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RESUMO

A presente Tese tem por objetivo propor um sistema de inovação permanente
para a área do Agronegócio do setor da Horticultura da Região Serrana do Estado do
Rio de Janeiro. Este trabalho parte da suposição de que existe um potencial não
explorado de inovação pelo trabalho atualizável mediante um modelo referencial
composto por um conjunto de indutores denominados de INDILABs – Indutores da
Inovação Laboral: a tecnologia, a gestão, o processo de cognição e a atitude e ação. A
Tecnologia promove mudanças econômicas, políticas e culturais e influencia o trabalho,
a vida e o processo de cognição. A Gestão promove a personalização dos indivíduos e
desenvolver a criatividade.

O Processo de Cognição contribui para articular e

harmonizar os sistemas sociais e deve ser centrado nos valores éticos e humanos para
que haja equilíbrio entre o ser e o seu valor de uso, enquanto que a Atitude e Ação
buscam consolidar os movimentos mais criativos, autônomos, humanos, prazerosos e
desafiadores nos espaços coletivos. Discute-se a essencialidade da capacidade de
inovação para a continuidade dos sistemas produtivos, sendo considerada uma condição
fundamental para a sobrevivência dos negócios, dos empregos, do trabalho e da renda.
Relaciona-se o Estado com a inovação, afirmando que além de apoiar o
desenvolvimento de atividades econômicas, dos indivíduos e da sociedade, ele deve
assegurar a continuidade dos sistemas produtivos pela capacidade de inovação por meio
e mediante o trabalho. Utilizando procedimentos metodológicos baseados no
estruturalismo, buscou-se a estrutura subjacente às práticas dos trabalhos dos
agricultores familiares e suas relações com o sistema de apoio ao desenvolvimento da
inovação. A coleta de dados para a pesquisa foi realizada com base em entrevistas
individuais e em grupos, formais e informais, através de seminário específico e da
observação do contexto e exame de documentos. O modelo referencial de inovação
proposto visa fundamentar a formulação de políticas públicas nas seguintes áreas: a)
Desenvolvimento do empreendedorismo; b) Formação e Capacitação do agricultor e de
mão de obra; c) Promover a cooperação e inter-relacionamento institucional; d)
Comunicação e difusão; e) Apoio a Comercialização; e f) Atuar em programas de
diversificação da Produção.
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INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, em que imperam sistemas complexos com mudanças
constantes, é fundamental que as pessoas disponham de conhecimentos e habilidades
que lhes permitam inovar nos produtos, nos processos, nas estruturas sociais, nas formas
de organização, entre outras, gerando, por exemplo, agregação de valor, produzindo
maiores volumes, gerando diferenciação, sustentando os negócios, os empregos, o
trabalho e a renda.
Os incentivos diretos à inovação pelo trabalho, como a ampliação de mercados,
de públicos e de rentabilidade, ou indiretos, como aqueles derivados de incentivos
governamentais às empresas, não têm sido suficientes para a efetivação de uma cultura
institucional e organizacional inovadora. Para que um processo dessa natureza seja
sustentável, é necessária uma série articulada de condições e circunstâncias, dentre as
quais se destacam aquelas referidas à existência de dispositivos laborais voltados para a
inovação.
O setor agropecuário familiar é sempre lembrado por sua importância na
absorção de emprego e na produção de alimentos, especialmente voltada para o
autoconsumo.

Destaca-se mais nas funções de caráter social do que propriamente

econômicas e é também caracterizado como tendo menor produtividade e baixa
incorporação tecnológica e inovação como demonstraram Guilhoto et. al. (2007), o
setor agropecuário familiar tem também uma grande importância econômica
evidenciada pela sua participação em 10% do total do PIB nacional.
Neste documento, relata-se pesquisa envolvendo as dimensões para a instituição
de uma cultura laboral de inovação que contribua para expandir os conhecimentos
dentro do campo da inovação e do trabalho.
A proposição resultante, ou seja, o modelo referencial de inovação visa
fundamentar a formulação de políticas públicas para agricultores familiares capazes de
estimular indutores da inovação laboral, com a finalidade de construir uma base com
capacidade de desenvolver e implantar sistemas recorrentes com uma mentalidade
laboral de inovação.
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1 O PROBLEMA
1.1 – Dilema

Um dos fatores essenciais à continuidade dos sistemas produtivos no futuro
previsível é a capacidade de inovação.
A inovação tornou-se um fator determinante em vista da necessidade de: gerar
maiores volumes de produtos com reduzido grau de degradação e a custos competitivos;
gerar capacidade de diferenciar produtos e dar condições de expansão àqueles já
inseridos; enfrentar os novos requisitos competitivos; e estar atualizado para rápidas
respostas aos novos padrões de consumo, sustentando, assim, os negócios, os empregos,
o trabalho e a renda.
Porém, os instrumentos de inovação postos em prática no setor da horticultura
têm gerado resultados limitados e descontínuos, notadamente na Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro, local importante para investigar as dimensões para a inovação
por meio do trabalho, de forma a propor diretrizes para fundamentar a formulação de
Políticas Públicas na área do Agronegócio do setor da Horticultura.

1.2 - Objetivos

- Objetivo final

Propor um modelo referencial de inovação por meio do trabalho mediante um
conjunto de indutores denominados de INDILABs – Indutores da Inovação Laboral.

- Objetivo secundário

Fundamentar a formulação de Políticas Públicas de estímulo aos INDILABs
para a Horticultura da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
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- Etapas deste processo

Para atingir estes objetivos, as seguintes etapas foram desenvolvidas:

a) Descrição e conceituação da inovação;
b) Descrição e conceituação de trabalho;
c) Descrição e conceituação de políticas públicas;
d) Descrição das relações entre os conceitos de inovação e trabalho determinando,
assim, seus pontos de congruências;
e) Elaboração de um modelo referencial de inovação – INDILABs, indutores da
inovação laboral para servir de base para a formulação de políticas públicas;
f) Descrição dos programas de Políticas Públicas para a inovação do Trabalho na
Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro;
g) Análise dos processos, relações e circunstâncias entre os programas existentes e
a inovação pelo trabalho na Região Serrana do Estado do Rio;
h) Descrição das barreiras e obstáculos ao desenvolvimento dos INDILABs;
i) Descrição do modelo referencial de inovação por meio do trabalho – INDILAB;
j) Elaboração das diretrizes para políticas públicas de estímulo aos INDILABs.
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1.3 - Suposição

- Suposição básica:

É possível construir uma estrutura com capacidade de constituir uma cultura que
dê resposta a novos problemas ou de dar respostas a velhos problemas de uma forma
nova e bem sucedida, que denominamos de Indutores da Inovação Laboral – os
INDILABs, descrita no capítulo 2 subitem 2.4.
A ausência ou precariedade dos INDILABs comprometem a sobrevivência e a
sustentação dos negócios, dos empregos, do trabalho e da renda e asseguram a
continuidade dos sistemas produtivos arcaizantes.

- Suposição derivada:

Os INDILABs podem ser desenvolvidos e estimulados pelas Políticas Públicas
quando estas atuam na estruturação e no desenvolvimento de uma Cultura Laboral de
inovação.
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1.4 – Delimitação do Estudo

A pesquisa foi desenvolvida na área do Agronegócio do setor da Horticultura da
Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
O Estado do Rio de Janeiro é subdividido em 92 municípios e oito regiões de
Governo: Metropolitana, Noroeste, Norte, Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba, Costa
Verde e Centro-Sul e Serrana (NETO, 2010 a, b).
A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro – SEPLAG
– categoriza os municípios segundo suas informações econômicas utilizando percentual
de Produto Interno Bruto (PIB). Como parte desta classificação, a Secretaria utiliza as
categorias da Agropecuária, da Indústria, dos Serviços, da Administração Pública e dos
Impostos (NETO, 2010 b).
A Participação percentual das regiões está distribuída conforme a tabela 1.
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Tabela 1: Participação percentual das regiões de governo no PIB por setores do
Estado do Rio de Janeiro em 2007
REGIÕES

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

SERVIÇOS

ADM.

IMPOSTOS

PIB

PÚBLICA
Metropolitana

14,85

40,87

79,04

72,17

84,60

70,05

Noroeste

14,08

0,77

1,28

1,97

0,49

1,07

Norte

23,98

30,65

4,41

6,29

2,33

10,79

Serrana

20,08

2,75

4,00

5,07

1,85

3,41

Baixadas

9,45

13,93

3,90

5,59

1,28

6,05

7,87

8,25

4,96

5,55

6,16

5,99

Centro-Sul

5,55

0,47

1,21

1,73

0,48

0,93

Costa Verde

4,15

2,30

1,19

1,63

2,81

1,73

ESTADO RJ

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Litorâneas
Médio
Paraíba

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios 2003-2007 citado por Neto
(2010 b).
A Região Serrana contribui com 3,41% do PIB total do Estado do Rio de Janeiro
e o setor agropecuário da Região Serrana (20,08 %) é o segundo mais importante do
Estado do Rio de Janeiro, atrás somente da região Norte (23,98 %).
A Agricultura é definida como sendo atividade que explora solo para a produção
de produtos vegetais e animais de interesse para o homem. Os elementos agro e agri
são derivados de ager (latim) ou de agros (grego) e são usados para indicar ou dar ideia
de campo (PEIXOTO et. al., 1995). Nesse sentido, a agricultura é o conjunto de
produções vegetal e animal, ou seja, a lavoura e pecuária passam a ser subsetores da
agricultura.
A presente pesquisa está circunscrita à Região Serrana do Estado que engloba as
cidades de: Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Bom Jardim, Duas
Barras, Sumidouro e Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e
Trajano de Moraes e Cantagalo, Carmo, Cordeiro e Macuco.
O Termo agronegócio ou agribusiness foi primeiramente desenvolvido por John
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Davis e Ray Goldberg em 1957, apesar de o conceito existir há mais de 150 anos.
Refere-se não só aos produtos cultivados e produzidos, mas também inclui os meios
para sua produção, as empresas ligadas ao setor tanto para dentro da porteira quanto
para fora, ou seja, inclui os processos de geração, aquisição, produção, entre outros,
usados na produção rural nas suas diferentes formas de processamento e de negociação
dos produtos (ARAÚJO, 2010).
Horticultura trata de uma quantidade enorme de plantas incluindo frutíferas,
olerícolas, ornamentais e as especiarias e medicinais. De forma geral, pode ser definida
como sendo o ramo da agricultura que se refere às plantas cultivadas de modo intensivo
e usadas diretamente pelo homem para alimento, para fins medicinais e para satisfação
estética (PEIXOTO et. al., 2000).
A Horticultura é, também, o segmento da Agricultura que utiliza intensiva mãode-obra rural, o que acarreta significativos benefícios do ponto de vista social, ou seja,
utiliza um número elevado de pessoas, de trabalho por hectare e por unidade de
produção agrícola (PEIXOTO, et. al., 2000).
Na tabela 2, de forma esquemática, segundo Filgueira (2000), adota-se a
seguinte divisão.

Tabela 2: Classificação das espécies cultivadas
GRANDES CULTURAS

Grãos, fibras, estimulantes, etc.

HORTICULTURA

OLERICULTURA: hortaliças.
FRUTICULTURA: fruteiras.
FLORICULTURA: flores.
JARDINOCULTURA: plantas ornamentais.
VIVERICULTURA: mudas em geral.
CULTURA DE PLANTAS CONDIMENTARES: ervas aromática.
CULTURA DE PLANTAS MEDICINAIS: plantas medicinais.
CULTURA DE COGUMELOS COMESTÍVEIS: cogumelos.

SILVICULTURA

Espécies florestais.

FORRAGICULTURA

Pastagens e forrageiras de corte.

Fonte: Filgueira (2000)
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As unidades de produção em agricultura pesquisadas são as empresas familiares
e as empresas de gerência familiar segundo a classificação das unidades de produção de
Assis (2002).
Assis (2002) utiliza a forma de organização social da produção para a sua
classificação. Ele categorizou em cinco tipos como podemos observar na tabela 3
abaixo, modificado de Payés (1993).

Tabela 3: Tipos de organização social
Categoria
I- Produtor simples de mercadoria

Descrição
Caracterizado por apresentar a terra e o trabalho familiar como o
principal recurso produtivo, o qual é voltado em grande parte para a
produção de subsistência, sendo pequena a inserção no mercado

II- Produtor semi-assalariado

Agricultor com renda extra propriedade que apresenta a terra e o
trabalho familiar como os principais recursos produtivos, voltados em
grande parte para a produção de subsistência, sendo pequena a
inserção no mercado.

III- Empresa familiar

Apresenta a terra e o trabalho familiar como os principais recursos
produtivos, que são voltados principalmente para uma produção
voltada para o mercado.

IV- Empresa de gerência familiar

Unidade de produção agrícola que por intermédio da maior
contratação de força de trabalho alheia (até dois empregados),
expande a capacidade de trabalho e, consequentemente, consegue
aumentar o tamanho da exploração e seus vínculos com o mercado.

V- Empresa capitalista

É uma unidade de produção agrícola onde as atividades são
implementadas principalmente com força de trabalho alheia (mais de
dois empregados), cabendo em geral ao proprietário dos meios de
produção, somente as tarefas de direção e administração.

Fonte: Assis (2002) modificado de Payés (1993)

Dentro das categorias citadas, iremos concentrar nossa atenção nos tipos III e IV
que, neste trabalho, será chamado de Agricultura Familiar. Esta tipologia está sendo
utilizada, primeiro, porque são as categorias voltadas para o mercado, segundo, porque a
maioria dos agricultores da região Serrana do Estado do Rio de Janeiro se enquadra
nestas classificações e, por último, porque as categorias III e IV são semelhantes.
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– Agricultura Familiar

Definem-se como agricultura familiar os estabelecimentos que atendem aos
seguintes critérios simultaneamente:
- a direção dos trabalhos do estabelecimento é exercida pelo produtor;
- o trabalho familiar é superior ao trabalho contratado;
- utiliza uma área inferior a 4 (quatro) vezes o tamanho do módulo regional.

Podemos, ainda, definir agricultura familiar como sendo unidade em que a
gestão, o trabalho e a propriedade dos principais meios de produção, mas não
necessariamente da terra, pertencem ao produtor direto.
Dentro destes parâmetros, constatamos que 85% do total dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros se enquadram nesta categoria. Representam 30,5% da área
total e são responsáveis por 38% do valor bruto da produção agropecuária (Kuster,
2004).

1.5 – Relevância do Estudo

Questões como perenidade ou aumento de vida das organizações, altos mercados
e receitas, incremento de públicos, modernização de processos e renovação de produtos
constam como objetivos centrais na nossa sociedade e devem ser trabalhados,
caracterizados e conceituados na busca dos seus fundamentos.
Este trabalho tem a intenção de contribuir para a expansão dos conhecimentos
dentro do campo da inovação e do trabalho elaborando um modelo de indutores da
inovação laboral e que servem como base para a formulação de políticas públicas. Estas
políticas devem ter a capacidade de estimular estes indutores, colaborando assim com o
desenvolvimento de diretrizes e caminhos que conduzam à implantação de sistemas que
favoreçam a construção de uma mentalidade laboral de inovação.
Pode acarretar, também, grandes benefícios do ponto de vista social, pois como
o setor pesquisado utiliza um número elevado de pessoas no trabalho pode contribuir
diretamente com a geração de empregos e diminuir os impactos da própria
modernização e globalização.
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Outro ponto importante refere-se a destacada importância da horticultura como
atividade econômica, pois possui a capacidade de manter o homem no campo, gerando,
por hectare, de 3 a 6 empregos diretos e o mesmo número de indiretos, tendo ainda
função importante na subsistência, contribuindo para a sustentabilidade e promoção do
desenvolvimento local. Quanto ao rendimento, este pode variar entre US$ 2 mil e US$
25 mil por hectare (FAULIN; AZEVEDO, 2003).

1.6 - Motivação

A presente pesquisa se confunde com a história do próprio pesquisador. Desde a
infância passada em sua cidade natal no interior do Estado do Rio de Janeiro, o
pesquisador despertou para a vida no meio rural com suas emoções e, principalmente,
suas dificuldades.
Por influência de seu avô, a paixão pelo meio rural cresceu e ocupou todos os
espaços de sua vida. Passou a fazer parte de seu estilo, dos seus momentos de lazer e
também da sua vida profissional.
A graduação em Engenharia Agronômica forneceu reflexões profundas no
sentido de direcionar para as possíveis causas e soluções tecnológicas para as grandes
dificuldades do homem do campo, nas práticas agrícolas, na exploração da terra, na
comercialização e nas possibilidades tecnológicas de apoio para o setor.
Funcionário da Secretaria Estadual de Agricultura, mais precisamente da
Emater-Rio – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de
Janeiro - passou a exercer e apoiar diretamente os agricultores familiares por mais de 14
anos.

As informações tecnológicas não foram suficientes para proporcionar aos

agricultores uma melhor qualidade de vida, não superou os problemas da
comercialização, dos baixos preços, dos riscos das intempéries, dentre outros.
É necessário bem mais do que somente tecnologias para promover os avanços no
setor rural, gerando valor aos produtos, aumentando a produtividade com maiores
volumes de produtos, diferenciação, trabalho, renda, entre outros. Os agricultores têm o
direito de sobreviver com dignidade e qualidade de vida.
Ao longo de sua vida profissional, o pesquisador percebeu que somente os
saberes tecnológicos não são suficientes para provocar as mudanças necessárias ao
avanço do segmento, e passou a sentir a necessidade de maiores informações tanto na
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área de gestão como na formação do perfil necessário ao agricultor, com uma atitude e
ação, bem como de um apoio mais efetivo por parte dos governos.
Eram necessários outros tipos de informações, conhecimentos e apoios para que
o setor pudesse alcançar, de alguma forma, o desenvolvimento necessário,
proporcionando maior estabilidade e qualidade aos produtos e a vida.

Cursou a

graduação em Administração e posteriormente fez o seu mestrado também em
Administração.
Os cursos permitiram e contribuíram para sua entrada mais forte no campo das
políticas públicas. Foi o primeiro Secretário de Agricultura da cidade de Petrópolis em
166 anos de existência do município, cargo que ocupa desde que entrou pela primeira
vez em 2006, perpassando governos com ideologias distintas e, de certa forma,
concorrentes.
Passados mais de sete anos, com o avanço na pesquisa, juntamente com uma
maior vivencia em políticas públicas, na busca incessante de agregação de valor, de
produzir maiores volumes de produtos, de gerar diferenciação, de sustentar os negócios,
os empregos, o trabalho e a renda, o pesquisador percebeu claramente que, para
provocar estas mudanças, é fundamental estimular e atuar sobre os INDILABs.
No próximo capítulo será apresentado um resumo das teorias utilizadas como
referência neste trabalho e que deram sustentação à pesquisa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 – Inovação para Sobrevivência

Um dos fatores essenciais à continuidade dos sistemas produtivos no futuro
previsível é a capacidade de inovação.
Inovação não é um fenômeno recente, está intrínseco nos homens e faz parte do
pensamento e da procura incessante das melhores formas de se fazerem as coisas e
aplicá-las na prática. A própria evolução da humanidade confirma este fenômeno.
Inovação é um conceito que vem, durante tempos, sendo estudado e discutido no
meio científico e na literatura técnica e, hoje, adquiriu uma posição central na
sociedade.
As novas necessidades de mercado contribuem de forma incisiva para a
implementação de inovações em todos os segmentos que compõem a cadeia produtiva,
desde a produção de insumos até a comercialização final de produtos. É inegável, por
exemplo, o processo de agregação de valor final nos produtos (ZUIN; QUEIROZ,
2006).
Por causar profundos impactos na economia e na vida social das pessoas, a
inovação se tornou um tema bastante importante na administração pública
(FAGERBERG, 2003).
Historicamente, a categoria inovação vem sendo redefinida e hoje é entendida,
dependendo da área, de diversas maneiras. Ela significa, por exemplo, imaginação,
originalidade e criação na literatura, invenção nas artes, revolução na história, dentre
outros.
A palavra inovação vem do latim innovatio, que significa ideia, método ou
objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores.

Segundo o

dicionário Aurélio, “inovação” é o ato ou efeito de inovar, novidade ou renovação.
Hoje é utilizada em diversas áreas, com um amplo significado.
Bem no início, inovação significava mudança e não tinha nada a ver com
criatividade.

Hoje, basicamente, é compreendida de três formas: como fator de

mudança da sociedade, como progresso e inovação em si mesma, como reconhecimento
pessoal, prestígio ou identidade profissional (GODIN, 2008).
A inovação tornou-se então um fator determinante neste contexto de
transformações, destacando-se as seguintes funções: produzir maiores volumes de

25

produtos com reduzido grau de degradação e a custos competitivos, gerar capacidade de
diferenciação de produtos e dar condições de expansão àqueles já inseridos, enfrentar os
novos requisitos competitivos e estar atualizado para rápidas respostas aos novos
padrões de consumo, sustentando assim os negócios, os empregos, o trabalho e a renda.
Hoje, portanto, para o crescimento econômico, o insumo fundamental é o
conhecimento materializado sob a forma de inovação, que conduz para três situações,
segundo Fagerberg (2003): a) introdução de novidades, como os produtos e processos e
é crucial para o crescimento econômico em longo prazo; b) causa mudanças estruturais
na produção e na demanda e, eventualmente, nas organizações e instituições e; c) é um
fator de diferença em performance nas organizações, nas regiões e nos países.
Esta agregação de valor, somada a um consumo mais diversificado dos produtos
e com os novos hábitos de consumo, contribui significativamente para o aumento dos
produtos internos brutos dos locais, das regiões e dos países, bem como as receitas das
organizações, alterando positivamente as economias.

2.1.1– Um Breve Histórico
Inovação não é somente uma “coisa”, um produto tecnológico, um objeto ou
mesmo um material, como é pensado muitas vezes na economia e na administração,
mas é também um “conceito” amplo e aparece também na sociologia, na psicologia, na
antropologia, na filosofia, na engenharia dentre outros (GODIN, 2008).
A inovação, na maioria das vezes, é composta por três conceitos: imitação,
invenção e inovação.

- Imitação

É um conceito de origem grega que foi documentado pela filosofia de Platão,
que contrastou a aparência – imagem versus a realidade e a falsidade versus a verdade.
Para Platão, todo o objeto físico era uma imitação quando comparada a Deus e às
verdades naturais.
Foi, porém, através de Aristóteles que a imitação ganhou mais influência e
evoluiu dentro das artes para a ideia de inspiração (ABRAMS, 1953; NAHM, 1956
apud GODIN, 2008).
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Por tempos, a imitação se referia a práticas positivas e não pejorativas; o
processo de imitação levava a uma cópia criativa, que necessitava de originalidade e
também de interpretação.
Houve momentos em que a própria imitação era considerada por si uma
invenção, porque envolvia trabalho, experimentação, julgamento e imaginação.

A

combinação destas etapas conduzia, quase sempre, ao desenvolvimento de um
“produto” mais perfeito do que a própria coisa natural inicial. Resultava em coisas
novas, melhoradas na qualidade, no design e trazia diversidade e variedade (BERG,
1999; 2002; CLIFFORD, 1999; BENHAMOU, 1991 APUD GODIN, 2008).
Imitação ocorre, na maioria das vezes, junto com a invenção e para muitos ela é
tão próxima da invenção que por si já é definida como invenção, ou seja, a primeira
imitação já é uma forma de inovação.

Nos contextos diversificados de trabalho,

algumas modificações, alterações no modo de se fazer as coisas, podem ser definidos
como inovações.

- Invenção

De Inventione, segundo Cícero (106 A.C.), citado por Godin (2008), era a
descoberta de um argumento válido para uma causa provável.
Durante a metade do século quatorze, estava relacionada às descobertas no
campo do conhecimento e da ciência e, já durante o século dezesseis, foi usada e
aplicada para as coisas novas – artefatos (GODIN, 2008).
Praticamente em quase todas as áreas, o conceito tinha um valor cultural positivo
e tinha os seguintes significados:
- na filosofia: práxis;
- na literatura: imaginação, originalidade, criação;
- nas artes: invenção;
- na ciência: descoberta, experiência, mudança científica;
- na história: mudança, revolução, progresso;
- na antropologia: mudança cultural;
- na sociologia: ação e mudança social;
- na psicologia: mudança de atitude, criatividade;
- na administração e política: mudança organizacional;
- na economia: empreendedorismo, mudança tecnológica e inovação.
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A palavra “invenção” se assemelhava à descoberta na ciência, à imaginação na
literatura e nas artes visuais e gradualmente foi-se consolidando como questões
mecânicas ou invenções tecnológicas (BRANIGAN, 1981; ENGELL, 1981; MASON,
2003 APUD GODIN, 2008).
Hoje já é entendida como também sendo possível na forma de invenção social.
A invenção se consolidou como sendo uma invenção tecnológica com base em
uma cultura de “coisas”, que vem da Renascença, quando a troca comercial estava
baseada em objetos artificiais e naturais. Essa ideia fortaleceu o valor utilitário e
objetivo das invenções em detrimento do conhecimento em si e dos demais valores,
como as virtudes individuais e o bem estar social das civilizações, fatores que
contribuem para o progresso social (LONG, 2001; HILAIRE-PEREZ, 2000;
MACLEOD, 1988).

- Inovação
O termo “inovação”, primeiramente, surgiu no Direito no século treze.
Significava a renovação das obrigações nas mudanças contratuais para um novo
devedor. Raramente era utilizado nas artes e nas ciências; as palavras preferidas eram
“criar” e “inventar”. N. Machiavelli (The Prince, 1513) e F. Bacon (Of Innovations,
1925) foram os poucos que utilizaram o termo relacionando-o à resistência das pessoas
à inovação, com uma ideia de mudança e não de criatividade (GODIN, 2008).
Durante um período, o termo foi entendido como sendo ato pejorativo, como
heresia e como ato desviante de boas condutas.
Por volta do século dezenove, emergiram teorias para explicar as novidades
relacionadas com a sociedade e uma das primeiras áreas que utilizou o conceito foi a
antropologia.

Basicamente se referia às mudanças de cultura, na agricultura, no

comércio, nas organizações políticas e sociais e na tecnologia.
Uma das primeiras teorias sobre a inovação veio da sociologia francesa. Gabriel
Tarde, no final do século dezenove (TARDE, 1890, 1895, 1998), citado por Godin
(2008), distinguiu a estática da dinâmica na tentativa de explicar as mudanças sociais.
A teoria da inovação de Tarde tinha as seguintes etapas: invenção – oposição –
imitação. A invenção criava o espaço para as imitações devido, principalmente, às
oposições ou mesmo competições entre o novo e o velho, que desencadeavam os
processos de imitação. As invenções surgiam pelas pessoas individualmente e eram
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socialmente influenciadas, ou seja, as invenções eram influenciadas pela sociedade que
se movimentavam através da imitação.
A sociologia se concentrava mais na imitação e pouco se falava da ação criativa.
A criatividade foi deixada para a psicologia.
As teorias da inovação começaram a aproximar imitação e invenção. Por volta
de 1920, o entendimento já era de sequência, ou seja, era considerado um modelo com
forma linear em que a invenção era seguida da imitação.
Ogburn (1922) começou a observar as invenções relacionando-as com as
mudanças culturais e sociais, ou seja, as mudanças culturais e sociais seriam reflexos
das mudanças ocasionadas pelas invenções tecnológicas. Para ele, o uso das coisas
materiais é uma parte importante da cultura de todas as pessoas.
Os sociólogos começaram a combinar as ideias, as artes, com os demais
elementos complexos da sociedade na intenção de consolidar a noção de que a inovação
é mais um processo social do que individual. Reforçando esta ideia da inovação como
um processo social, eles sustentavam que as inovações são acumulativas ou evolutivas e
que elas são sistemáticas, ou seja, são oriundas de processos organizados com
propósitos específicos e iniciados em laboratórios.
Ogburn e seus contemporâneos concluíram que a inovação tinha três
características fundamentais: era uma novidade, era uma invenção social mais do que
uma invenção tecnológica e tinha um efeito social, tinha um uso.
Para os sociólogos, o inovador não é aquele que inventa, mas aquele que adota a
invenção pela primeira vez, ou seja, é aquele que usa e adota o novo.
O estudo das mudanças não é uma tradição na economia que, historicamente,
trabalha mais com o equilíbrio do que com a dinâmica. O termo “mudança” entrou nos
estudos econômicos com os trabalhos de Karl Marx sobre a tecnologia como causa do
crescimento econômico. Para Marx, as mudanças tecnológicas na produção levavam ao
crescimento da indústria moderna (GODIN, 2008).
Surgiram os primeiros estudos em inovação tecnológica que, basicamente,
significavam mudança tecnológica, ou seja, era o uso da invenção tecnológica nos
processos industriais.
Após a depressão de 30, intensificaram-se os debates sobre a importância da
tecnologia para emergência dos empregos e do crescimento.
Por volta de 1960, o termo “inovação induzida” expandiu o uso do termo na
economia. Tiveram início, então, estudos correlacionando pesquisa, desenvolvimento,
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mensuração de produtividade, performance, mudança tecnológica, crescimento
econômico e inovação. Estes conceitos dominam até hoje a literatura sobre o assunto.
Com Schumpeter (1961), houve a diferenciação entre inovação e invenção em
que, basicamente, a invenção era o ato intelectual criativo sem importância econômica e
a inovação era a aplicação e adoção da invenção de forma comercial ou econômica.
Para Schumpeter (1961), a inovação pode estar relacionada a outras variáveis,
que não somente produto e processo:
- introdução de um novo bem;
- introdução de um novo método de produção;
- abertura de um novo mercado;
- conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens
semimanufaturados;
- estabelecimento de uma nova organização.
Shumpeter foi o primeiro teórico na área econômica a desenvolver o termo
inovação tecnológica. As mudanças tecnológicas, a destruição criadora, a mutação
industrial que revoluciona incessantemente a estrutura econômica, destruindo
incessantemente o antigo por meio da criação de elementos novos. Isso faz com que o
capitalismo se desenvolva, contribuindo com a evolução das empresas (SHUMPETER,
1961).
O conceito mais difundido para “inovação’ sugere que seu ciclo se inicia através
de pesquisa básica, passa pela pesquisa aplicada, depois pelo desenvolvimento e, então,
caminha para a produção e a difusão.
Após a Primeira Guerra Mundial, a inovação começou a ser entendida como
eficiência, relacionando-se com valor monetário e com retorno sobre investimentos, e a
criatividade existente no termo na psicologia funde-se com produtividade.
Nos estudos econômicos de Schmookler (1966), nos EUA, a inovação
tecnológica é descrita como a melhor forma de estabelecer evidências sobre
desenvolvimento e as patentes seriam as formas objetivas destas mensurações, ou seja,
quanto maior o número de patentes maior é a inovação e mais desenvolvido é o país.
Schmookler (1966) classificou a inovação em tecnologia do produto e a
tecnologia da produção, destacando na última a importância do conhecimento em como
produzir. Esta classificação converge para os termos, hoje utilizados, da inovação do
produto e da inovação do processo. Mais tarde, Edquist et. al. (2001) sugeriram dividir
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o processo de inovação em processo tecnológico de inovação e processo organizacional
de inovação, este último, também chamado de novas formas de organizar o trabalho.
Já Freeman (1979), nos seus estudos na indústria química, mostrou que a
pesquisa, a tecnologia da produção e o desenvolvimento não eram as únicas formas e
forças propulsoras da inovação tecnológica, mas que o mercado, por meio da demanda
dos consumidores, exercia também forças que influenciavam as inovações. Ele usava
os termos “demandpull” e “sciencepush” para caracterizar esta interface entre ciência,
tecnologia e mercado.

2.1.2- Desenvolvimento da Inovação

A maioria dos estudos em inovação concorda com a complexidade do tema e
percebe que a inovação se comporta como uma variável dependente, ou seja, a inovação
depende de diversos fatores e de suas interações.
Fagerberg (2003), por exemplo, considera que ideias, capacidades, habilidades e
recursos são os principais fatores para a inovação.
Como Perin et. al. (2007) identificaram, a coordenação e relação interfuncional,
a capacidade de incentivar e recompensar novas ideias, a atitude gerencial positiva em
relação à mudança e a cultura mais voltada para o mercado aparecem como principais
facilitadores da inovação.
Existem diversas causas já debatidas para o surgimento de inovações sem,
porém, ter sido determinado o que conduz a atos inovadores com exatidão. Alguns
acreditam que ela surge de forma endógena, ou seja, por meio de motivações interiores
e individuais com a própria criatividade das pessoas e pelo trabalho ou ainda pela
combinação do conhecimento e recursos, outras, que surge de forma exógena, ou seja,
são derivadas das exigências do mercado, da competição propriamente dita. Há outras
correntes, ainda, que acreditam que a inovação surja por meio da combinação das duas,
de forma endógena combinada com a exógena.
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- Endógeno

Schmookler (1966) acreditava que a inovação ocorria de forma endógena, ou
seja, por meio do desenvolvimento dos conhecimentos em como produzir, da ciência
gerada no interior das empresas por meio dos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento, o “sciencepush”.
Na inovação endógena, o desenvolvimento obedece a uma sequência linear, com
ênfase dada a Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, ficando o mercado como mero
receptáculo dos resultados obtidos (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010).
Moura et. al. (2008) utilizam a denominação de inovação empurrada pela
tecnologia.

- Exógeno

De outra forma Freeman (1979) acredita que o mercado por meio das demandas
dos consumidores exercia influencia para o desenvolvimento das inovações, a
“demandpull”. Para ele o fator discriminante entre o sucesso ou o fracasso da inovação
estava na atenção dada às necessidades dos usuários e ao marketing.
Freeman (1992) apud Fagerberg et. al. (2011) também tinha uma percepção
clara que a alocação de recursos em ciência e tecnologia em suas diversas formas, sejam
elas relacionadas com a pesquisa privada nos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento ou nas empresas de pesquisas públicas que resultavam em
desenvolvimento e na melhora das performances das nações e das empresas desde que
orquestrada e articulada por gestões eficientes.
A inovação exógena utiliza os imperativos de mercado como importante fonte de
ideias e de necessidades que são captadas pelas atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento gerando inovações. O processo de inovação obedece também a uma
sequência linear, mas agora no sentido inverso, ou seja, a ênfase passou a ser dada ao
mercado e a Pesquisa e Desenvolvimento assumiu um papel reativo (BALESTRIN;
VERSCHOORE, 2010).
Moura et. al. (2008) utilizam o termo inovação puxada pelo mercado em que as
necessidades dos consumidores conduzem para o processo de inovação.
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- exógeno e endógeno

A inovação exógena e endógena é também chamada de modelo interativo. O
suprimento tecnológico e as necessidades do mercado se combinam determinando as
áreas e as questões prioritárias a serem trabalhadas.
Rothwell (1994) denomina este modelo de composto e modelo integrado. A
inovação ocorre por meio da interligação dos agentes internos e externos, dos
conhecimentos externos das comunidades científicas e dos mercados ou por atividades
conduzidas paralelamente entre estes atores.
Basicamente, existem 2 (dois) tipos: as horizontais e as redes.

- horizontal

Estabelece ligações com fornecedores bastante específicos, mantém colaboração
horizontal (como joint ventures e alianças estratégicas) e atende a clientelas
diferenciadas no mercado. O pressuposto de um modelo de P&D linearmente
sequencial, com origens nos avanços científicos em direção a tecnologias (oferta) e
destas para a produção de bens e serviços, em atendimento às necessidades de mercados
consumidores (demanda), perde seu tradicional significado para assumir um modelo de
P&D sistêmico (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010).
O ambiente para inovação: é um processo de aprendizado complexo e interativo,
pois o fluxo de informações e conhecimentos ocorre em duas vias e é concebido como
uma contínua atividade de pesquisa que é formada e estruturada pelas forças
econômicas, pelo conhecimento tecnológico e pela demanda dos consumidores por
diferentes categorias de produtos e serviços (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010).

- Em Rede

As equipes de Pesquisa e Desenvolvimento trabalham integradas e realizam
ações de cooperação entre diversos agentes, tanto no sentido vertical da cadeia quanto
no sentido horizontal (entre empresas de um mesmo segmento). A inovação passou a
ser uma ação conjunta e colaborativa entre diversos atores internos e externos à
organização, como empresas, fornecedores, clientes, além de outras instituições de
caráter público ou privado.
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Em redes é possível desenvolver a cooperação para a inovação e tendo a
participação de diversos atores como governo, universidades, centros de pesquisa e
agentes financeiros. Diversos acordos podem ocorrer como, por exemplo, os acordos de
transferência de tecnologia, acordos com universidades para desenvolvimento ou
exploração de conjunta de uma patente, até o desenvolvimento conjunto de produtos a
serem comercializados em parceria (PELLEGRIN et. al., 2007).
Balestrin e Verschoore (2010) sugerem uma mudança radical na maneira como
as empresas inovam, passando de um modelo de inovação fechado, closed innovation,
para um modelo de inovação aberto, open innovation.
Já para Moura et. al. (2008), no modelo de redes, a inovação é um processo que
ocorre por meio das redes em que há um aumento das alianças estratégicas, do P&D
colaborativo, da consciência para gestão da cadeia de suprimentos, entre outros.
Outro tipo de modelo interativo é a Hélice Tripla que, em linhas gerais, descreve
a geração, a manutenção e a difusão de inovações por meio do envolvimento do Estado,
da iniciativa privada e da universidade. As interações entre estes agentes favorecem o
acesso aos conhecimentos e às habilidades tecnológicas dos parceiros, minimizando os
riscos e possibilitando a maximização das competências de cada agente no
desenvolvimento de inovações (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1997).
O capital social é fundamental nesta função de disseminação dos fluxos de
informação e conhecimentos para a inovação interativa por meio das redes. É através
da confiança desenvolvida pelo capital social que é possível a disseminação das ideias e
das parcerias que muito contribuem para a inovação. Os governos podem contribuir
muito com o desenvolvimento do capital social funcionando como catalizadores dos
processos, desenvolvendo legislações, criando um ambiente propício à inovação.
Cada vez mais os relacionamentos pessoais e os processos decisórios de todos os
indivíduos que trabalham dependem mais e mais de conexões com outros indivíduos e
grupos, localizados dentro ou fora (muitas vezes a distâncias continentais) da própria
organização tomada como referência (MARX, 2011).
A difusão e a disseminação das inovações ampliam o seu uso e fazem parte do
próprio processo de inovação. É fundamental que haja a difusão das inovações para o
mercado, porque é por meio dela que é possível provocar as mudanças sociais e
organizacionais que facilitam a sua própria adoção (FREEMAN et. AL., 1982 APUD
FAGERBERG et. AL., 2011).

