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Resumo
A sustentabilidade tornou-se fator estratégico para a competitividade no século XXI, sendo de suma
importância para o agronegócio que busca atender de maneira eficiente as necessidades da sociedade.
Esta pesquisa tem o objetivo de realizar uma análise bibliométrica sobre o tema sustentabilidade no
agronegócio, por meio da seleção de artigos publicados nos anais dos eventos do SIMPEP e SIMPOI
de 2005 a 2015. Através da análise dos 31 artigos selecionados, observou-se que a maioria dos artigos
foi elaborada por 3 autores, representando 29,03%, dos quais 64,52% dos autores principais são do
sexo masculino. Em relação à formação dos autores principais, o resultado apresenta uma
concentração nas seguintes formações: Administração (58,06%) e Ciências contábeis (9,68%). Quanto
ao nível de escolaridade, identificou-se uma igualdade percentual de doutores e mestres (38,71% cada)
e quanto à natureza da instituição dos autores principais, verificou-se que 74,19% estão vinculados a
instituições públicas. Quanto à localização geográfica, percebe-se uma concentração das pesquisas nas
regiões Sul (32,26%) e Sudeste e Nordeste (29,03% cada). Em relação à classificação das referências
bibliográficas, 36,88% são de livros e 28,72% são de periódicos. Além desses resultados, identificouse que a maioria dos artigos tem a finalidade de analisar alguma área do desenvolvimento sustentável
diretamente ou indiretamente. Os artigos relacionam sustentabilidade com vários assuntos como:
agricultura familiar, indústria ligada à agricultura e à agropecuária, cooperativas de produção agrícola,
competitividade empresarial, processo de produção, exportação, sistemas agroflorestais, Arranjos
Produtivos Locais (APL), gestão da cadeia produtiva, turismo, desenvolvimento socioeconômico e
ambiental.
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Sustainability in Agribusiness: a profile analysis of articles published in
SIMPEP and SIMPOI congresses in the period 2005-2015
Abstract
Sustainability became a strategic factor for competitiveness in the twenty-first century, which is
extremely important for agribusiness that seeks to meet effectively the needs of society. This research

has the objective to conduct a bibliometric analysis on the subject of sustainability in agribusiness,
through the selection of articles published in the annals of SIMPEP and SIMPOI events 2005-2015.
By analyzing the 31 selected articles, it was found that most of the articles were developed by three
authors, representing 29.03%, of which 64.52% of the principal authors are male. In relation to the
formation of the main authorsthe outcome has a concentration in the following courses:
Administration (58.06%) and accounting Sciences (9.68%). About the level of education, we
identified a percentage equal doctors and teachers (38.71% each) and about the institution of the main
authors, it was found that 74.19% are linked to public institutions. As to the geographical location,
there was a concentration of research in the South (32.26%) and Southeast and Northeast (29.03%
each). In relation to the classification of references, 36.88% are books and 28.72% are periodic. In
addition to these results, it was found that most of the articles has the purpose to analyze some area of
sustainable development directly or indirectly. Articles related sustainability with various subjects
such as family farming, industry linked to agriculture and agricultural, agricultural production
cooperatives, business competitiveness, production process, exports, agroforestry, Local Productive
Arrangements (APL), management of the production chain, tourism , socio-economic and
environmental development.
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1 Introdução
A sustentabilidade tem sido um tema de suma importância, após o mundo vivenciar nos
últimos séculos revoluções industriais, duas guerras mundiais, crescimento populacional,
catástrofes ambientais e escassez de recursos naturais, e é nesse contexto que está inserido as
atuais organizações. “Desde então, essa sociedade passou a enfrentar o agravamento de
problemas como concentração de riquezas, desigualdade social, desemprego, prejuízos
ambientais” (Oliveira, et al. 2012 apud CARSON, 1962).
Segundo Cechin (2015), a palavra sustentabilidade, era utilizada inicialmente por biólogos
que estudam populações e engenheiros florestais para o estudo da reprodução do reino vegetal
e animal frente a exploração desses recursos pelo homem, sendo essa transposta para as
atividades econômicas somente na década de 1970. Callado (2010) afirma que a década de
1970 houve crescimento no número de pobres e principalmente nos países em
desenvolvimento, o mesmo continua afirmando que na década de 1980 a preocupação era
com a proteção ambiental sendo considerada a principal barreira ao crescimento econômico
financeiro.
O termo ‘’Sustentabilidade’’ não é de fácil definição para atividade econômicas, pois se trata
de um valor, ou seja, como os direitos humanos e justiça social, nunca é uma noção que possa
ser bem definida (CECHIN, 2015). “O termo desenvolvimento sustentável é um conceito
carregado de valores, que representa uma forte relação entre os princípios, a ética, as crenças
e os valores que fundamentam uma sociedade, ou comunidade e sua concepção do que é
sustentabilidade” (CALLADO 2010 apud DAHL 2007).
Em abril de 1987 a comissão de Brundtland, publicou o relatório Nosso Futuro Comum que
traz o conceito de desenvolvimento sustentável, sendo o mesmo considerado “o
desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das
futuras gerações de atender suas próprias necessidades” (ONU, 1987). Como esse conceito
amplamente difundido abriu-se espaço para analisar o ambiente empresarial com conceito
Triple Bottom Line (TBL) termo trazido pelo sociólogo John Elkington em 1990, o conceito
de Tripé da Sustentabilidade ou Triple BottomLine, termo aclamado e também conhecido
como os “Três Ps” (people, planetand, profit). De acordo com a concepção desse autor, existe

