2002, p.152).Com
esse método buscamos neste artigo filtrar de maneira cientifica os avanços ocorridos nesta
temática, gerindo informação de forma exploratória de suas contribuições no setor como um
todo.
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REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Gestão Estratégica
Segundo estudo da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO), lançado em 2006, a demanda por alimentos deve se elevar em 50% até 2050. Diante
dessas mudanças na estrutura demográfica mundial, notado nos últimos séculos, verifica-se
introdução de tendências transformadoras a fim de sustentar esta demanda, sendo elas: a
globalização, o desenvolvimento da sociedade da informação e o ritmo acelerado na base do
conhecimento científico.
A inovação do agronegócio sempre se deu em ritmo mais lento, conforme as
necessidades de cada período, no entanto, atualmente o Brasil se configura como a maior
potência mundial de alimentos mundial. segundo estatísticas da Embrapa em 2011, as safras
agrícolas brasileiras revelam colheitas de 50,87 milhões de toneladas em 1980; 58,28 milhões
em 1990; 83,03 milhões em 2000; e 149,20 milhões de toneladas em 2010. Com um
crescimento rápido e acelerado que só acontece por meio da administração estratégica.
A partir dos anos 1980, as grandes organizações, no intuito de adaptar-se a um mundo
cada vez mais volátil e complexo, passaram a utilizar intensamente o planejamento estratégico
para orientar os rumos das empresas. Nessa época surgiu a administração estratégica. Não
existe uma classificação de tipos de estratégias disponíveis mas alguns autores abordaram e
classificaram algumas possibilidades adotadas pelas empresas, dos quais citamos Michael
Porter e Djalma Oliveira.
Segundo Porter, em seu livro “Estratégia Competitiva” publicado em 2004, a
administração estratégica se define como uma combinação das metas objetivadas pela
empresa e dos meios pelos quais ela está utilizando para atingir estas metas. O fato é que a
escolha da estratégia deve refletir as potencialidades e quais são as mais difíceis de serem
copiadas pelos concorrentes, ao passo que avaliam seus riscos e garantam a eficácia da
aplicação. Porter classifica a estratégia em três tipos Diferenciação: é uma estratégia que
busca a criar uma identidade própria forte, que destaque o produto ou serviço entre os demais
no mercado; Liderança do custo: é uma estratégia na qual a empresa busca oferecer um
produto mais barato no mercado; Foco ou nicho: estratégia em que a organização escolhe um
segmento do mercado para atuar.
Diante dessas, frutificaram ferramentas muito interessantes para o planejamento
estratégico, pois auxiliam na seleção dessas estratégias, são elas:
•
Ciclo de vida do produto: essa ferramenta baseia-se no fato de que todo o
produto tem um ciclo de existência, o qual pode ser analisando seguindo quatro fases:
nascimento, crescimento e maturação de declínio.
•
Análise SWOT, ou FOFA: termo inglês que resultante da junção das letras
inicias das palavras: fortaleza (strenghs), oportunidades (opportunities), fraquezas
(weaknesses) e ameaças (threats). Essa ferramenta pressupõe que para o sucesso de uma
organização, é preciso que se conheça com clareza as suas oportunidades, possíveis ameaças,
fortalezas e fraquezas, a fim de estabelecer estratégias específicas para superar ameaças e
fraquezas e para utilizar de forma sábia as oportunidades e fortalezas. A ferramenta foi
desenvolvida para Boston Consulting Group - BMG, com o objetivo de atender seus clientes
em suas necessidades de posicionamento estratégico. Esse modelo parte do pressuposto de
que toda organização deve ter produtos em diferentes estágios de crescimento.
Podemos definir também como Oliveira, em seu Livro “Planejamento Estratégico”
publicado em 1989: “Um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a
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ser seguido pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa
com seu ambiente”.
Para que um empresário rural tenha sucesso nesse novo ambiente de negócios, se faz
necessário o emprego de métodos de gestão do processo de desenvolvimento de produto
formalizado, que possui o objetivo de sistematizar e organizar todas as suas atividades e
tarefas durante o desenvolvimento de produtos alimentícios. Além de buscar uma maior
rentabilidade, os objetivos de se produzir esse tipo de produto seriam garantir uma qualidade
superior, satisfação dos clientes e menores custos de produção. Identificados como vantagem
