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RESUMO 

 

A relevância do setor do Agronegócio, não somente para a economia nacional e internacional, 

mas principalmente para o desenvolvimento local e regional, é cada vez mais evidente. Neste 

sentido, o agronegócio tem um grande potencial no Brasil e é um dos setores que mais se 

desenvolve, no entanto ainda é pouco estudado pelos administradores que fazem uso da 

ferramenta do marketing. Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar como os 

Técnicos Agrícolas e os Engenheiros Agrônomos avaliam as percepções dos produtores rurais 

quantos aos produtos utilizados na sua atividade e suas inovações, e como avaliam as 

reclamações. Quanto aos objetivos específicos, estes corresponderam em identificar os 

procedimentos e técnicas que os profissionais pesquisados dão ao setor das vendas, apresentar 

quais são os métodos e argumentos de vendas utilizados com os produtores, além de 

demonstrar quais as percepções são esperadas do profissional para com os produtores 

insatisfeitos com o produto. Conforme os procedimentos metodológicos esta pesquisa 

utilizou-se como base de investigação os profissionais Engenheiros Agrônomos e Técnicos 

Agrícolas e a coleta de dados ocorreu por meio de questionários. Conclui-se que as maiores 

dificuldades do produtor estão relacionadas ao acesso à informação. Constatou-se que o 

produtor rural espera ser maior informado acerca dos produtos e oportunidades, para que 

possa tomar as melhores decisões na sua atividade, uma vez que até a situação econômica do 

país influencia diretamente na lucratividade do produtor, tornando-o vulnerável as mudanças 

de mercado. 
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INTRODUÇÃO 

 Atualmente, o Agronegócio, também conhecido como Agrobusiness, corresponde à 

um segmento de grande representatividade econômica no Brasil, uma vez que o setor vem 

impulsionando a geração do Produto Interno Bruto no país, pois envolve toda a cadeia da 

agricultura e pecuária, desde a produção, processamento e industrialização dos alimentos, até 

a comercialização e distribuição do mesmo. 

Correspondem também à cadeia do Agronegócio, todo o conjunto de tecnologias e 

biotecnologias que tem por objetivo atingir maiores níveis de produtividade no campo, como 

o desenvolvimento de tecnologias aplicadas em sementes e insumos agrícolas, genética de 

animais, indústrias de peças, máquinas e equipamentos, dentre outras atividades. 

Os profissionais do agronegócio, que prospectam a utilização destas inovações no 

campo, geralmente, são os Engenheiros Agrônomos e os Técnicos Agrícolas, que levam aos 

clientes, isto é, aos produtores rurais, este conjunto de tecnologias e ferramentas necessárias 

para a realização da sua atividade. 

Assim sendo, esta pesquisa tem como tema a percepção dos produtores rurais referente 

às inovações aplicadas ao agronegócio, no que se refere a novos produtos de origem 

biotecnológica, ou seja, referentes aos insumos agrícolas. Neste sentido, apresenta-se o 

seguinte problema de pesquisa: Como os Técnicos Agrícolas e Engenheiros Agrônomos 

consideram as percepções dos produtores rurais referentes às inovações aplicadas aos 

produtos utilizados na atividade agropecuária? 

Para responder ao problema de pesquisa proposto, o objetivo geral desta pesquisa foi 

identificar como os Técnicos Agrícolas e os Engenheiros Agrônomos avaliam as percepções 

dos produtores rurais quantos aos produtos utilizados na sua atividade e suas inovações, e 

como avaliam as reclamações. Quanto aos objetivos específicos, estes corresponderam em 

identificar os procedimentos e técnicas que os profissionais recém mencionados dão ao setor 

das vendas, apresentar quais são os métodos e argumentos de vendas utilizados com os 

produtores, além de demonstrar quais as percepções são esperadas do profissional para com 

os produtores insatisfeitos com o produto. 

Pretende-se, com este trabalho, justificar a importância da avaliação das percepções 

dos clientes, referente aos novos produtos, especialmente de origem biotecnológica, colocados 

no mercado agropecuário. Além disso, pretendeu-se evidenciar a importância da orientação 
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adequada ao produtor rural, com informações de fácil entendimento, e que solucionem suas 

dúvidas, buscando a máxima eficiência dos novos produtos e consequente minimização de 

reclamações dos produtores diante desses. Os procedimentos metodológicos apresentam neste 

estudo a abordagem qualitativa e descritiva. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A produção agrícola e pecuária no Brasil é de grande importância para a geração do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, em vista disso, cada vez mais este setor da economia 

busca um aperfeiçoamento para atender às novas demandas mundiais, bem como atender a 

competitividade do setor. 