34

2.1.3- Tipos de Inovação

Pode-se classificar, por exemplo, a inovação quanto ao objeto e quanto à
intensidade e ao tempo.

1) Quanto ao objeto inovado

- Produtos diretos e materiais

Inovação de produto se confunde com Inovação tecnológica. Ela é a oferta de
novos ou melhores produtos.
Em relação ao produto, Perin et. al. (2007) abordam a ideia que a inovação é
definida como o processo de trazer, para uso do mercado, novos produtos e ou novas
tecnologias ou, ainda, é a geração de um produto resultante do desenvolvimento de uma
nova ideia.
Para Zilberet al. (2009), a inovação tecnológica está associada à oferta de novos
ou melhores produtos. Pode ser qualquer ideia ou produto percebido pelo consumidor
potencial como sendo novo, ou seja, é o produto que causa impacto, é aplicável e rende
lucros.

- Produtos indiretos e imateriais

É a Inovação como um recurso intangível, em que existe uma relação direta com
o crescimento, mas indireta com a lucratividade. A inovação é uma invenção que
atingiu a fase de introdução no mercado, um novo produto ou um novo processo ou
mesmo uma ideia que foi levada a diante e produziu impacto. É algo abrangente, indo
além da novidade ou da invenção.

Pode ter relação com o desempenho, como a

satisfação dos clientes, a satisfação dos funcionários, o desempenho ambiental, o
desempenho social e, também, o desempenho financeiro com crescimento e/ou
lucratividade (BRITO et. al., 2009).
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- Processos

Inovação é uma resposta a um problema. Não é vista como uma solução fechada
e completa, pronta para ser transferida para outras localidades, mas como algo em
processo de transformação (FARAH, 2008).
É um novo e bem sucedido arranjo particular de determinados componentes,
uma condensação temporária de componentes, que pode ser potencialmente útil em
outros contextos e localidades, como solução para um problema específico (FARAH,
2008).

- Inovação Social

Busca resolver problemas sociais, promover autonomia e emancipação,
aumentar a qualidade de vida, incentivar a cidadania e respeito a direitos humanos entre
outros. Envolve múltiplos atores como os indivíduos, os governos, as empresas, as
comunidades e as organizações da sociedade civil, todos buscando um rearranjo dos
papéis sociais (RODRIGUES, 2007).
Tem foco em iniciativas associativas e cooperativistas, inclui os próprios
usuários dos serviços nos processos de trabalho e estabelece relações sociais voltadas
para maior qualidade de vida no trabalho. Tem mais relação com o terceiro setor e com
a administração pública do que com trabalhos em organizações comerciais.
Por não ser movida por utilitarismo e maximização de interesses individuais,
parece ser mais comprometida com as causas e com os resultados a que se dedica
(RODRIGUES, 2007).
Acredita-se que novas formas de divisão e coordenação do trabalho com mais
cooperação e geração de aprendizagem podem desenvolver a inovação social. São
indicadores de inovação social estruturas organizacionais e de governança que
promovam formas de divisão e coordenação do trabalho democrática e que favoreçam a
aprendizagem e a autonomia.
BRUNSTEIN et. al. (2008) dizem que as inovações sociais são pensadas como
eventos nos quais novas soluções são implementadas com a finalidade de resolver uma
situação de precariedade social como, por exemplo, o incremento de renda per capita
média, mobilidade social, índices de alfabetização, entre outros.
Além dos tipos descritos acima, outras denominações existem, como por
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exemplo, as inovações organizacionais ou gerenciais, as inovações de mercado e a Eco
inovação.

De alguma forma, estes termos podem ser classificados dentro das

denominações já mencionadas.

2 – Quanto à intensidade e ao tempo

Quando se analisa a inovação, é possível classificá-la de duas formas:
incremental e radical ou mesmo como de evolução e de revolução.
A incremental ou de evolução é a capacidade de gerar inovações que refinam e
reforçam os produtos e serviços já existentes, já a radical ou de revolução, por outro
lado, é dada pelas transformações mais profundas nos produtos, nos serviços e nas
tecnologias que tornam os antigos produtos, serviços ou tecnologias obsoletos. Estas
formas de classificação são abordadas, por exemplo, por Zilber et. al. (2009).
De forma mais detalhada, Zilber et. al. (2009) descrevem os dois tipos de
impacto da inovação sobre as organizações da seguinte forma:

a) incremental: inovação de forma linear, na qual o conceito básico é reforçado
por melhorias contínuas, ou seja, busca-se o aperfeiçoamento de algo que já
existe - ocorrem de maneira cotidiana. As inovações incrementais ocorrem
quando o conhecimento requerido para oferecer novos produtos se apoia em
conhecimentos existentes, sendo capaz de enfatizar as competências. São as
formas mais frequentes e permitem que os produtos antigos continuem sendo
competitivos.

b) radical: a inovação ocorre de forma não linear, ou seja, um conceito novo
causa uma ruptura com as práticas dominantes. É resultado de pesquisas
específicas e deliberadas em laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento,
em universidades e em instituições governamentais.

Ocorre quando o

conhecimento tecnológico necessário para gerar a inovação é muito diferente
do conhecimento existente e este se torna obsoleto. Geram competitividade
e agregam mais valor para a organização.
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2.1.4- Elementos da Inovação

A inovação, como já foi descrito, é composta por elementos endógenos e
exógenos.
No endógeno, há o desenvolvimento dos conhecimentos a partir de ideias,
capacidades, habilidades e recursos e por meio de uma gestão com atitude gerencial
positiva em relação às mudanças, com capacidade de incentivar e recompensar as ideias.
Há também uma coordenação e relação interfuncional, o que possibilita o
desenvolvimento de inovações.
No exógeno, há as demandas externas do mercado ocasionadas pelas ligações
com fornecedores e pelos clientes diferenciados que, interligados por cooperações entre
instituições públicas e privadas, possibilita, também, o desenvolvimento de inovações.
Abaixo, de forma esquemática, os elementos da inovação (figura 1) e a definição
teórica (tabela 4).

Figura 1: elementos da Inovação

Fonte: elaboração do autor

38

Tabela 4: Definição teórica dos elementos da Inovação.
CONCEITO

INOVAÇÃO

ELEMENTOS

DESCRIÇÃO CONSTITUTIVA

DESCRIÇÃO OPERACIONAL

EXÓGENO

A inovação ocorre por meio das
demandas dos consumidores "demandpull" (FREEMAN, 1979).

Influência do mercado, dos
consumidores, dos compradores,
dos fornecedores e dos clientes.

ENDÓGENO

EXÓGENO E ENDÓGENO

Fonte: elaboração do autor.

Desenvolvimento de Pesquisa
A inovação ocorre por meio do
básica, Departamento de
desenvolvimento dos conhecimentos
Pesquisa e Desenvolvimento,
em como produzir, da ciência gerada
Parcerias com Centros de
no interior das empresas Pesquisa e Universidades, dentre
"sciencepush" (SCHMOOKLER, 1966).
outros.

O suprimento tecnológico e as
necessidades do mercado se
combinam (ROTHWELL, 1994).

Interligação de agentes internos
e externos, dos conhecimentos
científicos e dos mercados.
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2.1.5– Cultura de inovação

Neste trabalho, entende-se como inovação a busca da solução de um problema,
ou melhor, a capacidade de dar uma resposta a novos problemas ou de dar uma resposta
a velhos problemas de uma forma nova e bem sucedida. Possui caráter de novidade e é
mais uma invenção social do que uma invenção tecnológica, ou seja, tem um uso
(OGBURN, 1922).
Tem que possuir um objeto que pode estar inserido nos seus diversos tipos como
em um produto, um processo, uma ideia, que é reconhecidamente como algo novo,
diferente e que ajuda a mudar e transformar e que, de alguma forma, é possível de ser
utilizado. Não possui, necessariamente, fins lucrativos; pode ter como resultado o
desenvolvimento cultural e o da própria sociedade.
Ela pode ocorrer, portanto, como um produto direto e material, que tem impacto
e rende lucros, podendo estar associada à oferta de novos ou melhores produtos, como
um produto indireto e imaterial, em que existe uma relação direta com crescimento e
indireta com a lucratividade (PERIN et. al., 2007; ZILBERET et. al., 2009).
Pode ter relação com a satisfação dos clientes, dos funcionários com o
desempenho ambiental e social e também financeiro. Pode ser um processo em resposta
a um problema, um arranjo particular de determinados componentes na solução para um
problema específico ou mesmo na solução de problemas sociais, promovendo
autonomia e emancipação, aumentando a qualidade de vida e incentivando a cidadania e
respeito a direitos humanos, entre outros (BRITO et. al., 2009; RODRIGUES, 2007).
No seu desenvolvimento, pode haver o envolvimento de múltiplos atores, como
os indivíduos, os governos, as empresas, as comunidades e as organizações da
sociedade civil, com foco em iniciativas associativas e cooperativistas da forma
endógena e/ou exógena (RODRIGUES, 2007; SCHMOOKLER, 1966; FREEMAN,
1979; ROTHWELL, 1994).
Não são necessariamente movidas por intenções utilitaristas e com maximização
de interesses individuais e econômicos, mas podem buscar a aprendizagem, a autonomia
e a democracia.
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2.2– Trabalho

Dentre os elementos concretos da sociedade, destaca-se o trabalho, em suas
diversas modalidades.
Hoje o Trabalho é uma atividade que se realiza na esfera pública, solicitada,
definida e reconhecida útil por outros além de nós. Adquirimos uma existência e
identidade sociais isto é, uma “profissão” - e ele é, de longe, o fator mais importante da
socialização e, por isso, a sociedade industrial pode ser percebida como uma “sociedade
de trabalhadores” (GORZ, 2007). Vive-se uma sociedade do trabalho.
O que chamamos “trabalho” é uma invenção da modernidade.

Foi uma

invenção, mais tarde generalizada, do industrialismo (GORZ, 2007).
O Trabalho é uma prática transformadora da realidade, que viabiliza a
sobrevivência e a realização do ser humano. Percebe sua vida como um projeto,
reconhece sua condição ontológica, materializa e expressa sua dependência e poder
sobre a natureza e desenvolve seu padrão de qualidade de vida (MALVEZZI, 2004).
O trabalho vem sofrendo constantes transformações conceituais ao longo dos
anos, acompanhando os movimentos e as transformações da sociedade, devido,
principalmente, às imposições da vida econômica, ao progresso das técnicas e das
tecnologias (THIRY-CHERQUES, 2007).
A grande maioria das organizações é estruturada de forma a atender às
atividades produtivas que, no fundo, são divisões sociais do trabalho. A fragmentação
ocasionada pela especialização taylorista das tarefas nas organizações, as escalas da
fábrica ou da oficina são, na verdade, divisões do trabalho.
O trabalho é, portanto, o cerne das organizações e da sociedade, porque é através
dele que todos se organizam, principalmente no seu sentido econômico.

Essa

racionalização, ou melhor, este tipo de organização do trabalho pode contribuir
definitivamente para uma mudança de comportamento do ambiente do trabalho, bem
como de toda a sociedade, promovendo as evoluções e revoluções importantes para o
crescimento e manutenção das diversas atividades na vida social e da economia.
A rápida evolução das tecnologias tem colocado novas demandas e novos
contextos de trabalho

reformulando

e transformando

suas condições,

suas

especificações, suas competências e suas formas de aprendizagem. As pessoas têm sido
solicitadas a aprender habilidades em tempo mais curto, alterar suas identidades e
comportamentos integrando vida profissional, vida social e vida familiar.
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2.2.1 – Evolução do Trabalho
Durante os tempos, o termo “trabalho” vem mudando seu significado
acompanhando a evolução da sociedade, das culturas, entre outros fatores, e assumiu
múltiplas e ambíguas atribuições de significados e/ou sentidos.
Abaixo será pontuada historicamente as principais fases e conceitos pelos quais
o termo passou, tipificando suas principais conceituações.

- O Trabalho como atividade Secundária

Nos primórdios da humanidade (8.000 anos A.C), o trabalho humano se
restringia à caça e à coleta de produtos da natureza e a uma incipiente agricultura no
Oriente Médio, na China, na Índia e no norte da África. Havia também o trabalho
escravo nas civilizações antigas e a relação servil na Idade Média. Era uma fase em que
o trabalho era considerado uma atividade secundária (BORGES; YAMAMOTO, 2004).
Nos tempos antigos, iniciando com o mito de Sísifo, em que ele foi condenado a
empurrar eternamente montanha acima uma rocha que, pelo seu próprio peso, rolava de
volta tão logo atingisse o cume, tem-se uma associação do termo com o trabalho da
inutilidade e da desesperança. Tripalium, trabicula são os termos latinos relacionados à
tortura (BORGES; YAMAMOTO, 2004) e dos quais se origina a palavra “trabalho”.
A filosofia clássica, por meio de Platão e Aristóteles, exaltava a ociosidade. O
cidadão devia ser poupado do trabalho, pois se valorizava a atividade política. O
trabalho era uma atividade inferior, que impedia as pessoas de possuírem virtude. As
profissões mecânicas e da especulação mercantil limitavam o ser intelectualmente e
eticamente, respectivamente (ANTHONY, 1977; HOPENHAYN, 2001).
A filosofia clássica caracterizava o trabalho como degradante, inferior e
desgastante. Nem todos os gregos, entretanto, concordavam com as ideias clássicas.
Hesíodo (três séculos antes de Platão), por exemplo, assinalava que os deuses e os
homens odiavam aqueles que viviam inativos.
No Império Romano, com as guerras e a abundância de mão de obra escrava, o
significado do trabalho não sofreu relevantes modificações em relação à reflexão grega
clássica.
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- A Glorificação do Trabalho

O modelo capitalista necessitava de uma elaborada ideologia do trabalho para
que, em vez de considerar o trabalho como sendo uma atividade secundária, enraizada
desde os primórdios da humanidade, passasse a ser uma atividade valorizada para que,
de alguma forma, se desenvolvesse (ANTHONY, 1977).
Weber (1967), em sua obra A ética protestante e o espírito do capitalismo,
sustentou que o protestantismo contribuiu para a consolidação da glorificação do
trabalho. Ele criava a noção de vocação que consistia em um chamado de Deus para
realização de um trabalho secular ou missão. Valorizava, assim, o cumprimento do
dever e este era o único caminho de satisfazer a Deus e para conseguir a salvação. Dava
ênfase moral e uma espécie de prêmio religioso para o trabalho ao incentivar o trabalho
sistemático e metódico, bem como, o incentivo à poupança. De outro lado, reprovava as
manifestações de comportamento irracional e sem objetivo.
Quanto mais duro se trabalhava, mais se provava ser merecedor da graça divina.
Isso consolidava uma economia com visão utilitarista do trabalho e embasada em uma
ética do cumprimento do dever (WEBER, 1967).
Em síntese, funda-se um novo conceito do trabalho como sendo uma categoria
central dos indivíduos. O trabalho passa a ser considerado uma prioridade na vida das
pessoas e deve prover abundância e sucesso individual. Sua valoração está relacionada
à sua capacidade produtivo independente de seu conteúdo.
Apesar desta fase se caracterizar por uma glorificação do trabalho, Marx (1975)
citado por Borges e Yamamoto (2004), faz grandes críticas a esta concepção, pois, para
ele, o modelo conduz à acumulação do capital de um lado e à pauperização das massas
de outra.
É na fase do capitalismo que se constrói e se consolida uma mudança mais
visível na reflexão sobre o trabalho.
Para Marx (1983) apud Borges e Yamamoto (2004), dois fatos principais
demarcam o surgimento da produção capitalista: ocupação pelo mesmo capital
individual de um grande número de operários e eliminação das diferenças individuais
passando o capitalista a lidar com o operário médio ou abstrato. Quem detém os meios
de produção é o capitalista. De um lado o dono do capital e do outro a força de
trabalho. O trabalho funciona como uma mercadoria e tem valor de uso.
O trabalho é dividido e cria-se o princípio de ricos e pobres, de bem-sucedido e
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malsucedido, desvalorizando-se o trabalho manual. O novo modo de produção trouxe
ume série de implicações para organização da vida e da sociedade e, por exemplo,
separou os ambientes domésticos e os de trabalho (ANTHONY, 1977).
Outra crítica de Marx é que o trabalho deveria ser humanizador, mas sob o
capitalismo ele se comporta justamente de forma contrária, ou seja, possui as seguintes
características: a) é alienante: o trabalhador desconhece o próprio processo produtivo e
o valor que agrega ao produto, b) é explorador: acumulação de capital e pauperização
das massas, c) humilhante: afeta negativamente a autoestima, d) monótono: sua
organização e conteúdo, e) discriminante: classifica os homens na medida em que
classifica o trabalho, f) embrutece: inibe e nega sua existência por meio do conteúdo
pobre, repetitivo e mecânico, g) submisso: aceitação passiva das características do
trabalho e dos empregos.

- A conciliação entre o trabalho e o capital

Com Taylor (1980), em sua obra Princípios da administração científica, iniciase uma nova fase, em que o conceito de trabalho sofre um reajuste e se alinha na
tentativa de conciliar trabalho e capital. O objetivo em administração, escrito por
Taylor, assegurava o máximo prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de
prosperidade ao empregado numa clara intenção de integração e convergência.
Fayol reforçou as contribuições de Taylor e estudou a administração mais no
nível do planejamento da execução das tarefas. Os trabalhos de ambos conduziram o
conceito do trabalho para uma forma mais simplista, com redução da qualificação e
retirando o sentido de velhos valores, como a hierarquia por idade ou por experiência
(BORGES; YAMAMOTO, 2004).
Henry Ford, em sua empresa Ford, também contribuiu para consolidar o
esvaziamento do conteúdo do trabalho com suas técnicas ampliando as bases de
sustentação do conceito capitalista do trabalho.
Nesta fase, representada por Taylor, Fayol e Ford, se atribui um elevado valor ao
trabalho árduo, simbolizado como prosperidade, porém no fim acaba por intensificar
ainda mais o processo de exploração e de alienação.

O conceito de trabalho

desenvolvido na era da administração científica reforçou a idéia da fase da glorificação
do trabalho sustentado pelo protestantismo ascético.
A Igreja Católica, no século XIX, por meio da Encíclica Social Rerum Novarum
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desenvolve argumentos a favor da conciliação entre trabalho e capital, condenando a
violência de ambos e censurando tanto o descumprimento de obrigações do trabalho
quanto o pagamento de salário insuficiente para assegurar a existência nos países de sua
influência. (BORGES; YAMAMOTO, 2004).

- O Trabalho como satisfação socioeconômica e interpessoal

Segundo Pinho (1983), Keynes considerava o capitalismo não regulado
incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade econômica e por
isso sustentou que o mercado devia ser regulado pelo Governo.

Suas ideias

contribuíram fortemente para uma nova conotação de consumo, na promoção do pleno
emprego e de serviços públicos além, é claro, do trabalho.
O trabalho passa agora a ser valorizado por sua produtividade, presente no
conceito de Adam Smith, mas também com a intervenção do Estado. O privado e o
público se intercomplementando com interdependência.
Este modelo consagra a administração clássica da administração científica, mas
com mais profissionalismo e sofisticação, com destaque para as inovações tecnológicas
na busca de produtividade.
Com relação ao controle do trabalho, tem-se um equilíbrio entre a propriedade,
do capitalismo tradicional, com outras formas de legitimação, no caso, a aprovação dos
trabalhadores.

O trabalho mantém seu papel instrumental para fins econômicos e

também possibilita as relações interpessoais e de bem-estar (BORGES; YAMAMOTO,
2004).
Como aconteceu com as outras fases, este modelo também não foi aceito de
forma unânime pela sociedade, principalmente elevando o consumo como valor central
da sociedade e o trabalho como seu principal instrumento.

Ambas as concepções

reforçam o modelo capitalista e vão à direção contrária da valorização das
características genuinamente humanas.
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- Esgotamento do modelo taylorista-fordista

O estilo de gerenciamento do trabalho taylorista-fordista conduziu as empresas a
um gigantismo tal que estas perderam a flexibilidade necessária para acompanhar as
tendências do mercado. Além da perda da flexibilidade organizacional, o trabalho
sofreu com o modelo dominante como, por exemplo, a insatisfação dos empregados
com a monotonia e com a falta de criatividade dos trabalhos formatados (BORGES;
YAMAMOTO, 2004).
Nesta fase, o trabalho passa a ser mais científico, mecânico, rotineiro e
burocratizado, possui excesso de normas e padrões e não tem opção de executar novas
formas. O trabalho se torna desanimador e monótono restringindo a criatividade e a
inovação (PINHEIRO; PINHEIRO, 2006).
Já Mello et. al., 2009, acreditam que o trabalho mecânico, submisso, sem
sentido, sem autonomia e liberdade perdeu os fundamentos éticos e agora tem um
significado mais estético para atender aos objetivos da sociedade de consumo gerando
sofrimento sem crítica. A Estandardização do ambiente físico atinge as mentes e conduz
a um pensamento em série, uma obediência em série e contribui para um massacre das
questões humanas da sociedade sem espírito crítico e dependência.
Neste tipo de trabalho, o controle é realizado de outras formas com o auxílio da
tecnologia, transforma os escritórios em escritórios virtuais que invadem as residências
estendendo a rotina de trabalho para além das horas habituais e para domicílios e se
torna uma forma de exploração (MELLO et. al., 2009).
Surgiram diversas críticas humanistas ao modelo, abrindo discussões sobre a
concepção do próprio trabalho e de seu papel como categoria social estruturante da vida
das pessoas e da própria sociedade (GORZ, 1982; TRAGTENBERG, 1980).
Temas como a importância de espaços de autonomia, reconhecimento e
criatividade para a produtividade do trabalho, o desperdício das potencialidades
humanas, fundamentais nos dias de hoje, entre outros começam a crescer.
Trabalho

burguês,

valor-trabalho,

trabalho

sem

espiritualidade,

muito

tecnificado, alienado e rotinizado sem o caráter emancipador e, consequentemente,
impossibilitando a autorrealização são os adjetivos mais citados (THIRY-CHERQUES,
2009).
Outros fatores que estão contribuindo para o esgotamento do modelo tayloristafordista são as novas tecnologias na produção – informática e automação -, a revolução
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nos meios de comunicação e o surgimento de novos estilos de gestão.
O trabalho deveria apresentar sentido para aqueles que o realizam, oportunidades
de aprender, trabalho interessante, muita autonomia, para que as pessoas possam exercer
seus talentos. Deveria transcender os interesses pessoais, dando um sentido à vida
(OLTRAMARI; PICCININI, 2006).
Em síntese, todos os fatores estão suscitando um maior envolvimento do
trabalhador no processo decisório e mudando a concepção do trabalho, ou seja, o
trabalhador gosta do que faz.

A ideia de que o “pensar” do operário deveria ser

eliminado e reduzido perdeu espaço. Os novos estilos gerenciais necessitam das
habilidades cognitivas dos trabalhadores.
O trabalho monótono, embrutecido, repetitivo, manual, pesado não se coaduna
mais à realidade e é preciso desenvolver valores como criatividade, autonomia,
independência, iniciativa, reconhecimento, saúde, desafio entre outros, além de
produtividade, polivalência, qualidade, renovação tecnológica e inovação.
- Novas concepções do trabalho – o trabalho pós-fordista – modificador

Com o esgotamento do modelo de produção fordista, aliado às novas tecnologias
da informação e comunicação que buscam responder às exigências de flexibilidade,
qualidade e inovação, surge o modelo de produção chamado de pós-fordista.
Este modelo flexível caracteriza-se pela diferenciação integrada da organização
da produção e do trabalho sob a trajetória de inovações tecnológicas em direção à
democratização das relações sociais nas organizações (TENÓRIO, 2002).
Nele, a atividade corporal, a intelectual, a criativa, a afetiva e a comunicativa
produzem produtos materiais e imateriais. Seu principal insumo é a informação e as
pessoas são os sujeitos da ação.
Neste tipo de trabalho, o controle é mais comumente chamado por Grisci (2008),
por exemplo, de controle sinóptico, em que não há a necessidade de coerção, mas uma
sedução, ou seja, as próprias pessoas promovem vigilância, produção da adesão,
mobilização psíquica. Os objetivos financeiros ainda possuem posição de destaque.
A passagem da sociedade industrial (“metalúrgica”) para a sociedade dos
símbolos (“semiúrgica”) descrita por Baudrillard (1990) apud Thiry-Cherques (2010)
reinventa, novamente, o conceito do trabalho. A sociedade passa a interessar não mais
pelos objetos, mas pelo sistema de signos que os espelha. O trabalho passa a ter
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também um valor simbólico, que substituiu o valor de troca e o valor de uso como
matrizes da economia e da sociedade. O conceito de trabalho perde a sua utilidade e se
transforma em significado. O que ele comunica à sociedade de consumo deixou de ser a
racionalidade da produção para ser a racionalidade do consumo, em vez da utilidade, o
signo que ele comunica. O trabalho se desmaterializou.
Trabalho imaterial que produz subjetividade, valores, ideologias e cultura. Um
conceito abstrato, que tem como essencial a sua imaterialidade. Nesse tipo de trabalho,
além de objetos concretos, produz informação, conhecimento, serviços e valores que
estão conectados à sociedade informacional (CASTELLS, 1999).
Ocorreu uma mudança de visão. Passamos de uma sociedade de produção
sedentária para uma sociedade de produção nômade, ou seja, hoje significa navegar nas
inovações tecnológicas sem se prender a territórios fixos. Os trabalhadores devem
antever as necessidades de seus clientes.

O controle hierárquico coexiste com o

controle eletrônico. O trabalho passa a ocupar todo o espaço da vida; a jornada de
trabalho se amplia.
Este utiliza a tecnologia como uma nova forma de controle que age sem
restringir o sujeito a espaços contidos, ou seja, este tipo de trabalho e com este tipo de
controle, o difuso, consegue-se capturar o sujeito independentemente de sua mobilidade.
Os artefatos e as arquiteturas não são ingênuos, são pensados (BRESSI et. AL, 2007).
A mudança conceitual do trabalho, de mecânico no espaço fabril com um
controle mecânico dentro de um espaço confinado, para um trabalho mais intelectual,
afetivo, imaterial, e um controle mais para um tipo de autocontrole ocasionou também
uma desterritorialização do espaço produtivo.

O trabalho agora tem mobilidade,

desterritorializações e autocontrole (BRESSI et. AL, 2007).
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2.2.2– Classificação do Trabalho
Gorz (2007) divide as atividades em dois grandes grupos: A) Atividades
mercantis e B) Atividades não mercantis.
A) Atividades mercantis

Na definição econômica do trabalho, pode-se dizer que é o que se faz para
ganhar a vida ou se é pago para fazer e, dentro desta categoria, o emprego é uma dessas
formas. O trabalho e o emprego estão profundamente enraizados em nossos hábitos,
mas não se pode generalizar o emprego como sendo todos os tipos de trabalho.
1) O trabalho no sentido econômico como emancipação
Trata-se de uma atividade socialmente útil, criadora de um valor de uso
socialmente reconhecido como tal. Uma espécie de “ofício”.
Não pode haver relações mercantis entre membros de uma família ou de uma
comunidade de vida - a menos que se dissolva esta última. É impossível pagar ou
receber pela afeição, pela ternura, pela simpatia.
2) O trabalho de serviçal
As prestações de serviço que não criam valor de uso, embora seja objeto de uma
troca mercantil pública, são trabalhos servis ou trabalho de serviçais.
O trabalho de homens e mulheres que cumprem para outros homens e mulheres
suas tarefas domésticas não libera tempo na escala da sociedade nem melhora o
resultado do que poderia os próprios clientes realizar.
Pode possuir uma racionalidade econômica indireta se o tempo que os serviçais
fazem seus patrões ganharem for empregado em atividades de uma utilidade social ou
econômica muito maior que as atividades das quais seriam capazes esses serviçais.
Esse trabalho servil impede ao trabalhador demonstrar, adquirir ou desenvolver
capacidades superiores. Tem caráter subalterno e uma inferioridade congênita.
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3) Funções, assistências, auxílios
Atividades que criam valor de uso, mas cujo rendimento é impossível medir e,
consequentemente, maximizar.
“Trabalho” do guarda, do bombeiro, do funcionário do fisco, do serviço de
repressão às fraudes etc.; as pessoas empregadas estão em serviço e não no trabalho; sua
tarefa é intervir no caso de necessidade, mas é melhor que nada aconteça e, no limite,
preenchem melhor sua função quando não têm nada para fazer.
A razão não está simplesmente em que a quantidade de trabalho efetivo não seja
programável e não depende, portanto, dos próprios agentes.
As atividades de auxílio e assistência só podem ser bem cumpridas por pessoas
que escolheram tais atividades e são melhores cumpridas por voluntários.
4) A prostituição
A transação comercial desenvolve-se, portanto, inteiramente na esfera privada e
diz respeito a uma prestação adaptada a uma demanda de serviço feita a título privado.
Em estado puro, a relação servil: o “trabalho” de um é o prazer do outro.
O cliente sabe que não pode comprar verdadeiramente sentimentos e
cumplicidades, comprar suas simulações.

B) As atividades não mercantis
A operária não trabalha no mesmo sentido que trabalha a empregada doméstica,
nem a enfermeira, a prostituta, o bombeiro, etc., e nem estes trabalham no mesmo
sentido que a operária. Não pode haver sociedade, nem vida, sem “trabalho”, mas nem
todas as sociedades nem todas as vidas são vidas e sociedades do trabalho.
É verdade que o “trabalho” nem sempre teve o sentido que adquiriu nas
sociedades do trabalho. Na Grécia antiga, ao contrário, era tido como incompatível com
a cidadania. A maior parte da produção do necessário era realizada na esfera doméstica
privada (no oikos). Até o nascimento do capitalismo, não existia esfera econômica
pública no sentido que damos hoje ao termo.
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1) O trabalho para si
Refere-se à autoconservação, como por exemplo, lavar-se, vestir-se, lavar a
roupa e a louça, limpar a casa, fazer as compras, lavar, alimentar, pôr as crianças para
dormir, etc. O trabalho para si foi reduzido às “atividades penosas”.
2) As atividades autônomas
É a busca do Bem, do Belo e do Verdadeiro. Autônomas são quando a realização
do fim, tanto quanto a ação que é realizada, é fonte de satisfação: o fim reflete-se nos
meios e vice-versa.
“Autonomia” aplica-se, às vezes, a essas formas de autopromoção artesanal e,
outras vezes, a qualquer forma “alternativa” autogerida ou autodeterminada de atividade
mercantil.
Isso não exclui, evidentemente, que possa haver troca, mas exclui que a troca
possa ter um caráter mercantil. Nas atividades pedagógicas ou terapêuticas, de auxílio e
assistência, as atividades artísticas, militantes, caritativas, religiosas, científicas,
filosóficas são por essência da mesma ordem, pois não constituem meios para ganhar a
vida.
Já Arendt (1989) classifica o trabalho em: a) labor; b) trabalho e c) ação.
a) Labor: são as atividades rotineiras e cíclicas que realizamos simplesmente
para a manutenção da vida, sobrevivência pessoal. Está nesta categoria o ato de cuidar
da casa, organizar objetos pessoais, colher frutos para o consumo pessoal, buscar
alimentos para o consumo imediato, etc.
b) Trabalho é a ação que implica a produção de valor de uso, na transformação
deste valor de uso em valor de troca.
c) Ação é o ato de produzir a condição humana, ou seja, não se concretiza
necessariamente em um produto concreto, mas abrange a palavra e a ação política e
cidadã.
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2.2.3 –Dimensões do Trabalho

Borges e Yamamoto (2004) organizam didaticamente o trabalho nas seguintes
dimensões:
- dimensão concreta: refere-se á tecnologia com a qual se pode contar
para realizar o trabalho e as condições materiais em que se realiza;
- dimensão gerencial: refere-se ao modo pelo qual o trabalho é gerido;
- dimensão socioeconômica: abrange a articulação entre o modo de
realizar o trabalho e as estruturas sociais, econômicas e políticas em plano macro da
sociedade;
- dimensão ideológica: refere-se ao discurso elaborado e articulado sobre
o trabalho, no nível coletivo e societal, relações de poder. Tem relação com correntes de
pensamento;
- dimensão simbólica: abrange os aspectos subjetivos da relação de cada
indivíduo com o trabalho.

2.2.4 – Tipos de Trabalho

Utilizando a classificação de Gorz (2007), mais especificamente a categoria de
Atividade Mercantil em seu sentido econômico como emancipação e as dimensões de
Borges e Yamamoto (2004), é possível distinguir os seguintes tipos de trabalho
mercantis e suas características:

- Trabalho escravo

- dimensão concreta: baixa tecnologia e uso da força física e manual;
- dimensão gerencial: cerceamento da liberdade, constrangimento físico e
moral/ restrição de liberdade, vigilância armada, restrição de equipamentos de proteção,
alimentação e água;
- dimensão socioeconômica: atividade inferior que impedia as pessoas de
possuírem virtudes; retenção de salário, informalidade dos contratos;
- dimensão

ideológica: especulação

intelectualmente e eticamente;

mercantil limitando o ser
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- dimensão simbólica: bem dividido, os ricos e os pobres, os bemsucedidos e os malsucedidos, desvalorização do trabalho manual.

- Trabalho pré-capitalista

- dimensão concreta: baixa tecnologia, ainda com bastante uso da força
física e manual;
- dimensão gerencial: autonomia; equilíbrio entre a propriedade do
trabalho e capital;
- dimensão socioeconômica: abundância e sucesso individual; possibilita
as relações interpessoais e de bem estar;
- dimensão ideológica: chamado de Deus, realização de um trabalho
secular ou missão; ética do cumprimento do dever; categoria central dos indivíduos;
- dimensão simbólica: ênfase moral e uma espécie de prêmio religioso
para o trabalho; a valoração está na capacidade produtiva independente de seu conteúdo;
trabalho árduo simbolizando prosperidade;

- Trabalho capitalista

- dimensão concreta: inovações tecnológicas e muito tecnificada com
grande mecanização da mão de obra;
- dimensão gerencial: redução da qualificação, esvaziamento do conteúdo
do trabalho; trabalho científico, mecânico, rotina, burocratizado;
-

dimensão

socioeconômica:

desvalorização

das

características

genuinamente humanas; insatisfação, monotonia, trabalhos formatados; desperdício das
potencialidades humanas, trabalho sem espiritualidade;
- dimensão ideológica: retirou o sentido dos velhos valores como a
hierarquia por idade ou por experiência; impossibilita a autorrealização;
- dimensão simbólica: aspectos utilitaristas, valor de uso.
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- Trabalho imaterial
- dimensão concreta: tecnologias na produção – informática e automação
– revolução nos meios de comunicação; atividade intelectual, afetiva,
comunicativa;
- dimensão gerencial: independência, iniciativa, controle difuso, sedução,
produção de adesão, mobilização psíquica;
- dimensão socioeconômica: desenvolver valores como criatividade,
autonomia, uma maior propensão ao risco, entre outros;
- dimensão ideológica: desafio; resgate de alguns pontos perdidos – ética,
afetividade – humanização das relações;
- dimensão simbólica: reconhecimento; valor simbólico substitui o valor
de uso; os artefatos e as arquiteturas (estético) não são ingênuos.

2.2.5 – Elementos do Trabalho

Baseado em Borges e Yamamoto (2004), já discutidos acima, os principais
elementos do trabalho são:
- Tecnologia e condições materiais: se refere à tecnologia com a qual se
pode contar para realizar o trabalho e as condições materiais em que se realiza;
- Gestão do Trabalho: se refere ao modo pelo qual o trabalho é gerido;
- Articulação do Trabalho e Estruturas sociais: abrange a articulação
entre o modo de realizar o trabalho e as estruturas sociais, econômicas e políticas em
plano macro da sociedade;
- Ideologia e relações de poder: se refere ao discurso elaborado e
articulado sobre o trabalho, no nível coletivo e societal, relações de poder. Tem relação
com correntes de pensamento;
- Aspectos subjetivos: abrange os aspectos subjetivos da relação de cada
indivíduo com o trabalho.
Abaixo, de forma esquemática, os elementos do trabalho.
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Figura 2: Elementos do Trabalho

Fonte: Elaboração do autor.
Tabela 5: Definição teórica dos elementos do Trabalho.
CONCEITO

TRABALHO

ELEMENTOS

DESCRIÇÃO CONSTITUTIVA

DESCRIÇÃO OPERACIONAL

TECNOLOGIA E
CONDIÇÕES MATERIAIS

Refere-se á tecnologia com o qual se
pode contar para realizar o trabalho e
as condições materiais em que se
realiza (BORGES E YAMAMOTO,
2004)

Uso de força física e manual;
mecanização da mão-de-obra;
informática e automação

GESTÃO DO TRABALHO

Modo pelo qual o trabalho é gerido
(BORGES E YAMAMOTO, 2004)

Propriedade do trabalho e capital,
trabalho científico (conteúdo
esvaziado) e independência

ARTICULAÇÃO E
RELAÇÕES DE PODER

Sucesso individual, relações
Articulação entre o modo de realizar o
interpessoais e bem-estar;
trabalho e as estruturas sociais,
desvalorização dos seres
econômicas e políticas em plano macro
humanos; valores, criatividade e
(BORGES E YAMAMOTO, 2004)
autonomia

IDEOLOGIA E RELAÇÕES
DE PODER

Missão, ética do cumprimento do
Discurso elaborado e articulado sobre dever; trabalho sem sentido aos
o trabalho, no nível coletivo e societal, valores como hierarquia por idade
relações de poder (BORGES E
o por experiência, impossibilita a
YAMAMOTO, 2004)
autorealização; resgate ético e
afetivo, humanização

ASPECTOS SUBJETIVOS

Fonte: Elaboração do autor.

