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RESUMO  

O estudou foi desenvolvido visando melhorar a compressão sobre a produtividade no plantio 
de milho safrinha, no município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná. O modelo utilizado 
para análises é o de Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD). Parte do princípio de como a 
estrutura das empresas aliado a suas condutas determinarão seu desempenho. Assim sendo, 
aplicou-se esse modelo ao agronegócio, mais especificamente a produção de milho safrinha. 
O objetivo foi entender como determinadas condutas dos produtores, diante de suas 
estruturas, efetivaram determinada produção ou desempenho. Os dados foram coletados com 
a aplicação de questionários, com perguntas estruturadas, abertas e fechadas, as quais foram 
aplicadas no dia dez de agosto do ano de 2015. O método de pesquisa foi o qualitativo e o 
método de análise o indutivo.  Posteriormente à coleta de dados, os mesmos foram tabulados 
em uma base de dados onde as informações foram apresentadas em gráficos e tabelas. A fim 
de preservar a confidencialidade dos dados os sujeitos da pesquisa foram renomeados como 
produtores A, B, C. Como o clima é fator preponderante a pesquisa traçou um paralelo entre 
precipitações pluviométricas, condutas, e desempenho. Constatou-se que mesmo em anos em 
que as condições climáticas não foram favoráveis, ainda têm-se diferenças de produtividade 
entre produtores devido às condutas adotadas.  Os resultados apontados demonstram que 
houve um melhor desempenho de alguns produtores.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade agrícola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 

Região, assim como do País em que está inserida. A literatura sobre agronegócios menciona 

alguns passos para o desenvolvimento: a agropecuária é responsável pelo fornecimento de 

alimentos, expande setores não agrícolas por meio de fornecimento de capital; fornece 

diversificação da economia e mão-de-obra para o crescimento; compra insumos e capitais 

para o desenvolvimento das atividades econômicas e, com isso, fornece divisas e, também, 

consome produtos do setor não agrícola (BACHA, 2004).  
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 A agricultura é fonte de geração de matérias- primas que se destinam para exportação 

do produto ainda bruto, mas também se destinam a empresas beneficiadoras que transformam 

as commodities em produtos acabados, as quais chegam às gôndolas dos supermercados e são 

repassadas aos consumidores. As commodities também são matérias-primas para agropecuária 

que as transformas em carnes. Em todo esse processo de produção de milho a conduta do 

produtor diante de sua estrutura é o diferencial que pode tanto aumentar a produtividade com 

também diminuir, as condições climáticas exercem grande influência mesmo a conduta do 

produtor sendo a melhor possível.  

A agricultura possui várias particularidades que as difere das demais atividades dentre 

elas podemos citar: clima, políticas, legislação e mercado. Além dessas, existem algumas 

características gerais mais centralizadas dentro da porteira dentre elas citamos: como a 

utilização de infraestrutura específica, ou seja, máquinas equipamentos armazéns que em sua 

maioria só podem ser utilizados para esse determinado fim. Outra especificidade deste setor é 

que o ciclo produtivo não pode ser paralisado, visto que as plantas possuem um ciclo de vida 

que não pode ser interrompido. Além de possuir somente algumas épocas de produção.  

O trabalho busca analisar a produtividade do milho safrinha, tendo como base o 

modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), os seus principais idealizadores são Hall & 

Hitch, Mason, e Coase. Esse modelo é aplicado na economia e busca analise na estrutura do 

mercado, na conduta das empresas, e no desempenho econômico. Assim sendo, o trabalho 

traz esse modelo aplicado da economia para a o agronegócio, mais especificamente para a 

produção de milho safrinha, na microrregião de Nova Santa Rosa, Paraná.  

Este estudo teve como objetivo analisar a produção de milho safrinha no município de 

Nova Santa Rosa – PR nos últimos três anos, correlacionando os procedimentos de plantio e 

tratos culturais com a produtividade.  Com relação ao clima que é o fator crucial na atividade 

se fará paralelos entre precipitações pluviométricas e produção.  

  

2 A ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E  O AGRONEGÓCIO 

 

A agricultura pode ser vista de várias maneiras quanto à ótica da produção. Uma 

análise simples que podemos fazer parte da seguinte linha de pensamento: a agricultura ou a 

produção de milho em que o trabalho está baseado transforma matérias primas em matérias 

primas. Ou seja, as sementes adubos defensivos são matérias primas necessárias para que se 

possa produzir, e o resultado que é a produção de milho também é uma matéria prima que 

servira de suprimento para posterior utilização por empresas beneficiadoras. 



Para  Davis, Aquilano e Chase (2001, p. 24) “a partir de uma perspectiva 

operacional, a administração da produção pode ser vista com um conjunto de componentes, 

cuja função está concentrada na conversão de um número de insumos em algum resultado 

desejado”. Na concepção de Santos e Figueiredo (2002, p. 14) existem três sistemas de 

produção, e estão agrupados da seguinte maneira:  
1. Sistemas de Produção Contínua: apresentam uma sequência linear para se 
fazer o produto ou serviço. 2. Sistemas de Produção Intermitente: a produção 
é feita em lotes, terminando a fabricação do lote de um produto, outros 
produtos tomam o seu lugar nas máquinas. 3. Sistema de Produção para 
Grandes Projetos: tem-se uma sequência de tarefas ao longo do tempo, 
geralmente de longa duração, com pouca ou nenhuma repetitividade.  
 

A administração da produção exerce papel estratégico, tudo começa pelos recursos 

de entrada a serem transformados, passando assim pelos materiais e informações de 

consumidores, dessa forma a instalação de pessoal.  O ambiente estratégico da produção 

possue alguns passos a serem seguidos dentre eles: tudo se inicia pelo projeto, passando logo 

após pelo planejamento e controle, quando necessário faz algumas melhorias, e assim se 

chega a uma estratégia de produção (SLACK, CHAMBERS, JOHSTON, 2002). 