competitiva, na concepção econômica neoclássica definem-se como resultados
consistentemente superiores à média.
Toda empresa está inserida em um ambiente composto por um conjunto de forças
competitivas que determinam o seu nível de retorno ou rentabilidade, sendo que a intensidade
dessas forças varia de negócio para negócio.
De acordo com Porter, as principais forças competitivas de um negócio são:
• Entrantes potenciais: São caracterizados por novas empresas que entram para um
ramo de negócio com objetivo de ganhar parcelas de mercado, implicando a diminuição da
rentabilidade dos participantes do segmento de negócio:
• Fornecedores: Essa força competitiva é caracterizada pelo poder de barganha dos
fornecedores sobre as empresas de um ramo de negócio, com ameaças de elevação de preços,
diminuição de qualidade, etc., implicando também na diminuição da rentabilidade;
• Compradores: Analogamente aos fornecedores, os compradores, em função de seu
poder de barganha, podem forçar a baixa dos preços da indústria vendedora, bem como a
melhoria da qualidade dos produtos ou serviços, fazendo com que o grupo de empresas
vendedoras entre em concorrência acirrada;
• Substitutos: Essa força competitiva é caracterizada por empresas que fabricam
produtos substitutos aos produzidos por urna indústria. Nesse caso, a lucratividade pode ser
reduzida a partir do momento em que os produtos substitutos ofereçam uma alternativa de
preço e qualidade mais atraentes para os consumidores.
• Concorrentes: Essa força competitiva, por sua vez, caracteriza-se por disputas por
parcelas de mercado entre as empresas de um mesmo ramo de negócio, podendo assumir
diversas formas, tais como: concorrência de preços, adição de valor a produtos e serviços, e
assim sucessivamente.
As estratégias competitivas são utilizadas pelas empresas para enfrentar as cinco
forças competitivas e dar sustentação às estratégias de crescimento e geralmente visam o
longo prazo, objetivando maior penetração e desenvolvimento de mercado, de produto e
criação de conglomerados diversificados, etc. No âmbito do agronegócio essa vantagem
competitiva garante maiores investimentos tecnológicos, econômicos, sociais e
principalmente científicos. A busca por variedades produtivas que sustentam a necessidade
mundial e que sejam economicamente viáveis tem sido o foco das pesquisas atuais. Diante
dessa busca, surge como estratégia produtiva competitiva e sustentável o Sistema produtivo
de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta -ILPF.
2.1.2 Integração Lavoura Pecuária e Floresta - ILPF
O sistema de integração lavoura pecuária e florestas como escala de produção
comercial começou a ser utilizados no Brasil na década de 1930 e tomaram força na década
de 1960 com a forte mecanização da agricultura nacional, participando da abertura da
fronteira agrícola.
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A ILPF pode ser definida como o sistema que integra atividades com o objetivo de
maximizar racionalmente o uso da terra, diversificar e verticalizar a produção, minimizar
custos, diluir os ricos e agregar valor aos produtos agropecuários por meio dos recursos e
benefícios que uma atividade proporciona a outra. As áreas de lavoura dão suporte a pecuária
por meio da produção de alimentos para o animal, seja na forma de grãos, silagem e feno; seja
no pastejo direto, aumento da capacidade de suporte da propriedade, permitindo a venda de
animais na entressafra, proporcionando melhor distribuição de receita durante o ano.
O desenvolvimento de alternativas para o reestabelecimento da capacidade produtiva
das pastagens cultivadas e de sistemas de manejo mais eficientes para as culturas de grãos é
fundamental para alcançar a sustentabilidade e aumentar a eficiência da agropecuária. Assim a
integração dos sistemas de produção de grãos e pecuária desponta como sendo uma das
opções viáveis.
De acordo com Klutcouski ET AL.(2003), a Integração Lavoura Pecuária e Floresta
proporciona benefícios específicos, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo;
Redução de pragas e doenças invasoras;
Aumento na produção de grãos, forragem e carne;
Redução de risco e aumento de renda pela diversificação de
Atividades;
Viável técnica, econômica e ambiental;
Maior estabilidade econômica;
Aplicável a todo o cerrado;
Saída para a Lavoura e para a Pecuária;
Aproveitamento total da mão-de-obra empregada, sem que sejam necessárias
novas contratações antes do período da safra e demissões pós-safra.
Redução dos custos de produção;
Sustentabilidade da agropecuária.