Relação de cada indivíduo com o
trabalho (BORGES E YAMAMOTO,
2004)

Ênfase moral, prêmio religioso
para o trabalho, valoração da
capacidade produtivo, trabalho
árduo; aspectos utilitaristas;
valor simbólico
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2.2.6–Cultura laboral de inovação

Neste artigo, o conceito de trabalho está dentro da concepção de Arendt (1989) e
Gorz (2007), ou seja, trabalho e ação e a atividade mercantil no sentido econômico
respectivamente. Portanto, o trabalho implica a produção de valor de uso, na
transformação deste valor de uso em valor de troca e a ação o ato que não se concretiza
necessariamente em um produto concreto e abrange a palavra e a ação política e cidadã
(ARENDT, 1989). É, também, a atividade mercantil que se faz para ganhar a vida ou se
é pago para fazer trabalho no sentido econômico como emancipação. Trata-se de uma
atividade socialmente útil, criadora de um valor de uso socialmente reconhecido como
tal (GORZ, 2007).
A base fundamental para se ter um ambiente propício à inovação é a
consolidação de uma cultura laboral que busque a inovação por meio de mudanças
culturais e sociais e que sustentem as ideias e processos de formas acumulativa e
evolutiva como propósito final. Um trabalho que permita o desenvolvimento de
inovação de forma recorrente e sistemática.
É fundamental uma organização do trabalho que dê liberdade, que incentive a
reflexão, que permita ações destruidoras, que estimule ações com certo risco na busca
incessante de mudanças, de inovação.
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2.3 – Políticas Públicas

Em qualquer regime político-institucional, é função do Estado a acomodação
entre fins econômicos e a situação concreta dos indivíduos e da sociedade.
Os Estados são produtos históricos de suas sociedades, são instituições e atores
sociais em si, com poderes de influir no curso das mudanças econômicas e sociais
(EVANS, 1995).
É função do Estado que, com envolvimento de múltiplos atores, interesses,
objetivos e valores, procure governar bem através de ações executadas com o dinheiro
público e voltadas para fornecer serviços essenciais aos negócios internos e externos.
Busca também manter o equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios destinados a
modificar as realidades para melhor, com o objetivo maior de atingir a coletividade e o
bem estar de todos. É através das políticas públicas como instrumentos e ferramentas
que o Estado atinge esses objetivos.
O Estado deve combinar as técnicas de “parteiro” e “pastoreio” segundo a
classificação de Evans (1995). No Estado “parteiro”, promove-se o aparecimento de
novas organizações ou induzem-se grupos já existentes a entrarem em áreas complexas
e, no “pastoreio”, vai-se promover e ajudar organizações e grupos a vencerem desafios.
A função do Estado varia conforme o seu nível tecnológico. Quando um país
está na fronteira tecnológica, a participação governamental, tanto econômica como
política, funciona num sentido de facilitação, de regulação e de proteção dos direitos de
propriedade. Entretanto, quando o país ainda não se encontra num estágio tecnológico
avançado, os governos atuam mais promovendo a industrialização ativamente atuando
nos fluxos de recursos e encorajando as empresas a investirem na capacitação, nas
rotinas operacionais, no desenvolvimento de relações entre as empresas, entre outras
ações (MAHMOOD; RUFIN, 2005).
Estando o país na fronteira tecnológica ou o setor de atuação do Estado estando
desenvolvido, o papel do Estado é mais de facilitar de pastoreio. Já, quando o país não
se encontra num estágio tecnológico avançado ou o setor de atuação é pouco
desenvolvido, o papel do Estado é mais de parteiro.
Dentre os fins econômicos que o Estado deve assegurar, destacam-se a
continuidade dos sistemas produtivos, desenvolvimento econômico e inclusão social
dos cidadãos nestes processos.
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No atual estágio de desenvolvimento tecnológico, o Estado brasileiro deve ser
mais protagonista, e os governos devem promover a industrialização mais ativamente.
Deve atuar, por meio de políticas públicas, nos fluxos de recursos, encorajando as
organizações a investirem, promovendo capacitações, auxiliando nas rotinas
operacionais, melhorando as relações entre as empresas entre outras ações, ou seja,
devem buscar atuações contribuindo para modificar realidade para melhor.
Vivendo em um País em desenvolvimento, com sérios problemas estruturais, há
a necessidade de se aumentarem a produção, a produtividade e a renda de boa parte da
população para que, de alguma forma, seja possível abastecer com produtos as cidades
crescentes com preços compatíveis e ainda levar em conta o baixo poder aquisitivo da
população e a preservação do meio ambiente.
É fundamental a participação do Estado na preparação de um contexto que seja
capaz de atingir resultados e avanços, contribuindo para um desenvolvimento
econômico mais equilibrado do ponto de vista social e ambiental.

2.3.1– A Administração Pública e a Política Pública

O termo Política Pública teve sua origem no conceito de administração pública e
a administração púbica teve sua origem em três tipos de tradição: a tradição científica
dos EUA, a tradição do direito da Europa e a tradição pragmática da Inglaterra. A
definição de administração pública pela escola científica era o espaço da execução pelo
Executivo, de políticas definidas na esfera da política (HENRY, 1975).
A administração pública surgiu como disciplina a partir do artigo The study of
administration, por Woodrow Wilson, em 1887, na revista Political Science Quarterly
(WILSON, 1887, apud OSLAK, 1982) apud (FARAH, 2001).

Mais tarde, a

administração pública se aproximou da ciência política, mas, durante os primeiros 60
anos, ela separava administração e política (FARAH, 2011).
Desde a década de 1960, por influência dos pesquisadores americanos, na
tentativa de criar uma identidade para a disciplina, a administração pública concentrou
seus estudos em public affair (urban affair, urban studies e urban planning) e as
políticas públicas, o que direcionou a disciplina de administração pública para a área de
serviço público em torno da análise de políticas públicas (ALTSHULER, 1990 apud
OSPINA BOZZI, 1998), que enfatizava os problemas substantivos e suas estratégias de
solução.
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A formação na área de administração pública englobava estudos do contexto
econômico, político e social, ferramentas analíticas, comportamento organizacional,
comportamento individual e comportamento de grupo, análise de políticas públicas e
processos gerenciais (HENRY, 1997).
Nos cursos de análise de políticas públicas tinham destaque as seguintes áreas:
a) metodologia quantitativa, incluindo programação e modelagem matemática e
estatística; b) o ambiente político e institucional do processo de formulação e
implementação das políticas públicas; c) teoria e análise econômicas com ênfase na
relação público-privada no processo de alocação de recursos; d) processos e estratégias
de tomada de decisão – comportamentais e não comportamentais – e processos e
estratégias de implementação, e) gestão de programas, controles e avaliação. Além
destas cinco áreas, Engelbert destacava, como temas relevantes, ética e valores
(ENGELBERT, 1977).
A atividade Estatal, ao longo dos tempos, foi influenciada por diversas
perspectivas: a filosófica, a ciência política, a sociologia, a ciência jurídica, a ciência
administrativa, a antropologia e a psicologia. Cada uma delas prevaleceu em algum
momento da história (SARAVIA, 2006).
No começo do século XX, teve início a visão das ciências administrativas ou
organizacionais e é até hoje a que mais prevalece.
Nos últimos anos, utilizando fórmulas administrativas e gerenciais do setor
privado com ênfase na eficiência e na eficácia, surgiu o “new public management” que,
na decisão política, não analisa algumas variáveis importantes como a opinião pública, o
dinamismo do contexto e a estrutura socioeconômica, por exemplo.
O planejamento é fundamental para o desenvolvimento de qualquer atividade e
em especial na administração pública, mas na atividade estatal ele deve ser mais fluido e
ágil. A ação governamental então se deslocou do planejamento para a ideia de política
pública. A administração pública passa a ter a análise de políticas públicas como um
dos seus componentes centrais.
No início, a administração pública era direcionada aos servidores públicos, mas
nas últimas décadas passou a incluir organizações não governamentais, entidades do
setor privado e da comunidade e instituições voltadas à inclusão dos cidadãos no
processo de formulação, implementação e controle de políticas públicas. Deslocou-se o
público para “além do Estado”, aumentando a complexidade das Políticas públicas
(RABELL, 2000).
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2.3.2– Modelos de Formulação de Políticas Públicas

As Políticas Públicas, quando analisadas a forma de atuação, e o tipo de apoio,
segundo Lowi (1972), são classificadas de distributivas, de regulatórias, de
redistributivas e de constitutivas.
a) Distributivas: as decisões tomadas pelo governo desconsideram a questão
dos recursos limitados, gerando impactos mais individuais do que universais
ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões;
b) Regulatórias: são as mais visíveis ao público, envolvendo burocracia,
políticos e grupos de interesse;
c) Redistributivas: atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e
no curto prazo para certos grupos sociais e ganhos incertos e futuro para
outros. São, em geral, as políticas sociais;
d) Constitutivas: lidam com procedimentos.
Pode-se, também, de uma forma geral, com base no modelo de formulação e
decisão, utilizar a classificação de Racional, Incremental, Combinada e Alternativa:

- Racional

Dror (1992) parte do princípio de que, atacando todos os fundamentos do
problema, ou melhor, a raiz do problema, o administrador procura processar
exaustivamente todas as informações relacionadas ao tópico a ser abordado para decidir
e direcionar as ações.
É necessário um alto grau de controle da situação. Não deve haver conflito de
competências entre os diversos atores e devem existir recursos suficientes para financiar
os programas elaborados.

Busca conectar os meios aos fins numa tentativa de

maximizar os resultados.
Para a aplicação do modelo racional é fundamental que as seguintes
características sejam atendidas: a) Incremento da racionalidade: desenvolvimento de
uma racionalidade pública evitando que as localidades fiquem à mercê do jogo e do
capricho de suas elites e b) Elevação da capacidade de reflexão e da educação das elites:
é necessário elevar a qualidade da equipe de assessores, construindo grupos de pesquisa
e desenvolvimento, estabelecendo programas avançados sobre as questões de ações de
políticas públicas, ou seja, estabelecer uma elite administrativa altamente profissional e
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estruturada para desenvolvimento e reflexão para soluções de problemas.
Para uma boa avaliação deste modelo se busca a comprovação dos resultados
que corroborem as escolhas com base em teorias, ou seja, é um modelo bastante
abrangente que, primeiramente, define suas metas claramente e determina os níveis em
que estas metas devem atingir para satisfazê-los. Parte do princípio de que o contexto é
totalmente conhecido e de que todas as informações estão disponíveis.

- Incremental

Segundo Charles Lindblom (1959), é um método conhecido por atacar um
determinado problema por suas “ramas”, ou melhor, atuar nas consequências do
problema, uma forma de simplificação do contexto, diferentemente do modelo racional
que age na raiz no cerne da questão. Concentra a atenção em um campo limitado de
problemas, as omissões são deliberadas para tornar mais razoável a busca das soluções.
Este modelo se baseia no pressuposto de que nas situações de problema tem-se
pouco controle sobre as variáveis e as causas centrais do problema.
A avaliação deste modelo recorre à validação, ou seja, não se atingem os
objetivos últimos, mas acerta-se na direção da política adotada.
Lindblom (1959) aponta para duas situações que tornam o modelo racional de
difícil aplicação: a) é altamente improvável que em uma sociedade moderna haja um
consenso sem fissuras nos projetos políticos e b) dificuldade de se aplicar uma teoria
geral que permita prever comportamentos e tendências, assim como informações
completas sobre todas as causas dos problemas, bem como recursos disponíveis para
sua implementação.
Com a suposição de que o ideal não será alcançado, busca-se um objetivo
satisfatório e, para tal, utilizam-se estratégias mais adequadas. Reduz-se o número de
pessoas envolvidas, sugere-se um método de ação de forma mais ágil e funcional,
atingindo avanços incrementais sem grandes saltos e com o apoio das maiorias, com
pequenos e marginais ajustes mudando gradualmente as situações.
São através desses processos de aproximações sucessivas que se buscam os
objetivos desejados, com erros e acertos a passos pequenos. Possui uma concepção
conservadora, mas realista e estabilizadora.
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- Combinado

Etzioni (1992) sugere que as ações governamentais devem combinar conceitos e
características do modelo racional e do modelo incremental nunca se situa nos
extremos. Somente por meio do modelo combinado é possível lidar com temas como
temperamento do público, as campanhas de grupos de pressão, os resultados eleitorais, a
distribuição de cadeiras dentro do parlamento, as mudanças na administração e entre
outros.
Combina pressupostos utópicos do modelo racional com o conservadorismo do
modelo incremental. Elabora estratégias de alocação de objetivos, planos, metas e
recursos em razão das circunstâncias que condicionam cada decisão e situação
específica concentrando nos pontos fundamentais.

- Alternativas

Neste modelo, para simplificar, agruparam-se algumas teorias mais especificas e
com denominações diversas como, por exemplo, Agenda e o ciclo da política pública de
Kingdon (1984), o Garbagecan – Lata de lixo de Cohen March e Olsen (1972), a
Coalizão de defesa de Sabatier (1999) Sociais e o Modelo do equilíbrio interrompido de
Baumgartner e Jones (1991).
Na construção da agenda busca-se o consenso por meio de um processo de
construção de coalizões, barganhas em que os assuntos são discutidos, incluídos e
retirados, por persuasão e difusão e, no final, ela é aceita por uma maioria.
A Garbagecan parte do princípio de que existem vários problemas e poucas
soluções e que as soluções dependem do leque de soluções que os gestores públicos
possuem no momento da decisão.
Na Coalizão de defesa a política pública deverá ser concebida como um
conjunto de subsistemas relativamente estáveis, que se articula com os acontecimentos
externos, os quais dão os parâmetros e os recursos para cada tipo de intervenção.
O modelo do equilíbrio interrompido parte do princípio que a política pública se
caracteriza por longos períodos de estabilidade, interrompidos por períodos de
instabilidade que geram mudanças nas políticas anteriores, ou seja, as políticas públicas
são feitas a partir da experiência de implementação e de avaliação dentro dos ciclos de
equilíbrios interrompidos.
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2.3.3 - O Que São Políticas Públicas
Para Girard (1972), citado por Saravia e Ferrarezi (2006), “a política pública é
um sistema explícito e coerente de fins últimos, objetivos e meios práticos, perseguidos
por um grupo e aplicados por uma autoridade”.
Para Sabatier (1999), citado por Ramos (2009), o processo de políticas públicas
envolve diversas questões, como a conceituação do problema, a formulação e seleção de
soluções, a implementação, avaliação e revisão das soluções propostas, na medida em
que são implementadas.

O mesmo autor apresenta diversas razões que tornam o

processo extremamente complexo:
- normalmente, envolve centenas de atores, como grupos de interesse, agências
governamentais, diferentes níveis de poder, pesquisadores entre outros, cada qual com
seus valores, interesses e percepções;
- tipicamente, envolve longos períodos de tempo, de uma década ou mais, que é
o período mínimo de duração da maioria dos ciclos de política;
- há dúzias de programas diferentes envolvendo múltiplos níveis de governo,
lidando com assuntos inter-relacionados.
De uma forma geral, é possível classificar as políticas públicas em três fases: a
formulação, a implementação e o controle. Na formulação, tem-se a incorporação à
agenda, ou seja, a inclusão de demandas na lista de preocupações governamentais,
pensar em uma maneira de como tratar o problema e os caminhos para sua
implementação. Na implementação propriamente dita, há o desenho de um plano de
ação com o delineamento dos programas e projetos e sua execução. Finalmente, no
controle, fazem-se os acompanhamentos e monitoramentos para avaliação dos impactos
e dos resultados.
Analisar uma política pública não é uma tarefa simples, pois os problemas
tratados são multifacetados e de difícil definição.

Envolvem múltiplos atores,

interesses, objetivos e valores e muitas vezes são executados em diferentes instâncias,
com participação de várias instituições ao longo de vários anos (LINDBOM, 1959;
SABATIER, 1999, KRAFT; FURLONG, 2007; apud RAMOS, 2009).
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2.3.4 – Elementos da Política Pública

Para Knoepfel et. al. (2007), citados por Ramos (2009), Políticas Públicas são
constituídas, de uma maneira geral, de três elementos:
- os atores. São aqueles que interagem, tomam decisões, agem e sofrem o efeito
de ações que fazem parte da materialização da política pública;
- os recursos. Os recursos mais tradicionalmente tratados na literatura são os
legais, financeiros e humanos e mais recentemente, a informação, a organização, a
infraestrutura pública, o tempo e o consenso;
- as regras institucionais.

Estão associadas a normas e organizações que

compõem o Estado e têm influência no comportamento dos indivíduos, ou melhor, nos
atores nela envolvidos.
Abaixo, de forma esquemática (figura: 3), os elementos da Política Pública e a
definição teórica no quadro 4.

Figura 3: Elementos da Política Pública.

Fonte: Elaboração do autor.
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Tabela 6: Definição teórica dos elementos das Políticas Públicas.
CONCEITO

ELEMENTOS

ATORES

POLÍTICAS PÚBLICAS

RECURSOS

DESCRIÇÃO CONSTITUTIVA

DESCRIÇÃO OPERACIONAL

São aqueles que interagem, tomam Cidadões, grupos de interesse,
decisões, agem e sofrem o efeito de políticos, organizações públicas,
ações da política pública (KOEPFEL ET
organizações privadas e
AL, 2007)
organizações não governanentais

São os legais, financeiros, humanos,
informações, a organização, a infraestrutura pública, o tempo e o
consenso (KOEPFEL ET AL, 2007)

Normas e organizações que compõem
o Estado e têm influência no
REGRAS INSTITUCIONAIS comportamento dos indivíduos e nos
demais atores envolvidos (KOEPFEL
ET AL, 2007)

Legais, financeiros, humanos,
informações, organização, infraestrutura pública, consenso e
tempo

Normas e organização

Fonte: Elaboração do autor.

2.3.5 – Política Pública para a Construção de uma Cultura Laboral de Inovação

Neste trabalho se utiliza o conceito de políticas públicas de Saravia e Ferrarezi
(2006), que dizem que estas são os fluxos de decisões públicas, orientados a manter o
equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade.
Decisões essas que são condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações
que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões do que
adotam ou influem na decisão.
Podem atuar de forma distributiva, regulatórias, redistributivas e constitutivas
(LOWI, 1972) e podem ser formuladas e decididas segundo os modelos racional,
incremental e/ou combinado (DROR, 1992; LINDBLOM, 1959; ETZIONI, 1992).
O fundamental é que a Política Pública seja voltada para o estímulo e
desenvolvimento da cultura de inovação por meio do trabalho, uma cultura laboral de
inovação, aqui incentivados e estimulados pelos indutores da inovação laboral.
Os indutores da inovação laboral serão discutidos e caracterizados na próxima
seção.
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2.4 – Discussão Teórica
2.4.1 – Indutores da Inovação Laboral – INDILABs

Pela análise dos elementos da inovação e do trabalho é possível desenvolver
uma estrutura bípede capaz de contribuir com a construção de uma cultura com
capacidade de dar, como já visto acima, uma resposta a novos problemas ou de dar
respostas a velhos problemas de uma forma nova e bem sucedida.
Baseado nas relações desses elementos é possível destacar quatro indutores: a
tecnologia, a gestão, o processo de cognição e a atitude e ação.

A - Tecnologia

Refere-se à utilização de produtos ou novos produtos, novas formas de resposta
aos problemas, novas formas organizacionais, novas técnicas, novas ferramentas que
contribuem para a solução das questões do dia a dia.
Os tipos de tecnologias utilizadas na agricultura como, por exemplo, as
tecnologias poupa-terra, as tecnologias mecânicas ou poupa-trabalho, dentre outras, são
fundamentais para se alcançar a inovação por meio do trabalho.
A aquisição de inovações e de novas tecnologias de forma continua é muito
importante para, por exemplo, solucionar problemas e atuar nos mercados.
É fundamental conhecer em detalhes a tecnologia, caracterizá-la e descrevê-la,
pois ela é responsável por mudanças em todos os setores, atuando nas mentes das
pessoas, desenvolvendo adaptações às evoluções tecnológicas, promovendo, assim,
mudanças econômicas, políticas, e mesmo culturais.
Altera todos e tudo, das Instituições Privadas até as Instituições Públicas
passando pelas pessoas, pelos fornecedores, pelos clientes, ou seja, por toda a
sociedade. Influencia, diretamente, as formas de trabalhar e de viver e, dessa maneira,
como se pensa e como se desenvolvem as ideias, influenciando as capacidades e as
habilidades dos indivíduos;
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B - Gestão

A gestão deve ter uma atitude positiva com relação ao novo, deve incentivar e
recompensar as iniciativas, os riscos, favorecendo a criatividade, contribuindo com a
expansão das capacidades e habilidades.

Deve dar legitimidade a personalização dos

indivíduos diminuindo o peso das regras, da operacionalização da organização
possibilitando ao indivíduo ter um lugar e tempo para a criatividade.
É importante destacar que as particularidades da gestão no que se refere à boa
integração da organização da unidade familiar de produção, à flexibilidade da estrutura
para adaptações, ao desenvolvimento interno dos dados e das informações e à ligação da
unidade com dados externos. A aquisição da tecnologia e dos conhecimentos são
fatores decisivos para se obter inovações por meio do trabalho.

C - Processo cognitivo

Articula e harmoniza os sistemas sociais, direcionando sempre os ambientes para
a centralização nos valores éticos e humanos, contribuindo para um melhor equilíbrio
entre pessoas e organizações, ou seja, equilíbrio entre o ser e o seu valor de uso e sua
capacidade de produção. Destaca a posição central da autorrealização e do caráter em
relação aos valores do mercado.
A boa formação e a capacitação dos agricultores familiares, participando com
frequência de cursos e palestras, desenvolvem os processos cognitivos favoráveis à
inovação por meio do trabalho.

D - Atitude e ação

Desenvolve e consolida as atitudes como a criatividade, possibilitando uma
maior propensão ao risco, à autonomia, à abertura para experimentar, para aprender e
para inovar construindo ambientes mais harmoniosos, mais humanos e mais afetivos no
sentido de tornar as tarefas menos monótonas, mais prazerosas e mais desafiadoras nos
espaços coletivos e organizacionais. Equilibra a independência, a própria autonomia e
as iniciativas individuais com responsabilidade em relação às demais pessoas, aos
grupos, à sociedade e ao meio ambiente.
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Tabela 7: Definição Teórica dos Indutores da Inovação Laboral – INDILABs

CONCEITO

ELEMENTOS

DESCRIÇÃO CONSTITUTIVA

TECNOLOGIA

O uso de produtos ou novos produtos,
novas formas de resposta aos
problemas, novas formas
organizacionais, novas técnicas,
novas ferramentas que contribuem
para a solução das questões do dia a
dia, dentre outras

GESTÃO

Divisão e coordenação do trabalho
com bases em atitudes positivas com
relação ao novo, incentivando e
recompensando as iniciativas, os
riscos, favorecendo a criatividade e
contribuindo com a expansão das
capacidades e habilidades

PROCESSO COGNITIVO

Articular e harmonizar os sistemas
sociais direcionando sempre os
ambientes para a centralização nos
valores éticos e humanos,
contribuindo para um melhor
equilíbrio entre pessoas e
organizações, ou seja, equilíbrio entre
o ser e o seu valor de uso e sua
capacidade de produção

INDILAB

ATITUDE E AÇÃO

Fonte: elaboração do autor.

Desenvolver e consolidar as
atitudes como a criatividade, a
autonomia, a construção de
ambientes mais harmoniosos e
mais humanos
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2.4.2 Descrição Constitutiva e Operacional dos INDILABs

A - Tecnologia

A tecnologia está relacionada à utilização de produtos ou novos produtos, novas
formas de resposta aos problemas, novas formas organizacionais, novas técnicas, novas
ferramentas que contribuem para o desenvolvimento do trabalho do dia a dia.
Ela é muito importante para, por exemplo, solucionar problemas e atuar nos
mercados e é responsável por mudanças em todos os setores, atuando nas mentes das
pessoas desenvolvendo adaptações, mudanças econômicas, políticas, e mesmo culturais.
A tecnologia possui diversas funções e impacta as pessoas e a sociedade de
diversas formas, com destaque para a acumulação conhecimentos, causando migrações
e movimentos sociais, mudanças na utilização dos recursos naturais e até
desenvolvimento de novas ideologias (HART, 1957).
A sociedade demanda invenções e descobertas e o uso dessas invenções e
descobertas afeta também a sociedade (HART, 1957).

- Como as tecnologias causam as mudanças sociais

Ela pode atuar de diversas formas: a) de forma direta: na economia, nos hábitos
por meio da produção e distribuição; b) de forma derivada: expandindo alguns hábitos e
reduzindo outros por meio de produtos concorrentes e com impactos nos insumos e
serviços; c) de forma convergente: convergência de diversos fatores atuando sobre
diferentes questões como, por exemplo, se a altura das pessoas é uma convergência
genética, de nutrição, renda, etc.; d) de forma dispersiva: as tecnologias afetam mais de
uma questão ao mesmo tempo, atuam em diversas mudanças; e) atuam sobre as redes de
trabalho: a civilização é uma massa de inter-relacionamentos mútuos; f) sobre as
barreiras culturais: sobre as ideologias, sobre as religiões, sobre a política, etc.; e g)
sobre os grupos de invenções: influenciando as capacidades de provocar mudanças
sociais (HART, 1957).
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- Aspectos psicológicos do uso da tecnologia

O uso da tecnologia pelas pessoas é influenciado por diversos fatores. Hart
(1957) faz a seguinte classificação: a) pelas demandas: objetos, demandas pontuais e
necessidades; b) aspectos individuais das pessoas: inventores, inovadores e
descobridores; c) forças sociais: influência de grupos, relações sociais, etc.; d)
habilidades de gerações: habilidade em aprender varia de geração para geração; e e)
processo de escolha: as pessoas tomam a decisão de utilizar ou não uma determinada
tecnologia.

- A tecnologia na Agricultura

As tecnologias na agricultura conduzem a um aumento de produtividade no
trabalho, na terra, diminuem o uso de insumos, evitam os desperdícios, melhoram a
qualidade de vida dos agricultores, entre outras vantagens. É, por outro lado, capaz de
substituir e ocupar espaços deixados pelos trabalhadores rurais ora beneficiando a
produção, ora provocando o próprio êxodo rural.
De qualquer forma, permitem aos agricultores amenizar e superar os efeitos da
escassez da mão de obra no campo, seja pelo êxodo rural, seja pela falta dela ou mesmo
pelo seu custo elevado.
Segundo Alves (2006), existem, basicamente, quatro tipos de tecnologias na
Agricultura:
a) tecnologias poupa-terra: fertilizantes, agrotóxicos, sementes, pastagens,
nutrição e melhoramento animal. Fazem a produção crescer bem mais que a
demanda;
b) tecnologias poupa-produto: elimina as perdas entre a porteira da propriedade
e a mesa do consumidor. Multiplica os efeitos da tecnologia poupa-terra;
c) tecnologias

mecânicas

ou

poupa-trabalho:

uso

de

equipamentos,

ferramentas, etc., que poupam trabalho;
d) tecnologias organizacionais: aumenta a eficiência de uso de todos os
insumos e também pode intensificar os efeitos das tecnologias poupa-terra,
poupa-produto e poupa-trabalho.
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A mecanização do trabalho, com tecnologias mecânicas, pode aumentar a
produtividade do trabalho, bem como o uso da informática e da automação dos
processos. A informática é uma importante ferramenta também para a administração
dos trabalhos e faz parte da tecnologia organizacional.

- A aceleração no uso das tecnologias

Hart (1957) utiliza cinco fatores como sendo os principais que influenciam a
velocidade nas mudanças na aquisição de inovações e de novas tecnologias: 1) número
de elementos culturais que a tecnologia e a inovação derivam; 2) velocidade com que as
tecnologias e inovações são conhecidas pelas pessoas que fazem uso dela; 3) a
quantidade de melhorias e avanços que a tecnologia e a inovação provocam; 4) o grau
em que os métodos científicos são aplicados sobre as mudanças culturais; e 5) a
intensidade da necessidade da solução dos problemas.

- As barreiras e os obstáculos no uso das tecnologias

Ninkoff (1957) identificou diversos fatores que podem provocar barreiras e
obstáculos ao uso de tecnologias. Os principais são os fatores econômicos, os fatores
psicológicos e os fatores sociais.
Primeiramente, é importante destacar os fatores econômicos, que influenciam
diretamente nos custos, por exemplo, das máquinas, das operações, na compra dos
insumos necessários, dos produtos concorrentes, dentre outros.
Há também as barreiras e obstáculos psicológicos, que agem sobre as atitudes e
os hábitos da sociedade, dos grupos e das próprias pessoas. Influenciam a aquisição e o
uso de tecnologias pelo medo do novo, pelo sentimento de afeição e pelos preconceitos.
Outra importante barreira são os obstáculos sociais. Neste fator encontram-se
principalmente as barreiras étnicas, as barreiras da língua, a mobilidade influenciando
os transportes e a comunicação, a história dos grupos e das pessoas, e a própria ciência.
Outro ponto importante são as quebras dos padrões, ou seja, as mudanças de
paradigmas que ocorrem. A sociedade é uma organização harmônica e equilibrada, as
mudanças não são tão comuns e os grupos têm a tendência a resistência.
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- Aquisição e difusão de tecnologia

Outro ponto fundamental para o uso de tecnologia é a aquisição e difusão de
novos conhecimentos e é, segundo Ninkoff (1957), um dos principais mecanismos de
mudança técnica e social.
Alguns antropólogos acreditam que a difusão é feita principalmente por meio da
comunicação informal nas relações entre as pessoas e seus pares.
A aquisição e a difusão de tecnologia são uma variável dependente do tempo, da
ideia ou prática, da unidade de adoção, do canal, da estrutura social e da cultura.
O processo de difusão, segundo Katz et. al.(1963) é composto das seguintes
etapas: a) aceitação, b) período de tempo, c) ideia específica ou prática, d) indivíduos,
grupos ou outras unidades, e) canais de comunicação, f) estrutura social, g) valores e ou
cultura (para um determinado sistema).
A aceitação é diferente da adoção. A adoção é mais profunda e duradoura, pois
passa pelo processo de aculturação e de internalização.
A difusão da ideia precede a difusão do produto ou do processo em si. Deve ser
pensado se a difusão é entre culturas diferentes, ou se é dentro de uma cultura particular.
A difusão de produtos materiais é mais fácil de ser comunicada, pois se tem o fator de
utilidade.
A inovação é mais afetada pela difusão do que pela aquisição, ou seja, o
processo de inovação atinge uma maior área e responde de forma mais efetiva com mais
utilização pelos processos de transferência do que a geração da inovação em si.
A estrutura social, como já debatido, pode-se tornar um arranjo de barreiras e
costumes. Ela funciona como âncora de compartilhamento de atitudes, de valores e da
cultura e é uma das principais variáveis relacionadas à aceitação ou não de inovações.
A aquisição e a difusão de tecnologia são também influenciadas pelos canais de
comunicação entre as pessoas, pela sua relação simbólica com status e com as
recompensas diretas e indiretas, dentre outros fatores.

Fonte: elaboração do autor

TECNOLOGIA

a)
tecnologias mecânicas ou poupa-trabalho: uso de
equipamentos, ferramentas, etc. que poupam trabalho;

a) tecnologias poupa-produto: elimina as perdas entre a
porteira da propriedade e a mesa do consumidor.
Multiplica os efeitos da tecnologia poupa-terra;

a)
tecnologias poupa-terra: fertilizantes, agrotóxicos,
sementes, pastagens, nutrição e melhoramento animal

processo de escolha

habilidades de gerações

forças sociais (influência de grupos)

aspectos individuais das pessoas

Aquisição e difusão de novos
conhecimentos NINKOFF (1957)

Solução de problemas

Recompensas e incentivos no uso de novas tecnologias

Aquisição e difusão de conhecimentos

Barreiras e obstáculos

informatizada e automatizada

física e manual
Tecnologia para o trabalho e as condições
materiais em que se realiza (BORGES E
mecnizada
YAMAMOTO, 2004)

a intensidade da necessidade da solução dos problemas.

a) tecnologias organizacionais: aumenta a eficiência de
uso de todos os insumos e também pode intensificar os
efeitos das tecnologias poupa-terra, poupa-produto e
poupa-trabalho.
número de elementos culturais que a tecnologia e a
inovação derivam
velocidade com que as tecnologias e inovações são
Para acelerar e aumentar a velocidade de conhecidas pelas pessoas que fazem uso dela
mudanças na aquisição de inovações e
a quantidade de melhorias e avanços que a tecnologia e a
novas tecnologias, existem cinco principais inovação provocam;
fatores segundo Hart (1957).
o grau que os métodos científicos são aplicados sobre as
mudanças culturais

As tecnologias na agricultura conduzem a
um aumento de produtividade no trabalho,
da terra, diminuem o uso de insumos, evitam
os desperdícios, melhoram a qualidade de
vida dos agricultores entre outras
vantagens. Existem, basicamente, quatro
tipos de tecnologias na Agricultura: poupaO uso de produtos ou novos
terra, poupa-produto, mecânica - poupaprodutos, novas formas de resposta
trabalho, organizacional (ALVES, 2006)
aos problemas, novas formas
organizacionais, novas técnicas,
novas ferramentas que contribuem
para a solução das questões do dia
a dia, dentre outras

O uso da tecnologia pelas pessoas é
influenciada por diversos fatores segundo
Hart (1957):

demandas
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Tabela 8: Definição teórica do INDILAB Tecnologia
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B - Gestão

A gestão deve preconizar uma atitude positiva com relação ao novo
incentivando, recompensar as iniciativas, os riscos, favorecer a criatividade e, assim,
contribuindo com a expansão das capacidades e habilidades.
Ela deve integrar a unidade familiar de produção cultivando uma flexibilidade
para adaptações e desenvolvendo o fluxo interno dos dados e das informações. Deve
estar ligada ao fluxo de dados externos para poder absorver as tecnologias e os
conhecimentos.
Para Rothwell (1994), a inovação é a acumulação de habilidades e de
competências distintas em razão do aprendizado interno e externo. Como pré-condição
para a inovação, ele acredita que é necessário concentrar atenção nas seguintes áreas:
- gerência comprometida com a inovação;
- estratégias de compromissos mais longas;
- comprometimento com os projetos mais longos;
- flexibilidade para mudanças com organizações orgânicas;
- aceitação do risco;
- criação da aceitação da inovação.
Todas

as

pré-condições

devem

estar

direcionadas

e

centradas

no

desenvolvimento das pessoas. Nesse sentido, existem duas formas de aprendizado: o
aprendizado interno e o aprendizado externo.
Para o desenvolvimento do aprendizado interno, os seguintes pontos devem ser
priorizados:
- conhecimentos e informações desenvolvidos pela pesquisa e desenvolvimento
interno;
- conhecimentos e informações gerados em testes internos;
- conhecimentos e informações gerados pelo ato de fazer e realizar os trabalhos;
- conhecimentos e informações geradas pelos fracassos;
- conhecimentos e informações gerados no uso dos equipamentos;
- conhecimentos e informações cruzando-se ideias e projetos.
Já para o desenvolvimento do aprendizado externo, é fundamental que haja os
seguintes cuidados:
- conhecimentos e informações desenvolvidos com os fornecedores;
- conhecimentos e informações desenvolvidos com os usuários e parceiros;
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- conhecimentos e informações gerados com literaturas;
- conhecimentos e informações gerados com os concorrentes e competidores;
- conhecimentos e informações gerados com novas pessoas e novas aquisições;
- conhecimentos e informações gerados na execução de serviços externos;
Na operacionalização do INDILAB – gestão, o termo foi construído e
subdividido em quatro subfatores de estudo: a Integração Organizacional, as Estruturas
flexíveis, o Desenvolvimento interno de dados e informações e a Ligação efetiva com
dados externos.
Essa divisão tem a intenção de facilitar a constatação das regras e normas para a
criatividade, a autonomia e o reconhecimento pessoal, bem como do sistema de
integração, da estrutura organizacional e da comunicação interna e externa.

- Integração organizacional

Este subfator tem o objetivo de observar o comprometimento da gerência na
avaliação dos projetos desenvolvidos pelos parceiros envolvidos e a realização do
controle, da administração e da coordenação. Busca avaliar também se há integração
entre os parceiros de trabalho, se existem estratégias de desenvolvimento incremental e
se os produtos novos são feitos a partir da combinação do velho e do novo.
De forma resumida, os seguintes temas compõem o subfator integração
organizacional:
a) Comprometimento da gerência;
b) Avaliação dos projetos dos parceiros;
c) Controle, administração e coordenação;
d) Integração entre os parceiros de trabalho;
e) Estratégias de desenvolvimento;
f) Produtos novos – combinação do velho e do novo.
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- Estruturas Organizacionais flexíveis

Neste subfator, o objetivo é observar o poder dos participantes e parceiros na
tomada de decisões, a autonomia nas adaptações e nas melhorias dos trabalhos e a
autonomia na combinação de velhos e novos projetos e trabalhos.
De forma resumida, os seguintes temas compõem o subfator estruturas
organizacionais flexíveis:
a) O poder dos participantes e parceiros nas decisões;
b) A autonomia nas adaptações e melhorias;
c) A autonomia na introdução e combinação de projetos e trabalhos.

- Desenvolvimento interno de dados e informações

Neste subfator, o fundamental é observar o controle, a administração e a
coordenação dos dados e informações, as estratégias de incorporação incremental dos
dados e das informações, como se faz a combinação e incorporação dos dados e
informações novas com os dados e informações já incorporadas, se utiliza algum tipo de
ferramenta para incorporar e compartilhar informações com mais eficiência, se fazem
experimentações e se faz algum tipo de demonstração para implementar as tecnologias.
De forma resumida, os seguintes temas compõem o subfator desenvolvimento
interno de dados e informações:
a) Controle, administração e coordenação dos dados e informações;
b) Estratégias de incorporação dos dados e das informações;
c) Como se faz a combinação e incorporação dos dados e informações;
d) Utilização de algum tipo de ferramenta para gestão dos dados e das
informações;
e) Utilização de experimentações;
f) Utilização de algum tipo de demonstrações na implementação
inovações;
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- Ligação Efetiva com Dados Externos

Finalmente, este subfator busca observar a ligação com os fornecedores, com os
usuários, o acesso ao conhecimento externo e se utiliza alguma ferramenta para buscar
os dados e as informações externas.
De forma resumida, os seguintes temas compõem o subfator ligação efetiva
de/com dados externos:
a) Ligação com fornecedores, competidores, clientes e usuários;
b) Acesso

ao

conhecimento

externo

como

treinamentos

e

capacitações, participação em organizações e as fontes de
conhecimentos e informações;
c) Utilização de ferramentas de busca.

