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RESUMO 
 
 

O Programa do Milho Híbrido criado pelo governo do Estado do Ceará é executado pela 
Secretaria de Desenvolvimento Rural desde o ano de 1999 até o presente momento, tem 
revelado um crescimento médio de 60% ao ano em sementes distribuídas. O objetivo geral 
deste estudo é analisar o programa de milho híbrido junto aos agricultores familiares 
considerando-se o nível tecnológico, a geração de emprego e renda no Estado do Ceará. A 
pesquisa foi realizada nos municípios com maiores produções de milho híbrido na região do 
Estado do Ceará (Iguatú, Milagres e Capistrano). Os dados utilizados foram obtidos junto aos 
produtores de milho, através de entrevistas diretas. Foram calculados os índices tecnológicos 
de cada tecnologia e conjunto de tecnologias utilizado pelos produtores de milho híbrido e 
variedade. Para comparar os níveis tecnológicos adotados pelos produtores de milho foram 
definidos três padrões tecnológicos: padrão I: se 0,80 < índice tecnológico ≤ 1,00; padrão II; 
se 0,50 < índice tecnológico ≤ 0,80 e padrão III; se 0,0 < índice tecnológico ≤ 0,50. Foram 
calculados os indicadores de rentabilidade como margem bruta, lucro operacional e índices de 
lucratividade. Para verificar a influência das variáveis explicativas sobre nível tecnológico foi 
utilizado o modelo Probit. Os resultados da pesquisa permitem concluir que a maioria dos 
produtores de milho híbrido e variedade da amostra total têm idade maior que 50 anos, são 
analfabetos ou possuem ensino fundamental incompleto, e está associado às cooperativas ou 
sindicatos ou associações. Para a amostra total as tecnologias de controle de mato, semente, e 
desbaste apresentaram maior contribuição no índice tecnológico geral da produção de milho 
híbrido e milho variedade, enquanto a tecnologia de pós-colheita teve menor participação 
neste índice. Considerando a tecnologia de preparo de solo, a maioria dos produtores de milho 
híbrido e produtores de milho variedade está no padrão III de tecnologia. No caso de 
tecnologia de semente, a grande maioria dos produtores de milho híbrido e milho variedade 
está nos padrões I e III da tecnologia, respectivamente. Não há diferença no nível tecnológico 
médio dos produtores nos municípios de Iguatú e Milagres, Capistrano e Milagres, Capistrano 
e Iguatú. A renda média, por hectare, com milho híbrido em todos os municípios é superior a 
do milho variedade, o que reflete as maiores produtividades deste tipo de milho. O incremento 
na renda, em razão da substituição da área do milho variedade por milho híbrido é elevado. 
Um aumento na escolaridade do produtor acarreta um aumento na sua probabilidade de ter um 
nível tecnológico mais elevado. Os indicadores de rentabilidade mostram que as culturas de 
milho híbrido e milho variedade são rentáveis. Entretanto, o plantio de milho híbrido tem 
maior índice de lucratividade em relação ao cultivo de milho variedade. 

 
Palavras-chave: milho, tecnologia, emprego e rentabilidade. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente um dos problemas fundamentais da economia dos países em 

desenvolvimento é a transformação da sua agricultura tradicional, pouco produtiva, em setor 

da economia rentável e competitivo. A transformação desse tipo de agricultura em uma 

atividade altamente produtiva, isto é, numa agricultura moderna, irá depender da alocação 

sistemática de investimentos em fatores produtivos e avanços tecnológicos.  

 A Região Nordeste brasileira apresenta características favoráveis à agricultura, porém, 

estas características, por si só, não são suficientes para assegurar a sustentabilidade e a 

competitividade da atividade agrícola. São necessários investimentos nesse setor e políticas 

que propiciem a adoção de tecnologias modernas e capacitem o produtor para torná-lo 

competitivo no mercado. 

No Estado do Ceará, apesar da grande diversidade de produtos cultivados, o baixo 

nível técnico explica em boa parte o atraso, a grande vulnerabilidade e a baixa produtividade 

da economia agrícola. Os pequenos produtores, responsáveis por grande parcela da produção, 

se dedicam tradicionalmente à agricultura de subsistência ficando, portanto, mais predispostos 

e bastante influenciados pelos efeitos dos fatores citados. Ademais, defrontam-se com outros 

problemas que influenciam seus resultados tais como: a escassez de recursos financeiros 

próprios ou financiados, e o processo de comercialização caracterizado em geral por sua baixa 

escala de produção e pouco ou nenhum poder de barganha. 

Apesar de serem bastante antigos, estes problemas ainda perduram. Mesmo assim, a 

agricultura tem dado, historicamente, uma inquestionável contribuição ao processo de 

desenvolvimento do Estado, participando na geração de emprego, renda e divisas.  

Nos últimos tempos, os Governos Federal e Estadual, com o intuito de promover o 

desenvolvimento sustentável da agricultura, têm incentivado através de planos, programas e 

projetos, o seu crescimento e modernização, tendo como foco principal de suas ações a 

agricultura familiar. Espera-se que estes incentivos possam estimular os produtores a investir 

em tecnologias, a produzir com qualidade e com produtividade, e a custos compatíveis com os 

demais concorrentes. É importante que a produção agropecuária possa vir a atender tanto ao 

mercado interno quanto ao externo, já que o desenvolvimento sustentável abrange os aspectos 

econômico, político, social e ambiental estando ligado não só à geração de renda e emprego, 

mas também às condições nutricionais de sua população. 

Dentre os produtos de grande relevância para o Ceará encontra-se o milho, pois além 

de estar incorporado à dieta básica das famílias dos produtores é bastante utilizado pela 
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população urbana (alimento rico em energia e de preço relativamente baixo). Também é um 

componente fundamental na ração de animais de grande significado na geração de renda, 

emprego e alimentos (como é o caso dos frangos e dos porcos). Contudo, grande parte do 

milho consumido no Ceará é importado, ficando o Estado na dependência de outros estados, 

regiões, ou mesmo de outros países, para atender à demanda insatisfeita por este produto. 

 Considerando as vantagens que o Estado apresenta em relação à terra e  ao clima, é 

mais que oportuno a utilização de tecnologias modernas que elevem a produtividade de tal 

forma, que venha a suprir as necessidades de consumo humano e animal. Assim, dentre os 

objetivos do II Plano Indicativo de Desenvolvimento Rural do Ceará, 1999-2002, adotado 

pela Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, encontra-se a Modernização da Agricultura 

Tradicional, cuja programação prioritária inclui o aumento da produtividade da agricultura de 

sequeiro, na qual assenta-se a agricultura familiar. Dentre as atividades selecionadas está a 

produção de milho, através da introdução de novas variedades superiores e cultivares híbridos 

já testados no Estado e de alta produtividade (CEARÁ, 1999). 

Devido à importância do uso de sementes melhoradas no aumento da produtividade 

das culturas, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas objetivando a obtenção de variedades 

que possuam alto potencial genético de produção aliado à rusticidade. No caso do milho os 

pesquisadores desenvolveram o híbrido. As características do milho híbrido o tornam ideal 

para as condições edafoclimáticas do Nordeste brasileiro, pois além de produtivo é bastante 

resistente.   

O pequeno produtor rural do Estado do Ceará é descapitalizado e, em grande parte, 

sem terra própria para as suas atividades agrícolas, dependente de programas do Governo. 

Entre estes, destacam-se o Programa Hora de Plantar destinado à distribuição de sementes 

fiscalizadas de diversas culturas e o Programa do Milho Híbrido. Assim, a existência desses 

programas se justifica pela oportunidade de possibilitar que os produtores nele envolvidos 

adquiram consciência da importância do uso da semente de milho de boa qualidade para 

plantio. 

 Os Programas do Milho Híbrido e Hora de Plantar, criados pelo governo do Estado do 

Ceará e executados pela Secretaria de Desenvolvimento Rural desde o ano de 1999 até o 

presente momento, têm revelado um crescimento médio de 60% ao ano em sementes 

distribuídas. Isso ocorre devido à concentração do programa em regiões selecionadas, 

considerando-se a umidade do solo e a pluviosidade, levando-se em conta o zoneamento 

agrícola, aliado ao seu potencial de produtividade. Segundo estudos realizados pela 

CPAC/EMBRAPA, os híbridos alcançam até 5.500 kg/ha e superam em média de 23 a 27% a 
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produtividade do milho variedade. Estes resultados apresentam um grande alcance social, 

elevando o nível de renda dos produtores rurais e possibilitando alternativas para a agricultura 

de sequeiro, justificando assim o inconteste sucesso dos Programas (EMATERCE, 2003a). 

A distribuição das sementes de milho híbrido obedece a um esquema onde apenas os 

produtores com área mínima de 2,0 ha e máxima de até 5,0 ha, são favorecidos com 50% do 

custo total de sementes e com pagamento após a comercialização, enquanto os produtores 

com áreas superiores a 5,0 ha pagam o valor total, após a comercialização da produção 

(EMATERCE, 2003b). 

No ano de 2003 foram distribuídas 1.050 toneladas de milho híbrido para os pequenos 

produtores rurais. No entanto, esta cultura se apresenta com aproximadamente 89,5 mil 

hectares plantados em todo o Estado, ou seja, 12,6% da área cultivada com milho. A sua 

produção foi de 208,2 mil toneladas de milho ou 27,6% da produção prevista deste produto, 

com uma produtividade média de 2.325 kg/ha1. 

Apesar desse resultado expressivo até o momento não existem estudos para analisar o 

Programa de Milho Híbrido sobre o nível tecnológico, a competitividade, bem como os 

efeitos sobre a geração de emprego e renda no setor rural cearense, motivo este que 

incentivou a realização deste trabalho.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é analisar o programa de milho híbrido junto aos 

agricultores familiares considerando-se o nível tecnológico, a geração de emprego e renda no 

Estado do Ceará.  

Especificamente, pretende-se: 

 

a) Estudar as características sócio-econômicas dos agricultores familiares de milho 

nos municípios de Iguatú, Milagre e Capistrano de Abreu; 

b) Determinar o nível tecnológico dos agricultores familiares que produzem milho 

híbrido e milho variedade; 

                                                 
1 O ganho percentual na produção física supera em 119% à participação na área cultivada, sugere um possível 
avanço no nível tecnológico, o que reflete no aumento de competitividade desse produto. 
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c) Determinar a participação de cada tecnologia na composição do nível tecnológico 

dos agricultores familiares que produzem milho híbrido e milho variedade 

estimados no item anterior; 

d) Identificar os fatores associados à utilização de tecnologias modernas; 

e) Verificar a competitividade dos produtores do milho híbrido e do milho variedade. 

f) Mensurar o impacto da utilização do milho híbrido sobre a geração de renda e 

emprego nos referidos municípios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Aspectos Conceituais de Tecnologia 

 

 Conforme Cardoso (2003), o processo de inovação tecnológicas é estimulado pela 

necessidade de incrementar a produtividade dos fatores de produção. Nesse sentido, favorece 

o aparecimento de empresas e/ou setores líderes e a eliminação daqueles tradicionais. Mesmo 

aqueles modelos que atribuem à agricultura capacidade para gerar excedentes, inclusive mão-

de-obra, isso só é possível com o aumento da produtividade dos fatores, resultante dos 

investimentos em tecnologia. 

Atualmente o tema tecnologia continua sendo abordado nos trabalhos teóricos da 

ciência econômica. No setor agrícola, estuda-se o nível de tecnologia a fim de conhecer o grau 

de modernização, já que a tecnologia é indicada como um fator responsável para obtenção de 

maior eficiência produtiva o que é considerado indispensável para o desenvolvimento da 

agricultura e conseqüentemente da economia (Oliveira, 2003). Ainda segundo o autor, 

tecnologia é essencialmente conhecimento, ou mais especificamente, conhecimento útil, no 

sentido de ser aplicado (ou aplicável) às atividades humanas – especialmente, ainda que não 

exclusivamente, àquelas ligadas aos processos de produção, distribuição e utilização de bens e 

serviços – e de contribuir para elevação quantitativa e/ou qualitativa dos resultados de tais 

atividades e processos. 

Segundo Baiardi, (2002) tecnologia é o estudo das técnicas inclusive de sua evolução. 

É a busca do conhecimento de como produzir e desenvolver instrumentos de trabalho, 

equipamentos e processos destinados a elevar a produção por esforço físico (humano) ou 

unidade de trabalho despendido e resolver problemas, buscando melhorar a qualidade de vida 

do homem. Já Bardy (2000), define tecnologia como uma sucessão de técnicas organizadas 

com uma certa lógica, configurando um processo de produção de um produto. Segundo o 

autor, os projetos de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) são responsáveis diretos pelo 

desenvolvimento tecnológico.   

    

 2.2 Inovações Tecnológicas e seus Fatores Condicionantes  

 

 A tecnologia vem desempenhando importante papel dentro da linha de pensamento 

econômico ao longo do tempo. As teorias que procuram explicar sua importância para o 

crescimento econômico não são recentes e desde a época dos economistas clássicos, a teoria 
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econômica já refletia tal fato, revelando que as inovações tecnológicas constituem-se em um 

condicionante fundamental do desenvolvimento econômico.  

Smith (1983) em seu livro “A Riqueza das Nações”, enfatizou que as mudanças 

tecnológicas associadas ao processo de divisão do trabalho seriam fatores determinantes do 

aumento da produtividade, sobretudo na manufatura. Ainda que no setor agrícola também 

fosse possível esse aprimoramento, na visão de Smith ele seria de menor intensidade que nas 

manufaturas. Já outro economista clássico, David Ricardo, mostrou-se em princípio um tanto 

pessimista quanto às possibilidades de crescimento da economia, por não acreditar que os 

progressos tecnológicos pudessem trazer impactos significativos e sustentáveis na 

produtividade agrícola, embora mais tarde tenha observado que uma das possibilidades da 

economia evitar a estagnação fosse o progresso tecnológico, que poderia aumentar tanto a 

produtividade do trabalho quanto da terra (SILVA, 1995). 

 Marx citado por Souza (2000) considera que a adoção das inovações tecnológicas é 

motivada pela competição entre os capitalistas e é responsável pela dinâmica do processo de 

acumulação, sendo a manufatura e a indústria as maiores beneficiárias, pois apresentariam 

maior dinamismo do que a agricultura nesse progresso tecnológico, no sentido de alterar 

substancialmente seu processo produtivo  

 Na Teoria do Desenvolvimento Econômico, Shumpeter defende a tecnologia como 

elemento essencial da dinâmica capitalista, e analisa o processo de transformação que essa 

economia sofre quando se introduz uma inovação tecnológica radical em seu processo de 

produção (Silva, op.cit). O autor declara que a tecnologia é a responsável por mudanças no 

comportamento dos agentes econômicos, na realocação de recursos, na destruição dos 

métodos tradicionais de produção e pela melhoria qualitativa na estrutura econômica. Ainda 

de acordo com a teoria shumpeteriana, Oliveira junior (2003), analisa que “um novo surto de 

crescimento ocorreria apenas  quando outra inovação tecnológica fosse introduzida na 

economia (op. cit. p.13).  

 Dentre os neoclássicos, Hicks (1936), durante a década de 1930, introduziu o conceito 

de inovação induzida, endogenizando a mudança tecnológica ao sistema econômico. As 

inovações tecnológicas são assim, induzidas pela escassez dos fatores de produção. 

Entretanto, é Solow, na década de 1950, que trata com maior profundidade a mudança 

tecnológica. Para o autor, progresso técnico é qualquer mudança na função de produção. 

Essa concepção fundamentou-se a partir de uma estimação desta função para os Estados 

Unidos, quando então, identificou um resíduo como responsável pelo progresso técnico. 
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Fei, Jorgenson e Ranis nos anos 1960, através do modelo de economia dual, afirmaram 

que a modernização da agricultura através da adoção de inovações tecnológicas é condição 

necessária para o desenvolvimento da economia. No modelo de economia dual a indústria é 

o setor adiantado, e a agricultura o tradicional que necessita de inovação a fim de eliminar a 

dualidade (SILVA, op cit). 

Na década de 1970, Binswager conceitua mudança tecnológica como o resultado da 

aplicação de novos conhecimentos científicos às técnicas de produção. A forma utilizada 

pelo autor para mensurar a mudança técnica foi através da redução dos custos causada pelas 

inovações. Para demonstrar isto utilizou a isoquanta e seus deslocamentos (SILVA, op cit.). 

O processo de modernização da agricultura vem incorporando inovações tecnológicas 

cada vez mais sofisticados. Moderna tecnologia para colheita de lavouras, novas máquinas e 

novos produtos agrícolas, resultados de pesquisas, passaram a fazer parte da agropecuária 

brasileira. 

Para Conceição & Heitor (2002) as inovações, e em particular as inovações tecnológicas 

têm sido os principais motores da melhoria sem precedentes dos padrões de vida dos países 

desenvolvidos desde a revolução industrial.    

  Dentre os trabalhos que versam sobre o assunto, alguns buscam captar os impactos 

que a tecnologia ou as inovações tecnológicas exercem sobre a economia. Estas pesquisas 

geralmente objetivam conhecer o papel da tecnologia sobre a geração de riqueza, ou ainda, 

os efeitos distributivos dos seus benefícios entre os agentes econômicos. Entretanto, alguns 

estudos buscam mensurar o nível de tecnologia adotado pelos setores econômicos.  