Araújo (2007) afirma que, ao longo dos últimos 50 anos, ocorreram grandes avanços 

tecnológicos que transformaram a fisionomia das propriedades rurais. Inicialmente, 

evidenciou-se o êxodo rural, ou seja, houve a migração da população residente nas 

propriedades rurais para a zona urbana, em busca de novas oportunidades. Em vista disso, 

com a baixa concentração de mão-de-obra no campo, as propriedades ficaram mais 

dependentes de insumos e serviços, houve então a necessidade de avanços tecnológicos, 

acarretando em novas técnicas de plantio e cultivo, bem como a necessidade de novas 

máquinas e equipamentos. Além disso, o avanço tecnológico proporcionou um progresso 

biotecnológico e a produtividade das terras aumentou. 

Com a globalização da economia e a inserção dos produtos de origem agrícola e 

pecuária no mercado mundial, todo o conjunto de atividades oriundas deste setor passou a 

receber uma nova denominação, o Agrobusiness. 

O termo, em inglês, Agribusiness significa Agronegócio e foi adotado por vários 

países como sendo uma nova visão da agricultura. O agronegócio tem a intenção de congregar 

vários segmentos tais como insumos, produtos agropecuários, produto final, entre outros 

(ARAÚJO, 2007). 

Nesse sentido, o setor do agronegócio pode ser entendido como a soma de todas as 

operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas e pecuários, produção 

primária, industrialização e distribuição dos produtos acabados até o consumidor final 

(VIEGAS, 2014). 
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Segundo Gregório, Oyamada e Boscarioli, (2015, p. 1) O “agronegócio envolve 

toda a cadeia produtiva, desde a aquisição de insumos para o plantio, a produção 

propriamente dita e o beneficiamento, transporte, armazenamento, processamento ou 

industrialização, e comercialização da produção”. 

 

Araújo (2007) complementa que o agronegócio é o conjunto de todas as operações e 

transações envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de 

produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos 

produtos agropecuários in natura ou industrializados. 

Percebe-se que há uma união em um único termo de todo o setor agrícola e pecuário, 

chamado de Agronegócio. Além de ser compatível com o mercado internacional, definiu 

melhor toda a cadeia produtiva deste setor e evidenciou o quanto ele representa para a 

economia ao englobar toda a produção, desde os insumos até a industrialização e distribuição 

dos produtos ao consumidor final. 

Assim sendo, Barbosa (2005) afirma que o agronegócio, cada vez mais, vem sendo 

caracterizado como uma atividade de grande importância na totalidade da economia nacional. 

Bernardi e Feijó (2010) complementam o assunto, onde caracterizam o Brasil como celeiro do 

mundo e salientam que o Agronegócio é considerado o motor da economia, observando 

avanços quantitativos e qualitativos. Sua importância deve-se ao grande número de empregos 

que gera e, consequentemente, eleva a geração de renda da população que está diretamente 

relacionada ao setor.  

Nesse sentido evidencia-se a relevância do setor não somente para a economia 

nacional e internacional, mas principalmente para o desenvolvimento local e regional, uma 

vez que contribui, como citado, com a geração de emprego e renda para a população dos mais 

diversos setores, seja no campo ou na industrialização e distribuição daqueles produtos.  

Discutindo a questão, Callado (2006) menciona que o agronegócio é um campo muito 

competitivo, podendo ser entendido através de novos mercados, preferências, e mercados 

concorrentes. Ele está relacionado também à produção, custos e inovações do setor, além de 

estar ligado às questões ambientais, estratégias e diferenciação de produtos. 

Além disso, o autor comenta que o agronegócio abrange vários ramos, onde alguns 

apresentam baixo valor agregado do produto final, entre os quais podemos citar a 

comercialização das commodities agrícolas, como a soja e o milho. Outros, porém, 



ARTIGO 

 

apresentam maior valor agregado, como o ramo de processamento e industrialização de 

produtos do setor (CALLADO, 2006). 