GESTÃO

Divisão e coordenação do trabalho com bases em
atitudes positivas com relação ao novo, incentivando e
recompensando as iniciativas, os riscos, favorecendo a
criatividade e contribuindo com a expansão das
capacidades e habilidades.
A inovação é a acumulação de habilidades e de
competências distintas em razão do aprendizado interno e
externo.
Uma gestão comprometida com a inovação, com
estratégias, compromissos e projetos mais longas,
flexibilidade para mudanças, aceitação do risco e criação
da aceitação da inovação
(ROTHWELL, 1994).
aprendizado externo

aprendizado interno

Fonte: elaboração do autor.
conhecimentos e informações gerados na execução
de serviços externos

conhecimentos e informações gerados com novas
pessoas e novas aquisições

conhecimentos e informações geradas com os
concorrentes e competidores

conhecimentos e informações gerados com
literaturas

conhecimentos e informações desenvolvidos com
os usuários e parceiros

conhecimentos e informações desenvolvidos com
os fornecedores

conhecimentos e informações cruzando-se idéias e
projetos.

conhecimentos e informações gerados no usos
dos equipamentos

conhecimentos e informações geradas pelos
fracassos;

conhecimentos e informações gerados pelo ato de
fazer e realizar os trabalhos

conhecimentos e informações gerados em testes
internos;

conhecimentos e informações desenvolvidos pela
pesquisa e desenvolvimento interno
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Tabela 9: Definição teórica do INDILAB Gestão.
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C – Processo Cognitivo

Por muito tempo, a visão dominante do comportamento econômico e, mais
recentemente, com o advento da modernização, desenvolveu-se a interpretação de que a
economia funciona como uma esfera diferenciada e cada vez mais separada na
sociedade moderna, com transações econômicas não mais definidas por obrigações
sociais ou de parentesco, mas por cálculos racionais de ganho individual. Em vez de a
vida econômica estar submersa nas relações sociais, essas relações é que estão
submersas no mercado (GRANOVETTER, 2007).
Hoje em dia, as capacidades humanas de debate racional estão danificadas pelos
padrões de linguagem predominantes e a racionalidade instrumental se transformou em
racionalidade em geral.

O comportamento está desprovido de conteúdo ético

influenciado fortemente por imperativos exteriores. Os seres humanos são levados a
agir, a tomar decisões e a fazer escolhas, porque causas finais influem em seu mundo e
não apenas causas eficientes (GUERREIRO RAMOS, 1981).
A sociedade está imersa e ordenada apenas pela interação dos interesses
individuais e se transformou em uma sociedade em que o puro cálculo das
consequências substitui o senso comum do ser humano (GUERREIRO RAMOS, 1981).
No processo cognitivo deve haver uma articulação e harmonização dos sistemas
sociais para ambientes centrados nos valores éticos e humanos, contribuindo, assim,
para um melhor equilíbrio entre pessoas e organizações.
A auto realização e o caráter devem ter espaço e importância, bem como os
valores do mercado.

Para o seu desenvolvimento deve haver boa formação e

capacitação dos agricultores familiares que, ao participarem com frequência de cursos e
palestras, aprimoram os valores humanos e a racionalidade substantiva e contribuem
para a inovação por meio do trabalho.
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- Formação

A formação é uma questão central, pois é por meio dela que se adquirem funções
instrumentais, ou seja, é por meio dela que se criam e desenvolvem as habilidades nos
agricultores para se adaptarem às mudanças técnicas, conferindo-lhes capacidade para
desenvolver seus trabalhos.
Quanto mais instruídos forem os agricultores familiares, maiores serão suas
possibilidades de absorver os conhecimentos, as informações, as tecnologias e,
consequentemente, de gerar inovações sem perder o lado humano do trabalho.
O IPEA - Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 1998 apud PASSADOR,
2006), por exemplo, afirma que o risco que uma pessoa corre ao ficar fora do mercado
de trabalho varia de acordo com o nível de escolaridade, pois incrementa as necessidades do mercado
em rápida transformação, incorporando tecnologias a cada instante e exigindo uma
adequação da população, dos trabalhadores, dos agricultores e de toda a sociedade a
essa nova realidade exigida pelo mercado.
É possível classificar a formação em três estágios educacionais: a) ensino
fundamental; b) ensino médio; c) ensino superior.
Nos levantamentos sobre Agricultura Familiar realizado pelo IBGE (2006), foi
constatado que existe uma baixa escolaridade e qualificação da mão de obra da área
rural brasileira.

Mais de 36 % não sabe ler e nem escrever e quando se fala de

qualificação profissional, o percentual é praticamente inexistente, ou seja, somente,
1,7% declarou possuir qualificação.
Talvez aqui esteja o maior desafio para o desenvolvimento da inovação por meio
do trabalho, que é melhorar a formação dos agricultores familiares com a elevação do
nível de escolaridade e da qualificação profissional.

- Capacitação

Para instituir uma cultura laboral de inovação, é fundamental haver capacitações
que contribuam com uma melhor qualificação profissional dos agricultores familiares.
A capacitação potencializa o crescimento do ser humano como cidadão, além de
fortalecer suas capacidades de ação individual em diversas áreas técnicas e não técnicas.
São importantes na realização dos trabalhos no espaço onde estão inseridos e também
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na atuação em ações coletivas em prol da solução de problemas e questões comuns à
sociedade local.
A atualização profissional por meio de capacitações ajustadas às necessidades e
às realidades locais é muito importante e pode contribuir para o desenvolvimento dos
agricultores familiares levando, também, ao fortalecimento dos indutores da inovação
laboral mais especificamente sobre o processo cognitivo.

- Características Cognitivas do Trabalho

Em uma organização substantiva os relacionamentos entre aqueles que a
constituem e entre estes e o ambiente exterior são semelhantes aos relacionamentos
dentro de uma família. Preserva algumas funções da família e partilha o seu caráter
organizacional substantivo e menos instrumental.
Com base na Filosofia do Direito de Hegel, Thiry-Cherques (2003)
complementa e diz que “o trabalho é o que transforma e dá utilidade, e, portanto valor à
matéria-bruta”, e não o contrário. Ele utiliza, para esta definição, o termo trabalhovalor.
Ao contrário das organizações substantivas, as organizações formais são
fundadas em cálculo e, como tal, constituem sistemas projetados, criados
deliberadamente para a maximização de recursos (GUERREIRO RAMOS, 1981).
No outro extremo, com a transformação da sociedade, isso se alterou e, hoje em
dia, com a racionalização, a especialização e a divisão das tarefas, o trabalho se tornou
mais simples, abstrato e mecanizado, perdendo o seu significado maior. Deixou de ser
orientado para a satisfação imediata e particular para uma simples geração de riquezas
em prol de um sistema em que o homem serve mais que dirige.
Esse tipo de trabalho, altamente técnico, perdeu sua espiritualidade, sua vocação
e seus significados como a satisfação e a própria forma de expressão de nossas
identidades e se transformou, graças à racionalidade econômica, em algo sem sentido,
mecânico, mortificante, necessário a vida contemporânea, compulsivo e limitado à vida
funcional (THIRY-CHERQUES, 2009). Nesse caso, tem-se o valor-trabalho.
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Tabela 10: Definição teórica do INDILAB – Processo Cognitivo.
Fundamental incompleto

Fundamental completo

Formação

PROCESSO COGNITIVO

Articular e harmonizar os
sistemas sociais
direcionando sempre os
ambientes para a
centralização nos valores
éticos e humanos,
contribuindo para um
melhor equilíbrio entre
pessoas e organizações, ou
seja, equilíbrio entre o ser
e o seu valor de uso e sua
capacidade de produção

Ensino médio completo/técnico

Ensino superior

Capacitação

Características cognitivas
do trabalho
O trabalho transforma e dá
utilidade à matéria-bruta e
não o contrário (THIRYCHERQUES, 2003).
Organizações mais
substantivas voltadas para
valores humanos e éticos
(GUERREIRO RAMOS,
1981);

Fonte: elaboração do autor.

Ensino médio incompleto

Participação em congressos,
cursos, palestras, encontros
dentre outros.
Trabalho-valor ou valortrabalho

ética e/ou rentabilidade

valores humanos e/ou lucro

Racionalidade substantiva ou
racionalidade instrumental
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D – Atitude e Ação

A Atitude e Ação desenvolvem e consolidam comportamento pró-ativos em
relação aos riscos, em relação às inovações, às experiências, em relação às experiências
de aprendizagem, à criatividade, à afetividade no trabalho, e são fundamentais no
processo de construção e implementação de inovações.
Proporcionam ambientes mais harmoniosos, mais humanos e mais afetivos,
tornando as tarefas menos monótonas, mais prazerosas e mais desafiadoras nos espaços
coletivos e organizacionais.

- Inovação e o Risco

Para a inovação, utilizam-se novas formas que coexistem com as antigas e,
consequentemente, durante este espaço de tempo estamos transgredindo as normas
estabelecidas. A inovação cria, então, uma situação de risco em que se age e se procede
dentro de um sistema estabelecido e normatizado e que pode ser interpretado de uma
forma positiva ou negativa (ALTER, 2001).
A inovação impõe, portanto, certos riscos e atua, de certa forma, como um
inibidor e limitador dela mesma.

- Risco

A literatura sobre o risco faz uma distinção entre o risco real e objetivo e o risco
percebido e subjetivo. O risco objetivo é o de domínio dos especialistas, em geral
estatístico, e o percebido é aquele em que o resto da população acredita. Todo o risco é
percebido, e a percepção do risco objetivo se efetiva após se passar pelo filtro das
crenças (ADAMS, 2009).
Já a Royal Society (RiskAssessment: a StudyGroupReport, 1983) faz uma
classificação dos tipos de risco, separando, claramente, o que é risco e o que é incerteza.
Existem, basicamente, três tipos de risco: o risco objetivo, levantado cientificamente
pelos especialistas; o risco subjetivo, que é o risco percebido, sendo uma resultante do
risco objetivo apoiado nas crenças, no instinto, na intuição e nas experiências; e o risco
virtual ou incerteza, que é apoiado nas hipóteses polêmicas, na ignorância e no
desconhecimento (ADAMS, 2009).
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Corroborando com a ideia do risco subjetivo da Royal Society, a teoria cultural
caminha no sentido de uma racionalidade plural no comportamento de risco, em que a
ordem e o padrão, o objetivo, são influenciados também por crenças subjacentes. O
risco é culturalmente construído (THOMPSON ET. AL., 1990).
Além dos riscos econômicos, existem os riscos físicos, riscos sociais, riscos
políticos, riscos ambientais, entre outros que são mensuráveis. Na Agricultura, ocorrem
as forças da natureza como as enchentes, os terremotos, as doenças, as pragas e as
tempestades, que são de difícil previsão.
O risco é, portanto, um sistema formado pelos diversos riscos e envolto pelas
forças da natureza.

- Risco e a Cultura

Holling (1986) estudou o manejo de ecossistemas e as consequências práticas do
comportamento e manejo e concluiu que as consistências de padrão são explicadas pelas
crenças dos manejadores. As pessoas supõem que a natureza se comporta de
determinadas maneiras dependendo dos “mitos sobre a natureza” predominante. Ele
categorizou esses padrões em três tipos: natureza benigna, natureza perversa/tolerante e
natureza efêmera.
Na natureza benigna, a natureza é previsível, generosa, robusta, estável e perdoa
quaisquer insultos que a humanidade possa fazer a ela e, consequentemente, o estilo do
manejador para esta categoria é mais relaxado e não intervencionista.
Na natureza perversa/tolerante, no outro extremo, a natureza perdoa choques
moderados ao sistema, mas é preciso tomar cuidado com os excessos; o estilo do
manejador para esta categoria é mais intervencionista.
Na natureza efêmera, a natureza é frágil, precária e implacável, ou seja, existe o
perigo que ela entre em colapso, portanto as pessoas devem ter mais cuidado no seu
uso; o estilo do manejador para esta categoria é mais preventivo.
Schwarz e Thompson (1990), seguindo a mesma linha de Holling (1986),
estudaram como as pessoas se comportam em relação à natureza e concluíram que as
estratégias variam conforme as crenças e mitos. Observaram também que as decisões
apresentam determinados padrões de comportamento e que estão associados a diferentes
visões de mundo. Eles acrescentaram uma quarta categoria, a natureza caprichosa, às
outras três de Holling.
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Na natureza caprichosa, a natureza é imprevisível e, portanto, o manejo não faz
sentido, pois o futuro pode ser bom ou ruim. O estilo do manejador nesta categoria é do
não manejador; está fora do controle.
O mundo influenciado pelo fator cultural apresenta diferentes percepções e está
constantemente em transformação por suas inter-relações condicionando, assim, as
percepções de risco. Existem, consequentemente, diferentes formas de gestão de risco
que são influenciadas dentre outros pela visão de mundo das pessoas, da cultura, dos
avanços científicos e das experiências pessoais.
Correr risco é fazer algo que carrega em si uma probabilidade de um resultado
adverso e sempre corremos riscos, pois um mundo de risco zero é impossível (ADAMS,
2009).

- Atitude em relação ao risco

Há, em linhas gerais, duas formas de fazer gestão dos riscos: a) Gestão Real e
calculável e b) Gestão da Incerteza do julgamento.
a) Gestão Real: baseada em formas de estatísticas inferenciais, em dados
calculáveis, em pesquisas prévias teóricas e práticas;
b) Gestão da Incerteza: não está no terreno do cálculo, mas do julgamento;

Analisando o risco com base nos mitos de Holling (1986), nos padrões sobre a
natureza e visões de mundo de Schwarz e Thompson (1990) e na Teoria Cultural de
Thompson et. al. (1990), Adams (2009) resumiu e agrupou essas teorias em quatro
padrões culturais que variam da natureza humana mais ou menos individualista e com o
comportamento mais ou menos restrito por imposição de autoridades superiores. Os
padrões são: a) os individualistas, b) os hierárquicos, c) os igualitários, d) os fatalistas.
a) Individualistas: são pessoas empreendedoras, que vencem na vida pelo
próprio esforço; são livres do controle dos outros e lutam para ter poder
sobre seu ambiente e as pessoas que nele vivem;
b) Hierárquicos: possuem fortes laços de grupo e prescrições obrigatórias e,
portanto, todos conhecem e respeitam seus lugares nas estruturas sociais;
c) Igualitários: possuem lealdade a grupos, mas com menos respeito a regras
impostas externamente. Os líderes governam pela força da personalidade e
da persuasão;
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d) Fatalistas: possuem controle mínimo sobre suas vidas e não pertencem a
nenhum grupo responsável pelas decisões que as afetam; são resignados a
seu destino e desmotivados a mudá-lo.

- Atitude em relação às inovações, às experiências, à aprendizagem e à criatividade

Como já comentado no elemento tecnologia, a propensão e a abertura para o uso
da tecnologia pelas pessoas são influenciadas por diversos fatores segundo Hart (1957).
Três fatores merecem novamente destaque: as forças sociais: 1) influência de grupos,
relações sociais e as habilidades de gerações; 2) habilidade em aprender varia de
geração para geração; e 3) o processo de escolha: a decisão de utilizar ou não uma
determinada tecnologia.
Dentro das barreiras e obstáculos de Ninkoff (1957), os fatores psicológicos
devem ser resgatados. Nesse tipo de barreiras e obstáculos as atitudes e os hábitos da
sociedade, dos grupos e das próprias pessoas influenciam a aquisição e o uso de
tecnologias. Há um medo do novo com sentimentos de afeição ao antigo e o velho e
preconceito em relação às novidades.

- Criatividade

É possível afirmar que a espécie humana tem capacidade inata e exclusiva de
raciocinar construtivamente e essa capacidade produz o que se chama de criatividade.
A criatividade é, portanto, um potencial que todos os seres humanos possuem e a
capacidade de cada um em utilizar e desenvolver esta criatividade é função do meio, de
seus estímulos, das limitações que apresenta e dos bloqueios que acontecem no dia a dia
(PREDEBON, 2013).
Existem, basicamente, duas formas de criatividade: a criatividade para as artes e
a criatividade na solução de problemas ou na descoberta de oportunidades, que é
chamada de criatividade aplicada (PREDEBON, 2013).
A criatividade aplicada pode ocorrer de três formas: a) inato; b) determinação; e
c) produto das circunstâncias.
A criatividade inata é mais rara. Caracteriza-se pela tendência compulsiva de
questionar, mudar, inventar novas maneiras de fazer as coisas e aparece, normalmente,
desde a infância.
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A criatividade pela determinação é quando uma pessoa descobre o prazer do ato
de inovar, de poder interferir no mundo e, assim, procura melhorar a qualificação no
campo da criatividade, da pesquisa, da leitura, de cursos e, principalmente, do ato da
tentativa.
A criatividade como produto das circunstâncias é quando uma pessoa se torna
mais criativa e dinâmica por influência do ambiente, pela influência de pessoas que
estão ao seu redor, dentre outras.

Os estímulos do meio são decisivos para o

desenvolvimento desta criatividade.
A criatividade é uma consequência de vocações, de estímulos e das
circunstâncias.

Uma atitude positiva em relação à criatividade conduz a um

comportamento criativo e favorece o uso do novo e, consequentemente, a utilização e
adoção de inovações.
A educação formal nem sempre atua sobre o pensar criativo e sobre a inovação.
Ela privilegia em demasia habilidades analíticas em detrimento das habilidades de lidar
com fatos novos e sem regras preestabelecidas.

- Afetividade no trabalho

Está sustentada nas relações substantivas no trabalho.

Um relacionamento

semelhante aos relacionamentos dentro de uma família, preservando a afetividade e
sendo menos instrumental.
Segundo Thiry-Cherques (2003) e, já descrita no fator processo de cognição, é
um trabalho mais embasado no termo trabalho-valor.

Fonte: elaboração do autor.

ATITUDE E AÇÃO

Afetividade no Trabalho
Relações substantivas no
trabalho, preservando a
afetividade e menos
instrumental (THIRYCHERQUES, 2003)

Desenvolver e consolidar
as atitudes como a
criatividade, a autonomia, a
Inovações, experiências,
construção de ambientes criatividade e aprendizagem - a
mais harmoniosos e mais propensão e a abertura para o
humanos
uso da tecnologia pelas
pessoas é influenciado por
fatores sociais (HART, 1957) e
fatores psicológicos
(NINKOFF, 1957)

Risco - Risco real e objetivo e o
risco percebido e subjetivo. O
risco objetivo é o de domínio
dos especialistas, em geral
estatístico e o percebido é
aquele em que o resto da
população acredita. Todo o
risco é percebido, e a
percepção do risco objetivo
após passar pelo filtro das
crenças (ADAMS, 2009).

Relações Instrumentais

Relações Substantivas

produto das circunstâncias

determinação

processo de escolha
inato

fatalistas

igualitários

hierárquicos

individualistas

habilidade em aprender

criatividade aplicada

real
incertezas

influências de grupos

padrões culturais

gestão
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Tabela 11: Definição teórica do INDILAB – Atitude e Ação.

88

2.4.3 - O Estado, a Inovação e o Trabalho

Além de apoiar o desenvolvimento de atividades econômicas, dos indivíduos e
da sociedade, o Estado deve, também, assegurar a continuidade dos sistemas produtivos
pela capacidade de inovação no trabalho e mediante o trabalho.
Sabe-se que no mundo moderno é através do trabalho e da inovação que é
possível se fazerem mudanças que revolucionem a sociedade e, consequentemente, as
economias. Dentro dessa realidade e necessidade, é fundamental a delimitação do papel
do governo e quais os fatores e áreas em que ele deve atuar através das políticas
estruturais e setoriais para que haja crescimento por meio da inovação.
Nos países desenvolvidos, o processo de inovação é mais determinado pela
iniciativa privada, e o Estado funciona mais como regulador. Já nos países em
desenvolvimento, o Estado é mais protagonista e possui dificuldades na gestão por
conta da limitação de recursos e da instabilidade política (ZUIN; QUEIROZ, 2006).
A manutenção dos sistemas produtivos, suas expansões ou não, bem como a
inclusão dos cidadãos nos processos produtivos são sustentadas pelos governos por
meio das políticas públicas. O tipo e a intensidade das ações do Governo dependem do
estágio em que se encontra o processo tecnológico de determinada espaço. O que se
sabe é que as intervenções dos governos são fundamentais para o sucesso e o
desenvolvimento dos locais (MAHMOOD; RUFIN, 2005).
Na maioria das vezes, afere-se o impacto da inovação pelos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento, o que é um erro, pois esta é uma medida de esforço e não
de resultados, em outras, quantificam-se os custos em treinamento e capacitações, ou até
número de pessoas treinadas, mas nenhum deles mede, efetivamente, se está ocorrendo
um aumento no nível de inovação.
Corroborando com Godin (2008) e Ogburn (1922), é fundamental promover
novas ideias por meio de políticas públicas na busca dos aspectos não tecnológicos da
inovação e, assim, contribuir com a evolução da humanidade, com o desenvolvimento
das economias, das pessoas, das organizações e da sociedade como um todo.
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Na realidade brasileira, portanto, o Estado deve criar formas de sustentar a
capacidade de inovação mediante o trabalho, dotando o trabalhador de condições de
contribuir para a maximização dos rendimentos das empresas e deles próprios por meio
da criação e do incremento da sua capacidade de inovar, ou seja, mediante o
desenvolvimento de uma cultura laboral de inovação e, mais especificamente, atuando
nos indutores da inovação laboral - os INDILABs.
No próximo capítulo serão discutidos os aspectos metodológicos da pesquisa e
como foram feitas a coleta e o tratamento dos dados.
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3 METODOLOGIA
3.1 – Tipo de Pesquisa

Abordagem

A abordagem utilizada neste trabalho teve bases Estruturalistas. Segundo Lacan
(1996) e Louis Althusser (1979) apud Thiry-Cherques (2008), o ser humano não é
senhor do significante: a ordem que o constitui lhe escapa e é um rebelde contra o
instituído, ou seja, existe sempre uma estrutura invisível de articulação dos elementos
do todo social a ser revelada. Os fenômenos socioculturais dependem, ocorrem e se
desenvolvem como se estivessem dentro de um grande teatro.
Fenômenos demasiado complexos para serem reduzidos a fenômenos de ordem
inferior só podem ser abordados estudando-se as suas relações internas, isto é,
compreendendo que tipos de sistema original se formam no seu conjunto (LÉVISTRAUSS, 1978).
O pressuposto central do Estruturalismo é o de que os fenômenos socioculturais
têm uma estrutura oculta.

As estruturas superficiais, as que são detectadas pela

observação, são os meios de se alcançar as estruturas ocultas e profundas. Existe uma
separação entre a estrutura profunda (a causa determinante) e os fenômenos observáveis
(os efeitos de superfície). A Estrutura é uma condição, não uma causa.
No estruturalismo, em vez de estudar um fenômeno ou elemento desconexo, o
método se dirige para o entendimento da estrutura, da rede de correspondência entre
elementos que jaz sob o diretamente observável. Possui dois planos: o das estruturas
superficiais e o das estruturas profundas.
Busca encontrar uma ordem por detrás daquilo que se é apresentado como uma
desordem (LÉVI-STRAUSS, 1978).

O Objeto

A partir de estruturas manifestas e conscientes, determinam-se as estruturas
subjacentes e inconscientes. Parte-se de uma intuição da suspeita de que exista uma
estrutura profunda que está oculta por detrás das aparências.
O objeto do estruturalismo é a estrutura, o modelo, que é construído a partir da

91

estrutura aparente, da realidade empírica.
É possível fazer leituras diversas das mesmas estruturas manifestas e
conscientes, porém o Estruturalismo não descreve estruturas essenciais, estruturas
absolutas, não tem pretensão de universalidade. Descreve estruturas possíveis (THIRYCHERQUES, 2008).
Como ponto de vista analítico, o trabalho se concentrará nas políticas públicas.
A pesquisa consiste em refletir sobre as iniciativas de inovação pelo trabalho e
buscar determinar estruturas relacionais entre os elementos considerando sua
invariância e estabelecendo um paradigma a partir do qual será possível construir um
quadro referencial que permita identificar o modelo referencial de inovação por meio do
trabalho.

A estrutura

A estrutura é uma disposição ordenada de elementos que constituem um corpo
tangível ou intangível. É uma totalidade formada por elementos solidários, tal que cada
um depende dos outros, e em que cada elemento estrutural não pode ser o que é senão
em relação aos demais, pois estão articulados formando uma totalidade (THIRYCHERQUES, 2008).
A estrutura possui três componentes: a) ela é um todo, b) é formada por
elementos, c) os elementos estão relacionados.

Elementos

Um elemento pertence à determinada estrutura quando, como acontece aos
objetos físicos, ele tem um lugar essencial na estrutura. Toda estrutura está em
equilíbrio precário. Os elementos se definem como integrantes da estrutura na medida
em que são essenciais para a manutenção deste equilíbrio. Os elementos que formam o
campo observacional devem satisfazer várias condições. Devem ser: i) isoláveis; ii)
definíveis; iii) sincrônicos (coexistentes); iv) recorrentes em várias observações para um
mesmo período (invariantes).
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Relações

Toda estrutura é descrita mediante os conceitos dos elementos, das relações e da
própria estrutura. Na perspectiva do estruturalismo, a estrutura é entendida como um
conjunto de conceitos que comportam leis relacionais. Tais leis variam conforme a
estrutura.
Na modelagem, é possível identificar as relações sistemáticas e constantes que
medeiam os elementos do conjunto observado. Neste processo, utiliza-se uma
construção intelectual e na limitação prévia arbitrária dos elementos e relações descritos
como relevantes ao nosso campo de interesse. A modelagem é uma transposição.

Etapas

Partindo do raciocínio lógico elaborado com base em uma estrutura capaz de
desenvolver inovação por meio do trabalho, busca-se a acumulação de exemplos
empíricos homólogos ao modelo teórico proposto.
Da análise e interpretação do conjunto obtido, selecionam-se os elementos
isoláveis, identificam-se as relações, os tipos de interação, as explicações, chegando-se
ao modelo aparente, o real concreto.
Com a variação deste modelo e com a experimentação, chega-se à estrutura
existente por trás do modelo aparente, algo que não é o imediatamente evidente, o
modelo subjacente, o modelo idealizado e intuído, o que está por trás do manifesto. A
interpretação, a descrição e a explanação deste modelo concluem a pesquisa.
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Figura 4: Representação esquemática da Metodologia

Fonte: Elaboração do autor.
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3.2- Coleta de Dados

Para obtenção dos dados da pesquisa e das evidências, as entrevistas individuais
e em grupos, formais e informais foram às técnicas com maior ênfase, porque
permitiram verificar situações específicas e que, também, forneceram evidências para a
sustentação teórica. Os traços subjetivos, que não são adequadamente apreendidos
pelas demais formas, são obtidos com mais clareza e ordenamento desta forma de
coleta. Abaixo as formas desenvolvidas para a coleta de dados:

1) Pesquisa bibliográfica: revisão profunda da literatura pertinente ao problema;
pesquisa em periódicos nacionais e internacionais; pesquisa em teses e dissertações;
dentre outras publicações.
2) Pesquisa documental: documentos de instituições públicas e privadas e
registros em arquivos – coleta de dados em entidades relacionadas ao trabalho rural e
inovação, como as Secretarias Municipais de Agricultura, a Secretaria Estadual de
Agricultura, a EMATER-RIO, a EMBRAPA, a PESAGRO-RIO, o SEBRAE, as
associações de produtores rurais, os diversos Sindicatos existentes.
3) Pesquisa de campo: os dados empíricos foram coletados pessoalmente pelo
pesquisador por meio de entrevistas abertas ou semiestruturadas com atores
participantes dos processos, pela observação e entrevistas informais em Seminários, em
Feiras, em Fóruns e Workshops com pessoas-chave. Foram realizados também dois
grupos focais, entrevistas em grupos com objetivo de observar o comportamento social
na perspectiva de grupo.

Além dessas formas, inúmeros encontros informais nas

cidades pesquisadas contribuíram de forma marcante para a construção das ideias,
teorias e conclusões.
As entrevistas individuais foram sendo feitas e selecionadas por meio de visitas
às diversas áreas das cidades da Região Serrana do Estado usando a estratégia do
snowball, em que, além de aplicar as entrevistas formais com pessoas-chave,
possibilitou a observação das realidades e entrevistas informais que permitiram “sentir”
e captar pontos de vistas sem a formalidade contida nas entrevistas preestabelecidas
através da observação participante.
Nas entrevistas foi possível dar mais esclarecimentos sobre as perguntas e
fornecer mais informações sobre o seu propósito, deixando o entrevistado mais à
vontade para responder a determinadas questões, sem forçá-lo a utilizar as respostas
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pré-concebidas. Teve-se, assim, mais controle da situação, alta taxa de retorno de
resposta, além de outras informações suplementares que o contato pessoal permite.

3.2.1- Fase Exploratória

- Análise situacional e incentivos à inovação documental

A análise situacional (levantamento ex-ante) teve o propósito de inventariar as
iniciativas, as barreiras e os atores envolvidos nos processos de inovação pelo trabalho.
Teve como objetivo inicial contribuir com a elaboração de um Mapa Situacional
das condições de inovação pelo trabalho na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro
no ramo da horticultura. Esta etapa verificou, também, os incentivos diretos e indiretos
à inovação que estão descritos explicitamente nos programas e projetos nos órgãos
governamentais nos diversos níveis de governo.
Nesta fase foram entrevistadas dezenove (19) pessoas.

As entrevistas

permitiram a obtenção de dados básicos para o desenvolvimento e compreensão das
relações entre os atores sociais e sua situação.
As entrevistas tiveram, basicamente, três seções: a primeira foi destinada a
explicar a pesquisa ao respondente, seus objetivos, delimitações e os métodos de
escolha dos entrevistados.

A segunda seção foi destinada à identificação do

respondente e um pouco de sua história. A última seção foi destinada aos itens da
pesquisa com destaque, nesta fase, para os seguintes pontos: a) situação do agronegócio
e da Horticultura na região com foco no trabalho (disponibilidade, recrutamento,
seleção, treinamento, formalização, segurança, continuidade, demissão) e na inovação;
b) política pública voltada para o segmento que tenha visado ao trabalho ou à inovação
ou aos dois, c) fontes documentais ou de pessoas que poderiam contribuir com mais
informações sobre o tema da pesquisa e também selecionar pessoas que vieram a
participar do 1o Seminário de Inovação pelo Trabalho do Setor de Horticultura da
Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro.
Durante estas entrevistas ocorreram importantes insights que colaboraram para
realizar ajustes no roteiro e enriqueceram as informações coletadas.
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- Seminário de Fixação de parâmetros: 1o Seminário de Inovação pelo Trabalho do Setor
de Horticultura da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro – Desenvolvimento de
Indicadores

O Seminário teve o propósito de fixar os parâmetros para uma formação cultural
e educacional pró-ativa. Contribuiu também para a elaboração do Mapa Situacional.
O Seminário ocorreu na Universidade Católica de Petrópolis, na cidade de
Petrópolis, e foram convidadas 44 (quarenta e quatro) pessoas, dentre técnicos da
Emater-Rio, pesquisadores da Embrapa e da Pesagro-Rio, economistas e técnicos da
Firjan, produtores rurais da região serrana, técnicos das Secretarias Municipais da
região serrana, técnicos de empresas privadas ligadas ao setor agropecuário da região
serrana, professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e vereadores do
município de Petrópolis.
Participaram do evento 18 (dezoito) pessoas. Inicialmente, foram apresentados
os objetivos da pesquisa, a relevância do estudo, os conceitos utilizados, bem como as
etapas na fixação de parâmetros como sua construção, sua mensuração entre outros.
O seminário também contribuiu para uma melhor aproximação com os
participantes da pesquisa e outros possíveis agentes e entrevistados.

Após as

apresentações, os participantes discutiram as ideias, fizeram as contribuições e
sugestões e, no final, foi feita a consolidação geral do seminário.
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3.2.2- Fase Descritiva e Explicativa

- Entrevistas em profundidade

Nesta fase, foram realizadas as entrevistas em profundidade com um
aprofundamento teórico e um grande detalhamento dos INDILABs.
Foram entrevistados 6 (seis) agricultores familiares selecionados por
expressarem, de alguma forma, um perfil de inovação.

Os entrevistados foram

indicados por técnicos da Emater-Rio dos municípios de Petrópolis, Sumidouro,
Teresópolis e Nova Friburgo.
Todos os entrevistados estudaram em escolas públicas e trabalham há mais de 20
anos na atividade rural explorando a horticultura na região Serrana do Estado do Rio de
Janeiro.

- Grupos focais

Outra forma de buscar dados na pesquisa de campo foi a utilização de grupos
focais. No seminário realizado durante a pesquisa, foi possível identificar pessoas que
poderiam participar das entrevistas em grupos.
Os potenciais participantes foram contatados e, posteriormente, convidados por
telefone e email para confirmar a sua participação nos grupos focais. Os grupos focais
foram filmados (vídeo) e gravados (áudio) com autorização dos participantes para evitar
perdas de conteúdo.
A seleção dos participantes dos grupos foi feita principalmente por suas
representatividades e, portanto, incorporaram qualidade às informações prestadas à
pesquisa.
O grupo focal é uma técnica de coleta de dados que consiste na realização de
entrevistas em grupo, conduzidas por um moderador, com o objetivo de discutir tópicos
específicos. Neste tipo de entrevista emergem, em geral, mais comportamentos sociais
do grupo e menos a perspectiva individual.
Inicialmente, os grupos focais tinham duas intenções: buscar e verificar as
barreiras à inovação pelo trabalho, contribuindo, assim, para a construção das Diretrizes
Estratégicas para implantação de uma cultural laboral de inovação e, em segundo lugar,
discutir e enumerar as estratégias de inovação pelo trabalho, verificando os
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procedimentos de incentivo diretos e indiretos, identificando também as barreiras e os
obstáculos e suas formas de superação.
A intenção era discutir temas ou propósitos diferentes com grupos compostos
por agricultores familiares e técnicos públicos e privados.
Após algumas reflexões e debates com uma experiente mediadora de grupos
focais, chegou-se a conclusão de que seria mais produtivo e eficaz a divisão em dois
grupos, porém com composições diferentes. Os grupos ficaram mais homogêneos,
distintos e formados com pessoas com algumas semelhanças entre si.
Os dois grupos focais foram elaborados, da seguinte forma:
a) Grupo Focal 1 – GF1: formado somente por técnicos, pesquisadores e
profissionais de mercado da área rural da região serrana do Estado do Rio de Janeiro;
b) Grupo Focal 2 – GF2: formado apenas por agricultores familiares.

Esta composição permitiu uma melhor compreensão da realidade observada,
além de uma melhor triangulação dos dados.
Os participantes do GF1 foram selecionados por amostras intencionais, a
acessibilidade e, principalmente, por conhecimento prévio do pesquisador.

Já os

participantes do GF2 foram selecionados ao acaso por meio de sorteio feitos no cadastro
existente nas cidades participantes, organizados pelos técnicos da extensão rural dos
municípios.
O primeiro grupo buscou levantar os obstáculos e barreiras, bem como as
estratégias do ponto de vista dos técnicos das empresas privadas e dos técnicos das
empresas públicas na geração de inovações e suas aplicações no campo. Já o segundo,
com a participação dos agricultores familiares, também buscou levantar os obstáculos,
barreiras e as estratégias, mas na visão dos agricultores familiares.
Ambos os grupos ficaram dentro dos limites de seis a doze pessoas por seção
para evitar a dispersão dos participantes, conforme Vergara (2008).
Para evitar vieses e distorções de informações, utilizou-se a triangulação na
coleta de dados, pela combinação das entrevistas em profundidade e individuais, os
grupos focais e as observações participantes.

Foi possível, assim, diminuir a

subjetividade e os demais problemas de consistência que as amostras intencionais, a
acessibilidade, entre outras, têm nos métodos qualitativos.
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3.3 - Tratamento dos dados

O pressuposto central do estruturalismo é o de que os fenômenos socioculturais
têm uma estrutura oculta, e que tais estruturas correspondem a um número limitado de
possibilidades formais (lógicas) (THIRY-CHERQUES, 2008).
Uma estrutura é algo que permanece quando todos os elementos são alterados.
No Estruturalismo inicia-se pela investigação do real empírico, pelas estruturas
manifestas e avança-se para estruturas ocultas e subjacentes utilizando a intuição e a
lógica.
Deve-se observar e manter, como o próprio Lévi-Strauss chamou, um “olhar
distanciado”, estudando o objeto (estrutura) de várias maneiras, e retirando dele o que
não varia ao mesmo tempo, que busca retirar o viés cultural que distorce a observação.
Para se chegar a esta estrutura, é essencial escolher um ponto de vista de
“leitura”, somente um, do campo observacional, que, neste trabalho, serão as políticas
públicas.
A origem da estrutura não é o real, mas o espírito humano.

Descrever o

observado é apenas um passo inicial do objetivo de encontrar um sentido. Assim, o
método implica superar uma descrição direta do sensível ou do vivido ou de uma
gênese, destina-se a identificar um paradigma (THIRY-CHERQUES, 2008).
Levi-Strauss (1958) apud Thiry-Cherques (2008) utiliza a técnica da bricolagem,
de modelagem artesanal, de pura criatividade para a transformação de perceptos em
conceitos.
Na construção da estrutura é fundamental estabelecer as relações e suas
consistências. Podem-se destacar as relações de ordem com suas redes, seriações e
correspondências, e as relações topológicas com suas noções de proximidades,
continuidades, limites, distanciamentos entre outros.
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3.3.1- Análise de conteúdo

Com base nos termos utilizados pelos próprios sujeitos da pesquisa,
desenvolvem-se padrões que emergem das coincidências observadas nos relatos para a
apresentação dos resultados da pesquisa (CARVALHO;VERGARA, 2002).
Bardin (1977) acredita que a técnica pode ter duas perspectivas, “um conjunto de
técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores quantitativos ou
não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens”.
Partindo dos elementos básicos, agrupam-se os dados coletados para que se
possam

desenvolver

os

processos

de

compreensão,

síntese,

teorização

e

contextualização (MORSE, 1994).
O primeiro passo no tratamento dos dados foi a análise de conteúdo, a qual visa
identificar o que está sendo dito a respeito do tema através de um conjunto de técnicas e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, busca entender o significado
transmitido pela mensagem, aquilo que pode estar implícito (BARDIN, 1977).
As unidades de registro citadas por Bardin (1977) podem ser: a palavra, o tema,
o objeto ou referente, o personagem, o documento ou item.
Neste trabalho, as unidades de registro são os elementos que compõem os
conceitos, já descritos, da inovação e do trabalho. A construção e a identificação desses
elementos vão construindo a estrutura aparente, podendo-se, é claro, incluir novos
elementos que, porventura, surjam durante o desenvolvimento da pesquisa.
Conforme Bardin (1977), a análise de conteúdo tem três etapas: a) pré-análise:
seleção do material e a definição dos procedimentos; b) exploração do material:
implementação dos procedimentos; c) tratamento dos dados e interpretação: geração de
inferências e dos resultados da investigação.
Será feita também, quando da análise do material das entrevistas, uma análise
entre os participantes buscando agregar à interpretação do pesquisador as palavras dos
próprios sujeitos (VERGARA, 2008).
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3.3.2- Análise do Discurso

É uma técnica que visa não só apreender como a mensagem é transmitida, como
também a explorar seu sentido.