 No processo de produção de milho a administração da produção também está em 

evidência, porém muitas vezes não conseguimos visualizar com tanta facilidade um processo 

estratégico de produção, pois muito se acha que é somente um trabalho pratico a campo. 

Contudo o processo de produção de milho tem alto grau de complexidade e de planejamento 

estratégico, tático, e operacional. A escolha das sementes, da adubação, do manejo com 

pragas, aplicações de fungicidas, os cuidados com o clima nos trabalhos de plantio, tratos 

culturais e colheita, tudo deve ser considerado e planejado antecipadamente para que a 

produção realmente se efetive.  

Um sistema de produção em seu nível macro abrange vários sistemas: dentre eles 

estão envolvidos a mão de obra, o capital, a energia, e outros insumos. O passo seguinte é a 

transformação que logo em seguida irá gerar o produto acabado. O ciclo da produtividade 

consiste no planejamento da produtividade, na melhoria da produtividade, na medida da 

produtividade, e avaliação da produtividade (MARTINS, LAUGENI, 2005).  

A função produção possui dentro de suas decisões estratégicas três grandes áreas: 

Decisões estratégicas (de longo prazo) nela estão envolvidas questões típicas como o tamanho 

da planta, localização, e tipo de processo. Decisões táticas (de médio prazo) as suas questões 

típicas envolvem o tamanho da forma de trabalho, exigências de matérias. Decisões de 

planejamento operacional e de controle (curto prazo) as questões típicas envolvem 



sequenciamento diário de trabalhadores, funções e equipamentos; gestão de processos; gestão 

de estoques (DAVIS, AQUILIANO, CHASE, 2001).  

Na produção de milho no qual o trabalho será realizado vão ser estudadas a estrutura 

a conduta e desempenho dos produtores, dessa forma se terá uma conclusão precisa de como 

estes aspectos afetam na produtividade.  É na produção onde realmente tudo se transforma, ou 

seja, insumos se transformam em plantas e estas produzem matérias primas as quais são 

levadas as indústrias onde são beneficiadas e viram produtos acabados. Aparentemente a 

produção de milho parece ser um trabalho fácil que não exige nenhum planejamento 

estratégico, mas que só é um trabalho braçal e pratico.  

“Desta forma, planejar a produção envolve o processo de determinar a ordem nas 

quais essas atividades serão realizadas, além de assegurar que as ordens de produção serão 

cumpridas da forma certa e na data certa” (SANTOS, FIGUEIREDO, 2002, p. 14).  

Porém não acontece dessa forma, para todo esse processo de produção de milho e 

desenvolvimento de tratos culturais é necessário o planejamento estratégico, tático e 

operacional. Buscar os melhores preços, as variedades de híbridos que melhor se adaptam as 

condições de solo, clima, adubação, defensivos etc. Todo o processo de produção de milho 

envolvem os três estágios estratégicos, e devem ser executados de maneira criteriosa e 

cuidadosa. Na conspecção de Peinado (2007, p. 41), o conceito de organização do setor 

primário parte da seguinte linha de raciocínio:  
Organizações do setor primário As organizações do setor primário são as m 
ais antigas formas de organização e estão relaciona das à exploração dos 
recursos naturais: terra (agropecuária silvicultura e extrativismo vegetal); 
água (pesca) e recursos minerais (extrativismo mineral). 

 
 A produção de milho no qual o trabalho está pautado está ligado diretamente ao 

conceito de setor primário de produção, que é a agricultura, gerando assim uma matéria prima 

que será utilizada pelo setor secundário que são as empresas beneficiadoras que transformam 

os produtos, e posteriormente passam ao setor terciário que são as redes varejistas e 

atacadistas. Spanhol (2013, p. 8) argumenta que o agronegócio:  
Engloba todos os participantes envolvidos na produção, processamento e 
marketing de um produto específico. Inclui o suprimento das fazendas, as 
fazendas, operações de estocagens, processamento, atacado e varejo 
envolvidos em fluxo desde os insumos até o consumidor final. Inclui as 
instituições que afetam e coordenam os estágios sucessivos do fluxo do 
produto, tais como Governo, associações e mercados futuros. 
 

 Ao tratarmos de conceitos e aplicações sobre o agronegócio não podemos deixar de 

mencionar os três setores dentro da cadeia alimentar que são: Antes da porteira que são os 



bens de produção e serviços para a agropecuária e agricultura, essas empresas estão 

investindo muito em pesquisa e tecnologia para aumentar a sua demanda e sua lucratividade.  

Dentro da porteira que é a produção propriamente dita. Depois da porteira que consiste no 

processamento agroindustrial onde se encontra a maior concentração de negócios como os 

maiores resultados financeiros (PIZZOLATTI, 2009).   

O conceito de agronegócio vai além da produção dentro da porteira, mas é uma 

cadeia que engloba relações comerciais, indústrias que se resumem na cadeia produtiva 

agrícola. Em nossa região o agronegócio é uma das principais atividades que trazem divisas, 

aumentam a renda nas cidades por meio das atividades a ela ligadas. Todo esse processo de 

produção é possível devido às boas condições de solo e clima que fazem com que a região 

seja umas das melhores em questões agrícolas. De acordo com Araújo (2005, p.16), o 

conceito de agronegócio se define como:  
O conjunto de todas as operações e transformações 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.  

 
 O agronegócio em síntese está envolvido com a produção processamento e marketing 

de um produto específico. As operações de estocagem, processamento atacado e varejo desde 

os insumos até o consumidor final. Estão também envolvidos instituições tais como governo 

associações e mercados futuros. (SPANHOL, 2013). O agronegócio é a principal fonte de 

renda no município de Nova Santa Rosa - Pr. A produção de grãos como soja, milho, e trigo 

expande as divisas gera renda e fornece empregos por meio dos setores a ele ligados. O 

crescimento do município na sua área urbana está totalmente ligado à alta ou a baixa produção 

nas lavouras devido ao fluxo monetário que a atividade exerce.  Nas culturas de inverno o 

milho é o destaque nas lavouras do município ocupando cerca de 95% das áreas de terra.  