uma correlação dependente entre as esferas econômica, social e ambiental (Lima, Filgueiras e
Silva, 2015), que para Oliveira et al. (2012) ganhou destaque nas organizações por balizar a
discussão sobre o tema, tornando o assunto atrativo para as organizações que ainda não tinha
se sensibilizado.
O Triple Bottom Line analisa a sustentabilidade organizacional perpassando por três
dimensões que é a ambiental, social e econômica. Então, “a sustentabilidade empresarial é
geralmente definida como sendo uma abordagem empresarial que resulta em criação de valor
aos acionistas no longo prazo, através do aproveitamento das oportunidades e do
gerenciamento de risco de três dimensões da sustentabilidade: Econômica, Social e
Ambiental” (CALLADO 2010 apud LO 2009). Para Callado (2010), a sustentabilidade
contempla três abordagens fundamentais: econômica, social e ambiental sendo essas
abordagens inter-relacionadas e complementares entre si. Sendo assim importante a análise
dos três pilares para identificar-se como uma organização sustentável.
2 Sustentabilidade no agronegócio
Entende-se como agronegócio a partir de uma definição básica de dois autores, John Davis e
Ray Goldeberg, professores da Universidade Harvad, nos Estado Unidos América em 1957,
os dois entendiam o termo agribusiness como, “o conjunto de todas as operações e transações
envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas
unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos
agropecuários 'in natura’ ou industrializados’’ (ARAÚJO 2010 apud RUFINO, 1999).
No Brasil, o agronegócio obteve dados crescentes, “o setor agropecuário chegou em 2014
como um segmento muito grande. A cadeia produtiva deve representar, aproximadamente
25% do PIB. O ano de 2013 foi exemplar: enquanto a indústria cresceu 1,3%, e o setor de
serviços, 2%, a agropecuária expandiu-se 7%” (BUAINAIN et al. 2014). Segundo a Fao
(2015), o Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de
açúcar, suco de laranja e café. Sendo ainda, um grande produtor de milho, arroz e carne
bovina cuja maior parte é consumida pelo mercado interno. A Fao (2015) ainda enfatiza que o
setor agrícola brasileiro empregou cerca de 13% em 2012, o que representa quase três vezes a
mais do gera o setor no PIB.
Mas o Brasil ainda não está livre dos desafios, os quais Buainain et al. (2014) apontam os
principais que são a infraestrutura pequena do país para o crescimento dos mercados, o pacote
tecnológico que contem desafios no campo da pesquisa e produção, a gestão enfraquecida das
instituições de fomento a agricultura e pecuária, as questões regulatórias, trabalhistas e
climáticas são desafiantes.
Diante desse cenário faz-se necessário a utilização da sustentabilidade como estratégia de
competitividade, percebendo-se assim segundo Callado (2015) que a mensuração de
desempenho no agronegócio assume uma relevante participação nas prioridades inerentes ao
planejamento agroindustrial em suas diversas dimensões.
Filho e Paladini (2010) afirmam que o discurso da sustentabilidade merece uma análise
especial, tendo em vista a grande abrangência deste setor, atingindo desde a produção e
distribuição dos insumos e serviços básicos que atendem ao setor da agricultura, como
aqueles que se instalam à sua jusante, chegando a atingir as prateleiras dos supermercados, à