A integração é uma atividade interessante e desafiadora. Pois se baseia na otimização
do espaço, no uso racional dos recursos naturais, e na diminuição dos impactos ambientais.
Ela pode prover maior sustentabilidade à propriedade e maior renda para o produtor rural. Os
benefícios agronômicos, econômicos, ambientais e sociais da implantação de diferentes
sistemas produtivos, na mesma área, em plantio consorciado, sequencial ou rotacionado têm
ganhado espaço na agropecuária brasileira e despertado o interesse na agricultura.

Imagem 01: Integração lavoura-pecuária e floresta, Fonte: Embrapa 2013.
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3

METODOLOGIA

Os artigos compilados para elaboração desse trabalho bibliométrico foram pesquisados
na primeira semana de junho no ano de 2014 com as palavras-chave: INTEGRAÇÃO
LAVOURA PECUÁRIA E FLORESTA – ILPF, no período de junho 2004 a junho 2014. A
pesquisa limitou-se a artigos que tratam excepcionalmente da inovação dos sistemas
produtivos voltados para essa temática. Foram verificadas publicações de 292 artigos que
tratam da temática ILPF e selecionados para elaboração deste, apenas 32 publicações por
abordar o sistema ILPF como estratégia produtiva.
Os trinta e dois artigos filtrados foram analisados de acordo com 03 categorias, sendo
elas: Científica: aborda os artigos científicos já publicados na área em estudo; Sustentável:
abrange os artigos que citam o sistema ILPF como técnica sustentável; e Inovação: explana as
inovações produtivas já experimentadas no sistema ILPF.
Para compreensão do nível de pesquisa dos artigos utilizou-se a classificação: Macro:
Estudo em dimensão mundial; Meso: Estudo em dimensão nacional; Micro: Estudo em
Dimensão estadual. Os gêneros de pesquisas foram analisados conforme a classificação
proposta por Demo (2000):
1. Pesquisa teórica - Trata-se da pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria,
conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar
fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). Esse tipo de pesquisa é orientado no sentido de
reconstruir teorias, quadros de referência, condições explicativas da realidade, polêmicas e
discussões pertinentes. A pesquisa teórica não implica imediata intervenção na realidade, mas
nem por isso deixa de ser importante, pois seu papel é decisivo na criação de condições para a
intervenção. "O conhecimento teórico adequado acarreta rigor conceitual, análise acurada,
desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade explicativa (1994, p. 36)”.
2. Pesquisa metodológica - Refere-se ao tipo de pesquisa voltada para a inquirição de
métodos e procedimentos adotados como científicos. "Faz parte da pesquisa metodológica o
estudo dos paradigmas, as crises da ciência, os métodos e as técnicas dominantes da produção
científica" (Demo, 1994, p. 37).
3. Pesquisa empírica - É a pesquisa dedicada ao tratamento da "face empírica e fatual
da realidade; produz e analisam dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e
fatual” (Demo, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela "possibilidade que
oferece de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O
significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados agregam
impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação prática" (Demo, 1994,
p. 37).
4. Pesquisa prática - Trata-se da pesquisa "ligada à práxis, ou seja, à prática histórica
em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a
ideologia, mas sem perder o rigor metodológico". Alguns métodos qualitativos seguem esta
direção, como por exemplo, pesquisa participante, pesquisa-ação, na qual, via de regra, o
pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções
(Demo, 2000, p. 22).
Por fim os artigos são classificados entre qualitativos e quantitativos: Os quantitativos
traduzem aquilo que pode ser quantificável, ou seja, tradução em números das opiniões e
informações para então obter a análise dos dados e, posteriormente, chegar a uma conclusão;
A pesquisa qualitativa é traduzida por aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e
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o sujeito são elementos indissociáveis. Levando-se em consideração seus traços subjetivos e
suas particularidades.

Publicações
32
Selecionados
Descartados

260

Gráfico 01 – Relação das Publicações
Fonte: Dados da Pesquisa (2014).
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ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Diante da análise bibliométrica das abordagens cientificas voltadas para temática
Integração Lavoura Pecuária e Floresta foram revisados 32 artigos, nos quais em termos de
classificação genérica de pesquisa temos: 12 artigos empíricos que tratam dos avanços
tecnológicos através de experimentos em vários estados do país com introdução de diversas
variedades proporcionando maior estabilidade produtiva para o sistema, podendo este resistir
aos entraves no ambiente produtivo; 10 artigos teórico- empíricos que abordam a viabilidade
de utilização do sistema como técnica estratégica produtiva analisando seus custos em
comparação com seus retornos econômicos, analisados em vários estados e diversificadas
variedades produtivas; 6 artigos metodológicos que abordam o avanço cientifico voltado para
essa temática, a abrangência e consolidação dessa estratégica ferramenta produtiva em todo o
mundo; e 4 artigos práticos que tratam da parte mais técnica de implementação do sistema,
proporcionando o resultado esperado e resistindo às limitações ambientais e sociais.
Para melhor compreensão desta análise, segue abaixo tabela contendo síntese individual
de cada artigo:

Artigo

Perspectiva

Nível de
Análise

Gênero

Objeto de
Inovação

Paulo Fernandes, Et al
(2010)

Cientifica

Meso

Metodológico

Qualitativo. Sistematização de dados sobre ILPF
Contribuição
disponíveis na literatura técnico-cientifica por
cientifica
meio de meta-análise.