Busca-se a intencionalidade do discurso visando

capturar as mensagens explícitas ou implícitas (VERGARA, 2008).
Este tipo de análise permite imprimir uma postura crítica com respeito ao
conhecimento dado, tendo como premissa que o mundo como compreendemos tem
influências históricas e culturais específicas e relativas. O conhecimento é socialmente
construído, as maneiras atuais de compreender o mundo são determinadas pelos
processos sociais e estão ligados às ações e às práticas (GILL, 2004).
Qualquer evento discursivo, isto é, qualquer exemplo de discurso, é considerado
como simultaneamente um texto, um exemplo de prática discursiva e um exemplo de
prática social.

As relações entre mudança discursiva, social e cultural não são

transparentes para as pessoas envolvidas, nem tampouco o é a tecnologização do
discurso. A análise do discurso crítico implica mostrar conexões e coisas que estão
ocultas (FAIRCLOUGH, 2003).
O discurso é estudado histórica e dinamicamente, com configurações mutantes
de tipos de discurso em processos discursivos; é socialmente construído, constituindo os
sujeitos sociais, as relações sociais e os sistemas de conhecimento e crença. O estudo
do discurso focaliza também seus efeitos ideológicos construtivos.
A análise de discurso cuida do funcionamento deste na transformação criativa de
ideologias e práticas (FAIRCLOUGH, 2003).
Na aplicação desta técnica é fundamental levar em consideração não só os
aspectos verbais ou linguísticos, como, também, os para verbais ou para linguísticos,
bem como os não verbais, ou seja, aspectos relacionados à entonação e às hesitações das
falas, aos gestos, aos olhares, à postura corporal, a distância entre os participantes
quando agrupados em reuniões. As entrevistas pessoais favorecem este tipo de análise.

102

3.4 - Limitações do método

Os pontos abaixo tiveram atenção especial porque basicamente são limitações
presentes, ora na coleta de dados, ora na própria aplicação do método estruturalista
segundo Thiry-Cherques (2008) e Vergara (2008) e, por último, por causa da
familiarização e da proximidade do autor com o estudo:
- distância com os preceitos, os métodos e as técnicas das ciências naturais
positivistas;
- dificuldades na organização e recrutamento dos participantes dos grupos focais,
pois necessitam de combinação, disponibilidade e sincronia de tempos das partes
envolvidas, além das distâncias e da localização dos participantes;
- o método implica na escolha de somente um ponto de vista na análise da
estrutura e, portanto, a modelagem reduz o real observável a um número limitado de
variáveis e, consequentemente, é um instrumento de discriminação;
- cada pesquisador interpreta à sua maneira, a escolha entre códigos possíveis é
condicionada socioculturalmente,

conforme

o

espectador, o

pesquisador, os

acontecimentos e os personagens.

Constrói-se não uma verdade única, mas uma

possibilidade. São esquemas simplificados de relações possíveis dos quais se tiram
conclusões e aplicações para sociedades particulares;
- as influências intersetoriais sobre os indutores bem como suas constantes
atualizações;
- o autor pode ser vítima da sua base cultural, da sua familiaridade com o
observado, levando-o a não identificar traços, conceitos e ocorrências importantes.
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4 DADOS DA PESQUISA

4.1 - Análise situacional.

Esta etapa teve o propósito de inventariar as iniciativas, as barreiras e os atores
envolvidos nos processos de inovação pelo trabalho, contribuindo com o mapeamento
que retrate a realidade da região.

4.1.1 - Divisão da Região em Grupos

Para facilitar a análise situacional, foi feita uma divisão das cidades para permitir
uma triangulação dos dados.

A Região Serrana foi então dividia em três grupos,

utilizando-se a categoria população e o número de habitantes como referência.
Outras categorias como PIB – Produto Interno Bruto - agropecuário, o PIB per
capita, o IDH – Índice de Desenvolvimento Econômico, população rural também foram
testadas, mas não apresentaram um padrão.
Para balizar, então, a divisão dos grupos, partiu-se de duas classificações: a do
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a do SICONV – Sistema de
Convênios do Governo Federal, ambas do Governo Federal.
O IBGE utiliza sete categorias de cidades assim divididas: Grupo 1 até 5000
pessoas, grupo 2 entre 5001 e 10000, grupo 3 entre 10001 e 20000, grupo 4 entre 20001
e 50000, grupo 5 entre 50001 e 100000, grupo 6 entre 100001 e 500000 e grupo 7 mais
de 500000.
Já com base no SICONV, o agrupamento das cidades é feito com dois grupos: a)
pequenas e médias cidades com até 50000 habitantes e; b) grandes cidades acima de
50000 habitantes.
Optou-se por uma classificação em três grupos assim divididos: a) Pequena: até
20.000 habitantes; b) Média: entre 20.001 e 50.000 habitantes e c) Grande: mais de
50.001.
Os grupos estão tabelados na tabela 12.

3

2

1

GRUPO

Petrópolis
Teresópolis
Nova Friburgo
Cordeiro
São José do Vale do Rio Preto
Bom Jardim
Cantagalo
Duas Barras
Santa Maria Madalena
São Sebastião do Alto
Sumidouro
Trajano de Moaraes
Macuco
Carmo

CIDADES
295917
163746
182082
20430
20251
21349
19830
10930
10321
8895
14900
10289
5269
17434

14631
17539
22710
568
11244
5228
5808
3194
4389
4283
9460
5509
676
3964

4,944291812
10,71110134
12,47240254
2,780225159
55,52318404
24,48826643
29,28895613
29,22232388
42,52494913
48,15064643
63,48993289
53,54261833
12,82975897
22,73718022

POUP. TOTAL POUP. RURAL % POUP. RURAL

IDH
0,804
0,79
0,81
0,789
0,72
0,731
0,779
0,712
0,734
0,723
0,712
0,723
0,769
0,763

PIB PER CAPITA

R$ 19.705,54
R$ 14.584,12
R$ 14.492,00
R$ 9.741,21
R$ 9.097,53
R$ 8.834,09
R$ 31.409,88
R$ 13.310,25
R$ 10.582,02
R$ 9.365,26
R$ 13.882,82
R$ 7.597,92
*
R$ 16.716,82

PIB
AGROPECUÁRIO
(% )

0,22
4,95
1,74
1,47
9,67
4,08
2,47
22,58
9,33
15,67
30,37
11,32
*
5,44

PIB
AGROPECUÁRIO
R$ 12.839.000,00
R$ 118.241.000,00
R$ 46.029.000,00
R$ 2.927.000,00
R$ 17.808.000,00
R$ 7.703.000,00
R$ 15.411.000,00
R$ 32.854.000,00
R$ 10.193.000,00
R$ 13.050.000,00
R$ 62.817.000,00
R$ 8.846.000,00
*
R$ 15.857.000,00

PIB
R$ 5.831.205.000,00
R$ 2.388.092.000,00
R$ 2.638.733.000,00
R$ 199.013.000,00
R$ 184.234.000,00
R$ 188.599.000,00
R$ 622.858.000,00
R$ 145.481.000,00
R$ 109.217.000,00
R$ 83.304.000,00
R$ 206.854.000,00
R$ 78.175.000,00
*
R$ 291.441.000,00
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Tabela 12: Classificação das cidades quanto à população.

Fonte: adaptado do IBGE e IPEA. * Dados não contabilizados pelo IPEA.
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Todos os municípios com tradição e forte presença de horticultura foram
visitados.

4.1.2 - Primeiras Visitas a campo

Como a pesquisa utiliza uma amostra não probabilística e não aleatória,
inicialmente, foram agendadas visitas a campo por conveniência, em que os
participantes são escolhidos por estarem disponíveis ou por conhecimento prévio do
pesquisador e, em sequência, utilizou-se a técnica da bola de neve, ou seja, os primeiros
participantes (conveniência) indicaram os novos participantes.
Nas visitas por conveniência, os pontos centrais foram os escritórios situados na
cidade de Nova Friburgo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e
Pequenas Empresas - SEBRAE, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA e da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro –
PESAGRO-RIO.
Destas visitas iniciais foram surgindo os locais e as possíveis pessoas para
participarem das próximas visitas de coleta de dados e questionamentos.
Foram entrevistadas 19 pessoas que estão descritas no quadro 3.
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Tabela 13: Perfil dos Entrevistados – Fase Exploratória
ENTREV.
1

FORMAÇÃO

FUNÇÃO

INSTITUIÇÃO

MUNICÍPIO

Engenheiro Agrônomo

Supervisor Regional da
Região Serrana

EMATER-RIO

2

Engenheiro Agrônomo

Coordenador do
Programa Rio-Rural na
Região Serrana

EMATER-RIO

3

Veterinário

EMATER-RIO

4

Engenheiro Agrônomo

Responsável pela
pecuária
Gerente Regional de
Culturas

Nova Friburgo,
atuava,
anteriormente, no
escritório Local de
Sumidouro
Nova Friburgo
atuava,
anteriormente, em
Santa Maria
Madalena
Nova Friburgo

5

Engenheiro Agrônomo
Doutorado

Pesquisador

EMBRAPA

Nova Friburgo
atuava,
anteriormente, em
Duas Barras
Nova Friburgo

Gestora de Agronegócio
da Região Serrana
Chefe do Escritório
Pesquisadora
Extensionista rural
Supervisor Local

SEBRAE

Nova Friburgo

PESAGRO-RIO
PESAGRO-RIO
EMATER-RIO
EMATER-RIO

EMATER-RIO
FIRJAN

Nova Friburgo
Nova Friburgo
Sumidouro
Cordeiro
atuava,
anteriormente, na
Gerência regional
de culturas
Cantagalo
Rio de Janeiro

6
7
8
9
10

Veterinário
Zootecnista Doutorado
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Agrônomo
Especialista

11
12

Técnico Agrícola
Economista

Extensionista rural

EMATER-RIO

Coordenador do Grupo
Executivo Agroindústria
Professor UFRRJ

UFRRJ

Seropédica

14

Engenheiro Agrônomo
Doutorado
Técnico Agrícola

Extensionista rural

EMATER-RIO

15

Não declarado

Diretor de Agricultura

16

Engenheiro Agrônomo
Mestrado

Extensionista rural

Prefeitura Municipal
de São José do Vale
do Rio Preto
EMATER-RIO

São José do Vale
do Rio Preto
São José do Vale
do Rio Preto

17
18

Engenheiro Agrônomo
Especialista
Doutorando UFRRJ

19

Doutorando UFRRJ

Coordenador Estadual
do Programa Rio-rural
Professor Escola
Agrícola
Professor Escola
Agrícola

13

Fonte: Elaboração do autor.

Secretaria de
Agricultura Estadual
CEFFA Rei Alberto I
CEFFA Rei Alberto I

Teresópolis
atuava,
anteriormente,
como supervisor
local
Niterói
Nova Friburgo
Nova Friburgo
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4.1.3 - Perguntas Básicas

A pesquisa inicial começou utilizando perguntas abertas que são as que
permitem respostas livres e não limitada por alternativas apresentadas. Não apresentam
questões e nem sugerem estruturas para as respostas. A pessoa tem a oportunidade de
responder com suas palavras e de acordo com seu quadro de referência.
No roteiro inicial, havia perguntas diretamente ligadas ao entrevistado como
nome, idade, etc. e o seu histórico no trabalho e na área, e perguntas mais direcionadas à
pesquisa, como a situação do agronegócio, mais precisamente, a Horticultura, em
relação trabalho e inovação.
Em seguida argumentava-se se o entrevistado tinha conhecimento de alguma
política pública voltada para o segmento visando ao trabalho ou à inovação ou aos dois.
No fim, foram feitas indagações sobre fontes documentais ou de pessoas que
pudessem fornecer mais informações sobre o tema pesquisado.
Após as visitas, e com um corpo de dados e informações prévias, bem como o
conhecimento de um conjunto de pessoas com potencial para colaborar com o tema da
pesquisa, teve início o processo de elaboração do Seminário. No Seminário buscou-se
fixar os parâmetros para uma formação cultural e educacional pró-ativa, que também irá
contribuir para a elaboração do Mapa Situacional.

4.1.4 – Seminário: Fixação de parâmetros

Após as primeiras visitas, foi possível formar um grupo com as pessoas
entrevistadas, contatadas e indicadas pelos entrevistados que constituíram a estrutura
aparente da inovação pelo trabalho da Horticultura na Região Serrana do Estado do Rio
de janeiro. Esse grupo foi, basicamente, composto por pessoas ligadas à EMATERRIO,

EMBRAPA,

SEBRAE,

FIRJAN,

UFRRJ,

PESAGRO-RIO,

Secretarias

Municipais, Sindicatos Rurais, Associações de Produtores Rurais e empresas privadas
do setor.
Foram convidadas 41 (quarenta e uma) pessoas para o Seminário denominado:
1o Seminário de Inovação pelo Trabalho do Setor de Horticultura da Região Serrana do
Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2012 na Universidade
Católica de Petrópolis – UCP, em Petrópolis e fez parte da programação da Semana
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Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 entre os dias 15 e 21 de outubro.
Compareceram 18 (dezoito) pessoas.
O Seminário teve duas fases; a primeira, de esclarecimentos dos objetivos, dos
conceitos e das propostas teóricas e, a segunda, totalmente aberta para opiniões e
reflexões livres dos participantes na intenção de se explorar e extrair as percepções da
realidade empírica. A princípio, pensou-se em dividir os participantes em grupos, mas
por decisão da maioria, formou-se um grande e único grupo de discussão.

4.1.5 - Primeiros Resultados

Após as primeiras visitas para coleta de dados e a realização do Seminário, as
informações permitiram organizar os dados que constam na Tabela 14 – Quadro
Teórico-Analítico do agronegócio – Horticultura – na Região Serrana no Estado do Rio
de Janeiro, que foi elaborado com base nos conceitos teóricos e nos seus elementos. De
forma preliminar, também foram desenvolvidos os itens sobre as políticas públicas mais
praticadas na Região Serrana Fluminense e as barreiras para a inovação no trabalho.
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Tabela 14: Quadro Teórico-Analítico do agronegócio – Horticultura – na Região
Serrana no Estado do Rio de Janeiro.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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- Políticas Públicas mais praticadas na Região Serrana

Nesta seção, a pesquisa sistematizou e agrupou as políticas públicas por temas
para facilitar a classificação e melhorar a compreensão do que está ocorrendo na região.

a) Diversificação da Produção:
1 - Frutificar – Governo do Estado
O programa visa à correção das desigualdades regionais, o aumento da produção
e produtividade de frutas no Estado do Rio de Janeiro, permitindo o acesso a novas
variedades e o aporte de modernas tecnologias por meio de linha de crédito específica
para financiamento de projetos de fruticultura irrigada (SEAPEC a).

2 - Compras de mudas frutíferas e de hortaliças pelos municípios
A Distribuição de mudas de frutíferas e de hortaliças também é uma forma de
política pública praticada em alguns municípios do Estado.

A distribuição busca

introduzir novas culturas e melhorar e equilibrar o fornecimento dos produtos durante o
ano, diminuindo a flutuação e a sazonalidade, além de melhorar a renda com a
diminuição dos custos de produção.
3 – Projeto de Apoio a Produção do Programa Nossa Terra do ITERJ
O ITERJ – Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro vem
promovendo distribuições de mudas de citrus na região colaborando, também, com a
diversificação da produção na região.
4 – Incentivo à diversificação organizado pelo SEBRAE
O SEBRAE tem, também, programas de incentivos à qualidade do manejo e à
comercialização de frutas na Região Serrana atuando mais intensamente na região da
cidade de Nova Friburgo.

111

b) Desenvolvimento Rural

1- Rio Rural
É o programa de desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias
Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro que busca a melhoria da qualidade de vida
do homem do campo, conciliando aumento de renda e conservação dos recursos
naturais.
Seu objetivo é promover o desenvolvimento sustentável do setor rural e a
diminuição das ameaças ao meio ambiente pela adequação dos sistemas produtivos e do
apoio a atividades que visam a elevar a produtividade e a competitividade da agricultura
familiar.
Utiliza uma estratégia de ação com base nas microbacias hidrográficas como
unidade de planejamento e intervenção. Busca atuação na saúde, na educação, no
turismo, no trabalho, nas obras dentro outras e, principalmente, no meio ambiente
(SEAPEC b).

2- Prosperar
Programa que visa incrementar a produção e a produtividade da agropecuária
pela criação de facilidades para a legalização e adequação de agroindústrias, bem como
criar sistemas de crédito e canais de comercialização adequados para seu
desenvolvimento e capacitação.
Busca aumentar a oferta de emprego e renda na área rural por meio da abertura
de linha de financiamento a projetos que visem verticalizar, de forma competitiva, a
produção agropecuária, mediante a inserção de novos processos tecnológicos,
agregando valor por meio da agro industrialização, e adequação das unidades produtivas
à legislação sanitária e fiscal aplicável (SEAPEC c).

3–Projeto de Apoio a Produção do Programa Nossa Terra do ITERJ
O ITERJ – Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro vem
promovendo distribuições de mudas de citrus, como já comentado, de calcário, de lascas
para cercas, de arame farpado e de máquinas como tratores, micro tratores, roçadeiras
entre outros.
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c) Compras Institucionais
1- PAA – Programa de Aquisição de Alimentos

Esse programa incentiva a produção de alimentos pela agricultura familiar,
permitindo a compra, a formação de estoques e a distribuição de alimentos para pessoas
em situação de insegurança alimentar. Os produtos são distribuídos em creches, asilos,
hospitais e em entidades beneficentes.
Este programa possibilita ao Produtor Familiar com DAP - Declaração de
Aptidão ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) escoar seus produtos, garantidos pelo Governo Federal pelo programa do PAA do Fome
Zero e tem como gestora a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB; FOMEZERO).

2- Alimentação Escolar

Esse programa foi constituído através da determinação da Lei Federal 11.947, de
16 de junho de 2009, que garante que a cota de, no mínimo 30% da verba repassada
pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, seja utilizada para
compra de produtos da Agricultura Familiar no fornecimento da Merenda Escolar,
melhorando a renda do Produtor local, garantindo um alimento fresco e de qualidade
nas escolas municipais (FNDE).

d) Leis Ambientais

Basicamente as principais leis ambientais levantadas fazem parte do Código
Florestal Brasileiro. O Código Florestal Brasileiro foi criado pela Lei nº 4.771, de 15 de
setembro de 1965 e atualizado em 25 de maio de 2012 pela lei no 12.651, e estabelece
limites de uso da propriedade, que deve respeitar a vegetação existente na terra,
considerada bem de interesse comum a todos os habitantes do Brasil ( WIKIPÉDIA).
Dentre as diversas considerações a que mais impacta a região são as
relacionadas às APP - Áreas de Preservação Permanente, com destaque para as das
margens de cursos e massas de água e nascentes de qualquer porte, os topos de morro e
as encostas com declive superior a 45 graus.
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4.2– Características empíricas dos INDILABs

Nesta seção, os INDILABs foram descritos e caracterizados em detalhes com
destaque para as formas com que eles atuam entre os agricultores familiares inovadores.
O objetivo principal foi descrever como os agricultores familiares inovadores
vivem, absorvem e utilizam os conhecimentos, informações, técnicas e insumos, ou
seja, como inovam para o desenvolvimento de seus trabalhos, para a produção e
soluções de problemas práticos de suas atividades.

4.2.1 - Perfil dos entrevistados – Agricultores Familiares Inovadores

O perfil dos agricultores familiares inovadores entrevistados apresenta as
seguintes características em suas formações: a) a maioria tem nível educacional bom,
16,7 % com nível superior, 33,3% com formação técnica agropecuária, 16,7% com
segundo grau completo e somente 33,3% com segundo grau incompleto; b) todos
estudaram em escolas públicas; c) todos trabalham há mais de 15 anos na atividade
rural; d) todos têm a agricultura como única atividade econômica.
O resumo das principais características dos agricultores familiares entrevistados
se encontra na tabela 15 abaixo.
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Tabela 15: Perfil dos Entrevistados – Entrevistas em Profundidade

ENTREV.

FORMAÇÃO e

TIPO DE

TEMPO NA

MUNICÍPIO

INSTITUIÇÃO DE

TRABALHO

ATIVIDADE

Atividade principal e
única - tempo integral

22 anos

Petrópolis

30 anos

Petrópolis

15 anos

Sumidouro

20 anos

Sumidouro

30 anos

Teresópolis/Friburgo

20 anos

Teresópolis/Friburgo

ENSINO
Superior Completo
E1

Pública
Ensino fundamental

E2

incompleto

Atividade principal e
única - tempo integral

Pública
Ensino médio completo
E3

Pública
Ensino fundamental

E4

incompleto

Atividade principal e
única - tempo integral
Atividade principal e
única - tempo integral

Pública
Ensino médio/técnico
E5

completo

Atividade principal e
única - tempo integral

Pública
Ensino médio/técnico
E6

completo

Atividade principal e
única - tempo integral

Pública

Fonte: Elaboração do autor.

4.2.2 - Tecnologia

Neste item é discutida a utilização das novas tecnologias pelos agricultores
pesquisados. As evidências obtidas demonstram que apesar destas tecnologias
proporcionaram recompensas financeiras diretas, a contribuição maior é para a
diminuição, melhoramento e redução do trabalho físico.
As novas tecnologias têm contribuído ainda para aumentos de produtividade e
diminuição das perdas, além da melhoria do produto cultivado. Em alguns casos, leva
ao melhoramento da qualidade de vida e da saúde dos agricultores e suas famílias.
A tecnologia é mais percebida nos produtos diretos e materiais e nos processos.
Estão mais classificadas dentro da categoria de poupa-trabalho e, de uma maneira geral,
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são influenciadas pelo mercado e pela economia que podem provocar seja de tempo, de
mão de obra ou de investimentos.
Como principais características e atributos, pode-se dizer que elas contribuem
para um produto melhor, a obtenção de maiores rendimentos com o aumento da
produtividade e pela diminuição dos custos e, também, solucionar os problemas
imediatos relacionadas com as necessidades dos agricultores.
São incorporadas de forma gradativa, ou seja, de forma incremental.

Os

agricultores fazem pequenos testes em pequenas áreas antes da adoção em toda
produção. O seu uso é principalmente motivado pela percepção de que economizam
tempo ou recursos, e que podem solucionar problemas na produção.
Abaixo, de forma mais detalhada e categorizada é apresentada a descrição
completa do INDILAB-tecnologia juntamente com as evidências obtidas na pesquisa.

- Tipos predominantes de Tecnologia

As tecnologias utilizadas se concentram mais nos Produtos diretos e materiais e
nos Processos. Ainda são muito incipientes em relação aos produtos indiretos e
imateriais e nas inovações sociais.
Estas tecnologias utilizadas pelos agricultores familiares são classificadas como
poupa-trabalho. São, por exemplo, os equipamentos que mecanizam o trabalho de
preparo do solo (aração e gradeamento), de roçar o mato, de plantar e semear, de
transporte das mercadorias pelo campo e, algumas vezes, equipamentos que melhoram a
eficiência das pulverizações contra pragas e doenças.

As inovações nas tecnologias são influenciadas diretamente pelo mercado.

"(...) é foi mais pelo mercado pedindo do que é (...) a gente não é tão inovadora
assim." (E1)
Um dos agricultores entrevistados inovou por meio de uma técnica, um processo
de produção, o uso de estufas para obter um produto diferenciado, o tomate orgânico, e
acredita que a comercialização é fundamental.
"(...) eu considero a inovação e a questão da venda (...), a gente só ampliou a
venda através do circuito carioca de feiras (...)" (E2)
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- Características e atributos importantes das tecnologias

Busca-se sempre a obtenção de um produto melhor para ser mais competitivo,
ganhar mercado e obter mais rendimentos, aumentar a produtividade e/ou diminuir os
custos e solucionar problemas imediatos por necessidade. Os motivos principais para
inovar são o mercado, a solução de problemas pontuais por necessidade e para a
sobrevivência do negócio, manutenção da atividade e suprimento da deficiência de mão
de obra.
As inovações ocorrem de forma gradativa, de forma incremental. A utilização e
a geração das tecnologias ocorrem por meio do refinamento dos produtos e serviços já
existentes, por melhorias contínuas e aperfeiçoamento dos produtos e processos
existentes.

"(...) não de uma grande inovação, mas assim de pequenas coisas, pequenas
modificações é uma coisa que eu estou muito aberta, acho que tem que ser
assim". (E6)

"Com os tratamentos que faço eu percebo que há uma diferença de peso,
tamanho e de coloração que acabam fornecendo uma variação diferenciada.".
(E5)

A adoção de uma nova técnica é motivada, principalmente, pela percepção de
que vão economizar tempo ou recursos e por algum problema que surge na produção
que demande solução. (GF2)

No entanto, entende-se que tudo o que é novo só será adotado mediante a
comprovação de eficácia e economia frente à técnica tradicional - é importante saber
que a técnica está sendo utilizada e dando resultado. (GF2)

Em relação as inovações sociais, é possível notar que, devido à tragédia de 2011,
na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, o maior problema ambiental ocorrido
no Brasil com as enchentes decorrentes, os produtores que sofreram diretamente os
impactos deste evento começaram a buscar soluções em conjunto com uma
aproximação entre eles e a criação de associações de produtores rurais. Essa medida
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permitiu a criação de mecanismos para discussão de problemas, fortalecimento de
grupos e a viabilização de possíveis soluções.
A tragédia levou a um rearranjo dos papéis sociais das pessoas, dos grupos e das
instituições. Houve uma maior cooperação e geração de aprendizagem na solução dos
problemas e na tentativa de superarem os obstáculos o mais rapidamente possível.
Um bom exemplo é a criação da Cooperativa de Vieira, a Coop-Vieira. Hoje os
agricultores percebem a importância da união para a reconstrução das vidas dos
produtores afetados.

"Estou lá desde a criação dela que aconteceu após a tragédia. Aí vimos à
necessidade de nos reunirmos, de se ajudar, pois estávamos na mesma situação,
na mesma lama e não sabíamos como ia ser feito para voltar a produzir, voltar
às atividades. Acabamos nos organizando." (E5)

"Depois da tragédia recebemos mais incentivos de governo e ONGs. E eles
trouxeram novidades pra gente, outras formas de trabalhar, como por exemplo,
na área de adubação verde, compostagem." (E5)

Em relação a como absorvem as mudanças e as inovações, na maioria das vezes,
isto ocorre após experiências e adaptações e de forma incremental. Algumas vezes,
dependendo do resultado, podem ocorrer de forma radical.
“A gente muda na prática mesmo. Se der errado a gente parte pra outra solução.
Mas fazemos em partes pequenas". (E6)

Em relação ao processo de adoção de uma nova técnica, os produtores vão testála em parte da produção antes de adotá-la – evitando que uma técnica mal sucedida não
comprometa uma parte significativa da produção. (GF2)

O principal incentivo para adotar ou ao menos testar novas técnicas é a
economia, seja de tempo, mão de obra ou investimento financeiro. (GF2)
Em relação aos produtores orgânicos, eles também percebem incentivos em
adotar novas técnicas relacionadas ao fato de usar técnicas sustentáveis e não
prejudiciais ao meio ambiente na produção. (GF2)
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- Estratégias para a Aquisição, Difusão e Disseminação da tecnologia e dos
conhecimentos.

A aquisição, difusão e disseminação da tecnologia e dos conhecimentos é um
dos principais mecanismos de mudança técnica e social.
Todos os entrevistados concordaram que a informação é fundamental para a
manutenção de suas atividades, mas, de uma maneira geral, a grande barreira para se
informarem, segundo eles próprios, é a falta de tempo e recurso financeiro.

"(...) É fundamental, porque sem informação a gente fica na idade da pedra(...)" .
(E2)

Como já descrito, há duas origens na aquisição e obtenção de conhecimentos,
informações e tecnologia: a exógena e a endógena.
As evidências empíricas demonstram que, na grande maioria das vezes, a
aquisição de conhecimentos, informações e tecnologia é, primeiramente, construída de
forma exógena. Basicamente ocorre por ligações com fornecedores e clientes, com as
empresas públicas e privadas e também por trocas com os pares.
Diversas instituições, empresas e grupos têm colaborado para a difusão e
disseminação dos conhecimentos, das informações e das tecnologias como, por
exemplo, a Emater-Rio, o Sebrae, a Pesagro-Rio, a Embrapa e o Inea.
“Foi o pessoal da Emater que me falou das caldas. Aí fomos trocando uma ideia
pra testar, porque tem que testar, né?” (GF2)

Na Pesagro-Rio, por exemplo, o produtor orgânico aprende a técnicas no uso de
bioextratos, extrato de planta e caldas, como alternativas ao uso dos defensivos
agrícolas. (GF2)

A difusão e a transmissão também são feitas por meio dos próprios produtores e
entre os seus pares. Por exemplo, se um produtor que estiver utilizando determinada
tecnologia for conhecido, cresce o interesse pela tecnologia, pois, de alguma forma, já
vem com certa garantia e certa confiança.
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“Eu vi ele usando e pensei: vou trazer pra nós. Se foi bom pra eles os resultado,
eu vou trazer.” (GF2)

Excursões e viagens para visitas a outras áreas de produções, inclusive em outros
estados, são também formas de aquisição, difusão e disseminação de tecnologias e
conhecimentos. Por exemplo, um produtor de banana visitou produções no sul do país
para procurar solução para problema referente a mudas que foram plantadas em locais
frios, e lá teve oportunidade de aprender a ensacar os cachos das bananeiras, dentre
outras técnicas. (GF2)
No entanto, muitos agricultores não dispõem de recurso ou tempo para viagens,
e é importante entender estas dificuldades para buscar formas e ferramentas de apoio
para não perder estas importantes formas de aquisição de conhecimentos e informações.
(GF2)
Programas de televisão como Globo Rural, são também fonte de inspiração,
mas, segundo os próprios agricultores, são muito voltados para a realidade de grandes
agricultores e não são adaptados à realidade da região. (GF2)
A internet também foi citada por alguns como forma de pesquisa de novidades e
como ferramenta de obtenção de informações. (GF2)

Vêm ocorrendo também diversas parcerias com empresas privadas fornecedoras
de insumos na obtenção de inovações. Em algumas delas, há cobranças por eficiência na
tentativa de dividir os riscos da atividade, do negócio.

"Só tenho tomado prejuízo ultimamente. (...) eu tenho cobrado muito das
empresas ultimamente. (...) muitas delas caíram fora e não estão vindo mais
aqui. Eu tenho passado a cobrar resultados.". (E3)

Houve também um caso com um agricultor entrevistado que mudou
recentemente a distribuição das plantas no campo, inovou no processo, e passou a
plantar de forma triangular (pés espaçados triangularmente). Essa inovação permitiu o
mesmo número de plantas por área, mas aumentou a eficiência das pulverizações,
melhorando o controle fitossanitário. A pulverização também é feita à noite por uma
necessidade física, evitando a exposição ao sol. A produtividade se manteve alta para o
período gerando boas receitas.
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“Alterei o horário pra de noite. Eu fiz uma iluminação de ambiente. Tive que
fazer essa adaptação porque o sol faz mal a minha pele, pois sou muito claro e
tenho mais chances de contrair câncer de pele. Já tiveram dois casos de câncer
de pele na minha família, minha tia e meu pai e não posso dar chance para o
azar". (E4)

O cuidado com a saúde também é um motivador para a adoção do uso de
tecnologias alternativas e mais saudáveis como, por exemplo, as caldas naturais em
substituição aos defensivos químicos.
“Defensivo químico, você passa na lagarta, e ela morre em segundos. Imagina o
corpo humano?” (GF2)

Outro agricultor, por motivos de escassez de água na propriedade, inovou no
processo de produção e passou a trabalhar com hidroponia para diminuir o uso de água
e favorecer seu reaproveitamento.
O mesmo agricultor também buscou novas formas de comercialização. Ele
parou de comercializar na Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro - o
Ceasa-Rio – e passou a vender para organizações chamadas de facções – revendedores
no atacado, muito comuns na região. A grande vantagem percebida pelo agricultor foi
a fixação do preço para o ano inteiro, evitando a sazonalidade e as variações que
ocorrem na Ceasa-Rio.

" (...) aqui eles me dão o preço certo e hoje eu sei de dizer o quanto será cobrado
de

preço

no

ano

inteiro.

Antes

a

agricultura

era

uma

loteria."

" (...) eles conseguem fixar de uma forma que não haja prejuízo para nós." (E6)

De uma forma esquemática, podemos resumir as características das tecnologias e
de sua difusão na tabela 16.
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Tabela 16: Tecnologia – Agricultores Familiares

TECNOLOGIA

EVIDÊNCIAS OBTIDAS

Tipos predominantes de Tecnologia

- Produtos diretos e materiais;
- processos;
- produto indireto: novos mercados;
- tecnologias poupa-trabalho;

Características

e

atributos

importantes das tecnologias

- mercado: manutenção das atividades econômicas, aumento da
produtividade, melhoria dos produtos cultivados;
- necessidade e sobrevivência: solução de problemas pontuais;
- suprir a deficiência de mão de obra: diminuição, melhoramento
e redução do trabalho físico;
- melhoria da qualidade de vida e saúde;
- as mudanças e as inovações tecnológicas ocorrem de forma
incremental;

Estratégias para a Aquisição, Difusão

- Sebrae, Emater, Pesagro, Embrapa, ...

e Transferência de tecnologias e de

- Televisão, revistas, encontros técnicos;

conhecimentos

- encontros informais: encontros com seus pares, encontros e
conversas entre e com os próprios produtores.;
- encontros formais: cursos, palestras, seminários, entre outros;

Fonte: Dados da Pesquisa.
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4.2.3 - Gestão

A gestão está relacionada à divisão e coordenação dos trabalhos com base em
atitudes positivas com relação ao novo, incentivando e recompensando as iniciativas, os
riscos, favorecendo a criatividade e contribuindo para a expansão das capacidades e
habilidades.

Deve contribuir para a integração organizacional da unidade de produção

familiar, ter flexibilidade da estrutura, desenvolver um sistema interno de dados e
informações, e ter uma ligação efetiva com o meio externo para ter um ambiente
favorável à captação de dados.
As evidências empíricas confirmam que em relação à integração organizacional
da unidade de produção familiar, o compartilhamento dos objetivos e metas da
produção entre os participantes é precária ou praticamente inexistente. Os agricultores
alegam a falta de tempo para este tipo de trabalho, pois as atividades de campo são
múltiplas, árduas e com jornadas longas.
É raro o compartilhamento dos objetivos e metas com os empregados. É mais
comum dentro e entre os familiares que discutem as tarefas praticamente diariamente.
Em relação à flexibilidade da estrutura da unidade de produção familiar, as
evidências demonstram que os parceiros e empregados não possuem autonomia para
tomar decisões em relação às mudanças na forma de produzir e comercializar, ficando
centralizado no agricultor.
A incorporação de informações chega por meio das empresas de insumos, pelos
encontros entre os próprios agricultores, por visitas técnicas e pela internet.
Em relação ao desenvolvimento interno de dados e informações, foi detectado
que praticamente não ocorre este tipo de difusão, com exceção dos membros da família.
Na administração e contabilidade da atividade o sistema, na grande maioria, é feito sem
utilização de computador, utilizando-se caderno e lápis, somando-se as receitas e
subtraindo-se as despesas.
A incorporação dos novos conhecimentos e tecnologias é feita por meio da
combinação dos produtos antigos com os produtos novos e sem nenhuma ferramenta
específica de gestão, como por exemplo, a informática.
Já em relação à ligação efetiva com dados externos, foi constatado que existem
diversos empresas e instituições que atuam no fomento das informações e
conhecimentos, como a Emater-Rio, a Embrapa, o Sebrae, o Inea, o Crea-RJ, dentre
outras, além das associações de produtores rurais das localidades. Os agricultores
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entrevistados realçaram a importância da participação em eventos promovidos pelas
empresas e demais entidades para saberem o que está ocorrendo.

- Integração organizacional da unidade de produção familiar

O compartilhamento dos objetivos e metas da produção com os participantes,
parceiros, empregados da unidade produtiva é precário ou praticamente inexistente. Os
agricultores percebem que isto é importante para melhorar os resultados e o trabalho ser
mais coeso, porém nem sempre é possível. Os trabalhadores não possuem tanta
autonomia para fazerem mudanças, ora por falta de tempo, ora pelas características do
próprio trabalho, que é árduo, com múltiplas tarefas, falta tempo para pensar e discutir
novas formas de atuar, de cultivar, de agir, de comercializar, de apreender, dentre outras
atividades.
Os agricultores utilizam para demonstrarem a falta de tempo a expressão abaixo:
“planta de dia pra colher de noite”. (GF 1)

A estrutura hierarquizada das famílias, por exemplo, também não colaboram
para o compartilhamento dos objetivos e das metas. As famílias são tradicionais,
fazendo com que as decisões fiquem mais centralizadas. Tira-se, assim, a possibilidade
de flexibilidade e as atividades ficam engessadas, concentradas e, de certa maneira,
paradas.

"Pois é ..., pela idade, mas assim a gente, eu procuro tentar, fazer o máximo
possível porque valoriza o funcionário, ele se sente bem, e isto retorna de
maneira ..., eu tenho o trabalho dele, ele faz sabendo o porque ...".(E1)

Há casos em que o agricultor procura compartilhar com seus empregados e
parceiros.
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"Eu procuro explicar pra eles também. Porque tem até um mandamento bíblico
que diz amai o próximo como a si mesmo.". (E4)

Entre os membros da família, existe uma troca diária pela aproximação dos
membros, já, com os parceiros e empregados, fica mais difícil.
A gestão dos agricultores é bastante precária. O planejamento é feito no
momento do plantio e o controle das receitas e despesas considerando-se somente
compras e vendas, sem nenhum cuidado com a remuneração dos membros das famílias,
depreciações dos maquinários e benfeitorias.