sua montante. E eles continuam afirmando que “o agronegócio, dentro deste contexto, passa a
exercer uma importante influência no desenvolvimento global, visto sua importância
estratégica como alternativa de viabilização do setor produtivo rural, que é um dos setores
mais degradantes do meio natural’’ (FILHO, PALADINI, 2010).
Nesse contexto, essa pesquisa tem o objetivo de realizar uma análise bibliométrica abordando
o tema Sustentabilidade no Agronegócio, foram utilizados os anais dos eventos Simpósio de
Engenharia da Produção (SIMPEP) e Simpósio de Administração da Produção, Logística e
Operações Internacionais (SIMPOI) como instrumento de coleta de dados entre o período de
2005 a 2015.
3 Material e métodos
O presente estudo utilizou-se da análise bibliométrica para o desenvolvimento deste trabalho,
sendo uma pesquisa exploratória - descritiva e como método de coleta de dados a pesquisa
bibliográfica sobre a produção científica referente ao tema sustentabilidade no agronegócio
nos anais dos eventos do SIMPEP E SIMPOI entre os anos de 2005 a 2015.
Para compreender melhor o que é análise bibliométrica, Sengupta (1992, p. 77) explica que o
termo está ligado a “organização, classificação e avaliação quantitativa sobre padrões de
publicação, provindas de cálculos matemáticos e estatísticos”, por outro lado, e TagueSutcliffe (1992, p. 1), define o termo como “o estudo dos aspectos quantitativos da produção,
disseminação e uso da informação registrada. Desenvolve padrões e modelos matemáticos
para medir esses processos, usando seus resultados para elaborar previsões e apoiar tomadas
de decisão”. A coleta de dados foi realizada no mês de janeiro a março de 2016, a seleção dos
artigos foi através dos sites do SIMPEP, utilizando o link anais, onde estão disponibilizados
os artigos de 2005 a 2015, e do SIMPOI, no link arquivos, onde estão disponibilizados os
anais dos anos de 2005 a 2015, no filtro de buscas dos artigos utilizou-se a string “sustent”
para listar todos os artigos que contivessem essa string nos títulos e palavras-chave. Foram
selecionados 31 artigos nos dois eventos, sendo, 24 do SIMPEP 7 do SIMPOI.
A presente pesquisa analisou alguns itens dos artigos no intuito de saber qual o perfil das
publicações nos Anais do SIMPEP E SIMPOI relacionado ao tema sustentabilidade no
agronegócio. Os tópicos definidos para a verificação foram: - Evolução das publicações; Número de autores por artigo; - Sexo do autor principal e dos Coautores; - Formação
acadêmica; - Titulação do autor principal; - Natureza da instituição; - Publicação por
instituição; - Localização geográfica da instituição; - Classificação da pesquisa; - Abordagem
adotada pelo pesquisador; - Método de coleta de dados; e - Classificação da bibliografia.
O objetivo principal desta pesquisa é saber o perfil dos artigos publicados nos anais do
SIMPEP e SIMPOI entre o período de 2005 a 2015, e dos seus respectivos autores. Para obter
os resultados, os dados foram tratados em software Microsoft Excel.
4 Análise e resultados da pesquisa
4.1 Evolução das Publicações
Na Tabela 1, buscou-se verificar a evolução das publicações sobre o tema sustentabilidade no
agronegócio, ao longo do período de 10 anos, Na Tabela 1, buscou-se verificar a evolução das

publicações sobre o tema sustentabilidade no agronegócio, ao longo do período de 10 anos,
observa-se que os anos de 2005, 2006, 2009, 2011 e 2013 corresponde igualmente a 12,90%,
em seguida com 3 publicações cada aparece os anos de 2008 e 2010, correspondendo
igualmente 9,68%, com 2 publicações surge o ano de 2014, representando 6,45%, e por
último os anos 2007 e 2012 com apenas 1 publicação, representando igualmente 3,23% do
total de 31 artigos analisados.
Ano de Publicações