 Visando orientar programas de transferência de tecnologias para agricultores, Santos 

(1997), buscou identificar os fatores que influenciam na adoção de práticas agropecuárias 

no Estado de Minas Gerais. Para isso, foi utilizado um modelo que explica a adoção de 

tecnologia por meio de cadeias causais. O modelo pressupõe que a adoção é influenciada 

diretamente por algumas variáveis consideradas de primeiro nível sendo estas, por sua vez, 

influenciadas por outras em segundo nível e assim formam-se cadeias até um quarto nível 

de influência. O nível tecnológico adotado foi especificado por um índice indicado pelo 

número de práticas adotadas pelo agricultor. Foram atribuídos os escores 1(um) quando o 

agricultor utilizava certa prática e 0 (zero) quando isso não acontecia. O índice tecnológico 

foi obtido pelo somatório das práticas utilizadas. A partir disto, o autor procurou identificar 

os fatores culturais, sociais e econômicos que explicassem a adoção das práticas agrícolas e 

que outros fatores poderiam explicar os primeiros, e assim sucessivamente, até um quarto 

nível de fatores explicativos. 



 21

 No trabalho de Monteiro et al (1980) os autores mostraram que a adoção e a difusão de 

técnicas modernas são orientadas não somente pelas características do produtor, mas 

também pelo tipo de produto que este cultiva. O nível tecnológico foi mensurado pelo 

somatório dos valores dos insumos e equipamentos utilizados no processo produtivo, sendo 

este classificado em alto, médio-superior, médio-inferior e baixo. Foi observada a 

correlação entre nível tecnológico e diversificação agrícola, linha de exploração, posse da 

terra, tamanho da unidade produtiva e nível de vida dos produtores.  

De acordo com Burke & Molina Filho (1982), é no nível de percepção do agricultor 

que devem ser buscadas, na sua maior parte, as explicações causais para os comportamentos 

manifestos, de adoção e não-adoção de inovações tecnológicas. Para esses autores “a 

percepção das características das inovações e dos vários fatores situacionais, sociais, 

pessoais etc., que envolvem a adoção de uma inovação ou conjunto de inovações, é, em 

última análise, a determinante imediata do comportamento final manifesto do agricultor”. 

Para Carbajal (1991), o processo de adoção pode estar condicionado aos aspectos 

comportamentais, de comunicação e psico-sociológicos dos adotantes; aos aspectos 

econômicos, estruturais, políticos, organizacionais e outros que condicionem a adoção de 

tecnologias; e ainda, às qualidades intrínsecas das tecnologias, que a partir de seus efeitos, 

podem influenciar na decisão de adotá-las. 

O referido autor com o objetivo de analisar os fatores determinantes da adoção de 

tecnologias na cajucultura, utilizou o modelo teórico de adoção de inovações de Burke e 

Molina. Neste modelo pressupõe-se a existência de dois tipos de variáveis no processo de 

adoção: variáveis internas e variáveis externas, e que o comportamento do indivíduo resulta 

da interação dos conjuntos destas variáveis. Assim, a adoção ou rejeição de tecnologias 

podem ser consideradas como um comportamento manifesto final derivado da interação 

entre as características próprias do produtor e as características do meio ambiente onde atua. 

Foram determinados dois índices, o índice do nível tecnológico e o índice do grau de 

adoção. No primeiro foi considerado se o produtor conhecia ou não as tecnologias 

recomendadas e a importância relativa de cada tecnologia para a produção do caju. No 

segundo índice do nível de adoção foram consideradas as utilizações corretas ou incorretas 

das tecnologias e, também, suas importâncias relativas. Estes dois índices foram 

considerados como variáveis dependentes, e suas variáveis independentes foram as 

características sócio-econômicas dos produtores, e as condições estruturais em que estes se 

encontravam inseridos. 
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Vicente (1997) definiu o processo de adoção de tecnologia de forma agregada como a 

disseminação de uma nova tecnologia por uma região, sendo medido pelo nível de uso de uma 

determinada área geográfica ou população. Os fatores condicionantes da adoção de tecnologia 

foram divididos pelo autor em estruturais, conjunturais e ambientais. Os primeiros foram 

caracterizados como fatores com maior rigidez no curto prazo, cuja dotação pode prevalecer por 

diversos períodos produtivos e com maior dificuldade para ser alterada por medidas de políticas 

governamentais. Os conjunturais caracterizaram-se por poder sofrer mais facilmente 

interferências de políticas agrícolas. Os fatores ambientais compreendem tanto os fatores 

modificáveis quanto os outros, cujas restrições podem ser apenas contornáveis com alterações na 

composição das explorações. O índice tecnológico foi mensurado atribuindo o valor 1 (um) ou 0 

(zero), para utilização ou não de tecnologias, respectivamente, somando-os posteriormente.  

Entretanto, Silva & Carvalho (2002) utilizaram o método da contagem para verificar a adoção 

de um número de tecnologias no processo produtivo. Variáveis estruturais e conjunturais 

foram utilizadas como variáveis explicativas do modelo. As primeiras foram consideradas 

como variáveis que não podem ser alteradas no curto prazo, e as conjunturais estariam 

associadas a um programa de formação de empreendedores. A variável de resposta incluiu 

mudanças de atividade, de cultura, de produtividade e de agregação de valores no processo 

produtivo. 

Para Mesquita (1998) a adoção de tecnologia é explicada por fatores subjetivos e 

objetivos. Os fatores subjetivos são o conhecimento parcial ou total da tecnologia, a 

percepção da tecnologia como uma “solução” e a avaliação por parte do produtor de que a 

tecnologia elevará seu bem-estar material. Os fatores objetivos referem-se à impossibilidade 

ou impotência devido aos limitados recursos econômicos e naturais de que dispõem. Neste 

último caso, mesmo que o agricultor conheça a tecnologia e tenha a expectativa que ela lhe 

trará bons resultados, não dispõe de condições essenciais para adotá-la. 

 No trabalho realizado por Souza (op.cit) foi analisado o nível tecnológico da 

agricultura familiar no Ceará. A pesquisa teve por objetivo, conhecer os fatores sócio-

econômicos dos agricultores familiares que explicassem a existência de diferença interna de 

adoção tecnológica, ou seja, a presença de níveis tecnológicos diferentes entre unidades de 

produção de uma mesma região, sendo ainda relacionado o nível tecnológico ao diferencial de 

produtividade das unidades de produção. O índice do nível tecnológico foi mensurado 

considerando o número de técnicas utilizadas pelo agricultor e, como no trabalho de Carbajal, 

foi analisada a importância relativa destas técnicas dentro do pacote tecnológico determinado 

como o necessário. 
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 Para verificar os determinantes da adoção da tecnologia “Plantio direto na cultura da 

soja em Goiás”. Silva & Teixeira (op cit), utilizaram as variáveis escolaridade dos produtores, 

assistência técnica, área total explorada com a cultura, produtividade da cultura, valor dos 

equipamentos empregados nos últimos quatro anos, crédito e proporção de recursos usados no 

custeio da safra, em relação ao crédito de custeio obtido.  

 Nestes trabalhos, para a determinação do nível tecnológico foi utilizado um pacote 

tecnológico recomendado, que serviu como marco comparativo em relação às técnicas 

utilizadas pelos agricultores. Desta forma, nas tecnologias não foi considerada a existência de 

diferentes técnicas e seus respectivos graus de eficiência.  

Outro ponto em comum nos trabalhos citados é a utilização de fatores sócio-

econômicos como variáveis explicativas do nível tecnológico adotado pelos produtores. Isto 

deve-se ao fato de que a adoção de tecnologias é uma variável qualitativa e é condicionada 

por características econômicas e sociais, como também subjetivas dos produtores. Estas 

características influenciam na percepção de mundo do agricultor e na forma como ele enxerga 

os problemas e encontra formas de solucioná-los, como bem enfatizaram BURKE & 

MOLINA FILHO (op cit.). 

 

2.3 Teoria da Vantagem Competitiva  

 

 A ciência econômica baseia-se na lei da escassez dos recursos econômicos 

disponíveis. Para as nações, o principal desafio, portanto, sob o aspecto econômico é o de 

otimizar a utilização de seus recursos de modo a satisfazer as diversas necessidades humanas 

por bens e serviços. 

 Na realidade, ocorre que a escassez dos recursos disponíveis acaba por gerar a 

escassez dos bens – chamados bens econômicos (Pinho & Outros, 1993). Isso leva às nações a 

se especializarem na produção de bens em que possuem vantagens comparativas 

proporcionadas por diversos fatores, desde os recursos naturais, ao capital e mão-de-obra 

qualificada. Visto que, tais fatores não se encontram distribuídos de maneira eqüitativa e 

suficiente em todas as áreas geográficas, pode-se inferir que esta seja uma das principais 

causas que levam às nações a não possuírem auto-suficiência econômica, sendo esta última a 

principal justificativa que sustenta a necessidade do intercâmbio comercial no mundo 

moderno. O comércio internacional permite ao país aumentar sua produtividade, eliminando a 

necessidade de produzir todos os bens e serviços dentro do próprio país (PORTER, 1989). 
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 Segundo Oliveira (2004), esta também seria a premissa básica da teoria desenvolvida 

pelos economistas suecos Eli Heckscher e Bertil Ohlin, mundialmente conhecida como a 

Teoria de Heckscher – Ohlin, que afirma em linhas gerais que cada país se especializa e 

exporta o bem que requer utilização mais intensiva de seu fator de produção abundante. Ainda 

segundo essa teoria, as vantagens comparativas são influenciadas pela interação existente 

entre os recursos da nação, ou a combinação perfeita desses recursos, proporcionada pelas 

tecnologias disponíveis nesse país, traduzindo-se na produção e oferta de bens competitivos 

para o mercado externo. 

 Segundo Vasconcelos (2002), o princípio das vantagens comparativas sugere que cada 

país deve especializar-se na produção daquela mercadoria em que é relativamente mais 

eficiente (ou que tenha um custo relativamente menor). Essa será, portanto, a mercadoria a ser 

exportada. Isso a princípio sugere a idéia da necessidade de abundância dos fatores de 

produção necessários para que tal fato se concretize. A combinação ótima desses recursos 

disponíveis, aliada às condições de demanda favoráveis junto ao mercado, teoricamente irão 

garantir a sustentabilidade das vantagens comparativas em um país ou região. Um país tem 

vantagens comparativas na produção de um bem se o custo de oportunidade da produção do 

bem em termos de outros bens é mais baixo que em outros países (Krugman & Obstfeld, 

2001). Portanto, as vantagens comparativas existentes em um país são fatores determinantes 

da especialização nesse país em produzir bens que lhe possam lhe garantir um maior valor 

agregado, sob a ótica do comércio internacional, sobretudo quanto aos menores custos de 

produção relativos. 

 Segundo Ahearn et al. (1990), não há uma teoria geral da competitividade porque este 

não é um termo estritamente econômico. No entanto, no conceito econômico de comércio, a 

vantagem comparativa, é um elemento-chave de competitividade. Um país tem vantagem 

comparativa na produção de uma commodity agrícola particular se tiver o maior retorno por 

unidade de recurso fixo. As implicações comparativas são que cada país deveria produzir 

aquelas commodities para as quais tem oferta relativamente abundante de fatores fixos, tais 

como terra e trabalho. O custo médio de produção da indústria que dá origem à sua curva de 

oferta, em adição aos custos de entrega do produto no mercado, serviria então como base para 

medir a vantagem comparativa. 

 Na teoria do comércio internacional, segundo Possas & Carvalho (1994), a idéia de 

competitividade internacional está intimamente interligada ao comércio de vantagens 

comparativas, sendo usados como termos equivalentes. A noção de competitividade 

internacional estaria, então, limitada a dos preços e custos, enquanto que a teoria do comércio 
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internacional às hipóteses de: a) concorrência perfeita; b) retornos marginais decrescentes; c) 

preços determinados pela oferta e demanda; d) igualdade das funções de produção para cada 

produto. Dessa forma, os custos e os preços poderiam ser tomados como indicadores da 

competitividade, já que, seriam determinados pela dotação de fatores. 

 Em uma economia globalizada, muitas das vantagens competitivas são frutos dos 

fatores locais, por isso ganham importância as concentrações geográficas de empresas (Porter, 

1999). A concorrência atualmente é muito dinâmica. Os agentes econômicos podem ter 

vantagens de custo por insumo por meio de compras ao redor do mundo, o que torna a antiga 

noção de vantagem comparativa menos relevante. Hoje, a vantagem competitiva depende do 

uso mais produtivo dos insumos, o que requer constante inovação. 

 Segundo Prahalad e Hamel apud Oliveira (2004), para construir a gestão de 

competência e o estabelecimento de estratégias como instrumento diferencial no mercado é 

preciso fundir uma ampla rede de habilidades de produção e procedimentos tecnológicos, que 

capacite os negócios a se adaptar rapidamente a novas oportunidades, gerando vantagem 

competitiva, pois o sucesso de uma empresa está fortemente condicionado à forma como se 

empenha na procura e no aperfeiçoamento da vantagem competitiva. O grande desafio é saber 

como esta ou aquela empresa pode construir tal vantagem (a longo prazo) sobre seus 

concorrentes, escolhendo, dentro do perfil concorrencial, o meio de se tornar a mais 

competitiva possível, assumindo um ascendente determinante sobre a concorrência. 

 Porter (1989) defende a tese central de que a empresa precisa, sempre, mover-se em 

direção a uma contínua especialização, disponibilizando mais sofisticação e tecnologia. As 

organizações que fazem sucesso, internacionalmente, são aquelas que conseguem melhorar 

constantemente seus produtos e processos de produção, agindo de forma rápida. O novo 

paradigma da competição baseia-se na capacidade de mudanças das empresas. 

 Em face da abertura dos mercados, a concorrência empresarial tem se tornado cada 

vez mais acirrada, adquirindo maior importância o conceito da competitividade. Além disso, a 

exigência cada vez maior, por parte dos consumidores, tem provocado intensa corrida por 

melhorias nos sistemas de produção, levando os empresários a repensá-los, incorporando 

novos e modernos esquemas de gerenciamento, com o propósito de suprir a necessidade de 

maior competitividade aos seus empreendimentos.  

 Diante da intensificação da competitividade, a definição de estratégias e seu 

conseqüente planejamento constituem-se necessidades básicas das organizações. Isto reflete o 

pensamento de Porter (op. cit), que reforça o argumento de que o desempenho, acima da 

média, em uma indústria, é alcançado e sustentado por meio de uma estratégia competitiva, 
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afirmando ainda, que o modo como uma empresa coloca em prática suas estratégias, consiste 

em vantagem competitiva. O elemento-chave para a competitividade de uma organização, 

com alta rentabilidade, é a consecução de uma vantagem competitiva, que pode estar em 

qualquer uma de suas áreas funcionais (manufatura, marketing, recursos humanos, etc.), cuja 

estratégia reside na orientação, no sentido de vincular as operações funcionais à estratégia 

empresarial, o que irá determinar a posição competitiva da empresa no mercado. Ainda 

segundo o autor, a corrida pela competitividade é inerente àquelas empresas que estão 

inseridas em ambientes competitivos, ou seja, onde existam concorrentes com que devam se 

preocupar. Isto desperta a necessidade de que, cada uma das empresas, dentro de um setor 

industrial, esteja atenta ao ambiente, estudando a ação concorrencial, buscando a distinção em 

seu favor. Para tanto, deve perseguir uma vantagem competitiva significativa, de difícil 

imitação, que viabilize o alcance dos objetivos competitivos da organização. 

 Desta forma a vantagem competitiva origina-se, fundamentalmente, do valor que uma 

empresa consegue criar para seus clientes e que ultrapassa o custo de fabricação dispendido 

pela empresa, ou seja, o conjunto de atrativos oferecidos por ela ao cliente, incluindo 

benefícios que podem estar ou não relacionados ao preço dos produtos. Uma empresa obtém 

vantagem competitiva quando realiza atividades de relevância estratégica de uma forma mais 

barata do que a eleita por seus concorrentes; a vantagem competitiva não pode ser 

compreendida observando a firma como um todo. Cada atividade pode contribuir para a 

posição dos custos relativos de uma empresa, além de criar uma base para a diferenciação. 

Para isso, todos os empregados, independente de sua distância do processo de formulação da 

estratégia, devem reconhecer sua função de ajuda à empresa, para que ela alcance e sustente 

uma vantagem competitiva, executando essas atividades estrategicamente, de forma mais 

barata, ou melhor, do que a concorrência haja viabilizado (PORTER, 1989). 

 Para que a empresa determine sua posição no mercado com desempenho acima da 

média, é necessário que obtenha vantagem competitiva através do baixo custo e da 

diferenciação. A diferenciação origina-se em qualquer parte da cadeia de valores, não 

necessariamente ligada às práticas de marketing. De acordo com Porter (op.cit), uma empresa 

diferencia-se das demais, quando oferece alguma coisa singular e valiosa para os 

compradores, além de simplesmente oferecer preço baixo. A diferenciação resultará num 

desempenho superior, se o valor percebido pelo comprador ultrapassar o custo da 

diferenciação. O custo em se diferenciar irá depender da posição da empresa em relação aos 

condutores de custos, que podem influenciar seu desempenho. 
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 A presença de concorrentes certos pode produzir uma variedade de benefícios 

estratégicos: ampliar a vantagem competitiva, melhorar a atual estrutura industrial, ajudar no 

desenvolvimento do mercado e deter a entrada de novos competidores. A competição pelo 

futuro é competição pela criação e domínio das oportunidades, tendo em vista a ocupação de 

um novo espaço competitivo. Segundo Farina (1999), a capacidade de ação estratégica e os 

investimentos em inovações de processo e de produto, marketing e recursos humanos 

determina a competitividade futura, uma vez que estão associados à preservação e melhoria 

das vantagens competitivas dinâmicas. No caso especifico das cadeias produtivas de 

alimentos, mesmo para o segmento rural, a capacidade de ação estratégia como base da 

competitividade é valida desde que haja possibilidade de criação de novos mercados e a 

segmentação dos já existentes. 

  

2.4  Indicadores de Competitividade 

 

Os indicadores de eficiência relacionados a preços e/ou custos de produção e a 

eficiência na utilização dos recursos são amplamente utilizados no Brasil e na literatura 

internacional, principalmente nos estudos de competitividade. Estes indicadores aparecem às 

vezes de forma complementar aos indicadores de desempenho, ou seja, como fatores 

determinantes do desempenho comercial, principalmente da performance das exportações. 