Cem por cento das lavouras utilizam-se de plantio direto que é uma tecnologia que dispensa a 

aração da terra. Os produtores dispõem de duas grandes empresas que fornecem insumos, 

assistência técnica e recebem a produção. (EMATER, 2015). 

     

3 ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO  E O MODELO ESTRUTURA-

CONDUTA-DESEMPENHO 

  

A pesquisa desenvolve um estudo sobre a influência na produtividade de soja no 

município de Nova Santa Rosa - PR, em função da conduta dos produtores, baseado no 

modelo de estrutura conduta desempenho.  



O modelo estrutura-conduta-desempenho (ECD) causa um processo de mudanças 

estruturais que de acordo com Carvalho (2010) causa um maior crescimento de algumas 

empresas do que outras no longo prazo. Assim, com esse crescimento desuniforme há uma 

mudança de participação no agregado final. Estrutura-conduta-eficiência é o assunto tratado 

por Bain (1959) em sua obra intitulado Organização Industrial, que descreve a relação entre a 

estrutura do mercado, a conduta adotada frente à estrutura disponível e a eficiência alcançada 

com a conduta adotada. O esquema de estrutura-conduta-eficiência pode ser explicado da 

seguinte maneira:  
Se elevados níveis de concentração (estrutura) causam, por exemplo, conluio entre 
as firmas (conduta) que, em consequência, resultam em preços elevados e inflexíveis 
(eficiência), isto significa que o nível de concentração deve ser reduzido. Em outras 
palavras, a estrutura do mercado determina ou fortemente influencia como as firmas 
se comportam neste mercado, ou seja, como elas fixam o preço determinam o nível 
de produto, adotam novas tecnologias, realizam propaganda, diferenciam o produto, 
entre outras práticas. Dependendo de como as firmas se comportam (conduta), 
chega-se ao desempenho do mercado (MENDES, 1998, p.314).  

  

A eficiência ou desempenho estão ligados aos resultados finais da empresa, que é 

oriundo da conduta adotada pela empresa anteposta a sua estrutura. As políticas de defesa da 

concorrência podem ser estudadas com o método de estrutura-conduta-desempenho, quando 

são identificadas práticas danosas a concorrência, o Estado intervém com legislações que 

possam extinguir as práticas de monopólio. As empresas podem devolver estratégias para 

aumentar seu mercado, mas essas estratégias geram diretamente impactos no desempenho. As 

empresas possuem um conjunto de estratégias e assim traçam suas condutas baseadas na 

estrutura do mercado que desejam seguir, na demanda e nas características do produto e dos 

consumidores, além da tecnologia; variáveis que englobam essa estrutura de mercado.  

Dessa maneira, o principal instrumento de intervenção sobre o mercado é o 

paradigma estrutura-conduta-desempenho, embora muitas críticas tenham sido feitas, como a 

de considerar a estrutura de mercado como variável externa, sendo que a evolução tecnológica 

é intensa, o que faz mudar com muita rapidez assim mudando a sua ênfase, segundo 

Gremaund et al (1998). O modelo estrutura-conduta-desempenho (ECD) possui várias 

aplicações em áreas diversas da economia, servindo como base para análise de muitas 

atividades econômicas, tais como confecção, alimentação, transporte, educação e 

agronegócio. 

Na agricultura ao utilizarmos o paradigma ECD, consideramos que a estrutura são os 

ativos disponíveis aos produtos, nele podemos citar os fatores terra trabalho capital. “O fator 

terra constitui a base sobre a qual se exercem as pressões e as atividades dos demais recursos” 



(ROSSETTI, 2007, p. 92), é o capital de maior valor do agricultor, nela são depositados todos 

os investimentos e trabalho no decorrer de um período agrícola, o cuidado com a sua 

conservação, e sua manutenção é vital, para que as futuras safras desempenhem também o 

máximo de seu potencial.  

“O fator capital compreende o conjunto das riquezas acumuladas pela sociedade; e é 

com o emprego delas que a população ativa se equipa para o exercício das atividades de 

produção” (ROSSETTI, 2007, p.121). O capital são as máquinas e equipamentos utilizados, 

assim com as instalações, benfeitorias utilizadas para que os se possa atingir o objetivo de 

produção. A boa conservação e regulagem desses equipamentos são vitais, para que não haja 

perdas pela ineficiência produtiva.  

De acordo com Rossetti (2007, p. 105) “o fator trabalho é definido pela parcela 

economicamente mobilizável da população total”. O trabalho é o ultimo fator de produção 

utilizado pelo produtor, este trabalho é tanto braçal como também intelectual, aqui podemos 

também citar os três níveis de decisões estratégicas que se encaixam plenamente no trabalho, 

que são as decisões estratégicas, as decisões táticas, e a decisão operacional, que vão desde o 

planejamento da safrinha até aos trabalhos de plantio tratos culturais, como também na 

comercialização.  

 Afinal, quando tratamos de conduta estamos tratando do pilar central no qual o 

estudo se sustenta.  Conduta é a parte crucial de todo o processo de produção de milho. Essas 

condutas podem ser boas ou ruins, que a partir disso consolidarão a produtividade. Há muitas 

formas de conduta que o produtor pode realizar, uma delas é a análise de solo, que revelará ao 

produtor as necessidades nutricionais da terra. É recomendado que essa análise seja realizada 

de quatro em quatro anos, ou quando o produtor perceber anormalidades no crescimento, 

desenvolvimento, e produção da lavoura. Diehl e Junquetti (2012, p. 1) argumentam que: 
A semeadura é um dos trabalhos que mais pesam no êxito da lavoura, especialmente 
no caso do milho, que perde seu poder germinativo com relativa facilidade, quando 
plantada em condições adversas. Ainda, a semeadura irregular conduz a menor 
produtividade e eventuais dificuldades nos tratos culturais e na operação de colheita. 
Para a germinação e emergência regular das plantas, é essencial um teor de umidade 
suficiente no solo. O milho absorve grande quantidade de água para germinar; por 
isso a semeadura só deve ser feita com o solo úmido, após boa chuva. 
 