Nº de Artigos

%

2005

4

12,90

2006

4

12,90

2007

1

3,23

2008

3

9,68

2009

4

12,90

2010

3

9,68

2011

4

12,90

2012

1

3,23

2013

4

12,90

2014

2

6,45

2015

1

3,23

31

100,00

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 1- Evolução das publicações

4.2 Número de Autores por artigo
Na tabela 2, que trata do número de autores por artigo, percebe-se que a maioria dos artigos
contém 3 autores, representando 29,03% (9) do total (100%), seguido de 2 autores em 25,81
% (8) dos artigos, 5 autores que engloba 22,58% (7), 4 com 16,13% (5) e 1 autor com 6,45%
(2).

Quantidade de Autores
1

Nº de Artigos
2

%
6,45

2

8

25,81

3

9

29,03

4

5

16,13

5

7

22,58

31

100,0

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 2– Número de autores por artigo

Dessa forma, a tabela 2 demonstra que o maior número de publicações conta com a
participação de coautores.
4.3 Gênero do autor principal
A produção científica referente ao assunto de sustentabilidade no agronegócio nos eventos do
SIMPEP e SIMPOI, indica, conforme tabela 3 que a maioria dos autores principais é do

gênero masculino, representando 64,52% do total, e em relação ao gênero feminino representa
35,48%, gerando uma diferença entre os gêneros de 29,04%.
Sexo
Masculino

Nº de Autores
20

%
64,52

Feminino

11

35,48

31

100,00

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 3– Gênero do autor principal

4.4 Gênero dos coautores
Na análise acerca do total de participação referente ao gênero dos autores que abrange só os
coautores, a tabela 4 demonstra que a maioria dos coautores é do sexo masculino, com
55,71%, e do sexo feminino 44,29%, produzindo uma variação entre os percentuais de
11,42%.
Sexo
Masculino

Nº de Autores
39

%
55,71

Feminino

31

44,29

70

100,0

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 4– Gênero dos autores

4.5 Formação Acadêmica
Tratando de um evento interdisciplinar, o SIMPEP e SIMPOI recebem trabalhos científicos
de diversas áreas do conhecimento ligados ao agronegócio e campos afins. Essa análise
aponta a formação acadêmica dos autores principais dos artigos que estão publicados nos
anais dos respectivos eventos sobre o assunto sustentabilidade no agronegócio que está
demonstrado na tabela 5.
A maioria dos autores principais tem a formação em administração, representando por
58,06% das publicações, seguido de ciências contábeis com 9,68%. Como comentado, por
serem eventos multidisciplinares, a categoria outros ocupou 32,26% das publicações.

Formação Acadêmica
Administração

Nº de Autores
18

%
58,06

Ciências Contábeis
Outros (Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental,
Engenharia da Produção, Geografia, Estatística, Gestão Ambiental,
História, Matemática, Química e Turismo)

3

9,68

10

32,26

31

100,0

Total
Fonte: Elaborado pelos autores
Tabela 5 – Área de formação acadêmica

A explicação pela concentração de trabalhos científicos que abordam sustentabilidade entre os
formados em administração trata-se de um assunto bastante discutido no ambiente acadêmico
durante a formação em determinadas disciplinas no eixo da matriz curricular, sendo de suma
importância o administrador ter uma visão sustentável dos processos no agronegócio, a qual
“[...] a preocupação com os processos produtivos para a busca de custos mais reduzidos ou de
maior produtividade, será preciso, ainda, manter a sustentabilidade socioeconômica e
ambiental dos processos produtivos’’(FILHO, PALADINI, 2010). Cabe ressaltar que isso não
é um fator limitante ou exclusivo para as outras ciências desenvolver sobre o assunto, visto
que é uma abordagem interdisciplinar.
4.6 Nível de escolaridade do autor principal
Ao analisar a tabela 6, referente ao nível de escolaridade do autor principal, demonstram que a
maioria das publicações são doutores (as) com 38,71 % do total, logo após com a mesmo
número de participação vem os mestres (as) 38,71%, quem aparece com expressividade nas
produções é o graduado (as) 16,13%, enquanto os outros (Especialização e MBA)
corresponde a 6,45% do total.