(OLIVEIRA, 2003). 

 A evolução setorial da produtividade também tem merecido atenção de vários autores. 

Além de ser utilizada de forma complementar a outros indicadores, como no caso da evolução 

do custo da mão-de-obra, a produtividade setorial tem sido utilizada para monitorar o grau de 

heterogeneidade da estrutura produtiva e a capacidade de resposta dos setores frente às 

diversas conjunturas econômicas dos últimos anos (FREITAS, 2003) 

 Segundo Kume (1988), no nível das empresas, os indicadores de eficiência mais 

utilizados são os de produtividade física ou monetária, tanto parcial quanto multifatorial, e 

aqueles relacionados aos custos de produção e à lucratividade. Segundo o autor, os principais 

indicadores de eficiência relacionados a preços e/ou custos de produção e à eficiência na 

utilização dos recursos são os seguintes: a) relação câmbio/salário; b) taxa de câmbio real e 

efetiva e variabilidade da taxa; c) custo unitário relativo da mão-de-obra e custo absoluto de 

mão-de-obra; d) participação dos salários no valor da produção; e) relação preço de 

exportação do País e dos demais países concorrentes; f) relação preço doméstico e preço de 

exportação e/ou de importação; g) produtividade da mão-de-obra; h) produtividade 
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multifatorial; i) indicadores de qualidade dos produtos (participação dos produtos defeituosos 

no total, número de reclamações, número de devoluções, ocorrências no tempo certo etc.). 

 Para Araújo e Campos (1994), existem duas formas de abordagem para se fazer uma 

análise de competitividade: a primeira é a abordagem ex-post, que avalia a atual posição de 

competitividade de determinado setor produtivo de um país a partir de sua posição nos 

mercados interno e externo; a segunda é a análise ex-ante, que se refere à capacidade 

competitiva, no longo prazo. 

 Existem também indicadores de custo de mão-de-obra. Estes podem ser utilizados para 

diferentes interpretações, conforme a acepção do conceito de competitividade. Segundo 

Haguennauer (op.cit), um indicador de custo de mão-de-obra é a elevação mais que 

proporcional dos salários (mais encargos sociais) em relação à produtividade, ao câmbio, aos 

preços industriais no atacado ou em relação ao custo de mão-de-obra dos países concorrentes 

no mercado internacional, que, neste caso, representaria perda de competitividade. A questão 

de quem deve financiar os encargos sociais, se os próprios trabalhadores, se os empresários ou 

se a sociedade como um todo, tem relação direta sobre a competitividade. 

 Andrade e Reis (1994), Villwock e Gioacomini (1994) e Neves et al (1992), utilizaram 

em seus estudos para fazer comparações entre empresas alguns indicadores de 

competitividade, destacando-se custo de produção, preço e lucratividade os quais foram 

utilizados neste estudo. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1  Área Geográfica de Estudo e Fonte de Dados 

 

A área geográfica de estudo compreende os municípios com maiores produções de 

milho híbrido na região do Estado do Ceará (Iguatú, Milagres e Capistrano).  

Os dados utilizados são de origem primária, obtidos junto aos produtores de milho, 

através de entrevistas diretas. Foram entrevistados em cada município 20 (vinte) produtores 

sendo 10 (dez) que produzem milho híbrido e outros 10 (dez) que cultivam milho variedade. 

Foram consultadas, também, publicações do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), IPLANCE (Instituto de Planejamento do Estado do Ceará) e órgãos como 

EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica do Estado do Ceará), SEAGRI (Secretaria de 

Agricultura e Pecuária), entre outros. 

 

3.2 Métodos de Análise 

 

3.2.1 Análise Tabular Descritiva 

 

 Nesta análise, pretende-se descrever a caracterização dos produtores de milho híbrido 

e milho variedade, no que se refere às principais características pessoais e socioeconômicas 

dos produtores.    

 Essas características foram estudadas através das seguintes variáveis: idade do 

produtor, origem do produtor, local de residência, grau de instrução, acesso aos meios de 

comunicação, participação social e assistência técnica.    

 

3.2.2  Análise da Tecnologia  

 

 A tecnologia recomendada para produção de milho no Estado do Ceará foi 

caracterizada a partir das informações  obtidas  na publicação da  Embrapa (2004) e Braskalb 

(1987) Sendo consideradas na identificação do nível tecnológico dos produtores as seguintes 

tecnologias: 
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1. Tecnologia de preparo de solo  

2. Tecnologia de semente  

3. Tecnologia de plantio 

4. Tecnologia de desbaste 

5. Tecnologia de tratos culturais      

6. Tecnologia de fitossanidade 

7. Tecnologia de pós-colheita 

 

A operacionalização das variáveis utilizadas para cada uma das tecnologias são 

apresentadas no apêndice A. 

 

3.2.3 Índices Tecnológicos 

 

Para a determinação do padrão tecnológico foram determinados, com base na 

metodologia utilizada por Miranda (2001), índices tecnológicos dos produtores de milho 

híbrido e milho variedade nos municípios selecionados, considerando as seguintes 

tecnologias: tecnologia de preparação do solo; tecnologia de sementes; tecnologia de plantio; 

tecnologia de controle fitossanitário e tecnologia de tratos culturais. 

Os dados obtidos na pesquisa de campo compreendem informações sobre a utilização 

de elementos ou variáveis de cada uma das tecnologias em cada estabelecimento produtivo 

com cultivo de milho. 

No tratamento dos dados foram considerados um vetor Inj dos valores de adoção dos 

elementos ou variáveis da tecnologia n  para o estabelecimento j. Assim, para cada tecnologia 

específica tem-se: 

i a 
.  
.  
.  
3a 
2a 
 1a 

jIn =  

onde ai representa o valor da adoção do elemento xi da tecnologia n no ano em estudo. 

Para cada uma das tecnologias consideradas foi definido um índice tecnológico do 

estabelecimento dado por: 
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Assim, 0 ≤ INj ≤ 1 

onde: 
n

i

w
a  representa o peso de cada elemento xi na constituição do índice tecnológico 

específico n. 

Sendo: 

Para a tecnologia de preparo de solo: n1 = i [1,5], ............................................ W1 = 4 

Para a tecnologia de semente            : n2 = i [6,7],............................................W2 = 3 

Para a tecnologia de plantio              : n3 = i [8,9,10],........................................W3= 3  

Para a tecnologia de desbaste           : n4 = i [11], ..............................................W4 =1  

Para a tecnologia de tratos culturais : n5 = i [12], ..............................................W5 =1       

Para a tecnologia de fitossanidade   : n6 = i [13],...............................................W6 =2   

Para a tecnologia de pós-colheita    : n7 = i [14], ...............................................W7 =1  

Os índices tecnológicos específicos para o conjunto dos estabelecimentos de 

produtores de milho híbrido foram determinados usando a seguinte expressão: 

∑∑
=

=
S

1j i n

i
mh w

a
S
1IN          J = 1, 2,..., S (número de produtores de milho híbrido). 

O índice tecnológico geral dos estabelecimentos com milho híbrido foi obtido da 

seguinte forma: 

 

∑
=

=
V

n
mhmh IN

V
IT

1

1   ; N= 1,2,...V (número de tecnologias utilizadas no processo                   

produtivo de milho híbrido.) 

O índice tecnológico geral dos estabelecimentos com milho variedade foi obtido 

usando o mesmo procedimento. 

Para proceder à comparação dos níveis tecnológicos adotados pelos produtores de 

milho foram definidos três padrões tecnológicos (I, II e III) formados por intervalos dos 

índices tecnológicos associados a cada padrão definido. Os padrões que correspondem aos 

maiores valores assumidos pelos índices são considerados melhores, ou expressam maiores 

níveis tecnológicos. 
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Assim, considerando θ = valor obtido do índice tecnológico, classificou-se os 

produtores nos seguintes  padrões: 

Padrão I:  se 0,80 < θ  ≤ 1,00 

Padrão II:  se 0,50 < θ ≤ 0,80 

Padrão III:  se 0,0 < θ ≤ 0,50 

 

3.2.4 Análise da Rentabilidade Financeira e da Competitividade do Milho Híbrido e 

Milho Variedade 

 

A análise foi feita a partir da determinação dos custos e receitas da produção de milho 

híbrido e milho variedade. A determinação dos custos e dos indicadores de rentabilidade 

utilizados nesta pesquisa têm por base os conceitos utilizados por MARTIN et al. (1998).  

 

3.2.4.1 Caracterização dos Custos de Produção 

 

 O custo total de produção segundo Martin et al. (op. cit.), foi formado pelo custo 

operacional total, que inclui o custo operacional efetivo e outros custos fixos (depreciação, 

manutenção, encargos financeiros e outras despesas operacionais), e remuneração ao capital e 

remuneração à terra. Nesse estudo foram utilizados referidos parâmetros os quais serão 

explicitados a seguir. 

 

I) Custo Operacional Efetivo (COE) 

 

 Segundo Matsunaga et al. (1976) citado por Martin et al. (op. cit.) os custo 

operacionais foram calculados como sendo as despesas efetivamente desembolsadas pelo 

agricultor mais a depreciação de máquinas e benfeitorias específicas da atividade, 

incorporando-se outros componentes de custos, visando a obter o custo total de produção. 

Este custo refere-se ao dispêndio efetivo (desembolso) por unidade de produção. Desta 

forma, ele é constituído pelo somatório das seguintes despesas: 

 

 CBACOE ++=  

 

onde: 
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A =  despesas com operações: são os custos com as operações agrícolas, ou seja, a quantidade 

dos fatores de produção utilizados por unidade de produção multiplicada por seus 

respectivos preços. 

B = despesas com operações realizadas por empreita, efetuadas por  unidade de produto. 

C =  despesas com material consumido: quantidade de cada material consumido por unidade 

de produção e multiplicada pelo preço de aquisição. 

 

 II)  Custo Operacional Total (COT) 

 

  O  COT representa o custo que o produtor incorre no curto prazo para produzir e para 

repor a sua maquinaria e continuar produzindo. Deste modo foi calculado da seguinte forma: 

 

 ECOECOT +=  

 

onde: 

COE = custo operacional efetivo (R$); 

E = outros custos operacionais.  

 

Os outros custos operacionais têm a finalidade de alocar, na atividade produtiva em 

análise, parte das despesas gerais da empresa agrícola, a fim de se avaliar com maior precisão 

os custos e retornos dessa atividade. No cálculo desses custos, foram considerados os 

seguintes itens: 

(i) Depreciação 

 

 Corresponde ao custo necessário para repor os bens de capital quando tornados inúteis 

pelo desgaste físico (depreciação física) ou quando perdem valor com o decorrer dos anos em 

razão de inovações técnicas (depreciação econômica ou obsolescência). Foi calculada através 

do método linear, que consiste em dividir o custo inicial do bem, pelo número de anos de sua 

duração provável (HOFFMANN, 1981). 

  

 (ii) Manutenção 

 

  Foi considerado um percentual de 1% sobre o valor do capital empatado na atividade, 

conforme CARVALHO (2000). 
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  (iii) Encargos financeiros 

 

  Estimados em 6% sobre o custo operacional efetivo médio, no ciclo de produção. (taxa 

de juros reais considerada com base na remuneração anual da caderneta de poupança). 

   

  (iv) Outras despesas operacionais 

 

  Estimadas em um percentual de 5% sobre o valor do custo operacional efetivo, de 

modo a cobrir outras taxas e/ou dispêndios pagos pela atividade e que eventualmente não 

venham a ser computados no estudo (MARTIN et al, 1998). 

 

 III) Custo Total de Produção (CTP) 

 

  O cálculo deste custo foi realizado mediante o somatório do custo operacional total 

(COT) e de outros custos fixos (Ocf). Do ponto de vista conceitual, o CTP constitui o custo 

total da atividade que, adicionado à remuneração da capacidade empresarial, permitirá avaliar 

qual a taxa de rentabilidade da atividade em análise. Matematicamente, tem-se: 

 

OcfCOTCTP +=  

 

onde: 

CTP = custo total de produção (R$); 

COT = custo operacional total (R$); 

Ocf = Outros custos fixos (R$). 

 

No cálculo dos outros custos fixos (Ocf), foram considerados os seguintes itens: 

  

 - Remuneração ao Capital (RC) 

 

 Foi obtida através da taxa de juros de 6% sobre o valor médio do capital empatado2 

  

                                                 
2 Considerou-se a remuneração anual da caderneta de poupança. 



 35

 - Remuneração da Terra (RT) 

 

De forma similar, a remuneração da terra foi calculada através da aplicação de uma 

alíquota de 6% sobre o valor médio, vigente no mercado, de um hectare de terra nos 

municípios em estudo. 

 

3.2.4.2 Caracterização das Receitas 

  

 A Receita Bruta representa o valor monetário obtido com a venda da produção. Foi 

calculada de acordo com a produção de milho híbrido e milho variedade e com o preço de 

venda do produto: 

 

PvQRB ×=  

 

onde: 

RB = Receita bruta (R$); 

Q = Produção de milho híbrido e milho variedade (saca); 

Pv = Preço de venda de milho híbrido e milho variedade (R$/saca). 

 

3.2.4.3 Indicadores de Rentabilidade 

 

 A) Margem Bruta em Relação ao Custo Operacional Efetivo 

 

Foi calculada a relação da Margem Bruta sobre o custo operacional efetivo (COE) 

para expressar o percentual de recursos que sobra após o produtor pagar o custo operacional 

efetivo, considerando o preço unitário de venda do produto e sua produção. Ou seja: 

 

 Margem Bruta (COE) = ((RB – COE) / COE) x 100 
 

B) Margem Bruta em Relação ao Custo Operacional Total 
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Calculada como a anterior, mas, neste caso, em relação ao custo operacional total 

(COT), ou seja, mostra o que sobra após o produtor pagar o custo operacional total. Temos: 

 

 Margem Bruta (COT) = ((RB – COT) / COT) x 100 
 

Assim, essa margem indica, após o produtor haver pago todos os custos operacionais, 

a disponibilidade de recursos que cobrirá a remuneração ao capital, à remuneração a terra e a 

remuneração à capacidade empresarial do proprietário. 

 

C) Margem Bruta em Relação ao Custo Total de Produção 

 

O cálculo dessa margem é idêntico às anteriores, considerando o custo total de 

produção (CTP). Logo: 

 

Margem Bruta (CTP) = ((RB – CTP) / CTP) x 100 
 

Neste caso, indica qual a margem disponível para remunerar a capacidade empresarial 

do proprietário, após o pagamento de todos os custos de produção. 

 

D) Ponto de Nivelamento (PN) 

 

 Nesta pesquisa serão considerados também indicadores de custo em termos de 

unidades de produto, como o ponto de nivelamento em relação ao custo operacional efetivo 

(COE), em relação ao custo operacional total (COT) e em relação ao custo total de produção 

(CTP): 

 

Ponto de Nivelamento (COE) = COE/Pu 

Ponto de Nivelamento (COT) = COT/Pu 

Ponto de Nivelamento (CTP) = CTP/Pu 

 

onde: 

Pu = preço unitário de venda do produto (R$/saca). 
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Estes indicadores mostram, para um determinado nível de custo de produção, qual 

deve ser a produção mínima para cobrir esse custo, dado o preço de venda unitário do 

produto. Permitem também calcular quanto está custando a produção em unidades de produto, 

e se, comparado à produção, quantas unidades de produto estão sobrando para remunerar os 

demais custos de produção. 

 

E) Lucro Operacional (LO) 

 

Esta medida é obtida através da diferença entre a receita bruta e o custo operacional 

total (COT). Esse indicador é estimado em valores monetários e em quantidade de produto de 

determinada atividade: 

 

COTRBLO −=  

 

onde: 

LO  = lucro operacional (R$) e (saca); 

RB  = receita bruta (R$) e (saca); 

COT = custo operacional total (R$) e (saca). 

 

O indicador de resultados lucro operacional (LO) mede a lucratividade da atividade no 

curto prazo, mostrando suas condições econômicas e operacionais. 

 

F) Índice de Lucratividade (IL) 

 

Foi obtido mediante a relação entre o lucro operacional e a receita bruta, em 

percentagem. Esse indicador mostra a taxa disponível de receita da atividade, após o 

pagamento de todos os custos operacionais. Ou seja: 

 

100)RB/LO(IL ×=  

 

onde: 

IL = índice de lucratividade (%); 

LO = lucro operacional (R$); 

RB = receita bruta (R$). 
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3.2.4.4  Indicadores de Competitividade 

 

Os indicadores de competitividade utilizados nesta pesquisa foram os seguintes:  

 custo unitário de produção,  

 lucro operacional; 

 índice de lucratividade. 

 

3.2.5 Relação entre Competitividade e o Nível Tecnológico 

 

Para relacionar os indicadores de competitividade com os índices tecnológicos, foi 

utilizado o modelo de regressão simples. Espera-se uma relação positiva entre o nível 

tecnológico e a competitividade, como a seguir: 

 

Competitividadei  = α + βnível tecnológicoi + ε1 

 

3.2.5 Efeito sobre a Renda Agrícola                      

 

O cálculo da variação na renda resultante da introdução do milho híbrido, foi realizado 

com base em Sampaio (1983), considerando a substituição da área cultivada com milho 

variedade  pela área cultivada com milho híbrido, como  a seguir: 

 

vj
1j

vjvjmjmj
1j

mj zaPzaPR ∑∑
==

−=∆   

onde: 

amj = avj 

Pmj é o preço do milho híbrido recebido pelo produtor j; 

Pvj é o preço do milho variedade recebido pelo produtor j; 

amj é a área colhida  com milho híbrido na propriedade j; 

avj é a área colhida com milho variedade na propriedade j; 

zmj é a produtividade do milho híbrido na propriedade j; 

zvj é a produtividade do milho variedade na propriedade j. 