Simplesmente somam-se as receitas

brutas e subtraem as despesas com insumos, gastos com transporte e mão de obra de
terceiros. Não há contabilização de seus próprios trabalhos e nem de depreciações de
máquinas e equipamentos.

Em relação aos objetivos e metas na área administrativa, isso é praticamente
inexistente. O controle, na maioria das vezes, é feito de forma manual, no papel, sem o
uso de nenhum tipo de ferramenta informacional como o computador.

"... vai jogando tudo em uma pasta lá, malucado, aí no final do ano a gente soma
aquilo tudo e a entrada...". (E2)

"Sempre coloco no papel, guardo as notas que eles emitem nas lojas e vou
organizando elas." (E4)
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-Flexibilidade da Estrutura da unidade de produção familiar

Em geral, os parceiros e os empregados não têm autonomia para tomar decisões
em relação às mudanças na forma de produzir e comercializar. Todas as medidas neste
sentido devem ser discutidas, primeiramente, com o agricultor responsável pela área e,
depois, seguir a implementação de fato no campo.
A incorporação de tecnologias, produtos, insumos, etc. ocorrem de diversas
formas. Há a internet, encontros formais, cursos, congressos, encontros informais com
pares, encontros nas reuniões das associações, revistas, experiências com empresas
privadas e empresas públicas, troca de experiências entre os trabalhadores, empregados,
parceiros e com a família, dentre outros.

"É, a gente em um bate papo retira algumas informações ... tudo é um quebra
cabeça né." "É um bate papo é um pouquinho da internet, é um pouquinho de, é
um pouquinho de tudo né. De jornal, de revistas, de Televisão ... é um pouquinho
de cada coisa."(E1)

As informações fluem também por meio dos técnicos das empresas de insumos
que visitam a região.

"Nossa região está sendo muito cobiçada. Novidades em sementes, por exemplo,
tudo o que era novidade lá, já tinha aqui. Adubo também. Máquinas nem tanto.
Insumos e defensivos agrícolas também todas as novidades de lá já existiam
aqui." (E3)

Sem dúvida, os encontros informais e entre os pares é uma poderosa forma de se
obter informações e é fundamental para adquirir mais conhecimentos.
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As visitas técnicas também são muito importantes para sensibilizar e despertar
os agricultores para as novas tecnologias e são uma forma de se manter, de sobreviver
no mercado.

"... quando eu estou adquirindo conhecimento e eu estou adquirindo evolução,
quando eu estou num estágio evolutivo eu estou fazendo uma poupança, é como
se eu tivesse pegando um dinheirinho e depositando, porque é em cima do
conhecimento, da experiência e do conhecimento que você vai adquirindo, você
vai armazenando gordura pra você queimar e é dali que você vai conseguir
sobreviver...". (E2)

- Desenvolvimento interno de dados e informações

A disseminação e a difusão entre os parceiros não é utilizada. Basicamente as
informações ficam restritas aos membros da família do agricultor. A coordenação dos
projetos com parceiros é praticamente inexistente.
Os novos conhecimentos, as informações, as tecnologias e os insumos são
incorporados pela combinação dos produtos antigos com os produtos novos, de forma
incremental e de forma lenta.
Na incorporação dos dados e informações, não se utiliza nenhum tipo de
ferramenta para a gestão. O computador não é utilizado na prática.
As informações sobre o trabalho e sobre a produção, como já comentado, são
obtidas de diversas formas, mas a sua incorporação nas atividades cotidianas do
agricultor é feita por meio de pequenas experiências próprias, em pequena escala, antes
de ser implantada efetivamente em toda a área. As pequenas experiências servem de
unidades de observações antes da sua completa implementação em toda a área.

- Ligação efetiva com dados externos

A maioria dos agricultores entrevistados participa dos encontros nas suas
associações e também em encontros promovidos por instituições ligadas ao campo
como Emater-Rio, Embrapa, Sebrae, entre outros.
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"A Embrapa e a Emater nos procuram sempre. Fornecem cursos. Eu sempre ligo
para os pesquisadores para saber se há alguma novidade. "(E5)

As organizações de produtores também colaboram com o fluxo de informações e
dados.

Elas têm o intuito de melhor organizar os agricultores, melhorando a

mobilização e colaborando com reivindicações e demandas necessárias ao
desenvolvimento das comunidades rurais e, assim, avançar buscando mais e novas
tecnologias. Algumas decisões em inovar são influenciadas pelas organizações, outras
não. Por exemplo, na época do desastre ambiental ocorrido em janeiro de 2011, algumas
organizações, por meio da união dos agricultores, facilitaram o processo de
reconstrução das estradas e das construções, como é o caso da Cooperativa de Vieira Coop-Vieira.

"Estou lá desde a criação dela que aconteceu após a tragédia. Aí vimos a
necessidade de nos reunirmos, de se ajudar, pois estávamos na mesma situação,
na mesma lama e não sabíamos como ia ser feito para voltar a produzir, voltar
às atividades. Acabamos nos organizando."(E5)

Outro exemplo, também na época do desastre ambiental, foi a criação da
Associação dos Pequenos Agricultores do Lúcios, região em Teresópolis e próximo a
Nova Friburgo. Esta associação teve início depois da tragédia, com o objetivo de
promover a união entre os agricultores, pois antes eles eram muito individualistas, e
agora percebem as vantagens de se organizarem. Eles passaram a acreditar que, sem a
participação, não é possível saber o que está acontecendo, quais as novidades, e quais as
formas de apoio que estão acontecendo entre outras questões.
Uns poucos já participaram e, agora, acreditam que os encontros não estão mais
colaborando para a absorção de informações úteis.
Trocam muito informações também com os fornecedores de insumos que
querem vender seus produtos e trazem, assim, informações técnicas sobre os produtos a
serem vendidos. As lojas de insumos da região promovem eventos e lançamentos de
produtos.
De uma forma esquemática, podemos resumir as características da gestão na
tabela 17 a seguir.
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Tabela 17: Gestão – Unidade de produção Familiar
GESTÃO - SUBFATORES
Integração organizacional

Flexibilidade da Estrutura da unidade de
produção familiar

Desenvolvimento interno de dados e
informações

Ligação efetiva com dados externos

Fonte: Dados da pesquisa.

EVIDÊNCIAS OBTIDAS
- não há efetivamente um comprometimento em integrar os
agricultores com os demais parceiros na unidade de produção;
- ausência de tecnologias organizacionais: utiliza-se o caderno
e o lápis, entradas menos as despesas;
- Integração entre os parceiros de trabalho é precário ou
praticamente inexistente ora por falta de tempo, ora pelas
características do próprio trabalho que é árduo e com
múltiplas tarefas;
- não há estratégias de desenvolvimento e o planejamento é
feito em cima do plano de plantio e o controle das receitas e
despesas, levando-se somente em conta as compras e vendas
de insumos e dos produtos, não se remunera os membros das
famílias, não se leva em conta as depreciações dos
maquinários e das benfeitorias;
- os parceiros e empregados não tem autonomia para tomar
decisões em relação às mudanças;
- tem pouca autonomia para adaptar e melhorar as atividades
pode fazer as adaptações, porém deve submeter ao agricultor
responsável para que haja incorporação efetiva das novidades;
- tem pouca autonomia para introduzir e combinar projetos
pode fazer as introduções e combinações, porém deve
submeter ao agricultor responsável e, assim, ter o aval para
prosseguir e introduzir em toda a área;
- a coordenação dos projetos dos parceiros é praticamente
inexistente, o controle é feito de forma manual, no papel sem
o uso de nenhum tipo de ferramenta (computador);
- a incorporação dos dados e das informações é feita pela
combinação dos produtos antigos com os produtos novos, de
forma incremental;
- não utiliza nenhum tipo de ferramenta para gestão dos dados
e das informações;
- Faz pequenas experiências antes de implantar efetivamente
em toda a área;
- As pequenas experiências servem de unidades de
demonstrações na implementação das inovações;
- a ligação com fornecedores e usuários é feita de diversas
formas: usa a internet (poucos), têm os encontros formais,
cursos, congressos, encontros informações com pares,
encontros nas reuniões das associações, revistas, experiências
com empresas privadas e empresas públicas, troca de
experiências entre os trabalhadores, empregados, parceiros e
com a família,
- encontros nas suas associações, cursos e encontros
promovidos por instituições ligadas ao campo, cursos e
encontros com fornecedores de insumos;
- poucos utilizam a internet como ferramenta de busca.
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4.2.4 - Processo Cognitivo

O Processo Cognitivo está relacionado a articular e harmonizar os sistemas
sociais direcionando sempre os ambientes para a centralização nos valores éticos e
humanos, contribuindo para um melhor equilíbrio entre pessoas e organizações na busca
do equilíbrio entre o ser e o seu valor de uso e sua capacidade de produção.

- Formação

Uma característica muito importante e observada nas evidências da pesquisa foi
o grau de educação dos agricultores inovadores pesquisados. Dentre os agricultores
familiares entrevistados, 66,7% tinham o ensino médio, o ensino técnico e ou o ensino
superior completo, contra somente 33,3% do ensino fundamental incompleto, ou seja, a
maioria possui um nível educacional acima da média que é observada normalmente no
setor, que é ter somente o ensino fundamental incompleto.
Como já comentado, quanto mais instruídos forem os agricultores familiares,
maiores serão suas possibilidades de absorver os conhecimentos, as informações, as
tecnologias, gerando inovações, pois uma pessoa sem a formação adequada corre um
grande risco de ficar fora do mercado de trabalho.
As evidências empíricas confirmam a relação entre o nível de formação e a
propensão à inovação.

- Capacitação

A capacitação é outro ponto fundamental, pois é por meio dela que os
agricultores familiares se preparam e se estruturam, se potencializando como seres
humanos e como cidadãos, além de fortalecer suas capacidades de ação individual em
diversas áreas técnicas e não técnicas. Participando de cursos, seminários, congressos
entre outros, é que os agricultores conquistam essa capacitação.
Em relação aos congressos na área, existe um claro distanciamento entre as
necessidades práticas dos agricultores e os pesquisadores e professores das
universidades, faculdades e centros de pesquisas.
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"Eu já participei mais, ultimamente não muito. Estou mais é ..., porque a gente
acaba vendo que muita coisa, os congressos é muito, muito teórico, muita
pesquisa e estes pesquisadores estão muito distantes de nós produtores,
infelizmente. Eu participava de pesquisa na universidade, então eu eh ... eu
queria ter esta ponte mas não tem como. Estão muito distantes." (E1)

- Características cognitivas do Trabalho: Valor-trabalho ou Trabalho-valor

Nesta categoria, o objetivo é constatar a base filosófica predominante no
trabalho, nas decisões de investimentos, na comercialização e nas demais atividades
executadas pelos agricultores familiares. Tem a intenção de verificar a predominância
do Valor-trabalho ou do Trabalho-valor.
Os dados empíricos confirmaram que há um equilíbrio entre o valor-trabalho e o
trabalho-valor. A maioria dos agricultores relatou que é fundamental equilibrar ética e
valores morais com a rentabilidade e o lucro.

Os agricultores acreditam que o

desequilíbrio com peso maior para o lucro e rentabilidade, no final, atrapalha a
sustentabilidade do próprio negócio.

"Não tem como deixar de lado o ético é ... Se não a gente cai fora do mercado.É
um equilíbrio entre a ética e o lucro, ... o lucro vem de um bom trabalho."(E1)

"... eu costumo dizer que a ética e a moral é ... o meu nome é tudo ... eu não
quero perder ele por nada ..." (E2)

"... eu não vou usar porque isto aqui apresentou um indício comprovado que tem
um risco tipo meio ambiente, tipo uma coisa, tipo outra e aí a gente já vai ... já
vai eliminando e vai descartando."(E2)

"... ter dignidade, de ter renda e ter dinheiro ..."(E2)

"Hoje pra ser sincero eu penso um pouco nisso sim. Eu fico com o pé atrás, se o
uso de algum produto pode vir a ofender alguém, por exemplo. Mas o peso maior
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é o quanto de porcentagem de lucro tal produto vai me render. Gosto de
conciliar o lucro com a ética. E não é fácil."(E3)

"Levo em consideração a parte ambiental, sim. Eu acho que todos os
agricultores têm essa preocupação. Claro que todos querem viver do seu
sustento, mas o agricultor não necessita de ostentação. Ele não é
capitalista."(E6)

Alguns agricultores levam outros aspectos na hora de produzir além do lucro,
porém eles acreditam que o determinante final ainda é a remuneração e o lucro.
"Com certeza. Eu usava um remédio contra broca chamado “Politrim” que é um
veneno, mas ele foi proibido. E parei de usar." (E4)

A preocupação maior é com a qualidade do produto e também visa ao lucro, que
é o que os mantém.

"Também viso o dinheiro, que me sustenta. Eu jamais colocaria um agrotóxico
mesmo que com efeitos menos nocivos na minha plantação, por exemplo. O que
eu não quero pra mim eu não quero para os outros. "(E5)

Outro ponto evidenciado foi o prazer em trabalhar na atividade. Não é somente
o lucro que move os agricultores, existe o prazer de lidar com a terra, fazendo o que
gosta, de ter autonomia, da dignidade e da vida próxima à natureza.

"Penso na parte rentável mais e dar um futuro aos meus filhos, é fundamental."
(E6)
“O trabalho é prazeroso é fonte de felicidade.”(E6)

De uma forma esquemática, foi possível agrupar as características do processo
Cognitivo na tabela 18 a seguir.
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Tabela 18: Processo Cognitivo – Agricultores Familiares
PROCESSO COGNITIVO – FATORES
Formação

EVIDÊNCIAS OBTIDAS
-

fundamental

incompleto:

33,3

%

dos

entrevistados;
- fundamental completo: 0,0 % dos entrevistados;
-

Ensino

médio

incompleto

0,0%

dos

entrevistados;
-

Ensino

médio

completo:

16,7

%

dos

entrevistados;
- Ensino médio/técnico: 33,3 % dos entrevistados;
- Ensino superior: 16,7% dos entrevistados.
Capacitação

- Congressos, cursos e palestras não são adaptados
à realidade dos agricultores;
- participam com frequência de cursos e palestras
que ocorrem na região serrana promovidos ora por
instituições públicas ora por empresas privadas;

Características cognitivas do Trabalho

- equilíbrio entre o trabalho-valor e o valortrabalho;
- equilíbrio entre a ética e a lucratividade;
- qualidade do produto e lucro;
- trabalho digno e prazeroso.

Fonte: Dados da Pesquisa.
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4.2.5 - Atitude e Ação

A atitude e Ação estão relacionadas ao desenvolvimento e consolidação de
atitudes com mais criatividade, uma maior propensão ao risco, mais autonomia, mais
abertura para experimentar, para aprender e para inovar, construindo ambientes mais
harmoniosos, mais humanos e mais afetivos e tornando as tarefas menos monótonas e
prazerosas.

- Atitude em relação ao Risco

Em relação aos riscos quanto a novos investimentos, empreendimentos, uso,
verificação, teste de produtos, técnicas, tecnologias, etc., a grande maioria dos
agricultores inovadores atua de forma corajosa, sem medo, de forma empreendedora,
gerenciando o risco por meio de experiências menores e aprendendo com os erros.

"... Eu não fico esperando não, eu gosto de fazer as coisas para ontem, e, tipo
assim, eu não deixo nada assim na dúvida, ... eu quero aprender ... eu vou
sempre arriscar e experimentar ... eu vou sempre arriscar na escala pequena ...
mas eu testo sempre."

(E2)

"Eu observo muito o vizinho e faço também. A maioria eu acabo sendo a cobaia
deles, mas também observo muito. È o ditado da vida: você vai vivendo, você vai
aprendendo."(E3)

Enfrentam os riscos das novidades sem maiores problemas, pois a atividade já
possui riscos diversos como o clima, as pragas e doenças, as dificuldades de
infraestrutura, dentre outras.

"cabeça em pé, sem medo (risos)".(E1)
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"... Principalmente a agricultura, mais do que o clima, maior risco... É, a gente
que tem problemas constantes com estradas, com a falta de energia, com a falta
de telefone, com a falta de luz (risos) ... é." "Se a gente for pensar a gente não
faz nada." (E1)

Alguns agricultores compartilham suas experiências com órgãos de pesquisa,
como a Embrapa e a Pesagro-Rio e, assim, o risco é minimizado.

As técnicas

experimentadas são oriundas de experimentos de laboratórios, portanto já comprovadas.
Já em alguns casos, utilizam técnicas inéditas e sem comprovação científica que não dão
certo.

"Às vezes, por curiosidade, infelizmente acabo enfiando os pés pelas mãos. "(E5)

Outros agricultores aguardam resultados práticos de vizinhos para só assim
passarem a utilizar as inovações. Esperam outras pessoas testarem primeiro, discutem
com os familiares os melhores caminhos. Neste processo, os agricultores tiram as
dúvidas com os pares antes de tocarem e investirem nas novas técnicas.

"A família senta, discute, de que forma investir, onde investir. Se convém investir
em hidropônicos, em água para esse processo.” (E6)

- Atitude em relação às inovações, às experiências, à aprendizagem e à criatividade

A maioria dos entrevistados inovadores está aberta às inovações.

Alguns,

devido às suas formações e espírito, gostam de serem criativos, já outros, buscam
soluções para os problemas do dia a dia por meio da inovação.

"A criatividade é muito bom, você ... você criar, você inventar , você inovar ...".
(E2)

"A ideia é produzir. Quando alguma coisa não está dando certo, você tem que
mudar, fazer alguma coisa. Estou sempre buscando uma solução para aquilo que
está dando errado ".(E4)
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Houve agricultor que explicou a criatividade e as inovações devido à família,
colocando que as inspirações e o modo de ser têm origem na própria família. Citou a
mãe como a pessoa da família com mais abertura ao novo e à criatividade. A mãe tem
68 anos. Foi e é um exemplo de dedicação e otimismo; já passou por problemas
maiores e, mesmo assim, criou 5 (cinco) filhos de forma digna. Ela fala para todos que
o mercado está aquecido e com grande demanda e que produzir hoje é mais fácil do que
no tempo dela. Diz até que ficaria rica hoje se fosse mais nova. A lavoura melhorou e
eles têm mais estabilidade do que no passado.
Há agricultor que não se acha criativo, que seus ancestrais, de origem oriental
não ajudam.

Para eles, a origem se pauta pela dedicação ao trabalho e não pela

criatividade.
O principal motivo para a criatividade é a necessidade e depois o espírito,
formação e o jeito de ser propício à invenção.

"Eu tenho espírito de invenção que às vezes dá certo e às vezes dá errado".(E3)

- Atitude em relação ao trabalho

Buscam uma sustentação em relações mais substantivas no trabalho,
preservando a afetividade e sendo menos instrumental, ou seja, um trabalho com bases
em valores e ética.
O trabalho para alguns é árduo, útil e também prazeroso.
“(...) tem que ter amor, gostar do que faz.”.(E1)

O produtor leva a afetividade do trabalho em conta. Por exemplo, ele constrói
estufas para melhorar o bem-estar do trabalho em dias chuvosos, além da melhoria da
qualidade no cultivo protegido. Busca também uma melhoria na qualidade e no conforto
físico do trabalho.
Há produtores também que vão ficando no campo, talvez sem outra opção e
depois se encontram em uma situação que não dá mais para sair, seja pela falta de
capacitação para outro trabalho, seja por motivos emocionais.
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Um agricultor entrevistado, por exemplo, disse que foi o único da família que
ficou no campo, e que os outros irmãos foram fazer faculdade. Hoje ele pensa que se
abandonar o campo deixará os pais sem o que fazer e, dessa forma, o trabalho é uma
forma de manter os pais também ocupados.
De uma forma esquemática, podemos resumir as características da atitude e ação
na tabela 19 abaixo.

Tabela 19: Atitude e Ação – Agricultores Familiares
ATITUDE E AÇÃO– FATORES
Atitude em relação ao Risco

Atitude em relação às inovações, às experiências, à
aprendizagem e à criatividade

Atitude em relação ao Trabalho

Fonte: Dados da Pesquisa.

EVIDÊNCIAS OBTIDAS
- atuam de forma corajosa, sem medo, de forma
empreendedora gerenciando o risco por meio de
experiências menores e aprendendo com os erros;
- enfrentam os riscos das novidades sem maiores
problemas;
- compartilham suas experiências com órgãos de
pesquisa como a Embrapa e a Pesagro e com a
Emater, minimizando, assim, os riscos;
- outros agricultores aguardam resultados práticos
de vizinhos para só assim passar a utilizar as
inovações
- aberto às inovações;
- espíritos criativos;
- buscam soluções para os problemas do dia-a-dia;
- criatividade é a necessidade;
- espírito;
- criatividade e as inovações influenciadas por
membros da família – herança familiar;
- formação;
- criatividade em decorrência da dedicação ao
trabalho.
- árduo, útil e prazeroso;
- afetividade, busca melhorar o bem-estar;
- falta de capacitação para outro trabalho;
- motivos emocionais.

137

4.3 – Barreiras e Obstáculos ao Desenvolvimento dos INDILABs

O objetivo desta seção é descrever as barreiras e os obstáculos ao
desenvolvimento dos INDILABs, que foram levantados durante a pesquisa de campo e
foram construídos por meio da triangulação de dados com as observações, com as
entrevistas informais, e também com os dados dos grupos focais I e II.
As observações foram feitas durante todo o período da pesquisa, que se iniciou
em 2011 nas visitas programadas nos encontros e participações oficiais do pesquisador
como representante da agricultura de Petrópolis, bem como nos encontros e
participações não oficiais.
Foi muito relevante também um encontro informal com o Secretário de Estado
de Agricultura e com o presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
do Estado do Rio de Janeiro.

Nesta oportunidade foi possível questionar temas

referentes aos programas do governo e as pretensões futuras para a área, mais
especificamente em relação à pesquisa e a extensão rural e em relação à infraestrutura
de apoio.
A comercialização teve destaque e foi possível observar a preocupação do
secretário com as estradas, a telefonia e a conectividade, itens fundamentais para
aquisição, difusão e disseminação da tecnologia e dos conhecimentos, além de
contribuir para a comercialização.

4.3.1 - Perfil dos participantes dos Grupos focais

Como já foi discutido, foram elaborados dois grupos focais:
a) Grupo Focal 1 – GF1: formado somente por técnicos, pesquisadores e
profissionais de mercado da área rural da região serrana do Estado do Rio de Janeiro e,
que foi denominado neste trabalho de Sistema de apoio ao desenvolvimento da
inovação;
b) Grupo Focal 2 – GF2: formado apenas por agricultores familiares.

O GF1 foi composto por profissionais das cidades de Petrópolis, Sumidouro,
Teresópolis, Nova Friburgo e do Rio de Janeiro. Todos os participantes se deslocaram
para um Hotel na cidade de Petrópolis, que foi preparado com uma sala ampla,
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confortável onde todos se posicionaram ao redor de uma grande mesa mediada por um
profissional com ampla experiência em mediação de grupos focais.
O GF1 teve como objetivo identificar as eventuais barreiras e obstáculos na
geração de inovações e sua aplicação no campo. Esta entrevista grupal teve a duração
de aproximadamente 2,5 horas.
O GF2 também teve como objetivo identificar as eventuais barreiras e
obstáculos, porém centrado na percepção dos agricultores familiares sobre as inovações
desenvolvidas para a região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Este grupo focal
também durou aproximadamente 2,5 horas.
Nas tabelas 20 e 21 é possível observar as principais características dos
participantes dos grupos focais I e II.
Tabela 20: Perfil dos participantes do Grupo Focal 1 – GF1
TEMPO
APROXIMADO
NA ATIVIDADE

ÁREA
MUNICÍPIO
DE
ATUAÇÃO

Extensionista Rural II –
Emater-Rio

22 anos

Petrópolis

Técnico em
Agropecuária

Extensionista Rural IIEmater-Rio

40 anos

Petrópolis

Técnico em
Agropecuária e
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Agrônomo
e Produtor rural –
Caqui

Extensionista Rural II –
Emater-Rio

5 anos

Petrópolis

Extensionista Rural I –
Emater-Rio

22 anos

Sumidouro

ENTREV.

FORMAÇÃO

GF1

Técnico em
Agropecuária

GF1

GF1

GF1

TIPO DE
TRABALHO/CARGO

GF1

Engenheiro Agrônomo

Técnico da Secretaria de
Agricultura

10 anos

Teresópolis

GF1

Bióloga

PesquisadoraEmbrapa

20 anos

Nova Friburgo

Engenheiro Agrônomo

Técnica e Proprietária de
Empresa de Insumos
Agropecuários

15 anos

Petrópolis

Engenheiro Agrônomo

Gerente Nacional
Empresa de Irrigação

25 anos

Todo o Brasil
em especial o
Estado do Rio
de Janeiro

GF1

GF1

Fonte: Elaboração do autor.
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Tabela 21: Perfil dos participantes do Grupo Focal 2 – GF2

TIPO DE
TRABALHO

ENTREV.

ÁREA
MUNICÍPIO
DE ATUAÇÃO

Produtor convencional
de hortaliças

Petrópolis

GF2

Produtor convencional
de hortaliças

Petrópolis

GF2

Produtor convencional
de hortaliças

GF2

Produtor convencional
de hortaliças

São José do Vale
do Rio Preto

GF2

Produtor convencional
de hortaliças

São José do Vale
do Rio Preto

GF2

Produtor convencional
de hortaliças

São José do Vale
do Rio Preto

GF2

Produtor orgânico de
hortaliças

Teresópolis

GF2

Produtor orgânico de
hortaliças

Teresópolis

GF2

São José do Vale
do Rio Preto

Fonte: Elaboração do autor.

Após a análise por meio da triangulação das informações e das evidências
empíricas, foi possível classificar e categorizar as barreiras e os obstáculos ao
desenvolvimento dos INDILABs de 7 (sete) formas: Barreiras Educacionais, Barreiras
Culturais, Barreiras ao Desenvolvimento Tecnológico, Difusão e à transferência de
tecnologia, informações e conhecimentos, Barreiras institucionais, Características do
Trabalho Rural e Comercialização.
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4.3.2 –Barreiras Educacionais

As tecnologias, seus usos e gestões requerem um grau de instrução que permita
o seu próprio uso, ou seja, é exigente em educação.
Os agricultores devem ter pelo menos um nível educacional que lhes possibilita
tirar proveito dos conhecimentos difundidos e disseminados pelos diversos canais, como
por exemplo, a extensão rural pública, a internet, a televisão, as instituições de
pesquisas, dentre outros, e serem capazes de interpretá-las corretamente e usá-las.

- Nível de Escolaridade baixo

A grande maioria dos agricultores familiares possui o fundamental incompleto,
não colaborando com a compreensão de informações mais complexas.

O nível de escolaridade é muito baixo e, portanto, a informação tem que ser
básica e bastante clara.

A escolaridade baixa não colabora, por exemplo, para a

compreensão de informações mais complexas. (GF1)
“O filho vai ficando, vai ficando e, quando vê, não sabe fazer outra coisa. Não
consegue estudar, porque quando vê, já passou a hora, já tem família e vai
ficando desmotivado. Ele vai buscar informação de uma coisa que não
interessa?” (GF1)

A falta de uma boa formação e de capacitação provoca uma baixa
profissionalização do produtor rural. Um bom exemplo é o nível da informalidade que
pode ser, em parte, medido pela ausência de notas fiscais. No município de Petrópolis,
somente 27 % dos produtores cadastrados no Censo Agropecuário do Município
possuem notas fiscais.

Os produtores mais educados possuem maiores habilidades como, por exemplo,
na absorção de conhecimentos, no conhecimento das recentes inovações e das práticas
agrícolas, apresentam visão mais ampla do negócio, são mais abertos à utilização de
inovações, participam mais de cursos, palestras e reuniões. (GF2)
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Outro ponto importante que é percebido nos agricultores com mais escolaridade
é a visão de sustentabilidade. Questões como o cuidado com a terra, a saúde e as
relações interpessoais são mais aparentes nos agricultores com maiores capacidades e
formações, priorizando, inclusive, a qualidade em detrimento à quantidade. (GF2)

Eles também participam mais ativamente de associações, promovendo grandes
trocas de informações, inclusive discutindo com mais desenvoltura as práticas
utilizadas, as técnicas úteis às suas necessidades e, assim, promovem a valorização e
profissionalização do agricultor.

É percebida também uma maior interação na

construção coletiva de soluções eficientes e conjuntas para os problemas. (GF2)

A Educação é tão importante e fundamental para o setor que, na 2ª Conferência
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Rio de Janeiro (2a
CEDRSS) –, dentre as 4 (quatro) principais demandas apontadas no encontro, que durou
3 (três) dias e contou com a participação de aproximadamente 150 (cento e cinquenta)
pessoas da região serrana, promovida em Nova Friburgo, três propostas

estão

diretamente ligadas à educação: a) expansão da educação no meio rural; b) acesso à
informação e à cultura; c) inclusão digital e melhoria da infraestrutura nas comunidades
rurais.

- educação rural urbanocêntrica

Praticamente existem poucas escolas técnicas rurais na região. Somente em
Teresópolis, com o Centro Interescolar Agropecuário José Francisco Lippi, e em Nova
Friburgo, com o Centro Escola Família de Formação por Alternância Rei Alberto I, para
a formação profissional de jovens agricultores. Estas duas escolas são classificadas
como escolas técnico-rurais. As demais escolas no meio rural são classificadas como
escolas comuns, ou seja, possuem currículos urbanos no meio rural.
Esta falta de educação direcionada para as questões rurais compromete muito a
formação dos jovens e dos futuros agricultores, pois além de não fomentar uma
capacitação adequada para a realidade local com seus problemas e situações específicas,
também não estimula os jovens rurais para continuar vivendo do trabalho com a terra.
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Nos últimos anos, vem ocorrendo um esvaziamento das escolas do meio rural
com fechamento de algumas e a migração das turmas para as escolas urbanas mais
próximas, chamadas de escolas polo. A justificativa para o fechamento das escolas é,
basicamente, diminuir os custos, mas também pode ser explicado pela falta de
professores, de merendeiras e de zeladores na área rural ou interessados em ir para lá,
pela falta de alunos.
As escolas do meio rural sobreviventes adotam uma formação escolar
semelhante à que é oferecida nas áreas urbanas o que, de certa maneira, está
contribuindo ainda mais para o êxodo rural. A própria escola está colaborando para o
distanciamento da realidade do campo despertando as crianças para a vida, a cultura, os
divertimentos, o trabalho e o progresso da cidade, idealizando a cidade como o espaço
de excelência e o rural como espaço de atraso (RIBEIRO, 2013).

- carência de informações, capacitações e treinamentos na área de gestão;

Grande parte das empresas públicas e privadas que atuam no setor rural buscam
levar informações mais voltadas para questões agrícolas, de produção, tecnologias
poupa-trabalho e tecnologias poupa-insumos.

As tecnologias organizacionais

praticamente não são trabalhadas.
Tradicionalmente, a questão da gestão na propriedade rural é incipiente. A
qualidade, o planejamento, o controle da produção, dentre outros, não recebem a
atenção devida. Os agricultores analisam somente questões de curto prazo, entrada e
saída, e o que se vai plantar nas próximas estações.
Além disso, os mecanismos de difusão tecnológica do sistema de apoio ao
desenvolvimento da inovação não são suficientes e adequados para capacitar o produtor
na implementação e utilização das técnicas de gestões.
A falta de atenção e de sensibilização do agricultor e de parte importante dos
técnicos responsáveis pela assistência rural tem contribuído para a sobrevivência da
ideia equivocada de que o bom agricultor é aquele que cuida bem das práticas
produtivas exercidas na sua propriedade.
O estudo realizado por Pavarina et. al. (2003) identifica a falta de sintonia entre
técnicos e produtores no que tange à importância e à operacionalização de atividades
ligadas à organização e ao planejamento. Isso se reflete na ênfase dos cursos técnicos
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em aspectos produtivos e na menor atenção dada à capacitação em gestão. Estudiosos da
agricultura familiar são unânimes em constatar a baixa eficiência gerencial desses
empreendimentos.
Rezende e Zylbersztajn (1999) constataram que a utilização rotineira de
instrumentos de gestão (aspectos comerciais e contábeis, planilhas de resultados, etc.)
era exceção no conjunto das propriedades analisadas, embora fosse muito mais
frequente junto aos grandes produtores que aos pequenos.

4.3.3- Barreiras Culturais

De uma maneira geral, existe uma barreira cultural à utilização de inovações.
Percebe-se uma aversão ao uso do novo, ao risco, o que compromete a introdução de
novos métodos, novas tecnologias e novas maneiras de produzir e de se organizar.
As seguintes características culturais foram evidenciadas durante a pesquisa:

- Agricultores individualistas

O individualismo dos agricultores dificulta a solução de problemas em comum e,
de certa forma, não contribui para que eles possam superar suas próprias deficiências.
Como exemplo, é possível destacar como comercializam seus excedentes, como
compram seus insumos, como utilizam seus equipamentos, o que conduz a fracassos
econômicos que poderiam ser amenizados quando planejados de forma conjunta.
“só pensa em si, não participa de associações”.(GF1)
“Antigamente era só do arame para dentro, cada um na sua propriedade.”
(GF2)

Os agricultores são individualistas, não têm senso de coletivo, só pensam em
seus problemas. (GF1)
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Os Agricultores são individualistas. A abordagem tem que ser personalizada e
há pouca troca entre eles.
“A mudança pro produtor é uma questão muito difícil no Rio. Tem essa questão
de falta de união, falta de mobilização.” (GF2)

Entretanto, ao mesmo tempo em que se dizem dispostos a partilhar informações
e técnicas de sucesso, alguns agricultores se definem como individualistas, ou seja,
veem outros produtores como concorrentes – no entanto, têm a percepção de que esta
mentalidade está mudando. (GF2)

- Agricultores são desconfiados e pouco abertos às inovações

Existe, de certa forma, uma carência por parte dos agricultores familiares que
estão acostumados a um atendimento personalizado, mais próximo por parte dos
técnicos e extensionistas que fazem a assistência técnica gratuita e que, pela falta de
estrutura, não mais ocorre. (GF1)

O agricultor é carente de atenção e valoriza a proximidade e a atenção como
forma de transferência e difusão de tecnologias. A estrutura de pesquisa, extensão e
ensino possui organizações com poucas pessoas e condições de exercerem as atividades
que atendam a demanda necessária dos agricultores familiares.
É possível enumerar diversas dificuldades do sistema de apoio ao
desenvolvimento da inovação como os salários baixos, a falta de estrutura mínima para
trabalhar como carros, combustível, falta motivação das pessoas dentre outras que
comprometem as transferências das informações, dos conhecimentos, das tecnologias e
das inovações.
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- Agricultores imediatistas, tradicionais e desinteressados

Os agricultores são imediatistas, pois querem ver os resultados rápidos e práticos
em todas e quaisquer ações.

A tradição também é um problema, pois inibe a entrada das novidades, das
inovações, das mudanças. Os agricultores familiares preferem repetir as antigas formas
de agir e produzir, com sempre fizeram. (GF1)

Eles são também resistentes a enxergar vantagens em novas técnicas.
“Por exemplo, a fábrica lança um produto. Até o produtor rural começar usar,
demora uns 10 anos”.
“Aqui tem muito essa coisa: ‘porque meu pai usava, meu avô usava...”. (GF1)

Há também os casos em que a atividade agrícola não foi uma opção, mas a falta
de alternativas. Trabalhar na atividade agrícola foi, de certa maneira, imposta, e o
campo não foi uma escolha. A falta de outras oportunidades os direcionou para a área
rural. (GF1)

O produtor é desinteressado e acomodado, é pouco curioso e motivado a aderir
às novas tecnologias e às inovações. (GF1)
“Os produtores são desinteressados”. (GF2)
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- Agricultores sofrem preconceitos

Os agricultores carregam o peso de uma posição hierárquica de submissão,
principalmente derivada das difíceis condições econômicas e sociais em consequência
da desvalorização do setor rural frente ao urbano.
“O status de produtor rural está nas mãos calejadas, na roupa suja”. (GF1)
“Existe uma vergonha de dizer que é produtor. De ter as mãos ásperas,
trabalhar com os pés no chão... Ainda hoje, qualquer classe trabalhadora tem
mais direitos do que o produtor.” (GF2)

Nem todos os agricultores sentem-se à vontade de se expor, pois a profissão é
marcada por preconceitos. Muitos têm dificuldade de falar sobre suas necessidades e
anseios, o que dificulta a absorção dos conhecimentos e das informações e a solução de
problemas.

É uma profissão pouco valorizada e, consequentemente, os jovens rurais não
querem se tornar agricultores e preferem trabalhar na cidade. (GF2)
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4.3.4- Barreiras ao Desenvolvimento Tecnológico

Como já discutido, a tecnologia pode atuar de forma direta na economia e nos
hábitos por meio da produção e distribuição, expandindo alguns hábitos e reduzindo
outros. Pode também atuar sobre as redes de trabalho, entre outras formas.
Os dados empíricos da pesquisa permitem enumerar as barreiras e obstáculos no
uso da tecnologia nas seguintes categorias:

- tecnologias sem foco no mercado

As tecnologias difundidas não são objetivas e direcionadas ao desempenho
comercial. Na grande maioria das vezes, destacam os ganhos agronômicos e ambientais,
mas não demonstram os ganhos reais, lucros e a rentabilidade e demais ganhos de forma
tão precisa.
O agricultor, em geral, com base nos ganhos e lucros diretos, faz a análise e,
como em qualquer atividade, toma as decisões de investimento.
Ele busca, com o uso das novas tecnologias, ter recompensas, maximizar os
lucros e aumentar os rendimentos de sua produção. Alguns já cansaram de se arriscar
devido às incertezas dos resultados prometidos e esperados.

"Eu não estou sentindo a resposta no bolso." (E3)

"Você se expõe muito, é muito risco que você se submete. (...) Há um risco da
perda de dinheiro." (E4)

As tecnologias não estão atingindo as necessidades reais dos agricultores
familiares pesquisados, que é uma vida digna, qualidade dos produtos e também o
retorno dos investimentos, receita e o lucro.
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- a falta de participação social na condução e direcionamentos das pesquisas e
desenvolvimento

O desenvolvimento das inovações é feito de forma vertical e de cima para baixo.
Não há uma participação dos agricultores familiares, apontando suas dificuldades e
necessidades.