Titulação
Doutor (a)

Nº de Artigos
12

%
38,71

Mestre (a)

12

38,71

Graduada

5

16,13

Outros (Especialização, MBA)

2

6,45

31

100,0

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 6 – Nível de escolaridade do autor principal

4.7 Natureza da instituição
A tabela 7 tem a finalidade de demonstrar quais são as instituições que os autores principais
dos artigos estavam vinculados na época da publicação. De acordo com a pesquisa, as
instituições públicas representam 74,19%, com 23 trabalhos publicados, e as privadas 25,00%
do universo de 100%, com 8 trabalhos publicados. Porém esse indicador em percentual
elevado das instituições públicas pode estar ligado aos órgãos de fomento de pesquisa como
CNPQ, CAPES e entre outros nos âmbitos estaduais e municipais que incentivam a produção
científica.
Instituição
Pública

Nº de Artigos
23

%
74,19

Privada

8

25,81

Total
Fonte: Elaborada pelos autores

31

100,0

Tabela 7 – Natureza da Instituição

4.8 Publicação por Instituição
Com o intuito de averiguar quais foram às instituições dos autores principais, a listagem
encontra-se na tabela 8. No percentual global que compreende 100%, a instituição UFRGS

possui o maior número de publicações, correspondendo a 12,90%, em seguida observa-se o
destaque da UFPB, representando 9,68% das publicações. Observou-se que as instituições
UFSC, UFPE, UNITAU e USP representam cada uma delas 6,45%, as outras instituições com
1 publicação cada, juntas correspondem a 51,61% do total publicado.
Pode-se verificar que todas as instituições citadas anteriormente são públicas, enfatizando o
pensamento que pode haver maior concentração de mestres e doutores em instituições
públicas e também devido aos incentivos dos órgãos de fomento. Vale ressaltar que muitas
instituições fazem pesquisas mesmo sem financiamento, pois a maioria das instituições
públicas de ensino superior tem a obrigação conforme o estatuto e projeto pedagógico
desenvolver de acordo com o artigo 207 da constituição de 2007 “as universidades [...]
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (MOITA,
2009).

Instituição
UFRGS

Nº de Artigos
4

%
12,90

UFPB

3

9,68

UFSC

2

6,45

UFPE

2

6,45

UNITAU

2

6,45

USP
Outros (BNB/UFCG, CESCAGE, CVRD, FIC, FMS,
FTM, IFAM, IFES, UDESC, UFLA, UFSCAR, UFSM,
UNEMAT, UNIC, UNIJUI, UNIP)

2

6,45

1 (cada instituição)
Totalizando 16 artigos

3,22% cada
Totalizando 51,61 %

40

100,00

TOTAL
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 8 – Publicação por Instituição

4.9 Localização Geográfica
O objetivo da elaboração da tabela 9 foi verificar quais foram às regiões que produziram as
pesquisas publicadas nos Anais do SIMPEP e SIMPOI entre os períodos de 2005 a 2015. A
tabela 9 se refere a localização geográfica ndo Brasil, e indica que a região Sul foi a que mais
publicou com 32,26% (10 artigos), sudeste e nordeste igualmente corresponde a 29,03% (9
artigos por cada região), centro-oeste 6,45% (2 artigos) e a região norte 3,23% (1 artigo) cada
uma.
Região
Sul