 



 39

3.2.6  Efeito sobre o Emprego Agrícola 

 

O total de emprego agrícola com a cultura de milho híbrido no Estado ou Município 

foi determinado através do trabalho requerido na área cultivada com milho híbrido, conforme 

descrito a seguir: 

 

mj
j

mjatE ∑=  

sendo: 

E: emprego total 

tmj: quantidade de mão-de-obra empregada por hectare pela cultura de milho híbrido na   

propriedade j 

amj: área cultivada com cultura de milho híbrido na propriedade j. 

 

As mudanças no emprego agrícola decorrem das mudanças provocadas pela 

substituição da área cultivada com milho variedade por área cultivada com milho híbrido (ai) 

e nos requisitos de trabalho por unidade de área (ti). 

O cálculo das mudanças no trabalho total foi realizado tomando-se a diferença entre a 

mão-de-obra total empregada na área cultivada com milho híbrido e a mão-de-obra 

empregada na área cultivada com milho variedade: 

 

vj
j

vj
j

mjmj atatT ∑∑ −=∆  

sendo que: 

amj = avj 

∆T : mudança no emprego agrícola após a  substituição da área cultivada com milho 

variedade por área cultivada com milho híbrido; 

tmj  e amj valores descritos anteriormente; 

tvj: quantidade de mão-de-obra empregada por hectare pela cultura de milho variedade na 

propriedade j; 

avj: área cultivada com o milho  variedade na propriedade j que foi substituída por milho 

híbrido. 
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3.2.7 Nível Tecnológico e Características Socioeconômicas dos Produtores  

 

 A tomada de decisão sobre a adoção de certa tecnologia conduz a uma das respostas: 

adotá-la ou não adotá-la. Dessa forma, essa variável é dicotômica ou binária, de natureza 

qualitativa e, como enfatizado, é dependente de outras variáveis. Segundo Lima (1996), para 

fenômenos dessa natureza, a resposta binária (Yi) é função de um índice latente (Ii) que varia 

de um mínimo a um máximo, passando por um nível-limite (I*) que determina uma mudança 

de qualidade na resposta de um individuo, ou seja: 

 

Y = 1, quando Ii   > I* 

  Y = 0, quando Ii , ≤ I* 

 

onde i representa a i-ésima observação. 

 

Nesse estudo, a variável Y assume o valor um quando a decisão for adotar  a 

tecnologia  e zero para caso contrário. 

A resposta binária (Yi) é pois uma função da variável latente, conforme a equação a 

seguir: 

Yi  = f(Ii)                                                                                                                (1) 

 

A variável latente, por sua vez é função dos k atributos do individuo (X1,X2,...Xk), 

podendo a função (1) ser expressa como a seguir: 

 

 Yi = F(Xi`β)                                                                                                                (2) 

 

onde β é o vetor de parâmetros a serem estimados e Xi é a matriz das variáveis 

socioeconômicas dos produtores. 

 

De acordo com Burton et alii (1998) e Gujarati (2000), a probabilidade de ocorrer ou 

não um evento é dada por: 

 

P(Y = 1) = P(I>I*) = Pi = F(Xi` β)                                                                            (3) 

 

P(Y = 0) = P(I≤I*) =1-Pi = 1- F(Xi` β)                                                                (4) 
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onde Pi é a probabilidade da i-ésima observação. 

 

As formas funcionais utilizadas para esse tipo de modelo probabilístico são: Modelo 

de Probabilidade Linear (MPL), Logit e Probit. O primeiro é estimado pelo método usual de 

regressão linear através dos Mínimos Quadrados Ordinários. O MPL traz alguns problemas3  

de violação dos pressupostos, tais como: não-normalidade das perturbações estocásticas, 

variância heteroscedástica das perturbações, estima probabilidade fora do intervalo 0 (zero) e 

1(um) e tem valor questionável de R2 como medida de ajuste. 

Como o principal problema do MPL reside na estimação de probabilidades não 

situadas no intervalo de 0  (zero) a 1 (um), deve-se utilizar uma função F que atenda a essa 

condição. Os modelos Logit e Probit são baseados em funções distribuição logística 

cumulativa e distributiva normal cumulativa, respectivamente, que estimam probabilidades 

dentro do intervalo esperado. As formas funcionais desses modelos são dadas a seguir: 

 

βββ Xiii e
XLXFLogit

+
==

1
1)()`,(:          (5) 

dteXXFobit
t

X

ii

i

2`
2

´

2
1)()`,(:Pr

−

∞−
∫==
β

π
βφβ     (6) 

 

onde e é a base do logaritimo natural e π é uma constante com valor aproximado de 3,1416. 

 

A variação da variável explicada (a probabilidade ) dada por uma variação na variável 

independente é dada pelo coeficiente estimado somente no MPL.  Nos modelos Logit e Probit 

essa variação é chamada de efeito Marginal e é dada pela inclinação da curva de distribuição 

dos referidos modelos. Assim, de acordo com Lima (1996), os efeitos marginais são 

calculados por derivadas parciais, como mostrado a seguir:  

 

Modelo Probit: 

 

                                                 
3 Para maiores detalhes ver Gujarati (2000) 
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Kii
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Modelo Logit 

 

KX

X

i
iK

i

i

e
eXL

x
ββ

β

β

.
)1(

)(
2

,
,

,

+
=

∂
∂  (8) 

 

Para verificar se a contribuição das variáveis independentes é significativa, é calculada 

a Razão de Máxima Verossimilhança ou estatística LR. Esse teste é semelhante ao teste “F” 

de Snedecor aplicado aos modelos estimados com métodos dos Mínimos Quadrados 

Ordinários, isto é, sua hipótese de nulidade é que as variáveis independentes em conjunto 

sejam iguais a zero e a hipótese alternativa é o caso contrário.  

De acordo com Greene (1997), a estatística LR é calculada como mostra a equação  

(9) e segue a distribuição qui-quadrada (χ2) com k graus de liberdade, sendo k o numero de 

variáveis independentes. 

 

)ln(ln2 LLLR R −−=   (9) 

 

onde LR e L são os valores das funções de máxima verossimilhança estimadas com restrição 

(vetor de coeficientes restrito a zero, isto é β=0) e sem restrição (vetor de coeficiente 

irrestrito, isto é β≠0), respectivamente. 

 

Como explicitado, o coeficiente de determinação R2 não é uma medida de ajuste 

confiável para modelos de resposta binária. Madalla (1992) sugere algumas formas opcionais 

para mensuração do grau de ajuste. Nesse trabalho será utilizado o coeficiente de McFadden 

R2, calculado como a seguir: 

 

RL
LMcFaddenR

log
log12 −=  (10) 
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A heterocedasticidade, comum em trabalhos que envolvem dados microeconômicos, é 

testada pela estatística do Multiplicador de Lagrange. De acordo com Santos (2000), para 

realizar o teste,utiliza-se a seguinte Expressão: 

 
2)exp()( γzeVar i =  (11) 

 

onde:  

Var(ei) é a variância do termo de perturbação estocástica:  

exp é e (base do logaritmo natural) elevado à expressão entre parênteses; 

z é um vetor de variáveis independes que representa a fonte de heterocedasticidade; 

γ  é o valor do coeficiente. 

 Para detectar a heterocedasticidade, deve-se testar a significância de γ pelo teste de 

verossimilhança. A hipótese de nulidade é que γ = 0 e, assim, a variância é homocedástica. Na 

hipótese alternativa  γ ≠ 0, logo a variância é heterocedástica. 

 

3.2.7.1 Teste de Comparação Múltipla das Médias - (Teste de Tukey) 

 

Dos vários testes múltiplos disponíveis, o teste de Tukey foi escolhido nesta pesquisa 

pela sua pouca complexidade em relação aos outros testes. 

 Quando o número de observações é o mesmo para todos grupos de médias 

selecionados, emprega-se a seguinte fórmula, sugerida por GOMES (1987). 

 

 
r

sq.=∆  

 

onde: 

q = o valor da amplitude total studentizada ao nível de α de probabilidade; 

s = a estimativa do desvio padrão residual; 

r = o numero de observações, suposto o mesmo para todos os grupos selecionados. 

 

 De acordo com Little & Hills (1978) e Gomes(op. cit.), a diferença entre duas médias 

é considerada significativamente diversa quando essa diferença exceder o valor de ∆. 

Essa significância estatística pode ser indicada por linhas ou letras. 
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 No que se refere a esse teste, ainda é valido salientar que, num grupo de médias, 

quando a maior média não diferir estatisticamente da menor, não se admite diferença 

significativa, pelo mesmo teste, entre médias intermediarias.  

 

3.2.7.2 Definição e Operacionalização das Variáveis Socioeconômicas dos Produtores  

 

As características sócio-econômicas dos produtores, que poderão influenciar as suas 

decisões de adotar tecnologias são as especificadas a seguir: 

 

 I . Escolaridade (E) 

 

A mensuração dessa variável foi dada pela pontuação a seguir: 

Analfabeto e semi-analfabeto ...............................................................................................  0 

Ensino Fundamental .............................................................................................................  1 

Ensino Médio........................................................................................................................  2 

Ensino Superior .................................................................................................................... 3  

 

II. Acesso aos Meios de Comunicação em Massa (ICM) 

 

A mensuração dessa variável foi de acordo com a freqüência e assunto a que o 

produtor tem acesso, como especificado a seguir: 

 

a) Freqüência de leitura de jornal e revista (FJR) 

Não lê....................................................................................................................................  0 

Lê raramente ......................................................................................................................... 1 

Lê algumas vezes por mês ..................................................................................................... 2 

 

b) Assunto do jornal ou revista (AJR) 

Esporte, policial, religião......................................................................................................  0 

Política, economia, trabalho .................................................................................................  1 

Agricultura............................................................................................................................  2 
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c)  Freqüência de rádio (FR) 

Não ouve ............................................................................................................................... 0 

Ouve de algumas vezes por semana .....................................................................................  1 

Ouve diariamente..................................................................................................................  2 

 

d) Assunto de rádio (AR) 

Esporte, religião, música ...................................................................................................... 0 

Programa sertanejos, educativos, notícias, jornal.................................................................. 1 

Informações agrícolas...........................................................................................................  2 

 

   e) Freqüência de Televisão (FT) 

Não assiste ............................................................................................................................ 0 

Assiste algumas vezes por semana .......................................................................................  1 

Assiste diariamente...............................................................................................................  2 

 

f) Assunto de Televisão (AT) 

Esporte, religião, música, novela..........................................................................................  0 

Programa sertanejos, educativos, notícias, jornal.................................................................  1 

Informações agrícolas...........................................................................................................  2 

 

g) Freqüência de Internet (FI) 

Não acessa ............................................................................................................................ 0 

Acessa algumas vezes por mês.............................................................................................  1 

Acessa diariamente ............................................................................................................... 2 

 

h) Assunto da Internet (AI) 

Bate-papo, e-mail, sites de entretenimento...........................................................................  0 

Assuntos gerais ...................................................................................................................... 1 

Sites sobre agricultura ..........................................................................................................  2 

 

O índice do acesso a meios de comunicação em massa foi expresso pela fórmula: 

 

ICM = (FJR * AJR) + (FR * AR) + (FT * AT) + (FI * AI) 
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III. Renda (R) 

 

Foi utilizado a renda familiar do produtor referente ao ano t-1. 

 

IV. Posse da Terra (PT) 

 
Para mensurar essa variável foram atribuídos pesos 1 (um) quando o produtor tem a 

posse da terra e 0 (zero) para o caso contrário. 

 

V. Tamanho da Propriedade (A) 

 

 O tamanho da propriedade foi especificado em hectares. 

 

VI. Participação Social (IPS) 

 

Para mensurar a participação social do produtor foi utilizada a seguinte escala: 

 

(a) Participação social em algum tipo de instituição (Ps) 

Não ....................................................................................................................................... 0 

Informal ................................................................................................................................. 1 

Formal...................................................................................................................................  2 

 

(b) Tempo de participação (Tp) 

Menos de 5 anos ................................................................................................................... 1 

De 5 a 10 anos ......................................................................................................................  2 

10 ou mais anos .................................................................................................................... 3 

 

Sendo o índice de participação social obtido pela fórmula: 

 

Ips = (Ps x Tp) 
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VII. Disponibilidade de mão-de-obra (DMO) 

 

A disponibilidade de mão-de-obra influencia de forma direta o tipo de tecnologia que 

um produtor adota. Se esse fator for escasso o produtor adotará tecnologias intensivas em 

capital. Entretanto, se dispõe de abundante mão-de-obra será decidida a utilização de 

tecnologias trabalho-intensivas, a fim de utilizar esse fator (MESQUITA, op.cit). 

A mão-de-obra utilizada pode ser contratada ou familiar. 

 

Para mensuração dessa variável foi utilizada a seguinte expressão: 

 

DMO =  ∑
=

2

1j
 (HX TMO) J= 1,2, tipo de mão-de-obra 

 

onde: 

H: homens dia utilizado; 

TMO: tipo de mão-de-obra, sendo considerado o peso 1 (um) para mão-de-obra contratada e 2 

(dois) para mão-de-obra familiar. 

 

O estabelecimento de maior peso para mão-de-obra familiar deve-se ao fato de este 

tipo de mão-de-obra oferecer maior segurança ao produtor devido à sua disponibilidade 

“incondicional” durante o ano inteiro em relação a mão-de-obra contratada. 

 

IX. Disponibilidade de Capital 

 

O capital é o conjunto de bens econômicos capaz de reproduzir bens e serviços. A 

variável capital foi mensurada em unidades de real, sendo o valor atualizado através do 

método de depreciação linear. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Características Socioeconômicas dos Produtores de Milho Híbrido e Milho 

Variedade nos Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano. 

4.1.1 Idade do produtor 

 Os dados da Tabela 1 mostram que em Iguatú a maior parcela de produtores de milho 

híbrido e milho variedade está na faixa etária de 50 até 60 anos, representando 

respectivamente 60,00% e 50,00% da amostra. Não foi encontrado nenhum produtor de milho 

híbrido com idade superior a 60 anos. 

 No município de Milagres 60,00% dos produtores de milho híbrido encontram-se na 

faixa etária até 50 anos. Já os produtores de milho variedade com idade superior a 50 anos 

representam 70,00% da amostra do município.   

 No município de Capistrano, 70,00% dos produtores de milho híbrido estão situadas 

na faixa etária de 50 a 60 anos. É importante ressaltar que nenhum produtor de milho híbrido 

e milho variedade apresenta idade superior a 60 anos. 

 Com relação à amostra total, a maioria dos produtores de milho híbrido e milho 

variedade tem idade maior de 50 anos, correspondendo respectivamente a 57,00% e 60,00%. 

O que indica que os produtores de milho possuem bastante experiência de vida.  

Os mais jovens (< 40) tendem a produzir milho híbrido em Iguatú e Milagres 30,00% 

e 40,00%, respectivamente. Em Capistrano cultivam milho variedade (50%).   

 

Tabela 1 – Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – CE em Relação à Idade, 2004.  

 

Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total   
Idade 

(Anos) Híbrido 
% 

Variedade 
% 

Híbrido
% 

Variedade
% 

Híbrido
% 

Variedade
% 

Híbrido 
% 

Variedade 
% 

< 40 30,00 10,00 40,00 0,00 20,00 50,00 30,00 20,00 

41 ┤ 50 10,00 20,00 20,00 30,00 10,00 10,00 13,00 20,00 

50  ┤ 60 60,00 50,00 10,00 30,00 70,00 40,00 47,00 40,00 

> 60 0,00 20,00 30,00 40,00 0,00 0,00 10,00 20,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1.2 Origem do produtor 

 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 2, a grande maioria dos produtores de 

milho híbrido e 100,00% do milho variedade é proveniente do setor rural da região. Nos 

municípios de Milagres e Capistrano, por exemplo, somente 10,00% dos produtores de milho 

híbrido são originários do setor urbano. Os resultados são similares aqueles obtidos por 

CARTAXO (2004) & SOUZA (2000). 

 

Tabela 2 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação a Origem do 

Produtor, 2004.  

 

Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total   
Origem  

do  
Produtor 

Híbrido 
% 

Variedade 
% 

Híbrido
% 

Variedade
% 

Híbrido
% 

Variedade 
% 

Híbrido 
% 

Variedade 
% 

Setor Rural 100,00 100,00 90,00 100,00 90,00 100,00 93,33 100,00 

Setor Urbano 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 6,67 0,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.1.3 Local de Residência 

 

 No que diz respeito ao local de residência, observou-se que no geral, elevado 

percentual dos produtores de milho híbrido e milho variedade residem na propriedade, com 

destaque para o município de Milagres com 100,00% dos produtores de milho variedade 

residentes na propriedade e com maior acompanhamento da produção. Considerando a 

amostra total 53,33% e 73,33% dos produtores de milho híbrido e milho variedade, 

respectivamente, residem na propriedade. Este resultado era esperado uma vez que o milho é 

uma cultura de subsistência, cultivado principalmente por pequenos produtores os quais se 

caracterizam por morarem na sua propriedade (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação ao Local de 

Residência , 2004.  

 

Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total   
Local  

da   Residência 
Híbrido 

% 
Variedade

% 
Híbrido 

% 
Variedade

% 
Híbrido 

% 
Variedade 

% 
Híbrido 

% 
Variedade

% 
Na propriedade 50,00 50,00 40,00 100,00 70,00 70,00 53,33 73,33 

Na vila, cidade e outro 50,00 50,00 60,00 0,00 30,00 30,00 46,67 26,67 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

 

4.1.4 Grau de Instrução 

 

Segundo Carvalho (1998) o êxito da modernização da agricultura muito depende da 

divulgação educativa e da elevação do nível cultural da população agrícola, ações essas 

capazes de aumentar a capacidade de absorção das inovações disponíveis. 

