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RESUMO 

 

Trabalho que possui como base propriedade agrícola de médio porte que possui 
como atividade principal cultivo das commodites agrícolas (soja, milho), onde a 
mesma encontra-se em estágio de estagnação quanto a novas práticas 
tecnológicas. Assim o objetivo geral deste estudo foi destacar a importância da 
agricultura de precisão coleta de dados precisa, afim de que a propriedade possa 
gerir seus recursos de forma mais eficaz e agregando maior rentabilidade em suas 
operações. Utilizou-se como metodologia para o desenvolvimento deste estudo, a 
conceituação bibliográfica para planejamento estratégico e a pesquisa de campo, 
em que comparamos o modelo teórico de planejamento com o modelo adotado em 
uma propriedade rural da Região Oeste do Paraná, a qual é de gestão familiar. 
Como resultados encontramos que a logística da propriedade ainda era carente de 
planejamento estratégico, pelo fato da forma de trabalho ser composta por 90% de 
trabalho manual, dificultando todo o trabalho de gestão devido aos dados 
imprecisos. Também verificamos que o trabalho das máquinas possuíam registros 
insuficientes de atividades, com anotações em livro de registro. Mediante os 
resultados encontrados, sugerimos aos proprietários a necessidade de implementar 
práticas de gestão de caixa e o emprego de novas tecnologias como a utilização do 
GPS, a fim de obter maior margem de contribuição e produtividade. Assim, 
acreditamos que, com a utilização destes métodos a propriedade investigada 
conseguirá se destacar no mercado tornando-se referência no Oeste do Paraná.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O proposito deste trabalho é destacar sugestões de melhoramento da gestão 

estratégica de uma média propriedade agrícola de caráter familiar localizada na 

cidade de Maripá-Pr, que engloba desde manejo de caixa, ate a introdução de novas 

tecnologias como: GPS agrícola (Global Positioning System) que em português 

significa “Sistema de Posicionamento Global”, e consiste numa tecnologia de 

localização por satélite, sistemacomposto por 16 satelites que estão dispostos ao 

redor da terra. O problema deste estudo é como melhorar a gestão da propriedade 

de médio porte localizada no estado do Paraná? A importância deste estudo refere-

se ao melhor entendimento da produção de uma propriedade rural, melhor 

aproveitamento dos recursos disponíveis e redução dos gastos. 

Sua competitividade poderá ser aprimorada através de implantação de novas 

tecnologias disponíveis em mercado nacional, adequando-se a agricultura de 

precisão, utilização da restruturação da propriedade com novas instalações, 

adotando biotecnologias que auxiliem no melhoramento da produtividade da aérea 

sem a necessidade de abertura de novas áreas para plantio. Segundo o autor 

CAIXETA FILHO (2004, pg.35): 

“A primeira vista, o espectro de alternativas possíveis, na escolha do elenco 

de produtos pelo qual se pode optar, parece bastante amplo. Entretanto, 

esse elenco se restringe à medida que se analisem as características dos 

recursos disponíveis. Assim, o primeiro estágio de análise supõe que se 

faça uma avaliação do potencial natural, sem o uso do que se poderia 

denominar como adequadores de produtividade muito complexos ou caros, 

tais como corretores de solo, equipamentos ou construções sofisticadas.” 

(CAIXETA-FILHO, 2004). 

 

O objetivo do trabalho é destacar a importância da agricultura de precisão 

coleta de dados precisa, afim de que a propriedade possa gerir seus recursos de 

forma mais eficaz e agregando maior rentabilidade em suas operações. 

Ao utilizar a tecnologia da informação no campo, através de máquinas, a 

agricultura de precisão consegue disponibilizar ao produtor rural de maneira rápida, 

grande variedade de informações que podem aperfeiçoar o plantio. Com esse 



 

 
 

 
 

sistema é possível calcular, por exemplo, a quantidade exata de produtos 

necessários em uma plantação e de acordo com a necessidade de cada hectare de 

terra, dosar o uso de sementes, fazer a abertura de covas com profundidade 

adequada, racionar o uso de combustível e até mesmo saber quando o trabalhador 

está parado.  