Raissa Osório (2013)

Cientifica

Meso

Metodológico

Qualitativo. Identificar a ocorrência de diálogos
entre os stakeholders do sistema de ILPF no Brasil Contribuição
objetivando o desenvolvimento e a doção desse
cientifica
sistema no país.

Ademir Zimmer (2012)

Sustentável

Macro

Metodológico

Qualitativo. Avaliação do sistema ILPF como
recuperação de pastagem.

Técnica
produtiva
Sustentável

Luís Machado, Luiz
Balbino e Gessi Ceccon
(2011)

Sustentável

Macro

Metodológico

Qualitativo. Avaliação
comparados a ILPF.

Estabilidade
Produtiva

Método

sistemas

produtivos
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Paulo Hermann (2013)

Inovação

Meso

Metodológico

Qualitativo. Avaliação de facilitadores para
consolidação do sistema ILPF.

Adesão de
facilitadores

Mendes Filho (2011)

Inovação

Macro

Metodológico

Qualitativo. Analise do sistema ILPF como
técnica produtiva moderna.

Modernização de
sistemas
produtivos

Cláudio Faria (2013)

Inovação

Micro

Teórica- Empírica

Quantitativo. Analise de IPLF como recuperação
de pastagens.

Mauro Martins (2012)

Sustentável

Micro

Teórica- Empírica

Qualitativo- Analise produtiva de difusão do
sistema IPLF

Paulo Goldinho Et
al(2010)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico

Qualitativo. Aplicação de variedades produtivas
(milho).

Inovação
Produtiva

Paulo Goldinho, Et
al(2010)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico

Qualitativo. Aplicação de variedades produtivas
(soja).

Inovação
Produtiva

Ramon Alvarenga, Et
al(2009)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico Qualitativo. Estudo de caso.

Experimento
produtivo

Maria Viana Et al(2012)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico Qualitativo. Estudo de caso.

Experimento
produtivo

Ronney Mamede (2012)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico

Maria Viana Et al(2010)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico Qualitativo. Estudo de caso.

Vanderley (2012)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico

Rafael Nascimento (2011)

Inovação

Micro

Teórico- Empírico Qualitativo. Estudo de caso.

Marco Noe Et al(2010)

Inovação

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de caso.

Luiz balbino Et al(2012)

Sustentável

Meso

Empírica

Qualitativo. Estudo de Caso

Carlos Veloso Et al(2009)

Sustentável

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de caso.

Sustentável

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de Caso

Inovação

Meso

Empírica

Qualitativo. Análise de Conteúdo conceitual

Luiz Pereira Et al(2009)

Inovação

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de Caso

Lourival Vilele, Geraldo
Junior e Robelio Marchão

Sustentável

Meso

Empírica

Qualitativo. Analise de conteúdo conceitual

Ramon Alvarenga e
Miguel Neto (2012)

Inovação

Macro

Empírica

Qualitativo. Analise de conteúdo conceitual

Austeclinio Neto, Marcelo
Moraes, Julio Reis, rafael
Pitta e Cristina Reis

Sustentável

Macro

Empírica

Qualitativo. Analise de conteúdo conceitual

Fernando SilvaEt al(2013)

Sustentável

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de caso

Experimento
produtivo

Francisco Silva Et al(2012)

Inovação

Meso

Empírica

Qualitativo. Estudo de Caso

Experimento
produtivo

Victor Caldato, Vinicius
Lampert e Ana Alves
(2011)
Luiz Balbino, Luis
Cordeiro, Vanderley Silva,
Gladys Martinez, Michael
Morais, Ramon Alvarenga,
Armindo Michel, Renato
Fontaneli, Henrique
Santos, Julio Fraschini e
Paulo Geraldini (2011)

Qualitativo. Analise de ILPF sob a perspectiva de
oportunidade de negócio.

Quantitativo.
Analise
de
intensificação de uso de terra.