 Com relação ao grau de instrução nos três municípios, a maior proporção dos 

produtores entrevistados é analfabeta ou cursou o ensino fundamental incompleto. O 

município de Iguatú apresentou o maior percentual de analfabetos: 70,00% dos produtores de 

milho variedade. Enquanto que nos municípios de Milagres e Capistrano não foi encontrado 

nenhum dos produtores de milho variedade que tenha concluído o ensino médio. De modo 

geral, 63,33% e 83,33% dos produtores de milho híbrido e milho variedade respectivamente 

não concluíram o ensino fundamental, o que demonstra o baixo nível de instrução dos 

entrevistados (Tabela 4). Estas características de baixa escolaridade são verificadas em vários 

estudos, entre eles o de Souza (2000), Freitas (2003) e Cartaxo (2004). De acordo com a 

Confederação Nacional de Agricultura (1999), o nível de escolaridade é uma variável 

importante para se determinar a capacidade de adaptação dos produtores aos novos cenários 

do mercado, e pode determinar em se decodificar as informações pertinentes às novas 

tecnologias e práticas de cultivo.  
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Tabela 4 -  Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação ao Grau de 

Instrução, 2004.  

 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Grau de 

Instrução 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Analfabeto 50,00 70,00 20,00 50,00 20,00 60,00 30,00 60,00 

- Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

 

 

20,00 

 

 

10,00 

 

 

40,00 

 

 

40,00 

 

 

40,00 

 

 

20,00 

 

 

33,33 

 

 

23,33 

- Ensino 

Fundamental 

Completo 

 

 

10,00 

 

 

10,00 

 

 

30,00 

 

 

10,00 

 

 

30,00 

 

 

20,00 

 

 

23,33 

 

 

13,33 

- Ensino 

Médio 

 

20,00 

 

10,00 

 

10,00 

 

0,00 

 

10,00 

 

0,00 

 

13,34 

 

3,34 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

4.1.5 Acesso aos Meios de Comunicação 

 

As informações apresentadas na Tabela 5 mostram que a maioria dos produtores de 

milho híbrido e milho variedade tem acesso à rádio e/ou televisão, correspondendo 

respectivamente 100,00% e 96,66% dos produtores da amostra total. Estes resultados 

demonstram que os produtores de milho híbrido tem acesso alguns programas relacionados 

com agropecuária. 

 

Tabela 5 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação ao Acesso aos 

Meios de Comunicação, 2004.  
 

Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Acesso aos  meios de 

comunicação 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

- Nenhuma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 3,34 

- Radio ou televisão 10,00 30,00 0,00 10,00 10,00 30,00 6,67 23,33 

- Radio e televisão 90,00 70,00 100,00 90,00 90,00 60,00 93,33 73,33 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com Feet apud Carbajal (op.cit.), o papel básico da comunicação consiste 

em transmitir informações de forma que os produtores tenham melhores perspectivas sobre 

seus problemas e possuam alternativas que possam satisfazer suas necessidades. 

Assim, acredita-se que os produtores que têm maior acesso aos meios de comunicação 

recebem maior número de informações e possuem maiores perspectivas de modernização. 

Desta forma, espera-se que estes agricultores tenham nível tecnológico mais elevado que 

aqueles que não têm acesso às informações provenientes dos meios de comunicação em 

massa. 

 

4.1.6 Participação Social 

 

Considerando a amostra total os dados da Tabela 6 mostram que 60,00% dos 

produtores de milho híbrido e milho variedade nos municípios em análise fazem parte de 

cooperativas ou sindicatos ou associações. Enquanto que 40,00% dos produtores de milho não 

têm nenhuma participação social. Esses resultados estão de acordo com os conceitos 

formulados por Carbajal (op.cit.) de que o intercâmbio de idéias proporcionado pela 

participação do produtor em grupos formalmente constituídos contribui para o surgimento de 

novas necessidades, que conduzem o produtor à adoção de novas tecnologias. Mesmo que 

estes grupos não estejam embasados em propósitos agrícolas, geralmente são constituídos por 

pessoas mais esclarecidas ou competentes que de forma indireta podem induzir à 

modernização (CARBAJAL, op.cit.). 

 

Tabela 6 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação à Participação 

Social, 2004.  

 
Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total   

Participação 

Social 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

-  Nenhuma 60,00 40,00 40,00 40,00 20,00 40,00 40,00 40,00 

- Cooperativa 

ou sindicato 

ou associação 

 

 

40,00 

 

 

60,00 

 

 

60,00 

 

 

60,00 

 

 

80,00 

 

 

60,00 

 

 

60,00 

 

 

60,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 
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4.1.7 Assistência Técnica 

 

Segundo os dados da Tabela 7, de modo geral 53,33% e 23,33% dos produtores de 

milho híbrido e milho variedade, respectivamente são assistidos pela EMATERCE, enquanto 

que no município de Capistrano 70,00% dos produtores de milho híbrido obtêm este serviço. 

Os produtores de milho híbrido nos municípios que não recebem assistência técnica 

diretamente da EMATERCE são beneficiados pelo efeito multiplicador da difusão da 

tecnologia dos vizinhos. 

 

TABELA 7 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade nos 

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano – Ce em Relação a Assistência 

Técnica, 2004.  

 
 Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Recebe 

Assistência 

técnica 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Recebe 40,00 40,00 50,00 30,00 70,00 0,00 53,33 23,33 

Não recebe 60,00 60,00 50,00 70,00 30,00 100,00 46,66 76,67 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

Acredita-se que, como a semente de milho híbrido é distribuída pelo governo via 

escritório da EMATERCE, os agricultores entrevistados passaram a ter contatos com os 

técnicos do serviço de extensão a partir da distribuição das sementes. 

Sabe-se das limitações que o serviço de assistência técnica e extensão rural pública no 

Estado do Ceará têm enfrentado, inclusive com o número limitado de técnicos, o que tem 

impossibilitado a prestação deste serviço para aqueles que mais precisam, ou seja, os 

pequenos e micro produtores. Deve-se mencionar, contudo, que a maioria dos produtores 

entrevistados em Capistrano são assistidos pelo serviço público estadual. Estes produtores, em 

geral, procuram orientação no escritório situado no município, o que confirma as limitações 

referidas.  
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4.2 Nível Tecnológico 

 

4.2.1 Milho Híbrido e Milho Variedade 

 

4.2.1.1 Tecnologia de Preparo de Solo 

 

A Tabela 8 apresenta o percentual de produtores que utiliza as práticas de preparação 

dos solos por municípios e para amostra total. Nenhum dos produtores de milho híbrido e 

milho variedade faz análise do solo nos três municípios selecionados. 

           

Tabela 8 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade segundo 

a Tecnologia de Preparo do Solo nos Municípios selecionados e na Amostra Total, 

Estado do Ceará, 2004.  

 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

- Preparo do Solo         

-Faz analise de solo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-Não faz aração 10,00 10,00 30,00 40,00 10,00 60,00 16,67 36,67 

-Faz aração 50,00 90,00 30,00 60,00 40,00 30,00 40,00 60,00 

-Faz aração e 

gradagem 

 

10,00 

 

0,00 

 

10,00 

 

0,00 

 

20,00 

 

10,00 

 

13,33 

 

3,33 

-Faz aração,  

gradagem  cruzada 

 

30,00 

 

0,00 

 

30,00 

 

0,00 

 

30,00 

 

0,00 

 

30,00 

 

0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano os produtores de milho híbrido 

fazem aração simples, gradagem ou conjuntamente aração e gradagem cruzada. Já no 

município de Capistrano apenas 10,00% dos produtores de milho variedade fazem aração e 

gradagem. Considerando a amostra total 43,33% dos produtores de milho híbrido fazem as 

duas últimas práticas, o que demonstra a preocupação dos produtores com a conservação dos 

solos e conseqüentemente garantia de produtividade mais elevada. Já entre os produtores de 

milho variedade o maior percentual faz aração simples 60,00% e apenas 3,33% fazem aração 

e gradagem. 
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4.2.1.2 Tecnologia de Semente 

 

Conforme a Tabela 9 com base nas entrevistas com os produtores de milho híbrido e 

milho variedade nos municípios selecionados, considerando a amostra total, 93,33% dos 

produtores em todos os municípios utilizam a semente de milho híbrido recomendada, cuja 

fonte é o Governo Estadual. Já entre os produtores de milho variedade 76,67% usaram 

semente recomendada para o município, 43,33% usaram grão-semente, 40,00% própria 

selecionada ou adquirida no comércio e apenas 16,67% distribuída pelo governo. 

 

Tabela 9 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade segundo 

a Tecnologia Semente nos Municípios selecionados e na Amostra Total, Estado do 

Ceará, 2004.  

 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade 

% 

Híbrido 

% 

Variedade

% 

-Variedade não Recomendada  

0,00 

 

10,00 

 

10,00 

 

30,00 

 

10,00 

 

30,00 

 

6,67 

 

23,33 

-Variedade Recomendada 100,00 90,00 90,00 70,00 90,00 70,00 93,33 76,67 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

-Fonte de semente         

-Grão-semente 0,00 40,00 10,00 70,00 0,00 20,00 3,33 43,33 

-Própria selecionada ou 

adquirida no comercio 

 

0,00 

 

50,00 

 

0,00 

 

10,00 

 

10,00 

 

60,00 

 

3,33 

 

40,00 

-Distribuída pelo governo 100,00 10,00 90,00 20,00 90,00 20,00 93,34 16,67 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

Esses dados reflete um maior grau de aceitação tecnológica por parte dos produtores 

de milho híbrido, pois apenas 3,33% tentam a reutilização da semente, o que corresponde a 

uma segunda geração (F2). Dependendo do tipo de híbrido, a reutilização da semente poderá 

causar redução sensível na produtividade, perda de vigor e grande variação entre plantas 

EMBRAPA (2004). 
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4.2.1.3 Tecnologia de Plantio 

 

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 10, 96,67% dos produtores de 

milho híbrido e 100,00% dos produtores de milho variedade da amostra total fazem plantio 

manualmente. Observou-se ainda que nos municípios de Milagres e Capistrano 100,00% dos 

produtores de milho híbrido e milho variedade fazem plantio manualmente. Notou-se que no 

município de Iguatú 10,00% dos produtores de milho híbrido utiliza técnica de plantio 

mecânico. Esse fato pode ser atribuído a maior disponibilidade de máquinas para aluguel e 

preço (R$/hora) acessível aos produtores de milho no município de Iguatú.   
 

Tabela 10 -  Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade 

segundo a Tecnologia Plantio nos Municípios selecionados e na Amostra 

Total, Estado do Ceará, 2004.  
 

  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Plantio         

- Manual 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,67 100,00 

- Mecânico 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.1.4 Tecnologia de Desbaste 

 

Com relação à tecnologia de desbaste, pode-se observar, de acordo com os dados da 

pesquisa que 100,00% dos produtores de milho híbrido nos município de Milagres e 

Capistrano usam as práticas de desbaste. Estes resultados pode ser atribuídos à assistência 

técnica recebida pelos produtores de milho e seus efeitos multiplicadores nos municípios de 

Milagres e Capistrano. Considerando a amostra total 93,33% e 53,33% dos produtores de 

milho híbrido e milho variedade, respectivamente, usam as práticas de desbaste na sua cultura 

(Tabela 11). 
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Tabela 11- Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade   

segundo a Tecnologia  de Desbaste nos  Municípios selecionados e na Amostra 

Total, Estado do Ceará, 2004.  
 

  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Desbaste         

- Não faz 20,00 30,00 0,00 60,00 0,00 50,00 6,67 46,67 

- Faz  80,00 70,00 100,00 40,00 100,00 50,00 93,33 53,33 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

4.2.1.5 Tecnologia de Controle do Mato 

 

  Verificou-se que 100,00% do total dos produtores de milho híbrido nos três 

municípios realizam a prática de controle de mato. Enquanto que apenas 10,00% dos 

produtores de milho variedade não realizam está prática (Tabela 12).  

 

Tabela 12 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade  

segundo a Tecnologia de Controle de Mato nos Municípios selecionados e na 

Amostra Total, Estado do Ceará, 2004.  

 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Controle do Mato         

- Não faz 0,00 10,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,00 

- faz 100,00 90,00 100,00 80,00 100,00 100,00 100,00 90,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2.1.6 Tecnologia de Controle Fitossanitário 

 

Em Iguatú parte dos produtores de milho variedade e milho híbrido utiliza algum tipo 

de controle fitossanitário representando 70,00% dos produtores. Nos municípios de Milagres e 

Capistrano grande parte dos produtores de milho variedade não faz controle fitossanitário 

representando respectivamente 70,00% e 90,00% dos produtores (Tabela 13). De modo geral, 
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se observa que os produtores de milho híbrido estão atentos ao controle das pragas e doenças 

que são comuns à cultura. Pois a não utilização de controle fitossanitário pode contribuir para 

baixa produtividade e qualidade do produto. Dentre aqueles que não o utiliza, alguns 

justificam como não necessário ou por acarretar elevação dos custos.   
 

Tabela 13 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade segundo 

a Tecnologia de Controle Fitossanitário nos Municípios selecionados e na Amostra 

Total, Estado do Ceará, 2004.  
 

  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

TECNOLOGIA 

 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Controle 

Fitossanitario 

        

- Não faz 30,00 30,00 10,00 70,00 20,00 90,00 20,00 63,33 

- Usa inseticida ou 

defensivo 

 

20,00 

 

70,00 

 

70,00 

 

30,00 

 

40,00 

 

10,00 

 

43,33 

 

36,67 

- Usa inseticida e 

defensivo 

 

50,00 

 

0,00 

 

20,00 

 

0,00 

 

40,00 

 

0,00 

 

36,67 

 

0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

4.2.1.7 Tecnologia Pós-colheita 
 

 Conforme os dados da Tabela 14, somente 10,00% dos produtores de milho variedade 

nos municípios de Milagres e Capistrano utilizam gastoxim ou pastilha. O maior percentual 

de produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade não utiliza gastoxim ou pastilhas 

representando, respectivamente, 63,33% e 93,33% dos produtores. Este fato pode ter 

acontecido porque grande parte dos produtores vende sua colheita logo, a fim de cumprir com 

seu compromisso assumido. 
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Tabela 14 - Freqüência Relativa dos Produtores de Milho Híbrido e Milho Variedade segundo 

a Tecnologia Pós-Colheita nos Municípios selecionados e na Amostra Total, 

Estado do Ceará, 2004.  

 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Tecnologia 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido

% 

Variedade

% 

Híbrido 

% 

Variedade 

% 

- Pós-colheita         

- Não utiliza 

gastoxim ou 

pastilhas 

 

 

60,00 

 

 

100,00 

 

 

50,00 

 

 

90,00 

 

 

80,00 

 

 

90,00 

 

 

63,33 

 

 

93,33 

- Usa gastoxim ou 

pastilhas 

 

40,00 

 

0,00 

 

50,00 

 

10,00 

 

20,00 

 

10,00 

 

36,67 

 

6,67 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da  pesquisa 

 

4.3 Índices Tecnológicos da Cultura de Milho Híbrido 

 

 Nesta parte da pesquisa são analisados os resultados dos dados obtidos nas entrevistas 

com os produtores de milho híbrido nos municípios selecionados referentes aos índices 

tecnológicos e padrões adotados por eles. As Tabelas 15 e 16 sintetizam estes resultados. 

 

4.3.1 Tecnologia de Preparo do Solo 

 

 O índice tecnológico médio da tecnologia de preparo do solo foi de 0,392 no total da 

amostra para os produtores de milho híbrido, esses índices médios nos municípios de Iguatú, 

Milagres e Capistrano representam respectivamente, 0,400; 0,350 e 0,425. Para amostra total 

esse índice significa que os produtores de milho híbrido utiliza em média 39,2% das técnicas 

recomendas para tecnologia de preparo do solo.  
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Tabela 15 - Índice Tecnológico Geral de cada Tecnologia da Cultura de Milho Híbrido segundo os Municípios Pesquisados  

-2004 
 
 

  Municípios 
Tecnologia Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Preparo do solo 0,400 0,350 0,425 0,392 
Semente 1,000 0,900 0,933 0,944 
Plantio 0,667 0,567 0,600 0,611 
Desbaste 0,800 1,000 1,000 0,933 
Controle de mato 1,000 1,000 1,000 1,000 
Controle fitossanitario 0,600 0,550 0,600 0,583 
Pós-colheita 0,400 0,500 0,200 0,367 
Índice geral (Ing) 0,695 0,695 0,680 0,690 
FONTE: Resultados da pesquisa    

 



 61
 
TABELA 16 - Distribuição Relativa dos Produtores de Milho Híbrido, segundo o Tipo de  Tecnologia e  seu 

 Padrão Tecnológico nos Municípios Pesquisados -2004 
 
 

  Municípios 

 Tecnologia Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

 Padrão Tecnológico 

 I II III I II III I II III I II III 

Preparo do solo 0,00 30,00 70,00 0,00 30,00 70,00 0,00 30,00 70,00 0,00 30,00 70,00 

Semente 100,00 0,00 0,00 90,00 0,00 10,00 90,00 0,00 10,00 93,33 0,00 6,67 

Plantio 10,00 80,00 10,00 0,00 80,00 20,00 0,00 80,00 20,00 3,33 80,00 16,67 

Desbaste 80,00 0,00 20,00 100,00 0,00 0,00 100,00 00,00 0,00 93,33 0,00 6,67 

Controle de mato 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Controle fitossanitario 50,00 0,00 50,00 20,00 0,00 80,00 40,00 0,00 60,00 36,67 0,00 63,33 

Pós-colheita 40,00 0,00 60,00 50,00 0,00 50,00 20,00 0,00 80,00 36,67 0,00 63,33 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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 Nos municípios de Iguatú; Milagres e Capistrano 30,00% dos produtores de milho 

híbrido encontram-se no padrão II de tecnologia e 70,00% dos produtores estão no padrão III 

de tecnologia, Considerando a amostra total 30,00% dos produtores têm nível tecnológico de 

preparo de solo no padrão II e 70,00% no padrão III de tecnologia.  