É fundamental a participação mais efetiva para ajustar problemas e

necessidades com as pesquisas na busca dos melhores caminhos e soluções dos
problemas reais.
É importante ouvir mais a base, construir e elaborar as políticas de pesquisas e
de fomento iniciando-se pelos agricultores, ou seja, da base para cima. Nesse processo,
deve-se construir a ideia partindo de quem mais a utiliza e depois passar aos
pesquisadores e elaboradores das políticas.
“... o que vem de cima para baixo aí chega muito ... não atinge o objetivo ...
fica meio frustrante ... acho que no ... não melhora mais porque está
faltando tipo assim reunir com a base, ouvir a base e levar ...”. (E2)

Os agricultores devem organizar-se mais para aumentar o poder de reivindicar e
direcionar o sistema de pesquisa e desenvolvimento que atua na região.
“As sugestões não vão do campo pra lá, vêm de cima pra baixo”. (GF1)

- a falta de tecnologias específicas para a região montanhosa

Em geral, na percepção dos produtores, nem sempre suas necessidades são
levadas em consideração no momento em que políticas públicas ou inovações para o
campo são desenvolvidas.
“O governo tinha que perguntar: do que vocês precisam?” (GF2)

Muito do que se está pesquisando não serve para a região serrana devido à
inclinação do terreno.
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Acreditam que não são feitas pesquisas voltadas para a região serrana do Rio de
Janeiro. Inovações são embasadas por pesquisas feitas em outras regiões, por exemplo,
no sul do Brasil.
Dificuldade em utilizar maquinário e equipamentos.
“A tecnologia está parada na região serrana” (GF2)

Dentre toda a região serrana, a Secretaria de Agricultura de Petrópolis é elogiada
e se destaca ao promover e fomentar uma parceria com os agricultores.
“A secretaria de Petrópolis é modelo. Em Teresópolis, tem 1 agrônomo
pra 9 veterinários!” (GF2)

- Precariedade da Assistência técnica e Extensão rural e da pesquisa pública do
governo do Estado

O grande pilar do sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação dos
agricultores familiares é a pesquisa e a extensão rural pública, sendo que esta está
passando por grandes dificuldades.
A falta de motivação dos técnicos se justifica por diversos motivos, como, por
exemplo, a falta de reajustes salariais, a falta de estrutura de trabalho, de carros para os
deslocamentos, a escassez de recursos financeiros e humanos, a estrutura física,
laboratórios, escritórios para o desenvolvimento das atividades, a inexistência de planos
de cargos e salários, dentre outros.

"A extensão rural, que era pro cara ir pro seu sítio, não existe. Não tem
pessoal, e os que têm, trabalham muito, mas não dão vazão! Quando
começou a agricultura aqui, tinham 4 e hoje continuam os 4. E não tem
infraestrutura, computador, gasolina...”. (GF2)
“A minha associação vai buscar (solução de problemas), porque se você for
esperar, não chega. Porque o cara não tem perna para atender a todo
mundo.”
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“Se você for reclamar do cara da Emater, e ele te falar o salário dele, você
tira um dinheiro do bolso pra ajudar o cara!”. (GF2)
“As políticas públicas não chegam no produtor, porque não tem gente para
fazer.”(GF2)

Outro ponto importante é a falta de incentivos e de apoio para que os técnicos
busquem atualizações e capacitações que possam contribuir com o desenvolvimento dos
agricultores familiares.
“Lá em Joinvile tem produção de banana e é frio. Não existe agrônomo que
entenda de banana nesta região. Eles dizem: não adianta, que eu não entendo de
banana.”(GF2)

4.3.5 - Difusão e transferência de tecnologia, informações e conhecimentos

A difusão e a transferência de tecnologia, informações e conhecimentos são uma
das etapas fundamentais para manter a competitividade e para a inovação, e é por meio
delas que os agricultores familiares adquirirem, transformam e utilizam esses insumos,
materializando-os em inovação.
A aquisição de inovações e de novas tecnologias de forma continua é muito
importante para, por exemplo, solucionar problemas e atuar nos mercados e depende de
diversos fatores, entre eles, o canal de comunicação. Um dos principais canais de
comunicação é a extensão rural pública.
Os métodos de difusão e transferência de tecnologia, informações e
conhecimentos dependem da conexão e da integração entre as partes, ou seja, entre os
agricultores familiares e a fonte. Os agricultores familiares, ou seja, a estrutura social
receptora, precisa estar apta a absorver e a ter motivação. O sistema de apoio ao
desenvolvimento da inovação, a fonte, precisa dominar os conhecimentos, ter
capacidade de transferir e ter também motivação para ensinar e transferir (CASTRO et.
al., 2013).
A falta de preparo em absorver as informações, a motivação e o canal de
comunicação são fundamentais para se alcançarem os resultados esperados.

151

- Distanciamento dos técnicos da extensão pública do campo

Devido à burocratização dos Serviços de Extensão, os extensionistas e técnicos
não conseguem atender às demandas dos agricultores familiares e, consequentemente, a
difusão e a transferência de tecnologias, de informações e dos conhecimentos ficam
seriamente comprometidos.
“Os técnicos ficam o tempo todo preenchendo papel. É difícil de sair do
escritório. O estado gosta de números, não quer resultado prático. Isso não
importa!” (GF1)
“A gente virou despachante! (Opinião do técnico da Emater)” (GF1)

A falta de recursos financeiros e humanos da extensão rural pública prejudica
uma boa aproximação entre os técnicos e os agricultores familiares, que deveria ser feita
com mais intensidade e assiduidade.

- Metodologias deficientes e inadequadas

Devido ao fato de os agricultores serem desconfiados e imitarem os vizinhos, é
fundamental que haja metodologias de aquisição, difusão e disseminação de
informações e conhecimentos adaptados a este traço cultural.
Conciliar atendimentos individuais e coletivos pode colaborar, primeiramente,
pois atende às necessidades e o jeito de ser do agricultor familiar e, em segundo lugar,
consegue ter mais eficiência na assistência técnica com um custo de atendimento mais
adequado à escassez dos recursos financeiros.

O Agricultor familiar sofre preconceito, tendo vergonha de se expor e de pedir
informações. (GF1)
“Produtor é desconfiado. É preciso que ele te conheça. Você tem que se
apresentar, chamar ele (sic) pelo nome, saber se os filhos estão bem, saber
de tudo da vida dele.” (GF2)
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Há uma paródia que diz assim:

"Era uma vez... dois produtores vizinhos. O produtor menor copiava tudo
que o maior fazia. O maior irrigava, o menor irrigava também. O maior
pulverizava, o menor pulverizava. O maior podava, o menor podava também.
Um dia, a roça do produtor maior pegou fogo. O produtor menor foi lá, e
tacou fogo na roça dele...”. (GF1)

Um bom exemplo de ação exitosa é a metodologia que algumas empresas
privadas utilizam na transmissão de informação. De forma fácil e clara, elas fazem dias
de campo, servem almoço, em geral churrasco, seguido de demonstração da técnica que
estão promovendo. Destaca, de forma clara, o que deve ser feito e o que não deve ser
feito. Utilizam um produtor líder para driblar a desconfiança ou medo de inovar de
outros produtores e facilitar a absorção e assimilação dos benefícios com mais
facilidade. Em geral os demais agricultores copiam, imitam as técnicas passadas. (GF1)

Os agricultores são pessoas, na sua maioria, carentes, com baixa autoestima e as
ações públicas devem proporcionar atenções especiais. As Políticas Públicas devem
priorizar abordagens afetivas, carinhosas e atenciosas. (GF2)

- Desenvolver metodologias mais adequadas para coletar e conhecer as
necessidades dos agricultores - Pesquisas Participativas

O modelo linear de transferência de tecnologias não tem mostrado efetividade e
eficiência em atingir aos agricultores familiares, ou seja, as metodologias tradicionais de
transferência não estão se mostrando efetivas para as características da agricultura
familiar e é, portanto, necessário a criação e utilização de métodos que possibilitem o
envolvimento do próprio produtor rural na avaliação das soluções (ASSIS e AQUINO,
2010).
As pesquisas participativas aproximam pesquisadores e agricultores familiares
contribuindo para aumentar a conexão e integração entre eles e, consequentemente,
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afetando positivamente no processo de difusão e transferência de tecnologias,
conhecimentos e informações.
É fundamental que os conhecimentos inatos dos agricultores familiares sejam
aproveitados, pois podem apontar maneiras de melhorar os sistemas agrícolas,
valorizando e integrando a capacidade investigativa dos agricultores nos processos de
construção de conhecimentos, além de aumentar o vínculo entre agricultor e
pesquisador (ASSIS e AQUINO, 2010).

É importante que a informação chegue até eles. Sugerem, por exemplo, que
formandos das Escolas Agrícolas sejam incentivados e fazer pesquisas em suas
propriedades (GF2)

As inovações mencionadas, como por exemplo, as caldas que substituem
agrotóxicos, a irrigação por gotejamento, novos variedades de frutas, legumes e
temperos diferentes são solicitados pelo consumidor final em feiras ou cestas e, em
geral, sofrem influência da grande mídia. (GF2)

- Encontros com e entre os agricultores

Outra metodologia interessante são os eventos e encontros com os agricultores
que favorecem as trocas entre eles.
As evidências empíricas comprovam que eles acreditam nisso e gostariam que
houvesse mais eventos que permitissem estas trocas.
“Olha, eu plantei isso e deu certo, vamos fazer tal manejo, vamos plantar em tal
lua”. (GF2)

Sentem falta de participarem de mais oportunidades de troca como aconteceu no
grupo focal, em que foram trocadas práticas de sucesso, mas mencionam ser necessário
um acompanhamento posterior às reuniões para checar se o produtor está aplicando a
técnica corretamente, garantindo assim seu sucesso e continuidade.
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“Se isso aqui fosse uma discussão técnica, cada um iria voltar para sua terra
e fazer como entendeu. Nem todos teriam o mesmo resultado e isso iria se
perder...” (GF2)

Conversas informais com outros produtores são importantes para que percebam
que outros estão tendo sucesso com a inovação. O encontro com outros produtores, em
geral, acontece nos mercados, nas lojas e nas festas. (GF2)

As visitas às associações, principalmente de agricultores orgânicos, provocam
benefícios diretos aos agricultores, servem para trocas de experiências, técnicas,
informações entre outros assuntos e podem colaborar com a expansão de mercados em
feiras livres e com a distribuição de cestas domiciliares. (GF2)

As feiras técnicas não são as únicas formas para a aquisição de informações, de
conhecimentos e informações. Os encontros locais com os pares também são
construtivos e podem ser bastante úteis. (GF2)

4.3.6– Barreiras Institucionais

Talvez uma das maiores dificuldades na utilização de inovações sejam as
barreiras institucionais. Elas influenciam os INDILABs diretamente de várias formas.
As principais barreiras institucionais encontradas foram a falta de integração,
articulação e estrutura dos órgãos públicos de Extensão e Assistência Técnica e de
Pesquisa, secretarias de agricultura municipais, instituições de crédito, empresas
privadas, entre outras.
Estas empresas e instituições deveriam ter um direcionamento comum, com cada
uma se posicionando e atuando dentro de suas funções e competências buscando
sinergias com trabalhos interdependentes. Isto evitaria ações repetidas, desperdícios de
verbas, aumentando assim a convergência dos trabalhos e potencializando os resultados.
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-Desestruturação dos órgãos públicos de Extensão e Assistência Técnica e Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro

A Emater-Rio, uma das principais instituições públicas de fomento de
informações para a área rural, apresenta uma desarticulação interna, além de uma
estrutura sucateada. Não há uma harmonia interna e isso se reflete também nas suas
interações externas com as demais instituições e atores.
Pelo mesmo motivo, a instituição de pesquisa do estado – Pesagro-Rio – também
não tem desenvolvido as pesquisas para as quais foi criada.
Em recente evento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a
Federação de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro – FAERJ - entregou aos
deputados a “A Carta do Agronegócio”.

Nesta carta, foi citada a deficiência da

assistência técnica e extensão rural e da pesquisa estadual. Reivindicou, ao mesmo
tempo, como estratégia fundamental para o desenvolvimento e melhoria do agronegócio
do estado, que se criassem mecanismos para reunir a Pesquisa, a Extensão e os
Produtores Rurais na busca de soluções conjuntas.

As visitas com os técnicos da Emater-Rio contribuem bastante para a utilização
de inovações.

No entanto, todos estão cientes das dificuldades encontradas pelos

técnicos em realizar seu trabalho de forma mais satisfatória. Existe escassez de técnicos
e de infraestrutura (gasolina e computadores, por exemplo), além, é claro, dos salários
muito baixos. (GF2)

Há uma percepção de que existem divergências entre os técnicos de campo e os
dirigentes governamentais da Secretaria de Estado de Agricultura, pois o governo tem
demonstrado mais interesse pelos agricultores do que pela reestruturação das empresas
públicas de extensão e pesquisa. A secretaria de agricultura faz diversas reuniões com
os agricultores para discutir necessidades (GF2)
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- Maior integração entre as instituições e atores organizando melhor os padrões, as
competências, objetivos e tarefas de cada um

Alguns exemplos de falta de sintonia são percebidos entre as agências do Banco
do Brasil, entre os escritórios locais da Emater-Rio e o escritório central, entre a
Emater-Rio e a Secretaria Estadual de Agricultura. Também ocorrem divergências entre
as empresas públicas de extensão e o Sebrae e o ITERJ.
O ITERJ atua sem um apoio mais próximo das instituições que poderiam
colaborar com uma melhor utilização dos insumos distribuídos, das mudas e dos
maquinários doados.
A convergência

estratégica

institucional

evitaria trabalhos e

funções

concorrentes além da ausência e falhas nos trabalhos como um todo.
Outra barreira comprometedora é a falta de um padrão e grandes exigências
burocráticas para a captação de crédito rural por parte dos bancos oficiais. Por exemplo,
em São José do Vale do Rio Preto, o banco condicionou a captação de crédito e o
seguro com a análise de solo, em outros casos, existe a necessidade de tempo na
atividade agrícola para habilitar o produtor a captar o crédito, ou seja, não existem
padrões.

- Desarticulação entre a pesquisa, a extensão e assistência técnica e o campo

Total desarticulação entre pesquisa e extensão com estratégias de ação distintas e
sem sincronia. A coordenação entre a pesquisa e a extensão está de certa forma sem
convergência e distante. É uma das consequências do primeiro obstáculo.
As pesquisas estão desalinhadas com os reais problemas do setor.

Faltam

pesquisas empíricas e a pesquisa participativa pode ser um caminho para a aproximação
entre a pesquisa e o campo.
A PESAGRO-RIO e a EMBRAPA atuam de forma distante da EMATER-RIO
que, por sua vez, não interage bem com a própria Secretaria de Estado de Agricultura, e
assim por diante.
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"Nós da extensão da região serrana sofremos muito com a falta de
informação. Com a Pesagro, a informação chegava rápido, com a Embrapa
é muito difícil.” (GF1)

É necessária uma maior articulação institucional entre os órgãos públicos e os
demais atores do setor. Um bom exemplo de êxito é o caso de Nova Friburgo e Bom
Jardim, com as pesquisas participativas entre a Pesagro-Rio, a Embrapa e os produtores.

4.3.7- Características do Trabalho Rural

O trabalho rural na horticultura se caracteriza, em linhas gerais, pela retirada de
mato, pela capina, pela roçada, pelo raleio e pela colheita e é exigente do ponto de vista
físico. É um trabalho não repetitivo e não monótono.

- Trabalho versus tecnologia

O custo dos insumos e do trabalho (mão de obra) da tecnologia em si pode
conduzir às inovações, entretanto, ao mesmo tempo em que se torna uma barreira,
também é um indutor de inovação.
Em Petrópolis, o custo de mão de obra tem levado a inovações no trabalho. Há,
por exemplo, uma forma de transportar produtos dentro das propriedades via aérea por
meio de cabos, uma espécie de bonde muito utilizado no cultivo de bananas.
Outra característica é a falta de tecnologias, já discutida acima, para aplicação na
agricultura de montanha.
O desenvolvimento tecnológico para assistir o trabalho humano na horticultura
deveria ser priorizado para as tarefas ligadas ao plantio, aos tratos culturais e à colheita,
tanto para minimizar os efeitos deletérios da carga de trabalho, quanto para aumentar a
sua produtividade (RIBEIRO, 2011).
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- trabalho árduo

O trabalho agrícola, mais especificamente, o trabalho com a horticultura, é muito
atarefado, árduo, com uma intensa exigência física, pois, na maioria das vezes é
executado de forma essencialmente manual. Sofre preconceitos, possui baixo status e
tem pluriatividade, com múltiplas tarefas.
“planta de dia, pra colher de noite” (GF1)

O agricultor também é muito atarefado, tem dificuldade em participar de eventos
e de se capacitar. Dificilmente participa de encontros técnicos como os dias de campo,
palestras e cursos promovidos pelas instituições de apoio ou mesmo de empresas
particulares na promoção de produtos.
“O produtor, para estar aqui nesta reunião hoje, outra pessoa tem que estar
lá fazendo o trabalho dele. É difícil sair!” (GF2)

O grande volume de trabalho do produtor que, muitas vezes, é o responsável por
todas as etapas do processo de trabalho na unidade produtiva, eleva bastante a
dificuldade para conhecer as inovações, pois tem restrições de tempo para sair do
campo, da propriedade. (GF2)

- Baixa remuneração do trabalho

A baixa remuneração do trabalho provoca a migração para outras áreas
correlatas ou não, mas que, a princípio, remuneram melhor o trabalho.
As evidências empíricas e as observações confirmam que os agricultores migram
para outros setores como a jardinagem, a construção civil e mesmo a área têxtil ou
começam a prestar serviços para terceiros em áreas afins como preparo de solo para
formação de pastagem, paisagismo entre outros.

159

A expansão imobiliária nas cidades maiores também favorece migrações. Cria
novas oportunidades de trabalho e provoca um afastamento do trabalho rural. Por
exemplo, eleva o custo da mão de obra e importa trabalhadores, ora para os serviços de
jardinagem, ora para os serviços na construção civil.
Há casos também da migração do trabalho rural para o ramo de confecções
(facções), como é possível notar nas áreas ao redor de Nova Friburgo.

- Escassez de mão de obra

É uma consequência dos demais itens acima, da carência de estudos científicos
para o desenvolvimento de tecnologias para o auxilio ao trabalho físico, do trabalho ser
árduo e da baixa remuneração, ou seja, funciona como um ciclo.
As características do trabalho fazem com que muitos jovens e pessoas do campo
migrem para outras atividades e tipos de trabalho.
É uma consequência do baixo status e da baixa remuneração.

4.3.8- Comercialização

A comercialização constitui um dos principais gargalos dos agricultores
familiares. A escolha do mecanismo de comercialização envolve ações que se adaptam
à pequena escala, ao tipo de qualificação do trabalho, ao relacionamento com
fornecedores, clientes e prestadores de serviços e à existência de estratégias
competitivas.
A comercialização tem início com a produção, mas não se limita a isso. Passa
pelo beneficiamento, pela embalagem, pela compra, pela venda, entre outros. Essa
dinâmica de produção, para permanência no mercado, implica que os produtores tenham
volume, qualidade, diversidade e regularidade de oferta, pois os consumidores precisam
alimentar-se diariamente e os fornecedores devem estar estruturados para isso
(TRENTO; SEPULCRI; MORIMOTO, 2011).
As principais barreiras e obstáculos detectados nas evidências empíricas foram a
falta de tecnologias organizacionais, a ausência de sistemas de cotação de preços e a
ausência de programas de planejamento de safras.
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- Desenvolvimento de Tecnologias Organizacionais

É necessário o desenvolvimento de tecnologias organizacionais com foco na
comercialização que possam diminuir as incertezas na venda e dos preços,
proporcionando preços justos e mais adequados à manutenção e ao crescimento das
atividades.
Os agricultores familiares, na maioria das vezes, não têm escala de produção e
são muito sujeitos às flutuações do mercado, fazendo com que o risco no uso das novas
tecnologias esbarre nas incertezas das vendas. O preço dos produtos vendidos pelos
agricultores é um obstáculo muito importante.

"O Agricultor não é encorajado. Só quando a mercadoria é valorizada é que
ele está disposto a investir." (E6)

- Ausência de Sistemas de Cotações de preços

A comercialização praticada não tem garantias de preço mínimo. Os grandes
produtores combinam com as fábricas, com os mercados e com os comércios locais; já
os pequenos ficam sujeitos ao CEASA-RJ – Centros de abastecimento – que, de uma
forma geral, promove uma guerra nos preços.
Não há hoje nenhuma instituição que forneça um balizamento de preços e de
informações online e atualizadas. As únicas informações são os preços contidos nos
boletins mensais do mês anterior. O serviço atualizado e rápido dos preços do CEASARJ não existe, não há projeções futuras e o calendário base para ajudar nas vendas não é
atualizado com frequência.
A Pesagro-Rio também emite um boletim de preços elaborado no Centro
Estadual de Economia Rural – Sistema de Informação do Mercado Agrícola – SIMA,
que também é mensal e usa como referência o mês anterior.
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- Programas de planejamento de Safras

A diversificação por si só já é uma forma de inovação pela introdução de novos
produtos, pela mudança do tipo de trabalho, que se torna mais especializado e, além
disso, o aprendizado do manejo da nova cultura faz com que os produtores se capacitem
e busquem novas formas de lidar com o novo cultivo. Entretanto, é fundamental que
esses programas venham acompanhados de informações e boas capacitações para evitar
desperdícios e baixa eficiência no uso das cultivares e dos insumos, além de
superproduções que causem queda dos preços.
Em São José do Vale do Rio Preto, por exemplo, a Prefeitura Municipal distribui
mudas de espécies oleícolas para os agricultores diminuindo os custos e, de certa forma,
interferindo de forma positiva na organização e no planejamento dos tipos de culturas
plantadas na cidade.
De uma forma esquemática, podemos resumir as características do processo
Cognitivo na tabela 22 abaixo.
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Tabela 22: Barreiras e Obstáculos ao desenvolvimento dos INDILABs

BARREIRAS E OBSTÁCULOS
Barreiras Educacionais

Barreiras Culturais

Barreiras ao Desenvolvimento Tecnológico

Difusão e transferência de tecnologia informações
e conhecimentos

Barreiras Institucionais

Características do Trabalho Rural

Comercialização

EVIDÊNCIAS OBTIDAS
- Nível de Escolaridade baixo;
- educação rural urbanocêntrica;
- carência de informações, capacitações e
treinamentos na área de gestão;
- agricultores individualistas;
- Agricultores são desconfiados e pouco abertos às
inovações;
- agricultores são imediatistas, tradicionais e
desinteressados;
- Agricultores sofrem preconceitos.
- tecnologias sem foco no mercado;
- a falta de participação social na condução e
direcionamentos das pesquisas e desenvolvimento;
- a falta de tecnologias específicas para a região
montanhosa;
- Distanciamento dos técnicos da extensão pública
do campo;
- Metodologias deficientes e inadequadas;
- Desenvolver metodologias mais adequadas para
coletar e conhecer as necessidades dos agricultores
- Pesquisas Participativas;
- Encontros com e entre os agricultores.
- Desestruturação dos órgãos públicos de Extensão
e Assistência Técnica e Pesquisa do Estado do Rio
de Janeiro;
- Maior integração entre as instituições e atores
organizando melhor os padrões, as competências,
objetivos e tarefas de cada um;
- Desarticulação entre a pesquisa, a extensão e
assistência técnica e o campo.
- trabalho versus tecnologia;
- trabalho árduo;
-baixa remuneração do trabalho;
-escassez de mão de obra.
Desenvolvimento
de
Tecnologias
Organizacionais;
- Ausência de Sistemas de Cotações de preços;
- Programas de planejamento de Safras.

Fonte: Dados da Pesquisa.

Na próxima seção, será desenvolvida a estrutura aparente, ou seja, a estrutura
observada com base nos INDILABs e nas barreiras e obstáculos evidenciados nos dados
empíricos.
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5

SÍNTESE DESCRITIVA: A ESTRUTURA APARENTE – UM MOTOR
DESREGULADO

5.1- Introdução

Para facilitar o entendimento a estrutura será aqui representada metaforicamente
por um motor com suas engrenagens e seus pistons.
A engrenagem maior representa os agricultores familiares e a engrenagem menor
representa o sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação. Já os pistons são as
representações das barreiras e dos obstáculos aos INDILABs.

Figura 5: Representação metafórica da Estrutura

Fonte: Elaboração do autor.

Pela engrenagem maior, representando o sistema social dos agricultores familiares
e suas unidades de produção, é possível esquematizar as demandas, as necessidades e os
níveis relacionados aos INDILABs. Os dentes são substituídos por encaixes, que na
verdade são as necessidades e demandas necessárias, e a profundidade dos encaixes está
relacionada à maior ou à menor necessidade apresentada nos dados empíricos.
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A engrenagem menor, representando o sistema de apoio ao desenvolvimento da
inovação é formada pelas empresas públicas e privadas e demais atores que atuam no
fornecimento de insumos, de conhecimentos, de informações, de tecnologias, já
denominado de Sistema de apoio ao Desenvolvimento da Inovação.
Os dentes e os encaixes são quatro, representando os INDILABs: tecnologia;
gestão; processo cognitivo; e atitude e ação.

Figura 6: Representação do Sistema de apoio ao Desenvolvimento da Inovação e os
Agricultores Familiares.

Fonte: Elaboração do Autor
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Para o funcionamento do motor, é fundamental que os dentes e encaixes das
engrenagens interajam harmoniosamente e que os pistons funcionem de forma
coordenada. Dessa forma, o funcionamento e o desempenho do motor podem ser
melhorados e otimizados, produzindo os movimentos esperados e provocando as
transformações pelas inovações por meio do trabalho.

Figura 7: As engrenagens para inovação por meio do trabalho na Horticultura

Fonte: Elaboração do autor.

166

5.2. Os Elementos da Estrutura

Nesta seção, será descrita a estrutura aparente por INDILAB com base nas
relações topológicas, destacando as proximidades e os distanciamentos entre os dentes e
os encaixes, ou seja, entre o sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação e os
agricultores familiares respectivamente.

5.2.1– Tecnologia

A tecnologia está relacionada à utilização de produtos ou novos produtos, novas
formas de resposta aos problemas, novas formas organizacionais, novas técnicas, novas
ferramentas, que contribuem para o desenvolvimento do trabalho.
Ela é muito importante, pois pode solucionar problemas e colaborar para melhor
atuar nos mercados. Pode contribuir também para um aumento da produtividade no
trabalho, na terra, diminuindo o uso de insumos, evitando desperdícios e melhorando a
qualidade de vida dos agricultores familiares.

- Proximidades

- Tipos predominantes de Tecnologia

As tecnologias mais praticadas estão relacionadas aos produtos diretos e
materiais e aos processos que são classificados dentro da categoria de tecnologias
mecânicas ou poupa-trabalho.
As evidências confirmam que as tecnologias poupa-trabalho, como sementes,
defensivos agrícolas, novos tipos de adubos, entre outros, são as formas mais
fomentadas pelo sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação e, também, são as
mais utilizadas pelos agricultores familiares.
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- Características e atributos importantes das tecnologias

As tecnologias contribuem bastante para o aumento da produtividade e a
diminuição das perdas, bem como para a melhoria dos produtos cultivados,
solucionando problemas imediatos, sendo classificadas por necessidades.
A pesquisa evidenciou que a tecnologia atua na solução de problemas pontuais,
classificada como necessidade e sobrevivência, ou seja, elas não estão contribuindo para
ampliar e desenvolver oportunidades para os agricultores familiares.
Os conhecimentos, as informações e as inovações são incorporados,
predominantemente, com origem exógena e de forma incremental.
Em relação aos processos, a predominância também é das tecnologias mecânicas
ou poupa-trabalho, com destaque para os equipamentos que mecanizam o trabalho de
preparo do solo, de roçar o mato, de plantar e semear, e equipamentos que melhoram a
eficiência das pulverizações contra pragas e doenças, dentre outros.
De uma maneira geral, o sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação
procura incentivar e fomentar conhecimentos e informações na busca da eficiência
agronômica na utilização desses equipamentos e desses produtos.

- Distanciamentos

- Tipos predominantes de Tecnologia

As tecnologias difundidas não são objetivas e direcionadas ao desempenho
comercial. Destacam os ganhos agronômicos e ambientais, mas não os relacionam com
as possibilidades de ganhos reais, de lucros e rentabilidade final.
As evidências demonstraram que a tecnologia não está proporcionando
recompensas financeiras diretas aos agricultores familiares, ela está contribuindo para a
manutenção das atividades e diminuição, melhoramento e redução do trabalho físico,
frustrando, em parte, os agricultores familiares.
A carência do uso e do fomento de tecnologias organizacionais não contribui
para o aumento da eficiência de uso de todos os insumos e também não intensifica os
efeitos das demais tecnologias.

As tecnologias organizacionais também podem
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fortalecer os aspectos e características individuais dos agricultores familiares ampliando
a visão do negócio como um todo.
O uso de ferramentas como a informática pode colaborar com a gestão das
unidades de produção bem como ampliar o acesso aos conhecimentos, às informações e
mesmo às inovações.

- Estratégias para a aquisição, difusão e transferência de tecnologias e de conhecimentos

O uso da tecnologia pelas pessoas é influenciado por diversos fatores, mas
principalmente pela demanda, podendo ser pontuais e por necessidades e pelas forças
sociais que são influenciadas pelos grupos e pelas relações com os pares.
É fundamental, portanto, que haja uma forte interação entre os agricultores
familiares e o sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação na busca de evidenciar
os reais problemas e as possíveis soluções bem como os possíveis caminhos a serem
trilhados.
As tecnologias, como já comentado, requerem formações e capacitações que
permitam o seu próprio uso, são exigentes em educação. A educação deve possibilitar,
portanto, uma base que possibilite o uso das tecnologias e dos conhecimentos. Os
agricultores familiares mais educados possuem maiores habilidades na absorção dos
conhecimentos, das inovações, das técnicas, apresentam visão mais ampla dos negócios
e são mais abertos às novidades.
As evidências empíricas demonstraram que as pesquisas são realizadas de forma
vertical, de cima para baixo, sem a participação dos agricultores familiares. Desta
forma, elas não estão atendendo às necessidades diretas dos agricultores familiares, o
que pode ser justificado ou pela falta de participação social e/ou pelo distanciamento
entre técnicos e os agricultores. Os agricultores são carentes de atenção e valorizam a
proximidade e a atenção como forma de transferência e difusão das tecnologias.
Para que as pesquisas cumpram realmente seus papéis, é fundamental que o
sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação, atue mais integrado e próximo aos
agricultores familiares. A estrutura de pesquisa, extensão e ensino devem ser ajustadas
para atender às demandas dos agricultores familiares. A precariedade da assistência
técnica e extensão rural e da pesquisa pública no Estado compromete em muito a
aquisição, difusão e transferência de tecnologias e de conhecimentos.
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A adoção de tecnologias é motivada principalmente pela percepção de que vão
economizar tempo ou recursos ou mesmo solucionar problemas na produção.

A

tecnologia deve buscar também aspectos práticos e aplicados.
É fundamental que as tecnologias e as pesquisas procurem atender às
necessidades dos agricultores, com pesquisas direcionadas ou adaptadas para as regiões
montanhosas do Estado. Desenvolver metodologias mais adequadas para coletar e
conhecer as necessidades por meio de pesquisas participativas pode ser uma solução.
A aceleração no uso das tecnologias é influenciada, entre outros, pela velocidade
com que as tecnologias e as inovações são conhecidas pelas pessoas que fazem uso dela,
pela quantidade de melhorias e avanços que a tecnologia e a inovação podem provocar e
também pela intensidade da necessidade na solução dos problemas: o fator utilidade.
A velocidade de disseminação das tecnologias sofre influência direta das
metodologias de transferência e difusão que utilizam diversos canais de comunicação
entre as pessoas. A comunicação informal tem uma função destacada.
Conciliar assistências individuais e coletivas por parte do sistema de apoio ao
desenvolvimento da inovação pode contribuir para a satisfação do agricultor familiar e
ao mesmo tempo ter eficiência e baixo custo no atendimento.
Já a quantidade de melhorias e avanços bem como e intensidade da necessidade
são aspectos que podem ser melhores trabalhados pela aproximação e integração do
sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação, já discutidos anteriormente.
É importante destacar ainda a ausência quase que generalizada do uso de
tecnologias organizacionais.

Como consequência, os agricultores familiares não

ganham mercados, não obtêm maiores rendimentos, e não conseguem diminuir os
custos e os desperdícios.
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Tabela 23: Proximidades e Distanciamentos na Estrutura Aparente - Tecnologia

Fonte: Elaboração do Autor
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5.2.2- Gestão

A gestão deve preconizar uma atitude positiva com relação ao novo,
incentivando e recompensando iniciativas, riscos e criatividade, contribuindo para a
expansão das capacidades e habilidades. Deve direcionar e centrar os esforços no
desenvolvimento das pessoas basicamente por meio do aprendizado interno e do
aprendizado externo.
Deve integrar a unidade familiar de produção promovendo uma maior
flexibilidade para adaptações e desenvolvendo o fluxo interno dos dados e das
informações e, ao mesmo tempo, deve estar ligada ao fluxo de dados externos para
poder absorver as tecnologias e os conhecimentos.

- Proximidades

- Integração Organizacional

A gestão das unidades produtivas dos agricultores familiares é bastante precária,
funcionando, basicamente, com os controles de receitas e despesas.

Não existem

preocupações em partilhar os objetivos, planos, metas com os parceiros e,
consequentemente, todos os processos ficam concentrados e centralizados nos
agricultores familiares, chefes da unidade.

Entre os membros da família há trocas

diárias pela própria proximidade, porém não há contribuições dos demais membros da
unidade produtiva.
A estrutura das famílias, na grande maioria tradicional, corrobora com a
centralização das decisões e dos planos, e tiram a possibilidade da unidade produtiva se
tornar mais flexível.
Os agricultores percebem que é importante este tipo de integração para a
melhoria dos resultados e para que o trabalho seja mais coeso, porém alegam que as
características do trabalho com suas múltiplas tarefas e a falta de tempo dificultam estas
operações.
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- Flexibilidade da Estrutura da unidade de produção familiar

O compartilhamento dos objetivos e metas com os empregados e parceiros é raro
ocorrendo apenas eventualmente entre os familiares.

Os parceiros e empregados

não possuem autonomia para tomar decisões em relação às mudanças na forma de
produzir e comercializar.

- Ligação Efetiva com Dados Externos

Como já discutido, as tecnologias que predominam na unidade produtiva são as
tecnologias relacionadas aos produtos diretos e materiais e aos processos.

Ocorrem

diversos eventos como cursos e palestras, sobre temas relacionados a sementes,
agrotóxicos, novos tipos de adubos, etc., os poupa-insumos.
A incorporação de tecnologias, produtos e insumos ocorrem de diversas formas
como em encontros formais, cursos, congressos, encontros informais com pares,
encontros nas reuniões das associações, leitura de revistas, experiências com empresas
privadas ou públicas e trocas de experiências entre os trabalhadores e os empregados.
Raramente se discute sobre tecnologias organizacionais.

- Desenvolvimento interno de dados e informações

Praticamente não ocorre este tipo de fluxo, o que ocorre são controles simples de
gastos e receitas utilizando cadernos e lápis, sem a utilização de qualquer tipo de
ferramenta como, por exemplo, computadores.
O planejamento é feito em cima dos planos de plantio e o controle das receitas e
das despesas são realizados sem maiores cuidados deixando sem uma remuneração
definida dos membros das famílias e das depreciações dos maquinários e das
benfeitorias.
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- Distanciamentos

- Ligação Efetiva com Dados Externos

A questão da gestão da propriedade rural é bastante incipiente em qualidade, no
planejamento, no controle da produção, pois não recebem a atenção devida por parte
dos técnicos, pesquisadores e extensionistas, bem como, pelos próprios agricultores.
Alguns estudiosos da agricultura familiar apontam a baixa eficiência gerencial desses
empreendimentos como o principal fator ao baixo nível de desenvolvimento.
A grande carência no fomento de tecnologias organizacionais por parte do
sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação provoca grandes problemas aos
agricultores. Além dos simples controles de receitas e despesas já mencionados, há
grandes prejuízos na gestão de dados, no fluxo interno de informações e na falta de
autonomia dos trabalhadores e parceiros dentro das unidades de produção.
Esta carência no fomento dessas tecnologias, em parte, pode ser explicada pela
falta de incentivos, de apoio, pela falta de recursos humanos e financeiros da extensão
rural pública para que seus técnicos busquem atualizações e capacitações que possam
contribuir com a gestão dos agricultores familiares promovendo, assim, cursos e
palestras nestas áreas.
Por exemplo, os trabalhadores e parceiros não podem tomar decisões, adaptar
atividades e nem introduzir novos produtos ou ideias sem a autorização dos agricultores
familiares, chefes das unidades de produção.
Outro ponto importante é em relação à baixa remuneração do trabalho agrícola
que afastam o agricultor familiar da área rural.

A carência de tecnologias

organizacionais leva a não percepção de outras oportunidades, por exemplo, serviços
para terceiros ou mesmo a atuação em negócios correlatos como a jardinagem e o
paisagismo.
A falta de integração e articulação entre as instituições e atores no sistema de
apoio ao desenvolvimento da inovação por meio, principalmente, das barreiras
institucionais, talvez seja uma das principais dificuldades para o desenvolvimento de
tecnologias organizacionais. A falta de um padrão e também de entrosamento dentro
dos órgãos e entre os órgãos públicos de apoio também compromete o desenvolvimento
nesta área.
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O distanciamento e a desarticulação entre a pesquisa e a extensão e assistência
técnica provocam uma ruptura no fluxo externo de informações, repercutindo
diretamente no distanciamento entre informações e os problemas reais. Acentuam-se,
desta forma, as dificuldades na solução de seus problemas e das suas necessidades.
Não há também uma efetiva participação dos agricultores familiares nos
encontros técnicos e nem nos encontros entre seus pares, o individualismo dos
agricultores dificulta a solução de problemas em comum. Este distanciamento dificulta
o conhecimento das novidades e das políticas de apoio que lhe podem ser úteis e,
consequentemente, limitam as suas capacidades e habilidades em inovar.

- Desenvolvimento interno de dados e informações

As evidências comprovam que a disseminação e a difusão de dados e
informações entre os parceiros e empregados praticamente não é utilizada.