Nº de Artigos
10

%
32,26

Sudeste

9

29,03

Centro-Oeste

2

6,45

Nordeste

9

29,03

Norte

1

3,23

Total
Fonte: Elaborada pelos autores

31

100,00

Tabela 9 – Localização Geográfica

4.10 Classificação da Pesquisa
Para identificar cada classificação da pesquisa conforme tabela 10 existiram algumas
dificuldades em torno da busca, entre eles a falta de clareza e objetividade do autor, a
ausência do item metodologia no texto e apresentava mais de um método. Levando em
consideração os pontos anteriores consultando os conceitos metodológicos a maioria das
publicações utilizaram a pesquisa exploratória, representando 32,26% do total da amostra, a
pesquisa estudo de caso com 22,58%, a pesquisa exploratória/estudo de caso corresponde a
16,13%, em seguida tem-se exploratória/descritiva com 12,90%, a pesquisa descritiva surge
em 9,68% dos artigos, e por fim as pesquisas estudo de caso/descritiva e explicativa que
igualmente representam 3,23% cada.

Classificação da Pesquisa

Nº de artigos

%

Pesquisa Descritiva

3

9,68

Pesquisa Exploratória/Estudo de caso

5

16,13

Estudo de caso/Descritiva

1

3,23

Pesquisa Exploratória

10

32,26

Pesquisa Estudo de Caso

7

22,58

Exploratória/Descritiva

4

12,90

Pesquisa Explicativa

1

3,23

31

100,00

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 10 – Classificação da pesquisa

4.11 Abordagem adotada pelo pesquisador
As mesmas dificuldades encontradas e descritas sobre a elaboração da tabela 10 se repercutem
para a tabela 11. Conforme ilustrado, a abordagem mais utilizada pelos pesquisadores foi a
pesquisa qualitativa, com 87,10% do total e, consequentemente, a pesquisa quantitativa e
qualitativa/quantitativa obtiveram igualmente 6,45%.
Abordagem adotada

Nº de artigos

%

Pesquisa qualitativa

27

87,10

Pesquisa quantitativa

2

6,45

Pesquisa qualitativa/quantitativa

2

6,45

31

100,00

Total
Fonte: Elaborada pelos autores
Tabela 11 – Abordagem adotada pelo pesquisador

4.12 Método de coleta de dados
No método de coleta de dados observou-se que a abordagem bibliográfica e documental
correspondendo 48,39%, em seguida a pesquisa e campo aparece com representação de
19,35% ,as abordagens entrevistas e questionário corresponde igualmente 12,90% cada, em
seguida vem as pesquisas Entrevista / documental / observação e Entrevista / documental /

questionário igualmente correspondendo a 3,23%, esse resultado prova que existe uma
diversidade nos tipos de coleta de dados tornando positivo por enriquecer com diferentes
métodos, fomentando discussão do tema sustentabilidade no agronegócio.
Método de coleta de dados

Nº de artigos

%

Bibliográfica e Documental

15

48,39

Entrevista

4

12,90

Questionário

4

12,90

Pesq. Campo

6

19,35

Entrev/Doc/Observação

1

3,23

Entrev/Doc/Questionário

1

3,23

Total
Fonte: Elaborada pelos autores

100,00

31

Tabela 12 – Método de coleta de dados

4.13 Classificação das referências bibliográficas
A análise desta variável é relevante, com o objetivo de demonstrar com clareza a
quantificação das referências bibliográficas na tabela 13, sendo utilizados os 31 artigos
selecionados nesta pesquisa. Na tabela 13 da classificação por referências bibliográficas, os
livros representam a maior quantidade utilizada no desenvolvimento dos artigos com 36,88%,
os periódicos 28,72%, websites 11,37%, documentos institucionais (governamentais) 9,18%,
anais e eventos 4,52%, teses e dissertações 3,50%, jornais e magazines aparece com a mesma
porcentagem de outros (anuários, textos avulsos, monografias, dentre outros) 2,92%. É
interessante salientar que 30,47% são conteúdos internacionais do total de 100%, enfatizando
existe uma integração e troca de conhecimento.
Total por
Tipo
206