Em vista disso, entende-se que a compreensão de toda a cadeia do Agronegócio é 

fundamental tanto para quem está diretamente relacionado ao setor, tanto para o Governo 

Federal a partir do direcionamento de políticas públicas para o fortalecimento do setor. 

 

TABELA 1 - Dimensões do Agronegócio Mundial (US$ bilhões) e participação de cada setor (%) 

ANOS 1950 2000 2028 

SETORES VALOR % VALOR % VALOR % 

Insumos -produção 44 18 500 13 700 9 

Produção agropecuária 125 32 1115 15 1464 10 

Processamento e Distribuição 250 50 4000 72 8000 81 

Fonte: (ARAUJO, 2007). 

 

A partir do conhecimento da cadeia do agronegócio, as empresas relacionadas a este 

setor se utilizam de ferramentas que possam auxiliar na venda de seus produtos, como a 

utilização do marketing. 

O Marketing corresponde a uma ferramenta aplicada pelas empresas, em busca da 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais (KOTLER e KELLER, 2006). 

Segundo Lima e Oliveira (2010), o Marketing dá o direcionamento à empresa na busca de 

novos clientes e na oferta de novos produtos. 

Desta forma, o marketing rural é um dos mais novos segmentos do marketing e está 

ligado diretamente aos negócios agropecuários, pois engloba produtos, serviços e ações na 

área rural. Seus principais objetivos são identificar a origem e as necessidades desse mercado, 

seu desenvolvimento e sua efetivação em consonância aos comportamentos e aos objetivos e 

metas da empresa (GIRARDI, 2002). 

Lima e Oliveira (2010) acrescentam que o Marketing ligado ao setor do agronegócio é 

importante para as empresas, pois compreende o sentido desta atividade e verifica de que 

forma aplicá-lo nesses campos para que os empresários deste ramo não percam oportunidades 

por falta de informações e conhecimento. Batalha (2013) complementa que o Marketing rural 

deve situar-se entre os produtores de insumos agropecuários e os produtores rurais.  
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Diante disso, o marketing rural tem uma grande atuação no Agribussines, uma vez que 

foi desenvolvido para levantar e atender as necessidades dos produtores rurais em sua 

atividade, dando ênfase nas especialidades dos produtos agropecuários.  

Quando direcionado ao setor de sementes, o Marketing rural deve estar preparado para 

atender todos os desafios atuais que possam ocorrer e definir novas estratégias a serem 

utilizadas. Além disso, deverá considerar principalmente o agricultor e a região onde atua, 

para fazer chegar ao campo sementes no tempo certo e com a garantia de qualidade, 

assistência técnica com toda assessoria necessária, resolver contratempos de produção e obter 

o máximo desempenho de produtividade, com retornos garantidos ao produtor, à empresa e 

demais segmentos envolvidos (GIRARDI, 2002). 

Porém, as empresas que fornecem insumos ao setor da agropecuária normalmente não 

possuem nenhum sistema de monitoramento de satisfações dos clientes no período chamado 

de pós-venda. Todavia, considera-se esta avaliação de grande importância, pois assim pode-se 

determinar o grau de satisfação dos mesmos e também focar em pontos fortes da empresa e 

melhorar os pontos fracos, tornando o empreendimento atento e atualizado com os ideais dos 

clientes (ARAÚJO, BARBAIS e SILVA, 2004). 

Neste sentido, o agronegócio tem um grande potencial no Brasil e é um dos setores 

que mais se desenvolve. No entanto, ainda é pouco estudado pelos administradores que fazem 

uso da ferramenta do marketing. Desta forma, é de fundamental importância a utilização desta 

ferramenta para avaliação da satisfação dos clientes, pois um cliente realizado acaba se 

fidelizando com a empresa (ARAUJO, BARBAIS e SILVA, 2004). 

Assim sendo, com a utilização do Marketing rural pode-se, além de suprir as 

necessidades do produtor rural, encontrar vários nichos de mercado, ou seja, produtos ou 

biotecnologias já existentes, mas que ainda não são utilizadas naquela região analisada, e que 

consequentemente aumentarão as vendas e os resultados para as empresas, como também, em 

muitos casos, aumentar a produtividade no campo.  