IPLF

Inovação
Produtiva
Técnica
produtiva
Sustentável

Diversidade
Produtiva
sustentável

Diversidade
Produtiva
sustentável
Experimento
como
produtivo
Experimento
produtivo
Experimento
produtivo
Técnica
produtiva
Sustentável
Experimento
produtivo
Experimento
produtivo

Técnica
produtiva
sustentável

Técnica
produtiva
sustentável
Técnica
produtiva
sustentável
Técnica
produtiva
sustentável
Técnica
produtiva
sustentável
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Alexandre Ramos Et al

Inovação

Micro

Empírica

Qualitativo. Estudo de Caso

Experimento
produtivo

Marcelo Vasconcelos,
Osvaldo Kato e Luis
Freitas (2009)

Sustentável

Micro

Prática

Quantitativo. Estudo de Caso

Experimento
produtivo

Inovação

Micro

Prática

Quantitativo. Estudo de Caso

Inovação de
técnicas
produtivas

Luiz Balbino, Vanderlei
Silva, Osvaldo Kichel,
Raul Rosina e José Costa
(2011)

Suporte

Macro

Prática

Quantitativo. Análise documental

Manutenção de
Técnicas
Produtivas

Vanderley Silva Anibal
Moraes e Moacir Medrado
(2011)

Suporte

Micro

Prática

Quantitativo. Análise documental

Manutenção de
Técnicas
Produtivas

Leonardo Moreno (2011

Quadro 01: Publicações Cientificas em ILPF, Fonte: Google Academic 2014.
Fonte: Dados da pesquisa (2014).

A estratégia em seu conceito já traduz a ligação da empresa com o ambiente. Através
da estratégia podem-se mensurar objetivos e metas a fim de maximizar os resultados de curto
e longo prazo. No agronegócio, a aplicação de estratégia é fundamental para otimização
produtiva e mensuração de resultados, reduzindo os impactos dos riscos naturais, sendo esta a
maior dificuldade do setor. Muitos agricultores na atualidade estão investindo em técnicas
produtivas que garantem rentabilidade e sustentação produtiva, vem se intensificando
medidas estratégicas e controladores que resultem no aumento dos lucros e menores custos
produtivos.
A integração (ILPF) neste trabalho é definida como uma técnica produtiva
estratégica fundamental para o agronegócio. Dado que esta possibilita o retorno em todo o
período devido à probabilidade de uso de variedades produtivas, favorecendo o maior e
melhor aproveitamento da unidade produtiva além de possibilitar a recuperação de áreas
degradadas, resultando hoje na maior necessidade do setor que é a verticalização produtiva.
Buscando analisar a contribuição científica para a técnica produtiva ILPF, à luz dos
diversos artigos compilados e analisados, dos quais, em sua maioria trata-se de experimentos
em áreas especificas do país, como demonstra o gráfico abaixo, evidenciando que o maior
número de pesquisa utiliza-se da microanálise:
Nível de análise
20
15
10

Artigos

5
0
Macro

Meso

Micro

Gráfico 02 – Nível de Análise
Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

9

E por se tratar de experimentos produtivos com o intuito de analisar a rentabilidade da
técnica produtiva em regiões específicas, o gênero de pesquisa mais identificado é o empírico,
como demonstrado no gráfico abaixo:
Gênero de pesquisa
14
12
10
8
Artigos

6
4
2
0
Empiricos

Teorico-empiricos

Metodologicos

Praticos

Gráfico 03 – Gênero de Pesquisa
Fonte: Dados da Pesquisa (2014).

A ILPF é uma técnica inovadora e viável adotada, utilizada no agronegócio para
maximização produtiva e conduzida pela verticalidade e pelos rendimentos constantes.
Diante disso é notável que a perspectiva de análise e de inovação:

Perspectiva de análise
20
18
16
14
12
10

Artigos

8
6
4
2
0
Cientifico

Sustentável

Suporte

Inovação

Gráfico 04 – Perspectiva de Análise
Fonte:
Dados da Pesquisa (2014).
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta análise pode-se concluir que as publicações, sendo um tema moderno, são
muitas e devido à necessidade de alcançar a confiança do produtor para uso da técnica, as
mesmas baseiam-se na análise prática de experimentos, na explanação dos benefícios e
resultados produtivos e econômicos obtidos, confirmando o alcance dos resultados esperados
quando se faz uso de estratégia produtiva, mesmo em um setor com muitas externalidades,
como o agronegócio.
Pesquisas como esta são de extrema importância para mensuração da contribuição
científica para temáticas especificas, Tais como identificar as necessidades não explanadas e
proporcionar à maior compreensão de suas realizações e conquistas no âmbito econômico e
produtivo. O setor de agronegócio é o setor que mais cresce no Brasil e é o que mais necessita
de contribuições estratégicas para enfrentar os diversos gargalos vivenciados em nosso país de
forma que favoreça maior crescimento ao longo do tempo.
A realização dessa pesquisa bibliométrica configura-se como necessária para
evidenciar aspectos que precisam ser melhorados, no intuito de favorecer mecanismos
estratégicos para maior rentabilidade do agronegócio.
6
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