30,03

Internacionais

47

6,85

Nacionais

69

10,06

Internacionais

128

18,66

Nacionais

18

2,62

Teses e Dissertações

Internacionais

6

0,87

Websites

Nacionais
Internacionais
Nacionais

68
10
30

9,91
1,46
4,37

Internacionais

1

0,15

Nacionais

12

1,75

Internacionais

8

1,17

Documentos
Institucionais Nacionais
(Governamentais)
Internacionais

60

8,75

3

0,44

Nacionais
Outros (anuários, textos avulsos,
monografias, dentre outros)
Internacionais

14

2,04

6

0,87

Referências Bibliográficas
Nacionais
Livros
Periódicos

Anais de Eventos

Jornais e Magazines

%

Total
Geral

%

253

36,88

197

28,72

24

3,50

78

11,37

31

4,52

20

2,92

63

9,18

20

2,92

Total
Fonte: Elaborada pelos autores

686

100,00

686

100,000

Tabela 13 – Classificação por referências bibliográficas

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa conclui que dos 31 artigos, a maioria dos artigos tem a finalidade de
analisar alguma área do desenvolvimento sustentável diretamente ou indiretamente. No
estudo, percebe-se que os artigos relacionam sustentabilidade com vários assuntos como,
agricultura familiar, indústria ligada à agricultura e a agropecuária, cooperativas de produção
agrícola, competitividade empresarial, processo de produção, utilização de modelos teóricos,
exportação, setor agrícola, sistemas agroflorestais, Arranjos Produtivos Locais (APL), gestão
da cadeia produtiva, desenvolvimento socioeconômico e ambiental, turismo e a
sustentabilidade como um fator estratégico competitivo.
Analisando o universo da amostra selecionada de acordo com os métodos utilizados nesta
pesquisa, percebe-se que a maioria dos artigos foram elaborados por 3 autores, representando
29,03% (9 artigos) do total, que 64,52% dos autores principais são do sexo masculino. E os
coautores o gênero feminino representam uma fatia maior mesmo que abaixo da
representação masculina 44,29% do total.
Em relação à formação dos autores principais, o resultado apresenta uma concentração em
Administração (58,06%) sendo 32,26% de outras formações. Ao verificar o nível de
escolaridade dos autores principais identificou-se que 38,71% são doutores, 38,71% mestrado
e graduados 16,13%. Salienta-se que o critério adotado para classificação visou respeitar o
período (ano) em que os artigos foram publicados, preservando o nível de escolaridade real
naquele momento em que foi publicado o trabalho científico.
O resultado sobre a natureza da instituição em que o autor principal está vinculado, indica que
74,19% dos artigos são de instituições públicas e 25,81% de instituições privadas. A pesquisa
também identificou quais foram às instituições vinculadas aos autores principais, entre elas a
UFRGS, UFPB, UFPE, UFSC, UNITAU, USP juntas chegando a um montante de 48,78% do
universo amostral, o restante do saldo é constituído por outras instituições.
Na localização geográfica dos autores principais, percebe-se a concentração das pesquisas
publicadas nos eventos do SIMPEP E SIMPOI foram da região sul com 32,26% seguida pelo
nordeste e sudeste ambas com 29,03%.
A classificação da pesquisa mais utilizada foi a exploratória com 32,26% de todo universo
amostral. As abordagens mais adotadas pelos pesquisadores foram a pesquisa qualitativa com
87,10% e a qualitativa/quantitativa com 6,45%. No método de coleta de dados, a pesquisa
bibliográfica e/ou documental é a maioria com 48,39% e em seguida pesquisa de campo com
19,35%.
Na classificação por referências bibliográficas, os livros representam a maior quantidade
utilizada no desenvolvimento dos artigos com 36,88%, e os periódicos 28,78%, percebe-se
também a utilização de trabalhos internacionais para desenvolvimento dos artigos científicos,
representando 25,47%, esse resultado é bem expressivo indicando a internacionalização do
conhecimento realizando a extração, seleção e mineração dos conceitos mais utilizados no
mundo.

Para os trabalhos futuros indica-se a revisão sistemática sobre sustentabilidade e sua relação
com o agronegócio em periódicos, com intuito de analisar variáveis que não foram abordadas
nessa pesquisa.
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