Com a expansão do setor do agronegócio e a necessidade cada vez maior da produção 

de alimentos, o profissional ligado à esta área deve ficar atento  na forma de como atuar no 

mercado, pois deve levar em conta as dificuldades enfrentadas por este setor como sobreviver 

às oscilações de clima, a política governamental, o mercado e as inovações, para que possa, 

além de vender seus produtos, trazer informações ao produtor buscando atender as suas 
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necessidades, este é o grande desafio do profissional ligado ao ramo do agronegócio. Desta 

forma, se manter e prosperar são méritos de poucos (NOLL, 2014). 

Nesse sentido, a busca por soluções pelo profissional do agronegócio, é o resultado 

que atende as necessidades dos clientes e identifica as oportunidades para poder elaborar 

alternativas para manter-se no mercado. A maior dificuldade do agronegócio é encontrar o 

equilíbrio entre os interesses econômico, social e político dos seus clientes. O interesse 

econômico reside no crescimento mútuo do patrimônio líquido dos clientes e da empresa, o 

social está ligado aos serviços que os clientes recebem da empresa, e o político leva às 

disputas internas pelo poder, como também à representatividade da empresa ao mercado 

(GIMENES e GIMENES, 2007). 

Desta forma, o Engenheiro Agrônomo é o profissional preparado para atender o 

produtor rural. Ele pode se especializar e atuar em várias áreas como biotecnologia, zootecnia, 

solos, doenças folhares, engenharia rural, entre outras. O mesmo deve desenvolver o seu 

trabalho profissionalmente aplicando todos os seus conhecimentos científicos e técnicas 

agronômicas conforme a área de trabalho, proporcionando melhorias na sociedade e um bom 

Desenvolvimento Sustentável. Já o profissional denominado de Técnico Agrícola também 

poderá prestar assistência técnica no setor agronômico, porém possui algumas restrições pois 

sua formação se dá apenas em nível médio, enquanto o Engenheiro Agrônomo possui 

formação de ensino superior (IFC, 2015). 

Administrar todos esses interesses é uma tarefa difícil e complicada, e muitas 

empresas dessa categoria estão perdendo espaço para seus concorrentes por não conseguirem 

equilibrá-los satisfatoriamente. Assim, entende-se que as empresas, com suas características 

peculiares compõem o único setor da economia, cuja doutrina tem sua ênfase no equilíbrio 

entre o econômico e o social, o qual se instala como o seu primeiro desafio frente à 

globalização, pois exige eficiência e competitividade (GIMENES e GIMENES, 2007). 

Logo, verifica-se a importância do profissional ligado à Administração, que também 

poderá dar suporte as empresas que atendem o setor rural, uma vez que pode utilizar-se de 

técnicas como as do Marketing para levantar e atender as necessidades dos produtores e 

auxiliarem nas vendas, buscando atender as necessidades do mercado. 

Considerando que a principal dificuldade dos produtores é acompanhar as inovações 

em sua atividade apresentadas pelas indústrias do setor, e que tem por consequência a falta de 
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investimentos na atividade agrícola, acarretando em quedas na produção e diminuição da 

rentabilidade da atividade, é de fundamental importância que todos os novos produtos sejam 

bem apresentados, esclarecendo todas as dúvidas do produtor, para que ele saiba tomar a 

melhor decisão e que não deixe também de inovar em sua atividade, sempre em busca de 

melhores resultados. 

Segundo Oliveira (2006, p. 15), “Inovar não apenas sinônimo de “criar” ou “inventar”. 

Inovar implica em dar um destino econômico para uma nova ideia, que pode ser, ou não, 

resultado de um invento genuíno, mas que tenha relevância social”. 

Gonçalves (2000, p. 2) acrescenta que “O papel da inovação é dar ao processo 

produtivo novas técnicas de produção, nas quais os gastos com os insumos sejam diminuídos, 

ou melhor, aproveitados, gerando uma produtividade mais acentuada”. 

 Conforme Silveira et al (2005), as inovações tecnológicas, principalmente ligadas à 

biotecnologia, causaram mudanças radicais na estrutura do mercado e da indústria de 

insumos, gerando impactos  especialmente sobre os fertilizantes e sementes agrícolas. 