 

4.3.2 Tecnologia de Semente 

 

O índice tecnológico médio em relação à tecnologia de semente foi de 0,944 no total 

da amostra. Esse valor significa que os produtores de milho híbrido utilizam em média 94,4% 

da tecnologia de semente recomendada. No município de Iguatú esse índice chegou a 1,000, 

ou seja, 100,00% dos produtores usaram as sementes distribuídas pelo governo. Já nos 

municípios de Milagres e Capistrano, esses índices foram, respectivamente, 0,900 e 0,933. 

Esses elevados índices nos municípios em análise podem ser explicados pelo trabalho da 

EMATERCE, que é a única responsável pela distribuição das sementes do governo.  

 Assim, no município de Iguatú 100,00% dos produtores encontram-se no padrão I de 

tecnologia. Já nos municípios de Milagres e Capistrano 90,00% dos produtores encontram-se 

também no padrão I e apenas 10,00% dos produtores no padrão III de tecnologia. 

Considerando a amostra total 93,33% dos produtores têm nível tecnológico de semente no 

padrão I e 6,67% dos produtores estão no padrão III.  Neste caso não foi encontrado nenhum 

produtor no padrão II de tecnologia. 

 

4.3.3 Tecnologia de Plantio 

 

Para a tecnologia de plantio o índice tecnológico médio foi de 0,611 no total da 

amostra, sendo esse índice médio de 0,667 em Iguatú, 0,567 em Milagres e 0,600 em 

Capistrano. 

Em relação a esta tecnologia apenas 10,00% dos produtores de milho híbrido no 

município de Iguatú encontram-se no padrão I e III de tecnologia e 80,00% dos produtores 

estão no padrão II de tecnologia. Já os municípios de Milagres e Capistrano 80,00% dos  

produtores estão no padrão II e 20,00% dos produtores no padrão III de tecnologia. Conforme 

amostra total, no padrão I encontram-se apenas 3,33% dos produtores, 80,00% corresponde ao 

padrão II e 16,66% ao padrão III de tecnologia. 

O milho, por razões principalmente econômicas, é plantado na maioria das áreas, no 

período chuvoso, ou seja, é uma cultura típica de sequeiro. O plantio de milho na época 
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adequada, embora não tenha nenhum efeito no custo de produção, seguramente afeta o 

rendimento e, conseqüentemente o lucro do agricultor. Para a tomada de decisão quanto à 

época de plantio, é importante conhecer os fatores de riscos, que tendem a ser minimizados 

quanto mais eficiente for o planejamento das atividades relacionadas à produção. O agricultor 

tem que estar consciente de que a chance de seu sucesso deve-se a seu planejamento, e que 

este depende de vários elementos, dentre eles os riscos climáticos a que está sujeito. 

 

4.3.4 Tecnologia de Desbaste 

 

Para a tecnologia de desbaste, o índice tecnológico médio foi de 0,933% da amostra 

total. No município de Iguatú, o índice médio foi de 0,800 enquanto que nos municípios de 

Milagres e Capistrano esse índice chegou a 1,00. Esses bons resultados se devem ao alto nível 

de aceitação dessa tecnologia, pois os agricultores sabem que um “stand” adequado significa 

alta produção o que é considerado por BRASKALB (1987). 

Em Iguatú, 80,00% dos produtores encontram-se ao padrão I e 20,00% dos produtores 

estão no padrão II de tecnologia. O maior percentual (80,00%) de produtores no padrão I, 

quando comparado com o padrão de Capistrano e Milagres (100,00%), provavelmente se deve 

ao maior índice tecnológico para o plantio adotado em Iguatú, onde 10,00% plantam 

mecanicamente e não tem necessidade da prática de desbaste. Já nos municípios de Milagres e 

Capistrano, 100,00% dos produtores correspondem ao padrão I de tecnologia. De acordo com 

a amostra total 93,33% dos produtores corresponde ao padrão I de tecnologia e 6,67% ao 

padrão de tecnologia III. Logo, não foi encontrado nenhum produtor correspondente ao 

padrão II. 

  

4.3.5 Tecnologia de Controle de Mato 

 

Para a tecnologia de controle de mato o índice tecnológico médio foi igual a 1,00, ou 

seja, 100,00% do produtores realizam a prática de controle de mato. 

 

4.3.6 Tecnologia de Controle Fitossanitário 

 

 Para a tecnologia de controle fitossanitário o índice tecnológico médio foi igual a 

0,583 da amostra total, esses índices médios nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano 

representam respectivamente, 0,600; 0,550 e 0,600. 
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No município de Iguatú 50,00% dos produtores encontram-se no padrão I e a outra 

metade no padrão II. Já no município de Milagres, apenas 20,00% dos produtores encontram-

se no padrão I e 80,00% dos produtores no padrão III. Em Capistrano, 40,00% dos produtores 

estão no padrão I e 60,00% dos produtores no padrão III. Considerando a amostra total 

36,67% dos produtores encontram-se no padrão I de tecnologia e 63,33% estão no padrão III 

de tecnologia. Logo, não foi encontrado nenhum produtor no padrão II de tecnologia. 

 

4.3.7 Tecnologia de Pós-colheita 

 

O tipo de armazenamento ideal é função da necessidade de preservação do grão ou 

espiga de milho. Além disso, o nível tecnológico do armazenamento é estabelecido de acordo 

com o volume a ser armazenado e a disponibilidade de recursos para a construção e para os 

equipamentos que constituirão a unidade armazenadora EMBRAPA (2004). 

Segundo informações dos produtores de milho o produto mais utilizado para combater 

as pragas de armazenamento (expurgo) e o uso de gastoxim ou pastilha como pode ser 

justificado nesta tecnologia. 

Para a tecnologia de Pós-Colheita o índice tecnológico médio foi igual a 0,367 da 

amostra total. Esse índice significa que 36,7% da tecnologia de pós-colheita foi utilizado 

pelos produtores de milho híbrido. Este menor valor do índice é atribuído à utilização de 

gaxtoxim ou pastilhas, pelo número reduzido de produtores para armazenamento do produto. 

Os índices médios nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano são representados 

respectivamente, 0,400; 0,500 e 0,200.  

Em Iguatú 40,00% dos produtores encontram-se no padrão I de tecnologia e 60,00%  

dos produtores no padrão III. No município de Milagre 50,00% dos produtores encontram-se 

no padrão I e a outra metade no padrão III. Em Capistrano 20,00% dos produtores encontram-

se no padrão I e 80,00% dos produtores no padrão III de tecnologia. Considerando a amostra 

total 36,67% dos produtores encontram-se no padrão I e 63,33% no padrão III de tecnologia. 

Logo, não foi encontrado nenhum produtor no padrão II de tecnologia.  
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4.3.8 Contribuição das Tecnologias na Construção do Índice Tecnológico de Produção 

(Inp) do Milho Híbrido. 

 

O índice tecnológico geral da amostra total foi igual a 0,744. Esse valor indica que os 

produtores utilizam em média 74,4% da tecnologia recomendada para produzir milho híbrido. 

Observou-se a participação de controle de mato, semente e desbaste respectivamente: 22,40%, 

21,15% e 20,91%. Entretanto a tecnologia de preparo do solo representou menor contribuição 

na construção do índice tecnológico geral (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Contribuição Absoluta e Relativa das Tecnologias da Cultura do Milho Híbrido 

do Índice Tecnológico de Produção (Inp) segundo os Municípios Pesquisados – 

2004. 

 
  Iguatú Milagre Capistrano Amostra Total 

Tecnologia Inp % Inp % Inp % Inp % 

Preparo do solo 0,0667 8,95 0,0583 8,01 0,0708 9,32 0,0653 8,77 

Semente 0,1667 22,37 0,150 20,61 0,1555 20,47 0,1574 21,15 

Plantio 0,1112 14,92 0,0945 12,98 0,1000 13,16 0,1019 13,69 

Desbaste 0,1333 17,89 0,1667 22,90 0,1667 21,94 0,1556 20,91 

Controle de mato 0,1667 22,37 0,1667 22,90 0,1667 21,94 0,1667 22,40 

Controle fitossanitario 0,100 13,42 0,0917 12,60 0,1000 13,16 0,0973 13,07 

Total 0,7451 100,00 0,7279 100,00 0,7597 100,00 0,7442 100,00 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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4.3.9 Contribuição das Tecnologias na Construção do Índice Tecnológico Geral (Ing) do 

Milho Híbrido. 

 

  O índice tecnológico geral da amostra total foi igual a 0,6896. Esse valor significa que 

os produtores de milho híbrido utilizam em média 68,96% da tecnologia recomendada para 

produção e armazenamento do produto. A tecnologia de preparo do solo representou menor 

contribuição na construção do índice tecnológico geral (Tabela 18). Notou-se que no 

município de Iguatú as tecnologias de semente e controle de mato contribuíram com 20,55%, 

seguidos de desbaste 16,44%. Nos municípios de Milagres e Capistrano as tecnologias de 

desbaste e controle de mato tiveram maior contribuição.  

 

Tabela 18 - Contribuição Absoluta e Relativa das Tecnologias da Cultura do Milho Híbrido 
do Índice Tecnológico Geral (Ing) segundo os Municípios Pesquisados – 2004 

 
  Iguatú Milagre Capistrano Amostra Total 
Tecnologia Ing % Ing % Ing % Ing % 
Preparo do solo 0,0571 8,21 0,0500 7,19 0,0607 8,93 0,0559 8,11 
Semente 0,1429 20,55 0,1286 8,49 0,1333 19,61 0,1349 19,49 
Plantio 0,0953 13,71 0,081 11,65 0,0857 12,61 0,0873 12,66 
Desbaste 0,1143 16,44 0,1429 20,55 0,1429 21,02 0,1334 19,34 
Controle de mato 0,1429 20,55 0,1429 20,55 0,1429 21,02 0,1429 20,72 
Controle 
fitossanitario 0,0857 12,33 0,0786 11,30 0,0857 12,61 0,0833 12,08 
Pós-colheita 0,0571 8,21 0,0714 10,27 0,0286 4,21 0,0524 7,60 
Total 0,6953 100,00 0,6954 100,00 0,6798 100,00 0,6896 100,00

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

4.4 Índices Tecnológicos da Cultura de Milho Variedade 

 

 Nesta parte da pesquisa, são analisados os resultados dos dados obtidos nas entrevistas 

com os produtores de milho variedade nos municípios selecionados referentes aos índices 

tecnológicos e padrões adotados por eles. As Tabelas 19 e 20 sintetizam estes resultados. 

 

4.4.1 Tecnologia de Preparo do Solo 

 

O Índice Tecnológico Médio dessa tecnologia foi de 0,167 no total da amostra para os 

produtores de milho variedade. Esses índices médios nos municípios de Iguatú, Milagres e 

Capistrano representam respectivamente: 0,225; 0,150 e 0,125). Esses baixos valores dos 

índices da tecnologia de preparo do solo para amostra total e para os municípios isoladamente 
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são resultados da não utilização da análise de solo e também da não utilização de 

equipamentos de tração animal ou mecânico.
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Tabela 19 - Índice Tecnológico Geral de cada Tecnologia da Cultura de Milho Variedade segundo os Municípios Pesquisados -2004 
 
  Municípios 

Tecnologia Iguatú Milagre Capistrano Amostra Total  
Preparo do solo 0,225 0,150 0,125 0,167 
Semente 0,533 0,400 0,567 0,500 
Plantio 0,267 0,200 0,400 0,289 
Desbaste 0,700 0,400 0,500 0,533 
Controle de mato 0,900 0,800 1,000 0,900 
Controle fitossanitario 0,350 0,150 0,000 0,167 
pós-colheita 0,000 0,100 0,100 0,067 
Indice geral (Ing) 0,425 0,314 0,385 0,375 
FONTE: Resultados da pesquisa    
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Tabela 20 - Distribuição Relativa dos Produtores Variedade, segundo o Tipo de Tecnologia e seu Padrão Tecnológico nos  
                   Municípios Pesquisados -2004 
 
  Municípios 

Tecnologia Iguatú Milagre Capistrano Amostra Total 

 Padrão Tecnológico 

  I II III I II III I II III I II III 

Preparo do solo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Semente 10,00 50,00 40,00 20,00 10,00 70,00 20,00 30,00 50,00 16,67 30,00 53,33 

Plantio 0,00 20,00 80,00 0,00 10,00 90,00 0,00 30,00 70,00 0,00 20,00 80,00 

Desbaste 70,00 0,00 30,00 40,00 0,00 60,00 50,00 0,00 50,00 53,33 0,00 46,67 

Controle de mato 90,00 0,00 10,00 80,00 0,00 20,00 100,00 0,00 0,00 90,00 0,00 10,00 

Controle fitossanitario 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

Pós-colheita 0,00 0,00 100,00 10,00 0,00 90,00 10,00 0,00 90,00 6,67 0,00 93,33 

FONTE: Resultados da pesquisa 
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Nos três municípios selecionados 100,00% dos produtores encontram-se no padrão III 

de tecnologia.  

 

4.4.2 Tecnologia de Semente 

 

 Para a amostra total o índice tecnológico médio em relação à tecnologia de semente foi 

de 0,500 e significa que os produtores de Milho Variedade utiliza 50,00% da tecnologia de 

semente recomendada. Nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano esses índices 

representam respectivamente, 0,533; 0,400 e 0,567. 

 Assim, no município de Iguatú 10,00% dos produtores encontram-se no padrão I, 

50,00% dos produtores no padrão II e 40,00% dos produtores no padrão III. No município de 

Milagres, 20,00% dos produtores encontram-se no padrão I e apenas 10,00% dos produtores 

no padrão II de tecnologia e 70,00% dos produtores no padrão III. Já no município de 

Capistrano 20,00% dos produtores estão no padrão I de tecnologia, 30,00% dos produtores no 

padrão II e 50,00% dos produtores no padrão III. Considerando a amostra total 16,67% dos 

produtores têm nível tecnológico de semente no padrão I, 30,00% dos produtores estão no 

padrão II e 53,33% no padrão III de tecnologia. 
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4.4.3 Tecnologia de Plantio 

 

Para a tecnologia de plantio o Índice Tecnológico Médio foi de 0,289 no total da 

amostra, sendo esse índice médio de 0,267 em Iguatú, 0,200 em Milagres e 0,400 em 

Capistrano. 

Em relação a esta tecnologia apenas 20,00% dos produtores de milho variedade no 

município de Iguatú encontram-se no padrão II e 80,00% dos produtores no padrão III. No 

município de milagres apenas 10,00% dos produtores encontram-se no padrão II e 90,00% 

dos produtores no padrão III. Em Capistrano, 30,00% dos produtores estão no padrão II e 

70,00% dos produtores no padrão III de tecnologia. Conforme amostra total no padrão II 

encontram-se apenas 20,00% e 80,00% corresponde ao padrão III. Logo, não foi encontrado 

nenhum produtor correspondente ao padrão I de tecnologia. 

 

4.4.4 Tecnologia de Desbaste 

 

Para a tecnologia de desbaste o índice tecnológico médio da amostra total foi de 

0,533%. No município de Iguatú o índice médio foi de 0,700, em Milagres de 0,400 e em  

Capistrano esse índice foi de 5,00 . 

Em Iguatú 70,00% dos produtores correspondem ao padrão I e 30,00% estão no 

padrão III de tecnologia. No município de Milagres 40,00% dos produtores correspondem ao 

padrão I de tecnologia e 60,00% no padrão III. Em Capistrano, 50,00% dos produtores 

encontram-se no Padrão I e a outra metade no padrão III. De acordo com a amostra total 

53,33% dos produtores correspondem ao padrão I de tecnologia e 46,67% no padrão de 

tecnologia III. Logo, não foi encontrado nenhum produtor correspondente ao padrão II. 

 

4.4.5 Tecnologia de Controle de Mato 

 

Para a tecnologia de controle de mato o índice tecnológico médio foi igual a 0,900, 

esses índices médios nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano representam 

respectivamente: 0,900; 0,800 e 1,00 . 

Em Iguatú 90,00% dos produtores correspondem ao padrão I e 10,00% dos produtores 

correspondem ao padrão III de tecnologia. No município de Milagres 80,00% dos produtores 

correspondem ao Padrão I de tecnologia e 20,00% dos produtores ao padrão III. Em 

Capistrano 100,00% dos produtores encontram-se no padrão I. Portanto, 90,00% dos 
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produtores a amostra total se encontra no Padrão I de tecnologia e 10,00% estão no padrão III. 

Logo, não foi encontrado nenhum produtor no padrão II. 

 

4.4.6 Tecnologia de Controle Fitossanitário 

 

Para a tecnologia de controle fitossanitário o índice tecnológico médio foi igual a 

0,167 para amostra total, esse índice médio no município de Iguatú foi de 0,350 e no 

município de Milagres foi de 0,150. 

Nos três municípios em análise 100,00% dos produtores encontram-se no padrão III de 

tecnologia. Logo, não foi encontrado nenhum produtor nos padrões I e II de tecnologia. 

 

4.4.7 Tecnologia de Pós-Colheita 

 

Para a tecnologia de Pós-colheita o índice tecnológico médio foi igual a 0,067 para 

amostra total, esses índices médios nos municípios de Milagres e Capistrano chegaram a 

0,100. 

 Em Iguatú 100,00% dos produtores encontram-se no padrão III de tecnologia. Nos 

municípios de Milagres e Capistrano 10,00% dos produtores encontram-se no padrão I e 

90,00% dos produtores no padrão III. Considerando a amostra total 6,67% dos produtores 

encontram-se no padrão I e 93,33% no padrão III de tecnologia. Logo, não foi encontrado 

nenhum produtor no padrão II de tecnologia. 