A Agricultura de Precisão, tal como na utilização do GPS envolve a aplicação 

diferenciada e à medida dos fatores de produção, tendo em conta a do potencial 

produtivo do meio e das necessidades específicas das culturas, de forma a 

aumentar a sua eficiência de utilização e, assim, melhorar o rendimento económico e 

reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A literatura empregada no trabalho possui fundamento principal as teorias das 

diretrizes de PDCA citadas pelo livro de Vicente Falconi Campos (2004), e materiais 

de pesquisa dispostos na internet.  

 Matriz PDCA segundo o autor Falconi Campos (2004), resulta em um 

problema pode ser gerado de um processo mal definido. A matriz PDCA consiste em 

planejar, executar, verificar e atuar. O planejamento estratégico pode ser defino 

como um processo de planejar ações, que possuem como base o atingimento das 

metas estipuladas pelo gestor. O planejamento estratégico deve ser um processo 

com fim indeterminado.  

O planejamento estratégico resulta em: a) planejar: prever ou preparar o 

futuro; b) estratégico: preparação das ações fundamentadas em ações estratégicas. 

O planejamento estratégico tem suma importância, pois ele é o principal pilar que 

define a rota a ser tomada no empreendimento (SCHUELLER, 1992).  

 Com embasamento nos conteúdos extraídos da internet, onde citam que o 

sistema de gps tem grande influência no manejo e tratos culturais além de fornecer 

dados necessários para a gestão da propriedade. Segundo o autor: “a agricultura de 

precisão é um método de administração cuidadosa e detalhada do solo e da cultura 

para adequar as diferenças encontradas em cada pedaço de lavoura, tendo em vista 

a desuniformidade intrínseca dos solos”. (SCHUELLER, 1992). 



 

 
 

 
 

 Agricultura de precisão possui sistema de controle de todas as atividades 

exercidas fornecendo dados de alta confiabilidade, favorecendo controle e auxiliando 

na tomada de decisão (CAMPOS, 2004). 

 

3. METODOLOGIA 

  

3.1 Caracterização da pesquisa 

 Este estudo foi delineado pela pesquisa de campo exploratória e baseada 

nos referenciais teóricos dos autores e Marconi e Lakatos (2003) onde cita que a 

pesquisa de campo refere-se a: 

“pesquisa de campo é uma fase que é realizada após os estudos 

bibliográficos, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o 

assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as 

hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados e a metodologia 

aplicada”. MARCONI e LAKATOS (2003, p.47). 

 

3.2 Local e participantes do estudo  

O local selecionado compreende uma propriedade agrícola de médio porte 

localizada na cidade de Maripá – PR que conta com uma área de plantio de 160 

hectares, de gestão familiar há mais de 38 anos. Na propriedade possui também 

dois funcionários, um técnico em agropecuária e um mecânico e soldador. 

 

3.3 Instrumentos de coleta dos dados 

 Os instrumentos de coleta de dados atribuídos à pesquisa de campo foram 

instituídos em forma de questionário. Segundo Marcone e Lakatos: “instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito” (Marconi, Lakatos, 2003, p.100). 

 De acordo com a leitura de Marconi & Lakatos foram disponibilizados ao 

proprietário sr. Gabriel Jacobi um questionário onde continha perguntas que pediam 

de que forma os trabalhos eram realizados, de que forma era feita a analise e coleta 

dos dados, e como poderia ser feita a melhoria. 

 

 



 

 
 

 
 

3.4 Procedimentos para coleta de dados  

 O estudo envolveu inicialmente o contato com os proprietários da propriedade 

rural seguido da aplicação dos questionários relacionados ao planejamento 

estratégico adotado no local. 

 Foram disponibilizados ao proprietário sr. Gabriel Jacobi um questionário 

onde continha perguntas que pediam de que forma os trabalhos eram realizados, de 

que forma era feita a analise e coleta dos dados, e como poderia ser feita a 

melhoria. 

 

3.5 Análise dos dados 

 A análise dos dados se deu pela exposição qualitativa (MARCONI, LAKATOS, 

2003) categorizando as informações de acordo com a ordem dos questionamentos. 

 

4. RESULTADOS 

  

A seguir vamos apresentar as respostas de acordo com a ordem dos 

questionamentos estabelecidas no instrumento de coleta de dados 

 

4.1 Caracterização inicial da propriedade agrícola investigada 

 Inicialmente destacamos que, dado a logística da propriedade, alguns dados 

dificultaram uma análise rápida de estoque, consultas de notas fiscais, pedidos 

futuros, valor de vendas, trabalhos que foram efetuados. Assim dificultando todo o 

trabalho de gestão tendo dados imprecisos, pois a forma de trabalho é composta por 

90% de trabalho manual. 