Na mesma linha de raciocínio, Dalcin et al (2013, p. 147), acrescenta que “A inovação 

tecnológica é tida como a condutora do crescimento industrial, sendo considerada uma das 

principais estratégias na busca de criação de valor e de vantagem competitiva”. Gonçalves 

(2000), afirma ainda que a inovação tecnológica passou a significar um requisito fundamental 

para o aumento da produção. 

Portanto, pode-se notar a relevância do acompanhamento das inovações no setor rural 

pelo produtor. E para que não haja problema com os novos produtos, o profissional 

responsável deve auxiliar prestando informações suficientes perante os produtores, para que 

alcancem melhores produtividades, e por consequência, aumento da lucratividade em sua 

atividade. 

  

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir de uma breve contextualização realizada acerca do profissional voltado ao 

setor do agronegócio e as inovações a ele aplicada, parte-se para o delineamento efetivo da 

pesquisa em busca de respostas aos objetivos propostos.  
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Conforme os procedimentos metodológicos esta pesquisa utilizou-se como base de 

investigação os profissionais Engenheiros Agrônomos e Técnicos Agrícolas e a coleta de 

dados ocorreu por meio de questionários. 

Os questionários foram elaborados contendo dez perguntas sendo algumas 

dissertativas e outras objetivas contendo cinco opções de múltipla escolha abordando as 

possibilidades existentes, solicitando que os entrevistados optem pela alternativa que mais 

condiz com a sua percepção sobre o assunto.  

A coleta de dados ocorreu no período de Agosto à Outubro de 2015 onde foram 

distribuídos 40 questionários, sendo 20 destinados aos profissionais Engenheiros Agrônomos 

e 20 destinados aos Técnicos Agrícolas. Os integrantes da pesquisa participaram de forma 

espontânea e aleatória sendo que todos foram convidados a participar da pesquisa deixando 

claro o motivo do trabalho, ao mesmo tempo em que oportunizou-se o tempo necessário para 

responder com tranquilidade.  

 Conforme a metodologia proposta, a primeira questão tratava de identificar os 

profissionais para mais tarde relacionar a profissão com os outros questionamentos. Desta 

forma, foram questionados 20 Engenheiros Agrônomos e 20 Técnicos Agrícolas. 

Na sequência os profissionais foram indagados quanto à diferença entre as duas 

profissões. Os resultados encontrados apontaram que, em decorrência da formação em curso 

superior, o Engenheiro Agrônomo possui um conhecimento mais específico e aprofundado 

em diversos assuntos do ramo agronômico, o que se deve a intensa utilização de pesquisas 

científicas sobre plantas, doenças, defensivos e questões diversas sobre o tema. Enquanto isso, 

o Técnico Agrícola se caracteriza por um conhecimento mais técnico, ou seja, baseado na 

prática à campo. Conforme ainda os entrevistados, existe mercado de trabalho para os dois 

profissionais, embora o Engenheiro Agrônomo possua vantagem em relação ao salário, uma 

vez que também é dele a responsabilidade técnica pelas orientações fornecidas, respondendo 

legalmente aos órgãos de fiscalização. 

 Quando questionados aos critérios mais avaliados pelos produtores rurais ao adquirir 

um novo produto para sua lavoura, os resultados foram os seguintes: 
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GRÁFICO 1 - Critérios mais avaliados pelos produtores rurais na compra de um novo produto 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Perante o que pode ser observado no Gráfico 1, a maior parte dos respondentes 

Técnicos Agrícolas aponta que os produtores rurais analisam essencialmente a qualidade do 

produto. No entanto para os Engenheiros Agrícolas, o produtor rural leva em consideração o 

preço do produto em primeiro lugar, ao adquirir um novo produto ou insumo agrícola. Cabe 

ainda observar que, em sequência, aparece a qualidade no atendimento, avaliada pelas duas 

profissões. 

 Buscando atender ao objetivo principal desta pesquisa, quando questionados sobre 

quais as considerações que o profissional realiza em casos de reclamação de produtores rurais 

referentes ao produto utilizado, os entrevistados tiveram respostas praticamente unânimes. 

Apontam que inicialmente faz-se uma verificação se o produto foi utilizado de forma correta, 

ou seja, verifica-se se a quantidade adquirida e aplicada corresponde à área da propriedade do 

produtor, ou se aplicou em demasia ou ainda muito pouco. Nos casos de que a aplicação tiver 

sido feita adequadamente, observando-se também e de elevada importância as condições 

climáticas, realiza-se, na maioria dos casos, um acordo entre as partes, como, por exemplo, o 

ressarcimento pela perda na produção, com cálculo feito no momento da colheita. Em últimos 

casos realiza-se uma reclamação formal à indústria de onde provém o produto utilizado 

buscando uma indenização completa por meios legais. 