O plantio é a fase principal de todo processo produtivo, ainda mais quando falamos 

do milho planta extremamente sensível a condições adversas de umidades. A umidade do solo 

é crucial para que planta expresse desde o inicio seu total potencial produtivo. Alguns 

produtores adotam a técnica de plantio em terra seca esperançosos pela vinda da chuva, porém 

outros adotam a técnica de plantio em terra úmida.  



As duas técnicas possuem seus prós e contras. O plantio em terra umidade causa 

emplastramento da plantadeira fazendo com que os sulcos onde as sementes são sejam abertas 

de maneira exagerada, causando assim o rápido ressecamento da terra, além do risco de 

ocorrer após o plantio chuvas torrenciais, que causam uma espécie de crosta superficial, que 

dificulta germinação das sementes.  

 Com o plantio em terra seca não ocorre o emplastramento, as sementes são 

depositadas com mais uniformidade, porém caso não chova as sementes perdem o potencial 

de germinação, ocorrendo assim à germinação desuniforme que acarreta em prejuízos.  

Na cultura do milho é indispensável o tratamento de sementes, protegendo-a de 

ataques de pragas e doenças iniciais. Segundo Castro et al (2008, p. 1), “o uso de defensivos 

agrícolas no tratamento de sementes confere à planta condições de defesa, o que possibilita 

maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura”. Os cuidados com aplicação de 

defensivos nas condições ideias de tempo e umidade são vitais para o bom desenvolvimento e 

produtividade da lavoura. 

 Resultado obtido através da estrutura existente e da conduta adotada, podendo 

afetado pelas condições climáticas de cada ano agrícola, ou influenciado pela conduta adota 

pelo produtor. O preço da commodity está relacionado diretamente ao clima, ou seja, nesse 

processo rege a lei da oferta e da procura, que de acordo com Gremaund (2006, p. 140) 

“quando existir excesso de procura surgirão pressões para que os preços subam, quando 

existir excesso de oferta surgirão pressões para os preços caírem”.  

Quando as condições nacionais e internacionais de clima forem favoráveis à 

produtividade consequentemente vai haver queda no preço da commoditie, conduto quando a 

produtividade for baixa o preço vai ser elevado devido à lei da oferta e da procura.  

 O desempenho da cultura do milho varia de região para região. O milho safrinha é 

plantado logo após a colheita da soja. Dessa forma, ela está ligada diretamente com a cultura 

passada, dependendo da época de plantio da soja, assim também estará veiculado o plantio do 

milho. O milho safrinha também está ameaçado pela geada que assim como a chuva é a 

grande influenciadora da boa ou má produtividade. Quando se trata de milho safrinha á 

diferença de produção em áreas de terra com altitude maior e menor, isso ocorre devido à 

severidade das geadas ser maior em áreas baixas com relação às altas. Segundo Gianluppi et 

al. (2009, p. 1)  
A semeadura em solos com insuficiência hídrica, ou seco, “no pó”, prejudica o 
processo de germinação e a nodulação das plantas, expondo as sementes às pragas e 
microorganismos do solo que prejudicam o estabelecimento de uma população 
adequada de plantas. Vale lembrar que, nesse caso, o tratamento de sementes com 



fungicidas recomendados pode se constituir numa garantia de prolongamento da 
capacidade de germinação das mesmas. 

 
As condições climáticas adequadas para uma boa produtividade vão além das 

precipitações pluviométricas. Para o plantio a temperatura ideal do solo deve estar entre 20°c 

a 30°c sendo 25°c a temperatura ideal. A profundidade da semente deve ser de acordo com a 

umidade do solo sendo de 3 a 5 centímetros, e a adubação sempre deve estar a baixo das 

sementes como destaca Gianluppi et al (2009). 

O milho safrinha é plantado logo após a colheita da soja, dessa forma não há como 

definir uma época correta ou incorreta de plantio, pois isso depende de como a safra anterior 

concluirá seu ciclo produtivo. Todos os produtores já iniciam o plantio do milho safrinha logo 

após o termino da colheita, somente não acontece dessa forma quando o processo é 

interrompido por chuvas. A boa conduta nesse processo é fundamental, cuidados com 

adubação, distribuição de sementes por metro linear, e profundidade das sementes.  

De acordo com Farias et al. (2007, p. 4) “a disponibilidade de água é importante 

principalmente em dois períodos de desenvolvimento do milho: germinação-emergência, e 

floração-enchimento de grãos.” De acordo com o crescimento da planta a necessidade hídrica 

também aumenta na fase de floração e enchimento de grãos a planta necessita a maior 

quantidade de água (7 a 8 mm/dia ) decrescendo após esse período. O florescimento é a fase 

em que o milho mais demanda de água e o enchimento de grãos é a fase mais crítica a déficit 

hídrico. 

A boa disponibilidade de água é o fator crucial para o bom desenvolvimento da 

lavoura de milho, o período que mais demanda boas condições climáticas e a fase de floração 

e enchimento de grãos, é nessa fase que a planta mais demanda de agua para a formação e o 

enchimento de grãos, expressando assim o máximo de seu potencial.  

Muita chuva também é prejudicial, visto que o milho é extremamente sensível a 

doenças fúngicas que nessas condições aumenta em consideravelmente a sua incidência. 

 A colheita é o momento em que todo o trabalho se consolidará. De acordo com 

Farias et al. (2009) “é possível colher com grau de umidade mais elevado, até 28%, desde que 

se faça a secagem artificial imediatamente”. Muitos produtores se precipitam na hora da 

colheita devido à preocupação de incertezas quando as condições climáticas que em datas 

futuras não podem estar favoráveis para a realização da colheita. Dessa forma realizam a 

colheita do milho com altas porcentagens de umidade, acarretando altos descontos que 

diminuem o índice de rentabilidade.  