 

4.4.8 Contribuição das Tecnologias na Construção do Índice Tecnológico de Produção 

(Inp) do Milho Variedade 

 

O índice tecnológico geral da amostra total foi igual a 0,4259. Observou-se que no 

município de Iguatú a tecnologia de controle de mato contribuiu com mais de 30,25%, 

seguida de desbaste 23,53%. Nos municípios de Milagres e Capistrano a tecnologia de 

controle de mato teve maior contribuição. Entretanto a tecnologia de preparo do solo e 

controle fitossanitário representaram menores contribuições na construção do índice 

tecnológico geral, ambas com participação de 6,53% (Tabela 21). 
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Tabela 21 - Contribuição Absoluta e Relativa das Tecnologias da Cultura do Milho 
Variedade do Índice Tecnológico de Produção (Inp) segundo os Municípios 
Pesquisados – 2004 

 
 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 
Tecnologia Inp % Inp % Inp % Inp % 
Preparo do solo 0,0375 7,57 0,0250 7,14 0,0208 4,81 0,0278 6,53 
Semente 0,0889 17,93 0,0667 19,06 0,0944 21,86 0,0833 19,56 
Plantio 0,0444 8,96 0,0333 9,51 0,0667 15,44 0,0481 11,29 
Desbaste 0,1167 23,53 0,0667 19,06 0,0833 19,29 0,0889 20,87 
Controle de mato 0,1500 30,25 0,1333 38,09 0,1667 38,60 0,1500 35,22 
Controle fitossanitario 0,0583 11,76 0,0250 7,14 0,0000 0,00 0,0278 6,53 
Total 0,4958 100,00 0,3500 100,00 0,4319 100,00 0,4259 100,00

FONTE: Resultados da pesquisa 
 

4.4.9 Contribuição das Tecnologias na Construção do Índice Tecnológico Geral (Ing) do 

Milho Variedade 

 

O índice tecnológico geral da amostra total foi igual a 0,3746. Observou-se que no 

município de Iguatú a tecnologia de controle do mato contribuiu com mais de 30,26%, 

seguida de desbaste 23,53%. Nos municípios de Milagres e Capistrano a tecnologia de  

controle de mato teve maior contribuição. Entretanto a tecnologia de pós-colheita representou 

menor contribuição na construção do índice tecnológico geral (Tabela 22). 

 

Tabela 22 - Contribuição Absoluta e Relativa das Tecnologias da Cultura do Milho Variedade 
do Índice Tecnológico Geral (Ing) segundo os Municípios Pesquisados – 2004 

 
 
  Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 
Tecnologia Ing % Ing % Ing % Ing % 
Preparo do solo 0,0321 7,55 0,0214 6,81 0,0179 4,65 0,0238 6,35 
Semente 0,0762 17,93 0,0571 18,17 0,0810 21,06 0,0714 19,06 
Plantio 0,0381 8,97 0,0286 9,11 0,0571 14,85 0,0413 11,03 
Desbaste 0,1000 23,53 0,0571 18,17 0,0714 18,56 0,0762 20,34 
Controle de mato 0,1286 30,26 0,1143 36,38 0,1429 37,16 0,1286 34,33 
Controle fitossanitario 0,0500 11,76 0,0214 6,81 0,0000 0,00 0,0238 6,35 
pós-colheita 0,0000 0,00 0,0143 4,55 0,0143 3,72 0,0095 2,54 
Total 0,4250 100,00 0,3142 100,00 0,3846 100,00 0,3746 100,00
FONTE: Resultados da pesquisa       

 

 

 

 

 



 74

4.5 Geração de Emprego e Renda na Produção de Milho Híbrido nos Municípios 

Selecionados 

 

 Para calcular os empregos criados para a cultura de milho híbrido utilizou-se com base 

em Khan e Campos (1995), que um trabalhador rural trabalha 180 dias/anos nas culturas de 

sequeiro. 

Considerando que a área plantada com milho híbrido não substitui a área plantada com 

milho variedade, nos municípios analisados, foram gerados na amostra total, no ano de 2003, 

1.284 empregos e no ano de 2004 foram criados 1.162 empregos, dos quais o maior 

percentual ocorre no município de Iguatú em razão da maior participação na área plantada 

com milho híbrido. Para o Estado do Ceará foram gerados no ano de 2003, 16.415 empregos e 

no ano de 2004 foram 14.814 empregos (Tabela 23). 

 Se considerarmos que seja substituída a área plantada com milho variedade pela área 

plantada com milho híbrido, o incremento na geração de emprego será de 350 e 317 nos anos 

de 2003 e 2004, respectivamente, na amostra total e de 4.477 e 4.040 empregos nos mesmos 

anos, respectivamente, no Estado do Ceará (Tabela 23). 

A renda, média por hectare da produção de milho híbrido e milho variedade por 

município esta expressa na (Tabela 24). 

 O município de Iguatú apresenta a maior renda média com a produção de milho 

híbrido e milho variedade com R$ 833,20/ha e R$ 518,71/ha, respectivamente. As menores 

rendas ficaram por conta de Capistrano (milho híbrido) e Milagres (milho variedade). 

 Verifica-se que a maior variação percentual das rendas médias entre os dois tipos de 

milho em estudo se dá em Milagres, com uma diferença para maior do milho híbrido 

(179,72%). Observa-se, também, que a cultura de milho híbrido gerou uma renda adicional de 

aproximadamente, 2,45 milhões de reais nos três municípios estudados. 

 Estas informações são importantes, pois mostram que esta atividade não só é geradora 

de alimentos e rações como também gera renda e emprego para a população do setor 

agropecuário o que contribui para a fixação do homem no campo e redução do êxodo rural, 

um problema para o Estado do Ceará. 
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Tabela 23 – Geração de Empregos Diretos pela Cultura de Milho Híbrido nos Municípios selecionados e no Estados do 

Ceará  nos anos de 2003 e 2004. 

 
  2003 2004 

Município 

Área 

Plantada 

(ha) 

Mão- de-

obra* 

(h/d) 

Empregos 

Gerados 

Incrementos de 

emprego pela 

substituição da ara 

de milho variedade 

por milho híbrido 

Área 

plantada 

(ha) 

Mão-de-

obra* 

(h/d) 

Empregos 

Gerados** 

Incremento de 

emprego pela 

substituição da área 

de milho variedade 

por milho híbrido**

Capistrano 125 4125 22,92 6,25 125 4125 22,92 6,25 

Iguatú 3700 122100 618,33 185,00 3670 121110 672,83 183,50 

Milagres 3180 104940 583,00 159,00 2545 83985 466,58 127,25 

Amostra Total 7005 231165 1284,25 350,25 6340 209220 1162,33 317,00 

Estado do Ceará 89540 2954820 16415,67 4477,00 80802 2666466 14813,70 4040,10 

Fonte: dados da pesquisa 

* A produção de milho híbrido emprega 33h/d por ha. 

** São empregados 9h/d/ha a mais na produção de milho híbrido relativamente à produção de Milho Variedade. 
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Tabela 24 – Renda e Variação na Renda por Hectare, Variação Absoluta e Relativa na Renda 

Total da Produção de Milho Híbrido e Variedade, nos Municípios selecionados e 

na Amostra Total nos ano de 2004, Estado do Ceará. 

 
  2004 

Município 

Renda do milho 

híbrido 

(R$/ha) 

Renda do milho 

variedade 

(R$/ha) 

Variação 

na renda/ha

(R$) 

Variação absoluta 

na renda total 

(R$) 

Variação relativa na 

renda total 

(%) 

Capistrano 718,83 345,89 372,94 46617,5 107,8 

Iguatú 833,20 518,71 314,49 1154178,3 60,63 

Milagres 763,33 272,89 490,44 1248168,8 179,72 

Amostra Total 771,79 379,16 392,63 2.448.965,6 103,6 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.6 Principais Fatores Condicionantes da Adoção de Tecnologia 

 

 Nesta seção são apresentadas os resultados obtidos através do modelo probit. Foram 

testados vários modelos, com diferentes variáveis tendo sido escolhido e apresentado na 

(Tabela 25). 

 

Tabela - 25 - Regressão dos Condicionantes da Probabilidade de Adoção Tecnológica dos 

Produtores de Milho Híbrido nos municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano, 

através do Modelo Probit. 

  

Variáveis Coeficientes Desvio Padrão Est. T 
Efeito 

Marginal 
Constante -2,211 0,911 -2,43*  
Anos de estudo 0,4276 0,1764 2,42* 0,1687 
 Credito Rural 0,84477 0,662 1,28  
D1 (Município de Iguatú) 0,4477 0,8406 0,53  
D2  (Município de Milagres) -1,4687 0,9058 -1,62  
Mc Fadden R2 0,4824    
Estatistica Lr 19,4805*    
Fonte: Resultados da pesquisa 

*  Significativas a um nível de significância de 2,5% 

 

O sinal positivo do coeficiente da variável “anos de estudo” indica que um aumento na 

escolaridade do produtor acarreta um aumento na sua probabilidade de ter um nível 
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tecnológico mais elevado. O mesmo acontece com o acesso ao credito rural, embora o 

coeficiente estimado para essa variável não seja estatisticamente significativo. 

Apesar do modelo fornecer os coeficientes estimados, estes coeficientes não são de 

interesse para analisar o comportamento da variável independente uma vez que não medem o 

efeito direto das variáveis independentes sobre a variável dependente. Por isso, foram 

utilizados os efeitos marginais que medem a variação absoluta na variável independente dada 

por uma variação unitária na variável dependente. Por outro lado, a analise do efeito marginal 

só faz sentido em variáveis contínuas. Sendo assim, apenas a variável “anos de estudo” 

permitiu a sua mensuração, a qual mostrou que um aumento de um ano de escolaridade 

acarreta um aumento médio de aproximadamente 0,1687 na probabilidade do produtor 

apresentar alto nível tecnológico.   

O coeficiente McFaden R2 mostrou um ajustamento no modelo correspondente a 

0,4824. É importante ressaltar que quanto mais próximo de um o valor do índice, melhor o 

ajustamento do modelo. O valor calculado da estatística Lr foi de 19,48, portanto pode-se 

dizer que a um nível de significância de 1% os coeficientes estimados das variáveis 

explicativas têm influência sobre a variável independente.  

A tabela de predição de sucesso do modelo estimado (Tabela 26) mostra que 80,00% 

das predições foram feitas de forma correta quanto ao nível tecnológico adotado. Sendo que a 

porcentagem de predições certas quanto a não adoção de tecnologia é de 83,00% e quanto à 

adoção é de 75,00%.   

 

Tabela 26 – Predição de Sucesso do Modelo Probit 

 

 Valor Predito = 0 Valor Predito = 1 Total Observado 

Valor observado = 0 15 3 18,00 

Valor observado = 1 3 9 12,0 

Total Predito 18 12 30,0 

Total Correto 15 9 24,00 

Porcentagem de Predição 60 40 100,00 

Porcentagem de Sucesso 83 75 80 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Através da regressão estimada foi possível observar a existência de diferença 

significativa entre o nível tecnológico médio dos produtores de milho híbrido dos municípios 
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de Milagres, Capistrano e Iguatú. Deste modo optou-se por realizar o teste Tukey que 

mostrou, a um nível de significância de 5%, que não há diferença no nível tecnológico médio 

dos produtores nos municípios de Iguatú e Milagres, Capistrano e Milagres, Capistrano e 

Iguatú (Tabela 27). 

 

Tabela 27- Comparação entre o Nível Tecnológico Médio para os Diferentes Municípios 

Selecionados, Estado do Ceará, 2004.  

 
Comparação dos Municípios Diferença entre os valores Médios 

Capistrano – Milagres 0,0318 a 

Iguatú – Milagres 0,0163 a 

Capistrano – Iguatú  0,0146 a 

Fonte: Resultados da pesquisa 
a – significa que não há diferença significativa entre os valores médios do índice tecnológico utilizados pelos            

produtores de milho híbrido nos referidos municípios. 

   

4.7 Determinação das Receitas e dos Custos da Produção de Milho Híbrido 

  

 Os valores monetários referentes à analise de rentabilidade econômica da produção de 

milho híbrido estão expressos em reais (R$) de janeiro de 2004. A receita bruta foi computada 

considerando a produção de cada produtor de milho, multiplicada pelo preço médio de venda, 

no período considerado. Observando a amostra total dos municípios analisados obteve-se um 

valor médio da receita bruta/ha de milho híbrido de R$ 785,12 (Tabela 28). 

 Na determinação do custo operacional efetivo (COE), foram consideradas as despesas 

com a mão-de-obra, insumos e pagamento das empreitas. Desta forma o custo operacional 

efetivo alcançou um valor de R$ 291,85, que corresponde a 37,18% da receita bruta obtida. 

Pode-se observar que, se forem consideradas somente as despesas desembolsadas pelo 

produtor há sobra de recursos de ordem de 62,82% ou de R$ 493,26. 

 No cálculo do custo operacional total (COT), adiciona-se ao valor obtido do COE as 

despesas com depreciação, manutenção, encargos financeiros e outras despesas operacionais. 

O valor encontrado foi de R$ 338,33, que corresponde a 43,10% da receita bruta gerada na 

produção de milho híbrido. O montante que sobra para o produtor após pagar todas as 

despesas operacionais corresponde a 56,90% da receita bruta ou equivalente a R$ 446,79. 

Portanto, no curto prazo, os produtores de milho híbrido cobriram todos os custos 
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operacionais de produção, bem como aquele custo referente à reposição de maquinaria, um 

fator importante para a produção de milho. 

 Por sua vez, o custo total de produção (CTP) foi obtido adicionando-se ao COT a 

remuneração do capital e a terra. O valor encontrado foi de R$ 361, 88, que corresponde a 

46,10% da receita bruta obtida na produção de milho híbrido. Isto implica que a produção 

cobre todos os custos, sobrando um montante de R$ 423,22, que equivale a 53,90% da receita 

bruta. 

 

Tabela 28 – Receita e Custo de Produção, por hactare, de Milho Híbrido nos Municípios    

Iguatú, Milagres e Capistrano, Estado do Ceará, 2004. 

 

  Valor Total (R$/ha) 

Especificação Iguatú Milagres Capistrano 

Amostra 

Total 

Receita Bruta (RB) 873,20 763,33 718,83 785,12 

Custo Operacional Efetivo – COE 

(mão-de-obra + insumos + pagamentos das empreitas) 355,58 219,04 300,95 291,85 

Outros Custos Operacionais 

(depreciação + manutenção + encargos financeiros + 

outras despesas operacionais) 67,51 25,51 46,41 46,48 

Custo Operacional Total – COT 

(COE + outros custos operacionais) 423,09 244,55 347,36 338,33 

Outros custos fixos (remuneração do capital + 

remuneração da terra) 29,64 19,35 21,65 23,55 

Custo Total de Produção – CTP 

(COT+ outros custos fixos) 452,73 263,90 369,01 361,88 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

4.7.1 Determinação dos Indicadores de Rentabilidade da Produção do Milho Híbrido 

 

De acordo com a Tabela 29, pode-se observar que a margem bruta com relação ao 

custo operacional efetivo (MBCOE) apresentou um valor de 177,64% considerando a amostra 

total dos municípios analisados. Este valor significa que os produtores dispõem de uma 

quantidade de recursos 177,64% superior ao custo operacional efetivo (COE), os quais 

poderão ser utilizados para cobrir os demais custos operacionais, e que a margem bruta 

relativa ao custo operacional total (MBCOT) foi de 141,82% significando que, após pagar 



 80

todos os custos operacionais, existem recursos neste montante que servirão para remunerar o 

capital, a terra e a capacidade empresarial do proprietário. 

 

Tabela 29  - Indicadores de Rentabilidade para a Produção de 1 hactare de Milho Híbrido nos 

Municípios de  Iguatú, Milagres e Capistrano, Estado do Ceará, 2004. 

 

  Valor Total 
Especificação Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total
Receita Bruta  (R$) 873,20 763,33 718,83 785,12 
Custo Operacional Efetivo – COE (R$) 355,58 219,04 300,95 291,85 
MB COE (%) 145,57 248,49 138,85 177,64 
Custo Operacional Total  - COT (R$) 423,19 244,55 347,36 338,33 
MB COT (%) 106,38 212,14 106,94 141,82 
Custo Total da Produção – CTP (R$) 452,73 263,90 369,01 361,88 
MB CTP (%) 92,87 189,26 94,80 125,64 
PN COE  (sacos) 17,78 10,95 15,05 14,59 
PN COT  (sacos) 21,15 12,23 17,37 16,92 
PN CTP   (sacos) 22,64 13,19 18,45 18,10 
Lucro Operacional - LO (R$) 450,01 518,78 371,47 446,79 
Índice de Lucratividade (%) 51,53 67,96 51,67 56,90 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 A margem bruta com relação ao custo total de produção (MBCTP) apresentou o valor 

de 125,64%, mostrando que a receita gerada, nas condições descritas no estudo, é suficiente 

para pagar todos os custos de produção de milho híbrido e sobrar o valor de 53,90% para 

remunerar a capacidade empresarial do produtor. 

 Os valores obtidos com os pontos de nivelamento associados ao COE, COT e CTP 

foram de 14,59 sacos, 16,92 sacos e 18,10 sacos, respectivamente para a amostra total. 

Portanto, estes resultados mostram-se consistentes com os apresentados anteriormente, ou 

seja, com essa produtividade e com o preço vigente considerado (R$ 20,00), o produtor 

consegue arcar com todos os custos de produção, obtendo um resíduo que poderá remunerá-

lo. 

 O lucro operacional (LO), que é dado pela diferença entre a receita bruta e o custo 

operacional total, apresentou um valor de R$ 446,79. Este valor indica que os produtores 

apresentam, no curto prazo, boas condições econômicas e operacionais, confirmando mais 

uma vez os resultados encontrados. 
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 Por sua vez o índice de lucratividade (IL) apresenta um valor de 56,90%. Este valor 

indica que os produtores dispõem de 56,90% da receita da atividade após o pagamento de 

todos os custos operacionais. 