 Sabe-se que a cada nova safra são lançados no mercado agrícola inúmeros produtos 

novos e, tendo o conhecimento que a maioria destes profissionais está diretamente ligada ao 
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setor de vendas, assim como de assistência técnica, os entrevistados também foram 

questionados sobre quais são os argumentos mais utilizados na exposição de um novo produto 

no mercado agrícola. 

 

GRÁFICO 2 – Argumentos utilizados na exposição de um novo produto. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Diante da análise do Gráfico 2, observa-se que os dois profissionais enfatizam ao 

produtor rural, seja diretamente à campo ou nas unidades agropecuárias, a questão da maior 

eficácia do novo produto ofertado. Esta resposta encontrada da questão fundamenta-se no 

desenvolvimento de novas biotecnologias que ocorre a cada momento no setor agrícola e que 

asseguram maior eficácia. 

 Os profissionais também foram indagados se consideram o agronegócio competitivo. 

Para o Engenheiro Agrônomo, ele o considera muito competitivo, pois a globalização 

permitiu a criação de mais empresas fornecedoras que disputam novas tecnologias para 

ofertar ao produtor. O Técnico Agrícola também considera que a competitividade é grande, 

pois fazendo parte do setor primário, o agronegócio tem profunda relevância nacional e seu 

produto possui características de commodities, ou seja, de produto in natura, na maior parte da 

produção, sendo o produto de baixo valor agregado e pouco diferencial.  

Além disso, procurou-se identificar a maior dificuldade no ramo do Agronegócio. Para 

o Engenheiro Agrônomo, os resultados da pesquisa apontaram como maior dificuldade a 

logística, ou seja, o elevado custo no transporte dos produtos, além dos custos altos de 
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insumos e a baixa valorização do produto final, principalmente das commodities agrícolas. 

Segundo o Técnico Agrícola, a maior dificuldade encontra-se na dificuldade provocada pela 

mão-de-obra reduzida, a competição com produtos concorrentes, queda nos financiamentos 

agrícolas, e custos com um crescimento muito acelerado. 

Também, em relação ao agronegócio, percebeu-se que as maiores dificuldades quanto 

ao produtor estão relacionadas ao custo da produção, intempéries climáticas e acesso à 

informação. Constatou-se que o produtor rural espera ser maior informado acerca dos 

produtos e oportunidades, para que possa tomar as melhores decisões na sua atividade, uma 

vez que até a situação econômica do país influencia diretamente na lucratividade do produtor, 

tornando-o vulnerável as mudanças de mercado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões sobre o setor do agronegócio brasileiro vêm sendo fomentadas ao longo 

dos anos, principalmente a partir da globalização e da inserção no mercado de diversas 

indústrias químicas e biotecnológicas de fornecimento de insumos ao produtor rural. Diante 

disso, o objetivo geral desta pesquisa foi identificar como os Técnicos Agrícolas e os 

Engenheiros Agrônomos avaliam as percepções dos produtores rurais quantos aos produtos 

utilizados na sua atividade e suas inovações, e como avaliam as reclamações.  

Os resultados encontrados com a pesquisa apontaram que os profissionais, tanto 

Engenheiro Agrônomo, como Técnico Agrícola, estão hábeis para atender o produtor rural, 

desde que se mantenham em constante atualização levando informação e segurança ao 

produtor rural. A principal diferença se dá na responsabilidade técnica cabida ao Engenheiro 

Agrônomo que lhe assegura uma série de deveres e obrigações perante seu órgão de classe. 

Alusivo às percepções referentes às inovações aplicadas ao agronegócio, notou-se que as 

maiores dificuldades do produtor estão relacionadas ao acesso à informação.  

Constatou-se que o produtor rural espera ser maior informado acerca dos produtos e 

oportunidades, para que possa tomar as melhores decisões na sua atividade, uma vez que até a 

situação econômica do país influencia diretamente na lucratividade do produtor, tornando-o 

vulnerável as mudanças de mercado. 
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