Quando acontecem muitas chuvas na época da colheita pode acontecer o brotamento 

dos grãos, isso faz com que os grãos percam qualidade e passem a ser chamados de avariados 

e ardidos, os quais serão descontados uma porcentagem, dessa forma a produtividade será 

menor. Em casos mais graves pode ocorrer a perca total da lavoura sendo os grãos inúteis para 

a comercialização.  

4 INFLUÊNCIA DO CLIMA NA CULTURA DO MILHO SAFRINHA 

 
O rendimento das culturas depende exclusivamente das precipitações pluviométricas 

que na região Sul é influenciado principalmente pelos fenômenos El Niño e La Niña. Em 

épocas de El Niño observam-se chuvas em excesso de desta forma beneficiando a produção 

de milho, em épocas de La Niña estiagem. A atuação desses fenômenos acontece em todas as 

suas épocas de atuação, contudo há duas épocas do ano que são mais afetadas pelas fases do 

ENOS, a primavera, início de verão (Outubro, Novembro e Dezembro) e no final dos eventos 

desses fenômenos (Abril, Maio, Junho), segundo Cunha et al (2011).  

A época em que esses fenômenos mais afetam o clima são justamente os períodos em 

que as plantas mais necessitam de chuva, assim, caso ocorra o evento El Niño, as condições 

climáticas favorecem as plantas, pois os agricultores iniciam o plantio no final do mês de 

janeiro e se estendo por todo o mês de fevereiro. Assim a fase crucial do ciclo produtivo do 

milho tende a ser em meados dos meses de maio e abril período em que a incidência do El 

Niño é atuante.  

Já, em anos de La Niña as condições climáticas prejudicam a cultura do milho 

safrinha, pois como no evento anterior os meses de abril, maio e junho são prejudicados pelas 

condições adversas de clima e juntamente nesses as plantas estão na fase de desenvolvimento, 

afloramento/enchimento de grãos. Segundo Cunha, et al.( 2011, p. 5): 

 
Dependendo da época do ano em que o evento ENOS surge e atinge seu 
ápice, ele pode beneficiar ou prejudicar a produção agrícola. Por exemplo, 
períodos mais chuvosos durante a semeadura, florescimento e enchimento 
dos grãos, em certos casos e para algumas culturas, são favoráveis. Porém, 
em outras, dependo do momento do ciclo de desenvolvimento, por ocasião 
da colheita, por exemplo, pode provocar o aumento da incidência de doenças 
e perdas na qualidade dos grãos. 
 

Desta forma, em épocas de La Niña, ou seja, pouca incidência de chuva, alguns 

cuidados devem ser tomados, dentre eles: plantar nas épocas recomendadas, escalonar as 

épocas de plantio com variedades de ciclos diferentes, não utilizar muita população de plantas 

por metro, dar preferência ao sistema de plantio direto, que mantém a palhada como auxilio 



na retenção de umidade. Em caso de ano com incidência de El Niño, chuvas acima do normal, 

também devem ser tomadas algumas condutas como: em caso de áreas extensas, começar o 

plantio nas épocas recomendadas, não realizar a semeadura com o solo muito úmido, eleger 

plantas com genética mais resistente a doenças fúngicas, como também resistentes a longos 

períodos de chuvas mesmo já estando no ponto de colheita, além de ficar atento as doenças 

fúngicas presentes nas épocas com alta incidência de umidade, segundo Cunha et al, (2011). 

O conhecimento destes fenômenos é essencial, visto que com essas informações o 

produtor poderá adotar condutas diferenciadas que favorecem as plantas nas condições 

climáticas do ano. Mais uma vez as condutas dos produtores determinarão os níveis de 

produção.   

 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa classifica-se, quanto a sua abordagem, como quantitativa. Tal tipo de 

pesquisa prevê “a mensuração de variáveis preestabelecidas, procurando verificar e explicar 

sua influência sobre outras variáveis, mediante a análise da frequência de incidências e de 

correlações estatísticas” (CHIZZOTTI, 2001, p. 52). 

Foi elaborado um questionário com perguntas abertas e fechadas com intuito de buscar 

as mais diversas informações sobre estrutura conduta e desempenho dos produtores de milho 

no munícipio de Nova Santa Rosa – PR. 

 A pesquisa tem por objetivo buscar dados referentes à estrutura conduta e o 

desempenho de três produtores rurais no município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná. As 

informações coletadas vão desde o planejamento da safra, passando pelo plantio, tratos 

culturais e colheita.  Enfim, quanto ao delineamento deste estudo enfatiza-se que os sujeitos 

da pesquisa são produtores rurais do município de Nova Santa Rosa, Paraná que desenvolvem 

o plantio de milho safrinha. O universo de pesquisa é de três produtores, com base no 

universo formam realizados os cálculos que indicam que a pesquisa precisaria ser realizada 

com os três produtores.  

A pesquisa foi realizada no dia dez do mês de agosto do ano de 2015. Antes da 

aplicação do questionário foi realizado um pré-teste no qual o questionário foi aplicado a um 

produtor com intuito de analisar questões ligadas à estruturação, interpretabilidade. Os 

produtores entrevistados foram renomeados como produtores A, B, e C, a fim de preservar a 

confidencialidade dos dados. O método de análise utilizado foi o indutivo. 



 

6 APRESENTAÇÃO  E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Concluída a fase de coleta de dados junto aos sujeitos da pesquisa, torna-se 

necessário apresentar as abordagens dos dados tabulados, seguida de uma análise dos 

mesmos. As pesquisas foram realizadas no município de Nova Santa Rosa – Paraná. Os 

Entrevistados possuem suas terras na localidade da Linha Jaguarandi daquele município. A 

pesquisa foi realizada com três produtores rurais. Seguem, a seguir, algumas características 

relevantes dos produtores de milho safrinha: Produtor A: Atua na atividade de plantio de 

milho safrinha há 30 anos com uma área de 20 (vinte) Alqueires;  Produtor B: Atua na 

atividade de plantio de milho safrinha há 9 anos com uma área de 27 ( Vinte e sete) alqueires; 

 Produtor C: Atua na atividade de plantio de milho safrinha há 35 anos com uma área 

de 18 (dezoito) alqueires. Por unanimidade relataram que utiliza de rotação de culturas 

intercalando soja no verão e milho no inverno. Nenhum dos entrevistados possui sistema de 

irrigação.  