 

4.7.2 Análise da Competitividade da Produção de Milho Híbrido 

 

De acordo com a Tabela 30, pode-se observar que o custo de produção médio de um 

saco de milho híbrido no município de Capistrano, Iguatú e Milagres é de R$ 11,06; R$ 10,85 

e R$ 8,26 respectivamente e o índice de lucratividade no município de Milagres é de 67,96% 

seguido  por Capistrano 51,67% e Iguatú 51,55%.  

Observa-se que o município de Milagres tem o menor custo de produção e maior 

índice de lucratividade.   

 

Tabela 30 - Indicadores de Competitividade dos Produtores de Milho Híbrido nos  Municípios 

de Iguatú, Milagres e Capistrano, Estado do Ceará, 2004. 

 

Custo de Produção Índice de Lucratividade 
 (R$/saco) (%) 

Produtor Iguatú Milagres Capistrano Iguatú Milagres Capistrano 
1 13,09 12,69 10,58 40,75 43,03 49,01 
2 8,19 4,69 8,33 61,04 78,44 60,72 
3 11,87 9,17 12,63 44,84 57,09 40,64 
4 14,04 12,55 9,63 33,85 42,20 54,59 
5 9,43 5,75 9,21 55,75 72,98 57,27 
6 9,64 5,03 6,51 55,24 76,91 69,11 
7 11,77 15,92 5,65 47,39 26,12 73,67 
8 10,03 4,50 16,61 52,61 79,04 22,89 
9 10,31 6,51 14,52 51,28 69,37 32,13 
10 10,11 5,78 16,97 52,39 73,46 21,14 

Amostra do 
Município 10,85 8,26 11,06 51,55 67,96 51,67 

Fonte: Resultados da pesquisa 
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4.7.3 Relação entre Competitividade e o Nível tecnológico 

 

4.7.3.1 Milho Híbrido 

 

Para esta análise, foi construído um modelo de regressão linear simples, utilizando o 

Método dos Mínimos Quadrados Ordinários, pelo qual se esperava comprovar a existência de 

uma relação positiva entre o nível tecnológico e a competitividade. As variáveis utilizadas no 

modelo estão descritas seguir (Tabela 31). 

Variável Dependente: Lucro Operacional (LO), expressando a competitividade. 

Variável Independente: IG3 = Índice Tecnológico Médio.  

O sinal do coeficiente da variável o nível tecnológico é positivo e significante a 

probabilidade de 0,007 sugerindo que o nível tecnológico tem influência direta e significativa 

sobre o índice de lucratividade (competitividade) na produção de milho híbrido. 

 

Tabela 31- Relação entre Competitividade e o Nível Tecnológico da Produção do Milho 

Híbrido  

 

RESUMO DOS RESULTADOS   
      

Estatística de regressão     
R múltiplo 0,482418     
R-Quadrado 0,232727     
R-quadrado 
ajustado 0,205324     
Erro padrão 14,7377     
Observações 30     
      
ANOVA      

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
Regressão 1 1844,649 1844,649 8,492869 0,006937 
Resíduo 28 6081,593 217,1997   
Total 29 7926,241       
      

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P  
Interseção 6,66414 16,18143 0,411839 0,683593  
Nível tecnológico 61,61992 21,14433 2,914253 0,006937  
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 4.8 Determinação das Receitas e dos Custos da Produção de Milho Variedade 

  

Os valores monetários referentes à analise de rentabilidade econômica da produção de 

milho variedade estão expressos em reais (R$) de janeiro 2004. A receita bruta foi computada 

considerando a produção de cada produtor de milho variedade, multiplicada pelo preço médio 

de venda, no período considerado. Considerando a amostra total dos municípios analisados 

obteve-se um valor médio da receita bruta/ha de milho híbrido de R$ 383,16 (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Receita e Custo de Produção, por hactare, de Milho Variedade nos Municípios 

Iguatú, Milagres e Capistrano, Estado do Ceará, 2004. 

 

  Valor Total (R$/ha) 

Especificação Iguatú Milagres Capistrano 
Amostra 

Total 
Receita Bruta (RB) 498,71 284,89 365,89 383,16 
Custo Operacional Efetivo – COE 
(mão-de-obra + insumos + pagamentos das 
empreitas) 235,59 142,94 165,68 181,40 
Outros Custos Operacionais 
(depreciação + manutenção + encargos 
financeiros + outras despesas operacionais) 49,72 49,17 41,11 46,67 
Custo Operacional Total - COT 
(COE + outros custos operacionais) 285,31 192,11 206,79 228,07 
Outros custos fixos- (remuneração do capital + 
remuneração da terra) 23,37 23,41 19,64 22,14 
Custo Total de Produção - CTP 
(COT+ outros custos fixos) 308,68 215,52 226,43 250,21 
Fonte: Resultados da pesquisa 

 

 Na determinação do custo operacional efetivo (COE), foram consideradas as despesas 

com a mão-de-obra, insumos e pagamento das empreitas. Desta forma o custo operacional 

efetivo alcançou um valor de R$ 181,40, que corresponde a 47,34% da receita bruta obtida. 

Pode-se observar que, se forem consideradas somente as despesas desembolsadas pelo 

produtor há sobra de recursos de ordem de 52,66% ou de R$ 201,76. 

 No cálculo do custo operacional total (COT), adiciona-se ao valor obtido do COE as 

despesas com depreciação, manutenção, encargos financeiros e outras despesas operacionais. 

O valor encontrado foi de R$ 228,07, que corresponde a 59,52% da receita bruta gerada na 

produção de milho variedade. O montante que sobra para o produtor após pagar todas as 
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despesas operacionais corresponde a 40,48% da receita bruta ou equivalente a R$ 155,09. 

Portanto, no curto prazo, os produtores de milho variedade cobriram todos os custos 

operacionais de produção, bem como aquele custo referente à reposição de maquinaria. Por 

sua vez, o custo total de produção (CTP) foi de R$ 250,21, que corresponde a 65,30% da 

receita bruta obtida na produção de milho variedade. Isto implica que a produção cobre todos 

os custos, sobrando um montante de R$ 132, 95, que equivale a 34,70% da receita bruta. 

 Os resultados indicam que a utilização de bom nível tecnológico a produção de milho 

variedade ainda é uma atividade rentável.  

 

4.8.1 Determinação dos Indicadores de Rentabilidade da Produção do Milho Variedade 

 

De acordo com a Tabela 33, pode-se observar que a margem bruta com relação ao 

custo operacional efetivo (MBCOE) apresentou um valor de 111,22% considerando a amostra 

total dos municípios analisados. Este valor significa que os produtores dispõem de uma 

quantidade de recursos 111,22% superior ao custo operacional efetivo (COE), os quais 

poderão ser utilizados para cobrir os demais custos operacionais, e que a margem bruta 

relativa ao custo operacional total (MBCOT) foi de 68,00% significando que, após pagar 

todos os custos operacionais, existem recursos neste montante que servirão para remunerar o 

capital, a terra e a capacidade empresarial do proprietário. 

 A margem bruta com relação ao custo total de produção (MBCTP) apresentou o valor 

de 53,14%, mostrando que a receita gerada, nas condições descritas no estudo, é suficiente 

para pagar todos os custos de produção de milho variedade e sobrar o percentual de 34,70% 

para remunerar a capacidade empresarial do produtor. 

 Os valores obtidos com os pontos de nivelamento associados ao COE, COT e CTP 

foram de 9,07 sacos, 11,40 sacos e 12,51 sacos, respectivamente na amostra total. Portanto, 

estes resultados mostram-se consistentes com os apresentados anteriormente, ou seja, com 

essa produtividade e com preço vigente considerado, o produtor consegue arcar com todos os 

custos de produção, obtendo um resíduo que poderá remunerá-lo. 

 O lucro operacional (LO), que é dado pela diferença entre a receita bruta e o custo 

operacional total, apresentou um valor de R$ 155,09. Este valor indica que os produtores 

apresentam, no curto prazo, boas condições econômicas e operacionais, confirmando mais 

uma vez os resultados encontrados. 
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Tabela 33 - Indicadores de Rentabilidade para a Produção de 1 hactare de Milho Variedade 

nos Municípios de  Iguatú, Milagres e Capistrano, Estado do Ceará, 2004. 

 

  Valor Total (R$) 

Especificação Iguatú Milagres Capistrano Amostra Total 

Receita Bruta  (R$) 498,71 284,89 365,89 383,16 

Custo operacional Efetivo – COE (R$) 235,59 142,94 165,68 181,40 

MB COE (%) 111,69 99,31 120,84 111,22 

Custo Operacional Total  - COT (R$) 285,31 192,11 206,79 228,07 

MB COT (%) 74,80 48,30 76,94 68,00 

Custo Total de produção – CTP (R$) 308,68 215,52 226,43 250,21 

MB CTP (%) 61,56 32,19 61,59 53,14 

PN COE  (sacos) 11,78 7,15 8,28 9,07 

PN COT  (sacos) 14,27 9,61 10,34 11,40 

PN CTP   (sacos) 15,43 10,78 11,32 12,51 

Lucro Operacional - LO (R$) 213,40 92,78 159,10 155,09 

Índice de Lucratividade (%) 42,79 32,57 43,48 40,48 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

Por sua vez o índice de lucratividade (IL) apresenta um valor de 40,48%. Este valor 

indica que os produtores dispõem de 40,48 % da receita da atividade após o pagamento de 

todos os custos operacionais. 

 

4.8.2 Análise da Competitividade da Produção de Milho Variedade 

 

Conforme mostra a Tabela 34, o custo de produção de um saco milho variedade no 

município de Milagres é de R$ 15,44 é maior em relação ao custo de produção médio em 

relação aos outros dois municípios pesquisados. Observou-se ainda que o índice de 

lucratividade no município de Milagres é menor em relação ao município de Iguatú e 

Capistrano, observa-se ainda que o custo da produção e o índice de lucratividade respectivo 

no município de Iguatú e Capistrano aproximadamente são os mesmos. 
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Tabela 34 – Indicadores de Competitividade dos Produtores de Milho Variedade nos    

Municípios de Iguatú, Milagres e Capistrano no estado do Ceará, 2004. 

 

Custo de Produção Índice de Lucratividade 

  (R$/saco) (%) 

Produtor Iguatú Milagres Capistrano Iguatú Milagres Capistrano 

1 19,80 24,18 20,72 8,91 -9,95 8,04 

2 9,47 9,91 17,82 8,91 56,39 18,05 

3 14,50 8,86 8,97 32,38 63,18 58,40 

4 11,89 19,44 19,14 46,82 13,74 11,03 

5 10,16 17,90 10,89 52,45 20,27 50,36 

6 7,56 18,64 8,92 64,84 17,99 58,28 

7 13,73 17,34 16,96 36,72 22,26 24,56 

8 8,31 17,85 11,58 62,89 19,14 50,41 

9 16,79 12,60 12,67 21,99 43,18 42,39 

10 11,27 7,64 10,06 47,76 67,00 54,94 

Amostra do 

Município 12,35 15,44 13,77 42,79 32,57 43,48 

Fonte: Resultados da pesquisa 

 

4.8.3 Relação entre Competitividade e o Nível tecnológico 

 

4.8.3.1 Milho Variedade 

 

Para verificar a relação existente entre competitividade e o nível tecnológico, foi 

utilizado o modelo de regressão linear simples:  

As informações de regressão estimada mostram que o nível tecnológico tem influência 

positiva sobre o índice de lucratividade dos produtores de milho variedade entretanto esta 

influência não é significativa  a nível de 0,05. Entretanto o valor do coeficiente estimado é 

maior do que seu desvio padrão. Significa que o valor “t” calculado é maior que 1 (Tabela 

35). 
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Tabela 35 -  Relação entre Competitividade e o Nível Tecnológico da Produção do Milho 

Variedade 

 
RESUMO DOS RESULTADOS    

     

Estatística de regressão     

R múltiplo 0,239793     

R-Quadrado 0,057501     

R-quadrado 

ajustado 0,02384     

Erro padrão 21,11525     

Observações 30     

      

ANOVA      

  gl SQ MQ F 

F de 

significação 

Regressão 1 761,6284 761,6284 1,708246 0,201846 

Resíduo 28 12483,91 445,854   

Total 29 13245,54       

      

  Coeficientes 

Erro 

padrão Stat t valor-P  

Interseção 19,24459 13,2235 1,455333 0,156698  

Nível tecnológico 38,81496 29,69777 1,306999 0,201846  
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5 CONCLUSÕES  E SUGESTÕES 

 

 A maioria dos produtores de milho híbrido e variedade da amostra total tem idade 

maior de 50 anos, são analfabetos ou com ensino fundamental incompleto e estão associados 

as  cooperativas ou sindicatos ou associações.A grande maioria utiliza radio e televisão como 

meio de comunicação.  

 Quase metade dos produtores de milho híbrido (53,33%) recebe assistência técnica 

quando (76,67%) dos produtores de milho variedade não recebem orientação da 

EMATERCE. 

 O nível tecnológico médio usado na produção de milho híbrido nos municípios 

selecionados e na amostra total é superior ao do milho variedade. 

Para a amostra total as tecnologias de controle de mato, semente, e desbaste 

apresentaram maior contribuição na formação do índice tecnológico geral da produção de 

milho híbrido e milho variedade, enquanto a tecnologia de pós-colheita tem menor 

participação neste índices. 

Considerando a tecnologia de preparo de solo a (70,00%) dos produtores de milho 

híbrido e (100,00%) dos produtores de milho variedade estão no padrão III de tecnologia. No 

caso de tecnologia de semente, (93,33%) dos produtores de milho híbrido e (53,33%) dos 

produtores de milho variedade estão no padrão I e III da tecnologia, respectivamente. 

Em relação às tecnologias de plantio, controle fitossanitário e pós-colheita, a grande 

maioria dos produtores de milho variedade está no padrão III, enquanto 2/3 dos produtores  de 

milho híbrido estão no padrão III de tecnologia de pós-colheita e controle fitossanitário.  

Não há diferença significativa no nível tecnológico médio dos produtores nos 

municípios de iguatú e Milagres, Capistrano e Milagres, Capistrano e Iguatú. 

A renda média, por hectare, com milho híbrido em todos os municípios é superior a de 

milho variedade, o que reflete as maiores produtividades deste tipo de milho. O incremento na 

renda, em razão da substituição da área do milho variedade por milho híbrido é elevado. 

A produção do milho híbrido, também, gera mais emprego que a do milho variedade 

nos municípios pesquisados e no Estado. 

Em relação aos principais fatores condicionantes da adoção de tecnologia, um 

aumento na escolaridade do produtor acarreta um aumento na sua probabilidade de ter um 

nível tecnológico mais elevado, um aumento de um ano de escolaridade acarreta um aumento 

médio de 0,169 na probabilidade do produtor apresentar alto nível tecnológico.   
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Os indicadores de rentabilidade mostram que as culturas de milho híbrido e milho 

variedade são bastante rentáveis. Entretanto o plantio de milho híbrido tem maior índice de 

lucratividade em relação ao cultivo de milho variedade. 

Existe uma relação positiva entre nível tecnológico utilizados pelos produtores de 

milho híbrido e seus índices de lucratividade.  

Com base nos resultados e nas entrevistas diretas com os produtores faz-se as 

seguintes sugestões: 

• Que a distribuição das sementes de milho híbrido seja feita para agricultores 

que estão dispostos a usar as tecnologias recomendadas e têm maior grau de 

instrução. 

• Que seja distribuída a cultivar de milho híbrido que possibilite maior 

produtividade para o Estado.  

• Que o Governo do Estado crie mecanismos para adquirir e/ou comercializar o 

milho na época da safra para que os produtores não sejam desestimulados a 

produzir em razão dos baixos preços. 

• Como forma de aumentar a produtividade, em especial do milho variedade, a 

renda e, conseqüentemente, a qualidade de vida dos produtores, que seja 

oferecida assistência técnica pública através da EMATERCE, uma vez que 

estes produtores se enquadram na categoria de pequenos e micro produtores e 

que, portanto, não têm condição de pagar assistência privada. Para que isto seja 

possível se faz necessária a abertura de concurso público para a contratação de 

extencionistas pelo Governo do Estado.     

• Que haja um trabalho junto às instituições financeiras no sentido de facilitar a 

aquisição de financiamentos pelos produtores. 
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TABELA A1- Definição e Operacionalização das Variáveis   

 

 1 Tecnologia de Preparo do solo Faz Não faz 

- Analise de solo (x1) 1 0 

- Aração              (x2) 1 0 

- Gradagem cruzada (x3) 2 0 

- Aração e gradagem (x4) 2 0 

- Aração e gradagem cruzada (x5) 3 0 

 

 

2 Tecnologia de semente utiliza  

- Variedade recomendada para o município (x6)  1  

- Fonte de semente (x7)   

- Grão semente   

- Própria selecionada ou adquirida no comercio 0  

- Distribuída pelo governo 2  

 

 

3 Tecnologia de Plantio  utiliza Não utiliza 

- Plantio (x8)   

- Manual 0  

- Mecânico  1  

- recomendada entre covas (x9) 1 0 

- número de semente recomendada (x10) 1 0 

 

 

 

4  Tecnologia de desbaste (x11) faz Não faz 

- desbaste  1 0 
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5 Tecnologia de controle de mato (x12)   

- controle de mato  1 0 

 

 

6 Tecnologia de controle fitossanitário (x13)  utiliza  Não utiliza 

Não  0  

- inseticida ou defensivo 1 0 

- inseticida e defensivo 2 0 

 

 

7 Tecnologia de Pós-colheita (x14) utiliza  Não utiliza 

- gastoxim ou pastilhas  1 0 

Gastoxim e pastilha 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