 Trabalhos efetuados pelas maquinas também possuíam uma forma de 

registro de atividades pouco eficiente que consistia em anotações em livro de 

registro. Já na gestão de caixa toda a atividade é gerida de forma que se mantenha 

uma reserva para suprir o custeio da propriedade agrícola, assim dificultando 

qualquer processo de compra de maquinário, pois com esse método o proprietário 

fica a mercê de financiamentos. 

 Constatamos também que a propriedade não possui registros pluviométricos 

dos últimos semestres, dados estes que podem favorecer na rápida análise de 

rentabilidade da commodite. 



 

 
 

 
 

 Maquinários da propriedade não possuem equipamentos de GPS (Global 

Positioning System) que é de suma importância no controle e na execução de cada 

atividade. 

 

4.2 Adequação agricultura de precisão 

 Com base na experiência técnica em agropecuária adquirida após conclusão 

de curso em 2009 por parte do senhor de um dos membros do. Com ascensão no 

mercado de trabalho no ramo planejamento agrícola e agricultura de precisão. 

Sugerimos soluções para o melhoramento da gestão da propriedade, que auxiliara 

na fácil compreensão dos dados obtidos através de equipamentos que possuem em 

sua tecnologia o sistema de gps.  

 Propomos ao gestor da propriedade acompanhamento em seu planejamento 

a longo prazo para que possamos acompanhar sua evolução, de modo que 

possibilite a continuação do trabalho por parte do grupo. 

 Após a apresentação dos dados coletados pela equipe apresentamos ao 

produtor as adequações que poderiam ser feitas em sua propriedade, com a 

implementação de métodos de gestão de caixa e também com a adequação a 

agricultura de precisão. 

  

4.3 Adequação agricultura de precisão 

Agricultura de precisão conta com um equipamento que é indispensável onde 

todas as atividades dês de plantio, manejo e colheita são altamente influenciadas e 

coordenadas por GPS, o qual tem grande influência em todas as atividades 

exercidas na lavoura ele ajuda no controle de pulverização de agroquímicos 

reduzindo a sobreposição de pulverização, reduz o acamamento de cultura pelo 

maquinário, pois ele já define as rotas de pulverização a serem seguidas na lavoura.

  

4.4 Importância do GPS 

 Demonstra grande importância nas propriedades dos dias atuais, pois através 

dos dados que são fornecidos por ele pode-se analisar e avaliar condições e fazer 

previsões de gastos futuros mais precisos, através de todos os dados fornecidos 

pelo gps. Este instrumento também tem grande importância na execução de todas 



 

 
 

 
 

as operações de manejo da agricultura facilitando o trabalho e reduzindo gastos com 

sobreposição. 

 

4.5 Influência do GPS no plantio  

 Tem grande importância, pois fornecera ao produtor informações em tempo 

real, de área já trabalhada, quantidade de sementes por metro linear, velocidade de 

plantio. Informações estas que podem auxiliar o produtor no planejamento do 

próximo plantio na compra de insumos para a próxima safra, pois com estes dados 

poderá fazer a compra de adubo e sementes com maior exatidão, assim evitando 

gastos excessivos e sobra de produtos. 

 

4.6 Influência do GPS na pulverização 

 Com a utilização do GPS na pulverização fornecera dados ao produtor que 

consiste em tempo de aplicação, litros de pulverizados por hectare, sobreposição, 

rendimento por hora, mapeamento de toda a área. Com relação à sobre posição tem 

grande importância, pois ela reduz a quantia de agroquímico que é desperdiçado 

assim maximizando o rendimento da calda de pulverização, tem grande viabilidade 

pois reduz as chances de favorecer ao surgimento de pragas ou plantas daninhas 

através da resistência ao produto. 

 

4.7 Influência do GPS na colheita 

GPS na colheita fornece dados diretos e precisos de áreas de alto rendimento 

e baixo rendimento favorecendo ao produtor um mapeamento de produtividade 

auxiliando na coleta direta de dados, para eventuais correções de solo que irão 

corresponder na padronização do estande de plantas para a próxima colheita. 