 A estrutura conduta-desempenho dos produtores será descrita, em detalhes. O produtor 

A possui área de 20 alqueires localizados em quatro talhões, ou seja, quatro pedaços de terra. 

Utiliza-se rotação de culturas, e sua propriedade não possui sistema de irrigação devido ao 

alto custo dos equipamentos. O produtor relatou que faz o acompanhamento de previsões 

meteorológicas.  

Com relação à estrutura para produção de milho safrinha o produtor não possui todas 

as máquinas faltando apenas à colheitadeira. Com relação à conduta as respostas foram as 

seguintes: utiliza sementes com alta tecnologia e alto potencial produtivo bem como aliado ao 

tratamento de sementes. Com relação à adubação nas quantidades ideias e de acordo com as 

necessidades nutricionais da terra a resposta foi de que as vezes a conduta é desta maneira. Às 

vezes foi a resposta quanto a questão referente à aplicação de defensivos nas condições ideias 

de tempo, clima, luminosidade, umidade, e temperatura. Quanto à aplicação de fungicidas a 

resposta foi negativa, não se utilizando dessa conduta. Já em relação à utilização das 

chamadas “sementes Caseiras” a resposta foi de que às vezes são utilizadas.  Com relação ao 

espaçamento entre linhas o produto utiliza 45 centímetros. Com relação à assistência técnica o 

produtor às vezes utilizasse deste serviço.  

Ainda com relação à conduta foi lhe perguntado quanto á utilização de alguma técnica 

que julga aumentar sua produtividade de milho safrinha. E a resposta foi a seguinte: 



Adubação com dejetos aviário, e calcário com mais frequência. As sementes que o produtor 

utiliza são mais resistentes a estiagens, sendo estas de ciclo médio e plantadas logo após a 

colheita da soja verão. Com relação ao fenômeno ENOS ( la ninã, pouca incidência de 

chuvas, el ninõ, alta incidência de chuvas) o produtor relatou que não busca informações a 

respeito. O desempenho foi medido através da produtividade das últimas três safras que foram 

as seguintes: Em 2013 a produtividade média foi de 135 sacas por alqueire; em 2014 essa 

produtividade foi de 200 sacas e 250 sacas, por alqueire, em 2015. Todos os três produtores 

plantaram uma área de 20 alqueires, cada um. 

 O produtor B possui área de 27 alqueires localizados em quatro talhões (áreas de 

terra). Utiliza sistema de rotação de culturas, porém não possui sistema de irrigação devido à 

falta de recursos financeiros. O produtor relatou que faz o acompanhamento das previsões 

meteorológicas. Com relação à estrutura, o produtor dispõe parcialmente das maquinas 

necessárias para produção de milho faltando apenas à máquina que realiza a colheita. Já com 

relação as  condutas as respostas foram as seguintes: utiliza sementes com alta tecnologia e 

alta produtividade e aliado ao tratamento de sementes, porém frequentemente utiliza adubação 

nas quantidades ideais e de acordo com as necessidades nutricionais da terra. Frequentemente 

aplica de defensivos nas condições ideias de tempo, luminosidade, umidade, e temperatura. O 

produtor realiza uma aplicação de fungicida. Não utiliza sementes caseiras. Com relação ao 

espaçamento entre linhas o produtor utiliza 90 centímetros. Com relação à assistência técnica 

a resposta foi afirmativa quanto a utilização deste tipo de serviços junto a empresas e órgãos 

especializados.  

 Uma conduta que o produtor julga ser um diferencial que aumente sua produtividade é 

o controle de percevejos, a adubação com esterco de aviário, e a utilização de calcário. Às 

vezes foi á resposta com relação à utilização de sementes mais resistentes a períodos de 

estiagem, e as mesmas são de ciclo precoce. Com relação ao fenômeno Enos, a resposta foi de 

que o produtor realiza o acompanhamento para o melhor planejamento da safrinha de milho.  

O desempenho foi medido através da produtividade das últimas três safras que foram 

as seguintes: Em 2013 a produtividade média foi de 240 sacas por alqueire, enquanto que em 

2014, foi de 248 e 285 sacas em 2015, numa área de 27 alqueires, para cada produtor. 

O produtor C possui área de 18 alqueires localizados em apenas um talhão (área de 

terra), utiliza sistema de rotação de culturas, e sua propriedade não possui sistema de irrigação 

devido à alta taxa de juros cobrada para aquisição dos equipamentos. Com relação ao 

acompanhamento das previsões meteorológicas o mesmo relatou que o faz diariamente. 



 A estrutura do produtor quanto a máquinas e equipamentos para produção de milho é 

completa. Com relação à conduta as respostas foram as seguintes: as sementes utilizadas são 

de alta tecnologia e alto potencial produtivo e aliadas ao tratamento de sementes. Contudo 

frequentemente utiliza adubação nas quantidades ideias e de acordo com as necessidades 

nutricionais da terra. Quanto às aplicações de defensivos nas condições ideais de clima, 

tempo, temperatura, e luminosidade, a resposta foi afirmativa quanto às práticas corretas.  Se 

tratando de aplicação de fungicidas, o produtor faz uma aplicação. Em suas lavouras o 

entrevistado afirmou que não utiliza as sementes caseiras. E o espaçamento entre linhas é de 

80 centímetros. A assistência técnica junto a cooperativas e órgãos especializados também faz 

parte de sua conduta.  

 Como uma conduta que o entrevistado julga ser importante e que aumente sua 

produtividade formam listadas algumas técnicas dentre elas: adubação de cobertura, e 

adubação com dejetos suínos. O produtor não utiliza sementes mais resistentes a longos 

períodos de estiagens, e as variedades por ele utilizadas são de ciclo precoce  plantadas logo 

ao término dos trabalhos da colheita da soja verão. Como relação ao acompanhamento das 

variações e ações do fenômeno ENOS a resposta foi negativa.  

O desempenho foi medido através da produtividade das últimas três safras que foram 

as seguintes: em 2013, para uma área de 18 alqueires, a produtividade foi de 150 sacas por 

alqueire; em 2014, essa produtividade subiu para 285 sacas, enquanto que em 2015 foi para 

340 sacas, numa área equivalente de 18 alqueires. 

Comparativo entre estrutura conduta e desempenho dos produtores. Estrutura são as 

máquinas equipamentos dentre eles podemos citar: tratores, caminhões, colhedeiras 

pulverizadores, caretas agrícolas entre outros. Ao compararmos estruturas temos as seguintes 

conclusões: os produtores A e B, somente não possuem a máquina que realiza a colheita, e o 

produtor C possui todas as máquinas e equipamentos. Outra estrutura são as áreas de terra que 

são as seguintes: produtor A, 20 alqueires, produtor B, 27 alqueires, produtor C, 18 alqueires. 

O sistema de irrigação que é parte da estrutura não é utilizado por nenhum dos produtores.  

A conduta são as ações que produtor toma diante de sua estrutura.  

O Produtor A apresenta a seguinte conduta: Utiliza sementes com alta tecnologia e 

alto potencial produtivo assim com aliado ao tratamento de sementes, porém frequentemente 

usa adubação nas quantidades ideias, e as vezes realiza as aplicações de defensivos nas 

condições ideais. Não faz a aplicação de fungicidas, e às vezes utiliza sementes caseiras. O 

espaçamento utilizado entre linhas é de 45 centímetros. Com relação assistência técnica, às 



vezes utilizasse desse serviço. As sementes por ele utilizadas são mais resistentes a períodos 

de estiagem, e de ciclo produtivo médio.  

Já, o produtor B Utiliza sementes com alta tecnologia e alto potencial produtivo 

assim como aliado ao tratamento de sementes, contudo frequentemente utiliza adubação na 

quantidade ideias e de acordo comas necessidades nutricionais da terra, assim com aplica os 

defensivos nas condições ideias de clima e tempo. Faz uma aplicação de fungicida, e não 

utiliza sementes caseiras. Utiliza espaçamento entre linhas de 90 centímetros.  Sempre 

utilizasse de serviços de assistência técnica. As sementes utilizadas às vezes são mais 

resistentes a períodos de estiagem e de ciclo produtivo precoce.  

O produtor C Utiliza sementes com alta tecnologia e alto potencial produtivo, porém 

frequentemente utiliza adubação nas quantidades ideias e de acordo com as necessidades 

nutricionais da terra. A aplicação de defensivos sempre é realizada nas condições ideais de 

clima e tempo. Realiza uma aplicação de fungicida, e não utiliza sementes caseiras. O 

espaçamento entre linhas utilizado e de 80 centímetros. Sempre busca assistência técnica 

junto a cooperativas ou órgãos especializados. Não utiliza sementes resistentes a períodos de 

estiagem e estas são de ciclo produtivo precoce. 

 Com relação à época de plantio todos os produtores foram unanimes em suas respostas 

relatando que iniciam o plantio logo após a colheita da soja verão. Uma questão importante é 

a época de plantio da soja no verão, pois essa conduta poderá afetar a época de plantio do 

milho safrinha. Perante essa pergunta as respostas foram as seguintes: Produtor A, realiza o 

plantio da soja no fim do mês de setembro, o produtor B, também realiza o plantio no final do 

mês de setembro, e o produtor B, realiza o plantio no começo do mês de outubro.  

O desempenho dos produtores foi mensurado através da produtividade dos últimos 

três anos, conforme demonstrado no gráfico a seguir.  

  

Fonte: Pesquisa dos autores (2015) 
GRÁFICO 1: COMPARATIVO DE PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS DE MILHO 
SAFRINHA 
 



No tocante aos índices pluviométricos, os mesmos foram coletados índices 

pluviométricos durante os últimos três anos a fim de comparar condutas com as condições 

climáticas.  As informações pluviométricas foram coletas na empresa Fecularia Subida Ltda, 

localizada no município de Nova Santa Rosa, Pr. A empresa possui um sistema de 

pluviômetros no qual são coletadas as informações de cada chuva, bem como as temperaturas 

diárias. Somente foram utilizados os dados referentes aos meses de fevereiro, março, abril, 

maio, junho e julho. É nestes meses em que acontece o plantio, germinação das sementes, 

desenvolvimento, florescimento, formação de grãos, e maturação.  

No ano de 2013 as condições climáticas foram perfeitas até no período colheita, ou 

seja, meados do mês de Junho onde houve um acumulado de 351 milímetros em apenas um 

mês. Dessa forma, houve brotamento e apodrecimento dos grãos fazendo com que a 

produtividade diminuísse de maneira drástica.   

Em 2014 as condições climáticas forma favoráveis para a produção de milho, porém 

nos meses cruciais que realmente efetivam a produtividade a chuva veio de maneira torrencial 

acumulando grandes volumes em curtos períodos de tempo e abrindo lacunas de estiagens de 

20 dias sem precipitações acarretando perdas na produção. No período de fevereiro a  julho, a 

média das precipitações foi da ordem de 173,5 milímetros. 

No ano de 2015 as condições edafo-climáticas foram perfeitas para produção de 

milho safrinha, chuvas constantes e nas condições ideais e foram acumuladas chuvas em 

1.159 milímetros, na média de 196,17 milímetros.  

Comparativo do desempenho e histórico de precipitações em 2013 foi o seguinte: 

neste ano as condições climáticas foram perfeitas, porém na época de colheita houve grandes 

acumulados de chuvas impossibilitando a colheita. Desta forma houve o brotamento e 

apodrecimento dos grãos.  Ao analisar-se o desempenho percebemos disparidades entre os 

produtores. Produtor A, com média de 135 sacas alqueire, produtor B, com média de 240 

sacas alqueire, e produtor C, com média de 150 sacas por alqueire.  Ao analisar as condutas 

dos produtores percebemos que o produtor B, possui um diferencial com relação às demais 

que é a utilização de variedades que não são menos vulneráveis ao apodrecimento e que 

possuem palhada mais fechada inibindo a entrada de água nas espigas.  