 Fornecem ao proprietário dados que podem ser enviados via mensagem ou 

através de aplicativos que podem ser utilizados em smartphones, trazendo direto da 

lavoura dados. 

 

 

 

4.8 Vantagens de uma estação meteorológica 



 

 
 

 
 

 Estação meteorológica nos dias atuais são equipamentos que já estão 

disponíveis aos produtores para medias e grandes propriedades, possuem grandes 

vantagens ao produtor. Estas estações meteorológicas são equipamentos que 

disponibilizam ao produtor varias funções importantes para maximizar as aplicações 

de defensivos agrícolas, pois fornecem em tempo real as informações de umidade 

relativa do ar, velocidade e direção dos ventos. 

 De grande importância outro dado que a estação meteorológica fornece ao 

produtor todo é índice pluviométrico que ocorreu em suas áreas de plantio, também 

fornecem dados de umidade do solo assim auxiliando quando e qual a melhor época 

para o plantio. 

 

4.9 Plano em longo prazo 

 Agricultura de precisão é composta de maquinas eletrônica sofisticadas de 

um valor razoavelmente elevado no mercado nacional, para fazer à adequação a 

agricultura de precisão deve-se reestruturar a forma de manejo de caixa, assim 

implementando um plano em longo prazo para a compra destes componentes. 

 Gestão de caixa sugerida ao produtor foi a de prefixação de salario tanto a 

gestor como funcionários, a retirada de 10% do valor do lucro limpo da propriedade 

para o proprietário após termino de ano produtivo. Também quanto à efetivação de 

compra de maquinas só poderá ser feita quando o proprietário possuir um valor que 

corresponda a uma sobra de caixa igual a ser gasta na compra da maquina. 

 Planos a longo prazo podem ser mutáveis, e sugerimos ao gestor grande 

atenção quanto as novas tecnologias que podem ser alteradas ou inovadas no 

mercado. Na compra de novas maquinas avaliar a viabilidade de maquinas que já 

possuem em seu pacote de compra, a adequação a agricultura precisão.  

  

4.10 Importância de registro de entrada e saída de produtos 

  A importância de efetuar o registro de todos os produtos que são comprados 

pelo gestor, é ter dados precisos de forma que o produtor possa desde já começar a 

calcular gastos com maior exatidão. 

 Manter um estoque de produtos na propriedade atualizado evita também a 

compra em excesso de determinado agroquímico, também fazendo a formatação de 

tabelas de fornece dados precisos referentes sobre a dosagem utilizada. 



 

 
 

 
 

 Com a formatação de tabelas agregando os números de notas fiscais de 

compra poderá também facilitar a devolução de frascos de agroquímicos nas 

unidades de coleta, pois para a devolução é exigido à nota fiscal de compra. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando responder ao objetivo geral deste estudo concluímos que a 

adoção da tecnologia na propriedade poderá ser feita um planejamento em longo 

prazo para que a propriedade possa gerar lucros com menor gasto. 

Constatamos que a gestão de caixa da propriedade analisada, o valor 

exato do custo de cada saca produzida, podendo assim favorecer o levantamento de 

dados mais exatos de toda a propriedade. Através do manejo de caixa adequado 

como o que foi proposto ao proprietário, permitira a rápida adoção da agricultura de 

precisão, podendo reduzir ainda mais seus gastos. 

Em relação ao controle de estoque, acreditamos que a propriedade terá 

em mãos valores reais de todo o portfólio adquirido podendo até calcular uma 

margem de elevação de custos de ano a ano. 

Acreditamos que, mediante a introdução destas mudanças relacionadas 

ao planejamento estratégico a propriedade poderá se transformar em polo de 

tecnologia, pois hoje em vários países a agricultura deixou de ser apenas uma fonte 

de renda para a família, e a propriedade rural se tornou uma empresa de altos 

rendimentos financeiros e com grande capacidade de produção, níveis produtivos.  

Por fim, aqui queremos registrar o agradecimento ao gestor da 

propriedade agrícola localizada no município de Maripá-Pr pela recepção e a 

colaboração ao fornecer dados e acolher todos os conceitos fornecidos pela equipe 

de pesquisa. Agradecemos também os docentes que nos apoiarão na execução do 

trabalho. 
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