Outra conduta adotada por ele é o acompanhamento do fenômeno ENOS por essa 

razão ele pode melhor planejar sua safrinha.  A conduta do produtor B proporcionou maior 

rendimento comparado com os produtores A e C que não se utilizam dessa conduta e que 

tiveram suas produtividades prejudicadas.  



O presente ano agrícola foi muito beneficiado pelas condições climáticas, porém 

houve um período de estiagem em meados do mês de junho que prejudicou levemente a 

produção. Ao analisar o desempenho dos produtores percebesse diferenças grandes entre os 

mesmos. O produtor A relatou que não faz a aplicação de fungicida e às vezes utiliza 

sementes caseiras (sementes com baixa tecnologia) devido a isso a sua produção foi menor.  

O produtor C possui desempenho maior comparado com os A e B, devido a condutas 

por ele adotas. Ele realiza o plantio da soja no final do mês de setembro e começo de outubro, 

dessa forma o plantio do milho que é a cultura subsequente é plantada em um período mais 

tardio. Essa conduta beneficiou o produtor visto que o período com maior incidência de 

chuvas foi no mês de junho fase na qual o milho estava concluindo seu ciclo produtivo.  

Ano perfeito com relação às condições climáticas. Todos os produtores tiveram boas 

produções, porém houve destaques em algumas. Produtor C destacou-se na produtividade, 

isso pode ser explicado pelas condutas por ele adotadas. O produtor utiliza sementes com alta 

tecnologia, realiza sempre as aplicações de defensivos nas condições ideias de clima, 

temperatura e luminosidade, também realiza adubação de cobertura, e adubação com dejetos 

suínos, e não utiliza sementes caseiras e também aplica fungicida. Também percebesse que o 

espaçamento entre linhas de 80 centímetros favorece a melhor produtividade, que é conduta 

adotada pelo produtor.  Neste ano os produtores que atrasaram o plantio do milho safrinha 

tiveram maior produção como no caso produtor C, devido a maior incidência de chuvas no 

mês de julho.  

As análises foram pautadas considerando-se cada ano agrícola de maneira separada e 

aliada as condições climáticas.  Agora a análise parte do principio de média global, como 

mostra a tabela abaixo. A produtividade média nos últimos cinco anos foi a seguinte: o 

Produtor A – 1985 sacas por alqueire; o produtor B, 257 e o C, COM 258 sacas por alqueire. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Condutas adequadas são diferencias na produtividade, que podem ser nitidamente 

observados com a interpretação dos dados e informações coletadas em pesquisa.   

Com relação ao produtor A. As condutas por ele adotadas não foram adequadas, dessa 

forma fazendo com que sua produtividade fosse muito menor. As condutas utilizadas pelo 

produtor que o difere dos B e C são as seguintes: não realiza aplicação de fungicida, às vezes 

utiliza sementes caseiras, e às vezes utiliza serviços de assistência técnica. O plantio em 

espaçamento entre linhas de 45 centímetros também o difere.  



 A utilização de fungicidas é primordial na cultura do milho visto que nos últimos anos 

as doenças fúngicas foram às responsáveis pela baixa produtividade de muitas lavouras de 

milho safrinha.  As sementes caseiras são as vilãs da boa produtividade. Não possuem 

tecnologia que favoreça a alta produtividade e sua linhagem não é pura. Assistência técnica é 

primordial, visto que as empresas possuem profissionais capacitados que fazem diagnósticos 

precisos das reais necessidades da terra ou da lavoura implantada. E por fim o estudo 

diagnóstico que o espaçamento entre linhas de 45 centímetros desfavorece a produção.  

 Os produtores B e C possuem produtividades similares. Porém ainda há diferença de 

apenas uma saca. O produtor C possui algumas condutas que o difere do produtor B, as quais 

o tornam produtor destaque na média global. O plantio da soja do produtor C é realizado no 

mês de outubro dessa maneira o plantio da cultura do milho safrinha que é a safra subsequente 

acontece em período mais tardio que dos produtores A e B. Essa conduta de plantio tardio de 

milho safrinha tem aumentado a média global do produtor assim como as médias anuais. A 

conduta quanto aplicação de defensivos também é um de seus diferenciais, visto que sempre 

são realizadas nas condições ideias.  Outra conduta adotada pelo produtor C é o espaçamento 

entre linhas de 80 centímetros. O estudo aponta que essa conduta é a que mais favorece a 

produtividade quando comparados com espaçamentos de 45 e 90 centímetros, que são 

utilizadas pelos produtores A e B respectivamente.   

 Conclui-se que condutas adequadas são reflexos diretos de boas produtividades. As 

fases as quais a cultura deve passar são iguais para os três produtores, conduto a maneira com 

a qual os agricultores conduzem essas fases e ciclos das plantas são diferenciais particulares.  

Assim, a diferença está no fato de utilização adubação nas quantidades ideias, aplicação de 

defensivos nas condições ideias, e utilização de sementes de qualidade.  Assim como época de 

plantio, espaçamento entre linhas, assistência técnica, acompanhamento de previsões 

meteorológicas, que quando analisadas e comparadas com a produção evidenciam os pontos 

fracos. As condutas adequadas trazem diferença de desempenho entre os produtores. O 

destaque é o produtor C com média de 258 sacas alqueire, logo seguido produtor B com 

média de 257 sacas alqueires, e por fim o produtor A com média de 195 sacas alqueire.  

 Concluísse que o clima é o fator determinante em todo o processo de produção de 

milho safrinha, porém condutas adequadas e pautadas em tecnologias e utilizadas de maneira 

correta diferenciam os resultado no campo. 
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