Os

agricultores familiares não interagem entre si, não interagem com os parceiros internos
e com os externos, e são muito individualistas.
É notória a falta de atenção e de sensibilização do agricultor em relação à gestão
como um todo e os agricultores familiares juntamente com os técnicos responsáveis
pela assistência rural pensam que o bom agricultor é aquele que cuida bem das tarefas
agrícolas exercidas dentro da porteira, não levando em conta as tarefas da gestão e
administração de suas unidades produtivas.
Os novos conhecimentos, as informações, as tecnologias e os insumos são
incorporados pela combinação dos produtos antigos com os produtos novos, de forma
incremental e de forma lenta por meio de pequenas experiências próprias, em menor
escala.
Outro ponto importante é a falta de apoio e informações de mercado, como a
ausência de sistemas de cotações de preços, programas de planejamento de safras que
refletem diretamente na falta de estratégias de desenvolvimento, planejamento, e outros
controles, por parte dos agricultores familiares.

Fonte: Elaboração do Autor

GESTÃO

INDILABs

DISTANCIAMENTOS

PROXIMIDADES

RELAÇÕES
TOPOLÓGICAS
gestão bastante precária utilizam
somente controles de receitas
sem compartilhamento interno de
objetivos e metas

ausência de fomento de tecnologias
organizacionais

não utilizam nenhuma ferramenta de
gestão de dados e informações;
carência de informações,
capacitações e treinamentos na área

falta apoio a informações de
mercado, ausência de sistemas de
cotações de preços e de programas
de planejamento de safras.

distanciamento e desarticulação entre ligação com dados externos é feita de forma
precária por meio de encontros informais com
a pesquisa, a extensão e assistência
técnicos e seus pares. Os encontros em
técnica e o campo.
associações ainda é pequeno

Sistemas tradicionais, centralizadores, hierárquicos e patriarcal.
(não visa a emancipação e a indepedependência agentes e ações externas)

os empregados nas unidades de produção não
possuem autonomia para tomar decisões,
adpatar atividades e nem introduzir novos
produtos e idéias.

tecnologias organizacionais

disputa de poder e interesses divergentes.

não são tecnolgias facilmente percebidas pelos agricultores - politicamente
não é interessante.

não há a intenção de dar autonomia ao agricultor, de empoderar o agricultor
(não visa a emancipação e a indepedependência agentes e ações externas)

não há estratégias de
desenvolvimento, planejamento e
controle de receitas.

tecnologias organizacionais, ausência
de sistemas de cotações de preços e
de programas de planejamento de
safras

disputa de poder e interesses divergentes.

não há integração entre os agricultores e os
parceiros internos e externos; agricultores
individualistas não percebem outras
oportunidades de negócios

poder das indústrias e empresas privadas sobre a formação técnica dos
pesquisadores e sobre os técnicos extensionistas
(processo ensino/pesquisa/extensão baseado na subordinação agrária à
sociedade urbano-industrial)

maior preocupação em remunerar as indústrias e empresas privadas do que
à remuneração do agricultor.
(subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.)

O SUBJACENTE

tecnologias organizacionais e falta de
integração entre as instiuições e
atores.

ligação efetiva com instituições
fomento de tecnologias poupa terra e
externas por meio da participação em
poupa produto
cursos, palestras, etc.

AGRICULTORES FAMILIARES

SISTEMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA
INOVAÇÃO

O MANIFESTO/O APARENTE
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Tabela 24: Proximidades e Distanciamentos na Estrutura Aparente - Gestão
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5.2.3- Processo Cognitivo

O processo cognitivo deve articular e harmonizar os sistemas sociais para
ambientes centrados nos valores éticos e humanos, contribuindo, assim para um melhor
equilíbrio entre pessoas e organizações. A auto realização e o caráter devem ter espaço
e importância, bem como os valores de mercado. As relações são semelhantes aos
relacionamentos dentro de uma família.
Quanto mais instruídos forem os agricultores familiares, maiores serão suas
possibilidades de absorver os conhecimentos, as informações, as tecnologias e a geração
de inovações sem perder o lado humano do trabalho. A instrução também potencializa
o crescimento do ser humano como cidadão fortalecendo ao mesmo tempo suas
capacidades da ação individual tanto nas áreas técnicas como nas não técnicas.

- Proximidades

- Formação

A baixa escolaridade e qualificação da mão-de-obra dos agricultores familiares
é, sem dúvida, o maior desafio para o desenvolvimento da inovação por meio do
trabalho.

A formação deficiente não permite a absorção dos conhecimentos, das

informações, das tecnologias e da geração de inovação, bem como, não estimula ao
trabalho-valor e seus significados maiores como, por exemplo, a própria expressão da
identidade, da satisfação, do prazer e da dignidade em trabalhar próximo à natureza.
O sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação aponta para a grande
limitação na compreensão de informações mais complexas, na visão dos seus negócios e
no baixo interesse em participar de cursos, palestras e reuniões por parte dos
agricultores familiares.
Os dados da pesquisa confirmam a relação entre o nível de formação e a
propensão à inovação e apontam para um equilíbrio entre o valor-trabalho e o trabalhovalor quando se observa o grau de importância dada a ética e os valores morais em
relação à rentabilidade e ao lucro.
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A baixa formação influencia também as características da produção dos
agricultores familiares como é possível observar nos processos de plantio, tratos
culturais e colheita.
A cultura imediatista e tradicionalista faz com que haja a perda de interesse por
outras áreas do trabalho que não a do mercado, há a aceleração dos processos e das
operações predominando, assim, os princípios da sociedade urbano-industrial.

- Distanciamentos

As barreiras institucionais prejudicam e dificultam a utilização e geração de
inovações por parte dos agricultores familiares, pois não colaboram com a formação,
com as capacitações e com o desenvolvimento do trabalho-valor como poderiam.
Uma boa integração e articulação entre os órgãos públicos de extensão e
assistência técnica, de pesquisa, das secretarias municipais, dentre outras instituições
presentes no setor, pode suprir a falta de estrutura e de recursos desses órgãos. Eles
podem atuar de forma complementar e compartilhada e, assim, potencializar os seus
resultados.

- Formação

A falta de educação direcionada para as questões rurais compromete em muito a
formação dos jovens e dos futuros agricultores, pois falha em não fomentar conceitos e
elementos adequados para a realidade local e também não estimula os jovens rurais para
continuar vivendo do trabalho com a terra.
A própria escola está colaborando para o distanciamento da realidade do campo
e despertando as crianças para a vida, a cultura, os divertimentos, o trabalho e o
progresso da cidade, sempre idealizada como o espaço de excelência. As escolas estão
pautadas por uma educação urbanocêntrica.
A boa formação é construída com a boa educação, uma educação voltada para o
meio rural, ressaltando os problemas do homem do campo e destacando temas como as
técnicas de produção, o uso de agrotóxicos, a comercialização, a sustentabilidade,
dentre outros.

178

A baixa formação não colabora com a compreensão de informações mais
complexas, com uma maior profissionalização do agricultor familiar, restringindo as
habilidades na absorção de conhecimentos, de inovações e de práticas agrícolas.
Restringe ainda a percepção da importância das trocas de informações nas associações,
e entre os pares, ou seja, não colabora com o crescimento e o desenvolvimento dos
agricultores familiares.
O sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação pode colaborar suprindo as
questões técnicas relevantes por meio da aproximação com as secretarias de educação
municipais e, em conjunto, desenvolver planos pedagógicos para as escolas rurais.
Desta forma é possível solucionar os obstáculos de falta de pessoal com competências
técnicas específicas dentro das Secretarias municipais na elaboração e implementação
desses planos.

- Capacitação

As pesquisas estão desalinhadas com os reais problemas do setor, bem como, os
encontros e eventos como congressos, cursos, palestras e seminários não estão
adaptados aos agricultores. O desalinhamento e o distanciamento entre os técnicos, os
pesquisadores, os professores, entre outros, dos agricultores e da realidade do campo,
comprometem a participação dos agricultores familiares nestes eventos.
A carência das capacitações influencia os processos cognitivos que ficam
fortemente influenciados pelos aspectos econômicos praticados pelo setor privado. Os
princípios do mercado como a racionalidade econômica dominam os outros aspectos da
vida.
Outro

ponto

importante é o

modelo

de

educação

descontextualizado e distanciado da realidade dos agricultores.

rural que

está

Com um baixo nível

da escolaridade e formação, o agricultor familiar vai perdendo o conhecimento
fundamental para os seus processos de decisão-ação, ou seja, vai perdendo os
conhecimentos que lhe permitem solucionar os seus problemas do dia a dia.
As metodologias de transferência de conhecimentos com base na sociedade
moderna, de mercado, também não contribuem para a reflexão. Caracteriza-se por
métodos instrumentais e repetidores fazendo com que o agricultor perca a autonomia e
se torne mais dependente. O domínio da sociedade de mercado faz com que haja a
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predominância da rentabilidade, do lucro e dos ganhos sobre a ética, os valores
humanos e a afetividade.
Outro ponto importante evidenciado na pesquisa é a falta de tempo dos
agricultores familiares em participar de eventos e de se capacitar. As características do
trabalho rural com horticultura com seus aspectos de ser árduos e com as suas múltiplas
tarefas demandam tempo e energia que dificultam a participação deles em capacitações.
É fundamental conciliar tema, método e formas, para que desperte o interesse e que a
capacitação seja realmente relevante.

- Características cognitivas do Trabalho

Desenvolvimento de relacionamentos mais humanos, mais éticos em equilíbrio
com os valores de mercado como o lucro e a rentabilidade é fundamental para o
desenvolvimento da inovação por meio do trabalho.
Com base nos dados da pesquisa é possível afirmar que os agricultores
familiares inovadores conseguem equilibrar o trabalho-valor com o valor trabalho e,
assim, garantem a sustentabilidade dos negócios.
O alto nível de escolaridade dos Agricultores familiares inovadores pode ser
uma das causas desse equilíbrio. Pelo que foi evidenciado, a boa formação do indivíduo
estimula ao trabalho-valor e seus significados maiores como o prazer e a dignidade,
dentre outros, e podem coexistir com a racionalidade econômica.

Fonte: Elaboração do Autor

PROCESSO
COGNITIVO

INDILABs

DISTANCIAMENTOS

PROXIMIDADES

RELAÇÕES
TOPOLÓGICAS

agricultores são imediatistas,
tradicionais e desinteressados.

AGRICULTORES FAMILIARES

carência de capacitações
predomínio do valor-trabalho, dos
direcionadas aos reais problemas do
aspectos econômicos e de mercado.
setor.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

distanciamento entre técnicos e os
produtores; metodologias de
transferências de tecnologias deficientes
que não contribuem para a reflexão.

falta de interesse e de tempo.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

poder das indústrias e empresas privadas sobre a formação técnica dos
pesquisadores e sobre os técnicos extensionistas
(processo ensino/pesquisa/extensão baseado na subordinação agrária à
sociedade urbano-industrial, na sociedade de mercado)

sociedade de mercado.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

O SUBJACENTE

falta de educação direcionada para nível de escolaridade baixo com baixo
as questões rurais, educação rural nível de formação não contribui para
urbanocêntrica.
o estímulo ao trabalho-valor.

baixa escolaridade e qualificação da
fomento de informações mais simples
mão-de-obra não permite a absorção
com metodologias instrumentais e
dos conhecimentos, informações, etc.
repetidora
mais complexas.
desestruturação e desarticulação
os congressos, cursos e palestras não
entre os órgãos públicos de extensão
são adaptados à realidade dos
e assistência técnica e pesquisa do
agricultores.
Estado do Rio de Janeiro.
distanciamento entre técnicos e os
produtores; metodologias de
poucos participam de cursos e
transferências de tecnologias
palestras.
deficientes.

SISTEMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA
INOVAÇÃO
desestruturação e desarticulação
entre os órgãos públicos de extensão
e assistência técnica e pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro.

O MANIFESTO/O APARENTE
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Tabela 25: Proximidades e Distanciamentos na Estrutura Aparente – Processo
Cognitivo
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5.2.4- Atitude e Ação

Atitude e Ação refere-se ao desenvolvimento de comportamentos proativos em
relação aos riscos, às inovações, às experiências, às experiências de aprendizagem, à
criatividade, à efetividade no trabalho e no processo de construção e de implementação
de inovações por meio do trabalho.
É necessário também que haja uma atitude e ação mais positiva em relação ao
risco, com uma gestão real, com simulações e calculo dos riscos reais que sempre estão
presentes em quaisquer atividades.

Grande parte dos riscos podem ser previstos e

administrados por meio de planejamentos que devem fazer parte da gestão das
propriedades rurais.
Atitude e ação devem também ser positivas em relação à aquisição de inovações,
das experiências, da aprendizagem e da criatividade, estimulando o desenvolvimento da
criatividade na solução de problemas ou mesmo na descoberta de novas oportunidades.
É importante ainda que Atitude e Ação sejam também sustentadas com base em
relações substantivas.

- Proximidades

- Atitude em relação ao trabalho

As empresas de extensão e assistência técnica e de pesquisas públicas do sistema
de apoio ao desenvolvimento da inovação buscam, entre outras funções e atribuições,
melhorar as condições de vida do meio rural, promovendo o desenvolvimento do setor
com equilíbrio socioeconômico e ambiental, conforme é possível identificar pelas
próprias definições institucionais que constam dos objetivos e visões organizacionais
oficiais dessas empresas e instituições.
Da mesma forma, os agricultores familiares inovadores também não desejam
somente o desenvolvimento econômico das suas unidades de produção, mas também
qualidade de vida para ele e sua família.
Barreiras culturais como a tradição presentes entre os agricultores familiares
dificultam e inibem a entrada de novidades, das inovações e das mudanças, bem como,
desenvolvem o desinteresse e a acomodação. Elas fazem com que os agricultores
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resistam e não vejam vantagens em novas tecnologias e inovações.
Outra barreira cultural evidenciada na pesquisa são os preconceitos em relação
ao trabalho dos agricultores. Eles se percebem numa posição de inferioridade em
relação à sociedade, em uma posição hierárquica desvalorizada de submissão
principalmente decorrente das difíceis condições econômicas e sociais.
Este tipo de preconceito dificulta a troca de informações, principalmente, no
momento de falar sobre suas necessidades e seus anseios. Esta dificuldade compromete
o desenvolvimento tecnológico, pois interfere na absorção dos conhecimentos, das
informações e mesmo nos meios de solucionar os problemas, contribuindo também para
o aumento da falta de participação social nas reivindicações e na condução e
direcionamento das pesquisas e desenvolvimento.

- Distanciamentos

- Atitude em relação ao trabalho

A baixa remuneração do trabalho pode provocar a migração para outras áreas
correlatas ou não. As evidências empíricas confirmam que as áreas como jardinagem, a
construção civil e têxtil, são as principais atividades que acolhem os agricultores na
busca de opções alternativas de trabalho.

- Atitude em relação ao Risco

Os Agricultores familiares devem atuar de forma a migrar de uma situação de
gestão da incerteza para uma gestão calculável em relação aos riscos. É fundamental
reunir informações e elementos que permitam a ele aumentar o controle sobre os fatores
de riscos de sua atividade.
Nesse sentido a educação deveria contribuir com uma formação de indivíduos
com atitudes em relação ao risco, à autoconfiança e às habilidades gerenciais, de forma
a criar e desenvolver atitudes e ações mais positivas e proativas.
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- Atitude em relação às inovações, às experiências, à aprendizagem e à criatividade

Os Agricultores familiares são desconfiados e pouco abertos às inovações, às
experiências, à aprendizagem e à criatividade.
Contribuindo para esta situação é possível destacar as barreiras educacionais,
culturais, ao desenvolvimento tecnológico, na difusão e transferência de tecnologias, as
barreiras institucionais do sistema de apoio, dentre outras.
Novamente é fundamental destacar o papel da educação. A educação rural está
distanciada da realidade da vida do agricultor e, assim, é percebida como desnecessária
e obsoleta.

Não está colaborando com a formação dos agricultores que são

desconfiados e, consequentemente, pouco abertos à inovação.
A desestruturação do sistema público, combinada com uma desarticulação e falta
de harmonia interna, reflete na eficiência dos trabalhos realizados pelo sistema de apoio
ao desenvolvimento da inovação. As transferências de conhecimentos e as capacitações
não atendem às demandas, que não estão sendo realizadas na forma e nem no conteúdo
necessário para o desenvolvimento da atitude e fortalecimento da ação dos agricultores
familiares.
Outro ponto importante para melhorar a eficiência no fluxo de informações, são
os métodos de difusão e transferência de tecnologia, informações e conhecimentos. É
importante que haja uma boa conexão e integração entre os agricultores familiares e o
sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação, com agricultores mais aptos e
motivados e o sistema de apoio com capacidade de transferir e com metodologias que
envolvam mais os agricultores.

- Atitude em relação ao trabalho

Na maioria das vezes, a baixa remuneração da atividade e, principalmente, as
condições do trabalho, que é muito atarefado, árduo e com uma intensa exigência física,
dá um baixo status à atividade agrícola. Faz crescer o preconceito da sociedade urbana
em relação à sociedade rural, repercutindo no modo de ser dos agricultores, diminuindo
a autoestima e fazendo com que eles se retraiam e não dialoguem com o sistema de
apoio ao desenvolvimento da inovação como deveriam.

Fonte: Elaboração do Autor

ATITUDE E
AÇÃO

INDILABs

DISTANCIAMENTOS

PROXIMIDADES

RELAÇÕES
TOPOLÓGICAS
AGRICULTORES FAMILIARES

barreiras culturais como a tradição e
os preconceitos inibem a entrada de
novidades e desenvolvem o
desinteresse e a acomodação.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.
deficiência e carência curricular e o interesse das indústrias na formação
dos técnicos do sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação.

pacotes tecnológicos da agricultura moderna - revolução verde.
capacitações direcionadas para o consumo de produtos industrializados.

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.
a educação rural urbanocêntrica distancia a teoria da prática.

tentativa de reverter o modelo agrícola com base na revolução verde.

tentativa de reverter o modelo agrícola com base na revolução verde.

O SUBJACENTE

subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-indusrial.
baixo status da atividade agrícola faz
crescer o preconceito e diminuem a educação criando dependência e não colaborando com o desenvolviemento
do pensamento.
autoestima.

gestão calculável em relação aos
riscos, reunindo informações e
elementos para aumentar o controle
sobre a atividade.

formação com desenvolvimento de
atitudes em relação ao risco e
autoconfiança;
capacitações em gestão.
educação rural urbanocêntrica.

migração para outras áreas devido a
baixa remuneração do trabalho
agrícola.

formação e capacitações adaptadas
e com foco no mercado.

educação rural está distanciada da
realidade da vida do agricultor.

as barreiras culturais tornam o agricultor
mais desconfiado e pouco aberto às
inovações, às experiências, à
aprendizagem e à criatividade.
as capacitações não estão sendo
as transferências de conhecimentos e
realizadas na forma e nem no conteúdo
as capacitações não atendem às
necessário para o motivar e tornar os
demandas pois não há boa conexão e
agricultores mais aptos aos seus
integração.
trabalhos.

dificuldade na troca de informações
com interferência na absorção dos
conhecimentos, informações, etc.

busca melhorar as condições de vida
desenvolvimento econômico e
do meio rural com desenvolvimento qualidade de vida além do bem-estar
socioeconômico e ambiental.
da família.

SISTEMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA
INOVAÇÃO

O MANIFESTO/O APARENTE
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Tabela 26: Proximidades e Distanciamentos na Estrutura Aparente – Atitude e Ação
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5.2.5 - Síntese da Estrutura

De forma sintetizada, a estrutura existente está regulada e ajustada para um
modelo de Sociedade de Mercado que, na agricultura, é conhecida como o modelo
tecnológico da Revolução Verde, com subordinação do trabalho ao capital,
subordinação da sociedade agrária à sociedade urbano-industrial, além das disputas de
poder e interesses.
Na dinâmica da sociedade de mercado, a agricultura modernizada segue os
moldes capitalistas e tende a beneficiar apenas determinados produtos, insumos,
maquinários, dentre outros, e determinados produtores com capacidades produtivas
mais intensas.
Na subordinação do trabalho agrícola ao capital, com uso de práticas
produtivistas e retorno rápido, o agricultor familiar acostumado a práticas tradicionais e
precárias de produzir, repetidora e sem reflexão, perde a autonomia e desenvolve a
dependência tanto das indústrias e empresas privadas como dos governos.
Na subordinação agrária à sociedade urbano-industrial, ocorre a apropriação do
excedente econômico gerado pela economia agrária pelos centros urbanos e industriais.
Finalmente, a disputa de poder e de interesses é percebida na troca de produtos
por votos, no fomento de insumos e tecnologias das indústrias e empresas privadas e nas
formas de apoio dos governos.
Quando se analisa a estrutura na perspectiva de ela atuar como um estímulo
facilitador do desenvolvimento de uma cultura de inovação por meio do trabalho, uma
cultura laboral de inovação e com base nos INDILABs, ela se apresenta com os pistons
desalinhados e com as engrenagens e encaixes desajustados, ou seja, ela se apresenta,
metaforicamente, como um motor desregulado.
Esta estrutura não está regulada para estimular a criatividade, a polivalência, a
qualidade, a autonomia, a renovação tecnológica e a inovação permanente, ela está
estruturada para manter o status quo.
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6

A ESTRUTURA SUBJACENTE: OS AJUSTES E AS RETÍFICAS
NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO MOTOR

6.1- Introdução

A inovação é um dos fatores essenciais à continuidade dos sistemas produtivos e
tornou-se determinante na sustentação dos negócios, dos empregos, do trabalho e da
renda.
Os instrumentos de inovação postos em prática no setor da horticultura e
evidenciados no capítulo anterior indica que a estrutura subjacente está organizada com
base teórica e premissas com uma dinâmica da sociedade de mercado, uma
subordinação do trabalho agrícola ao capital, ou seja, uma subordinação agrária à
sociedade urbano-industrial e imersa em disputas de poder e interesses.
Esta estrutura não está ajustada para promover a inovação permanente, ela está
estruturada para manter o status quo e para que haja o estímulo à inovação por meio do
trabalho são necessários alguns ajustes nos INDILABs e atuar sobre as barreiras e os
obstáculos apontadas na seção 4.3.
É fundamental a realização de ajustes profundos nos dentes e nos encaixes das
engrenagens, bem como, retificar os pistons para o bom funcionamento do motor das
transformações e, assim, avançar para o desenvolvimento de uma cultura de inovação
por meio do trabalho, uma cultura laboral de inovação que além da criatividade, da
polivalência, consolide uma cultura direcionada para um estado de inovação
permanente.
Figura 8: Os Desajustes das engrenagens

Fonte: Elaboração do autor.
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6.2- Elementos da Estrutura Subjacente

Nesta seção será feita uma descrição dos INDILBs na estrutura subjacente com
base teórica e premissas dentro da dinâmica da sociedade de mercado, subordinação do
trabalho agrícola ao capital, subordinação agrária à sociedade urbano-industrial e
disputas de poder e interesses, evidenciadas e confirmadas pela pesquisa empírica.

6.2.1 - Tecnologia
Pelo que foi discutido, é possível sintetizar que há uma subordinação do trabalho
agrícola ao capital. A estrutura é organizada com a dinâmica de uma sociedade de
mercado, que não tem a intenção de promover a autonomia do agricultor familiar, mas
sim criar uma maior dependência, principalmente em relação à tecnologia.
Esta situação é reforçada pelo marketing das indústrias e das empresas privadas,
que ditam o uso de tecnologias. As tecnologias são chanceladas pelo sistema de apoio
ao desenvolvimento da inovação com pesquisas direcionadas por editais fechados e
construídos de cima para baixo, ou seja, com financiamentos privados e direcionados.
Há também uma maior preocupação em remunerar as indústrias e as empresas
privadas do que propriamente remunerar as atividades dos agricultores familiares.
As tecnologias poupa-trabalho e as tecnologias poupa-insumos são as mais
interessantes de serem trabalhadas pelas empresas privadas e também pelas empresas
públicas por diversos motivos, dentre eles é possível destacar as recompensas
financeiras diretas e a fácil percepção, que são facilmente adquiridas, difundidas e
transferidas e que aumentam a produtividade do trabalho e da terra.
Os governos procuram também manter o poder com o fomento de tecnologias
que são utilizadas, no final, como moeda de troca eleitoral, pois são facilmente
percebidas pelos agricultores familiares.

São de fácil transferência, geram ganhos

rápidos e os agricultores identificam facilmente o produto e, de certa maneira, ficam
satisfeitos com os benefícios recebidos.
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6.2.2 - Gestão

As práticas gerenciais empregadas também têm proporcionado uma maior
remuneração das indústrias e empresas privadas do que do agricultor, causando uma
dependência das tecnologias e são, também, incentivadas, fortalecidas e encorajadas
pelo sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação.
A gestão também não desenvolve a autonomia e o poder dos agricultores, pois
estes dependem dos conhecimentos, das informações e das inovações que são gerados
fora da unidade de produção, sob o domínio das indústrias e empresas privadas e com o
apoio governamental.
A tradição, a centralização e a hierarquia dentro das unidades de produção não
contribuem para a geração de conhecimentos, soluções e inovações internamente. Os
apoios externos, que poderiam dinamizar as ações internas, chegam de forma
fragmentada e precária.
A tecnologia organizacional poderia colaborar com os problemas de falta de
escala de produção, com a melhoria do relacionamento com fornecedores, clientes e
outros prestadores de serviços, bem como, despertar o agricultor familiar para
atividades complementares relacionadas ao beneficiamento, embalagem e venda direta
aos consumidores.
Em resumo, após análise crítica, a gestão reforça a subordinação da sociedade
agrária à sociedade urbano-industrial, que está fortemente presente dentro das unidades
de produção e que são apoiadas pelos processos de ensino, pesquisa e extensão.
A estrutura não visa à autonomia, mas à dependência das ações dos agentes e
atores externos à unidade de produção, há a predominância da aprendizagem externa e,
essa situação, além de criar a dependência, colabora com a manutenção do poder
político e com os interesses das indústrias e empresas privadas.
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6.2.3 - Processo cognitivo

O processo cognitivo é a base para a articulação e a harmonização dos sistemas
sociais centralizada nos valores éticos e humanos, equilibrando o ser e o valor de uso.
A predominância do valor-trabalho, com base na racionalidade econômica e
instrumental, mecânica, entre outras, reforça a influência e, de certa forma, confirma o
domínio conceitual da sociedade moderna: da subordinação da sociedade agrária à
sociedade urbano-industrial.
Essa racionalidade também é reforçada pelo poder das indústrias e empresas
privadas sobre a formação técnica dos pesquisadores e sobre os técnicos extensionistas.
Outro ponto importante é a baixa formação e o baixo nível educacional dos
agricultores familiares que, cada vez mais, os tornam subservientes em relação à própria
estrutura, não reclamando, não brigando e comportando-se de forma passiva.
A baixa capacitação e a carência de atualizações profissionais também não
potencializam o crescimento do ser humano como cidadão e não fortalecem suas
capacidades de ação individual, deixando-o mais dependente ainda.

6.2.4 - Atitude e ação

A estrutura está organizada para que o agricultor familiar tenha atitudes e ações
que contribuam com o uso e a absorção de tecnologias do modelo tecnológico dito
moderno da Revolução Verde, ou seja, alta dependência, tecnologia intensiva em
capital, o que faz com que o agricultor se comporte como um objeto e não como um
sujeito autônomo.
A estrutura não está influenciando a atitude e ação na intenção de desenvolver e
consolidar comportamentos pró-ativos em relação aos riscos, em relação às inovações,
em relação às experiências à aprendizagem, à criatividade e à afetividade.
Felizmente alguns polos do sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação
buscam reverter este modelo agrícola predominante, mas ainda é uma pequena minoria.
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6.2.5 - Síntese da Estrutura

Como já comentado na estrutura aparente, a estrutura subjacente promove a
subordinação do trabalho agrícola ao capital e a sociedade agrária à sociedade urbanoindustrial e é pautada, também, por disputas de poder e interesses.
Suas principais características são a dependência, os produtos padronizados e os
produzidos em larga escala, a manipulação, o uso intensivo em capital, em que a
produção e a produtividade são os únicos padrões de avaliação, o mecanicismo, os
desequilíbrios na manutenção dos agricultores familiares ao longo do tempo, o
agricultor como objeto e não como sujeito, a repetição, entre outras características.
Dentro dessa perspectiva de atuar, os indutores laborais estão alinhados, ou seja,
os pistons estão regulados e com as engrenagens e encaixes ajustados para atingir os
objetivos acima descritos, porém não provocam as transformações debatidas ao longo
deste documento e, principalmente, não instalam a cultura laboral de inovação, ou seja,
sistemas recorrentes de inovação.
Esta estrutura não estimula a criatividade, a autonomia e a inovação
permanentes, para que isso ocorra são necessários alguns ajustes nas engrenagens e nos
encaixes, além de retificar as barreiras e obstáculos e, só assim, esses acertos podem ser
contornados.
Na próxima seção será descrito o modelo referencial de inovação por meio do
trabalho por indutor.
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6.3 - O modelo referencial de inovação por meio do trabalho - INDILABs –
Indutores da Inovação Laboral.

Nesta seção será feita uma descrição do modelo referencial de inovação por
meio do trabalho apontando as características fundamentais para que eles possam
contribuir com a construção de uma base capaz de desenvolver e implantar sistemas
recorrentes com uma mentalidade laboral de inovação.

6.3.1 - Tecnologia

Para que a tecnologia contribua para a utilização de produtos ou novos produtos,
para que solucione os problemas e, no final, colabore com o desenvolvimento do
trabalho, com aumento de produtividade, com a otimização do uso das terras e, ao
mesmo tempo, melhore a qualidade de vida dos agricultores familiares, é fundamental
que se tenha as seguintes características:

- Tipos predominantes de Tecnologia

Continuar atuando no desenvolvimento de tecnologias poupa-terra para que cada
vez mais se possa aumentar a produtividade da terra diminuindo a pressão sobre o meio
ambiente e permitindo que os espaços, cada vez menores e mais caros, possam
viabilizar a vida do agricultor familiar no que diz respeito aos aspectos econômicos
como também nos aspectos de qualidade de vida e saúde.
Essas tecnologias já são bastante trabalhadas e utilizadas pelos agricultores
familiares e pelo sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação.
Atuar também sobre tecnologias poupa-produto que, juntamente com as
tecnologias organizacionais, possam contribuir com a diminuição dos desperdícios e,
consequentemente, aumentando também a produtividade.
Intensificar as tecnologias poupa-trabalho para atender à necessidade dos
agricultores familiares quanto à escassez e deficiência de mão-de-obra e diminuir e
amenizar, de alguma forma, o trabalho físico e árduo proporcionando, assim, mais
conforto e menos sofrimento no desempenho dos trabalhos agrícolas.
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Desenvolvimento de tecnologias organizacionais para que os agricultores
familiares possam além de aumentar a eficiência de uso de todos os insumos terem
visões mais amplas dos seus negócios. Esta tecnologia é a que se apresenta com maior
perspectiva de alterar e contribuir com os avanços discutidos neste documento.
É fundamental, além de promover capacitações em gestão, o desenvolvimento
de estruturas capaz de contornar as carências informacionais relacionadas à
comercialização, como, por exemplo, sistemas de cotações de preços e programas de
planejamento de safras. O agricultor familiar e o sistema de apoio ao desenvolvimento
da inovação precisam ser sustentados por informações relacionadas às ofertas e às
demandas.

- Características e atributos importantes das tecnologias

As tecnologias devem ser objetivas e direcionadas ao desempenho comercial,
relacionar o desempenho agronômico com as possibilidades reais de ganho, de lucros e
de renda, ou seja, aplicadas e práticas.
A eficiência agronômica é importantíssima, mas, não pode ser dissociada dos
resultados econômicos, de rentabilidade e perspectiva de lucro. Os agricultores são
norteados pelo mercado, buscam os resultados econômicos por meio dos investimentos
na tentativa de atender as demandas dos consumidores.
Deve contribuir também para ampliar e desenvolver novas oportunidades para os
agricultores familiares e não somente as tecnologias para manutenção e sobrevivência.
É necessário desenvolver tecnologias que possam provocar inovações radicais.
Estimular o desenvolvimento de conhecimentos, de informações e de inovações
de forma endógena. Os Agricultores familiares devem ter elementos para construir e
tomar decisões próprias, colaborando para aumentar a sua autonomia ficando, assim,
menos dependente das tecnologias e das doações que ocorre algumas vezes nos
processos eleitorais.
Aumentar a remuneração do trabalho dos agricultores familiares em detrimento
à remuneração dos insumos e outros produtos industrializados por meio das tecnologias.
As tecnologias devem ser úteis para a solução de problemas reais dos
Agricultores Familiares.
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- Estratégias para Aquisição, Difusão e Transferência de tecnologias e de
conhecimentos

Primeiramente, é fundamental que haja uma maior interação e integração entre
as instituições e atores do sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação e os
agricultores. É importante atuar sobre as barreiras institucionais e culturais. Sem esta
articulação, todas as outras estratégias ficam comprometidas.
É necessário que se desenvolvam mecanismos de aproximação e de construção
de

agendas,

planejamentos

macros

entrelaçados

na

tentativa

de

se

obter

interdisciplinaridade, parcerias, troca de informações, dentre outros, entre todos os
participantes e interessados do setor.
Todos os meios podem ser usados e trabalhados na difusão e na transferência
como, por exemplo, encontros formais e informais, televisão, revistas, jornais, internet,
seminários e conselhos municipais, mas o mais importante é que todos participem e
colaborem.
O objetivo maior da existência do sistema de apoio ao desenvolvimento da
inovação é o agricultor e todas as ações dessas instituições e atores serem norteadas para
eles e com eles.
Para que isso ocorra, é necessária uma maior interação entre os agricultores
familiares e o sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação com o propósito de
construir tecnologias para solução dos seus problemas reais além de colaborar com a
construção endógena dos conhecimentos. Estimular a participação social na condução e
direcionamento das pesquisas e ações de apoio e desenvolvimento.
Incrementar e implantar as pesquisas participativas buscando o desenvolvimento
direcionado para a solução dos problemas reais dos agricultores familiares,
desenvolvendo uma gama de tecnologias específicas para a região montanhosa.
Para que haja boas estratégias de difusão e transferência é importante melhorar
as formas de comunicação e, consequentemente, colaborar com a disseminação e o seu
próprio uso das tecnologias. Desenvolver a integração entre as instituições e atores e
utilizar todos os canais possíveis como, por exemplo, televisão, revistas, encontros
técnicos, informais e encontros formais, dentre outros.
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Tabela 27: Modelo Referencial – INDILAB - TECNOLOGIA
INDILAB

SUBFATORES

Tipos de Tecnologia

Características e
atributos importantes
das tecnologias
TECNOLOGIA

Estratégias para a
Aquisição, Difusão e
Transferência de
tecnologias e de
conhecimentos

Fonte: Elaboração do autor.

DESCRIÇÃO

- tecnologias mecânicas e poupa-trabalho:
aumentar a produtividade da terra diminuindo a
pressão sobre o meio ambiente;
- tecnologias poupa-produto: diminuição dos
desperdícios e aumento da produtividade;
- tecnologias poupa-trabalho: diminuir à escassez
e deficiência de mão-de-obra e diminuir e
amenizar o trabalho físico e árduo;
- tecnologias organizacionais; aumentar a
eficiência de uso de todos os insumos e
desenvolver visões mais amplas dos seus
negócios;
- objetivas e direcionadas ao desempenho
comercial, do mercado: manutenção das atividades
econômicas, aumento da produtividade, melhoria
dos produtos cultivados;
- ampliar e desenvolver novas oportunidades;
- estimular o desenvolvimento de conhecimentos,
de informações e de inovações de forma
endógena;
- Aumentar a remuneração do trabalho dos
agricultores familiares;
- ser útil: solução de problemas dos Agricultores
Familiares;
- maior interação e integração entre as instituições
e atores do sistema de apoio ao desenvolvimento
da inovação e os agricultores;
- desenvolver mecanismos de aproximação e de
construção de agendas, planejamentos macros
entrelaçados: mais interdisciplinaridade, parcerias
e trocas de informações;
- interação entre os Agricultores familiares e o
sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação:
construção de tecnologias para solução dos seus
problemas reais e construção endógena dos
conhecimentos, estimulando a participação social;
- pesquisas participativas: desenvolvimento de
pesquisas direcionadas para a solução dos
problemas reais dos agricultores familiares;
- melhorar as formas de comunicação: integração
entre as instituições e atores, televisão, revistas,
encontros técnicos, informais e encontros formais
etc.;
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6.3.2 - Gestão

A gestão tem que ter atitudes positivas com relação ao novo, às recompensas,
aos riscos, à criatividade e, ainda, contribuir para a expansão das capacidades e
habilidades, deve dar destaque às pessoas e ao aprendizado possuindo as seguintes
características:

- Integração Organizacional

Neste subfator deve haver o comprometimento do responsável pela unidade
produtiva em avaliar os projetos junto com os parceiros e realizar controles,
administração e coordenação. A intenção maior e construir uma integração interna que
contribua para o desenvolvimento da inovação.
Para que haja a integração deve haver instrumentos para partilhar os objetivos,
planos e metas, com os parceiros para que esses fluxos possam contribuir com a
melhoria dos resultados tornando o trabalho mais coeso e, também, para o
desenvolvimento de soluções e inovações endógenas.
Pode-se, por exemplo, por meio de debates e discussões com os parceiros
construir e desenvolver os objetivos, as metas, os controles, os custos de produção, a
remuneração, dentre outras. O planejamento da unidade produtiva deve ser construído
com os parceiros de forma clara para que todos possam entender e colaborar.
Na administração deve-se além de controlar as despesas e as receitas, construir
os custos de produção dos produtos, analisar o mercado e fazer planejamentos das
produções.
O individualismo do agricultor familiar deve ser trabalhado para que este
aspecto cultural não interfira na boa integração organizacional da unidade produtiva.
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- Flexibilidade da estrutura da unidade de produção familiar

O compartilhamento contribui para a descentralização das decisões que, ao
mesmo tempo contribui para o fluxo de informações, aumenta a autonomia sendo mais
útil para o desenvolvimento da inovação.
É importante que haja mais incentivos para descentralização das decisões dando
mais autonomia aos parceiros melhorando, assim, o desempenho e a incorporação do
novo, das novas técnicas e das novas formas de se desempenhar a atividade.
Algumas características culturais do agricultor familiar devem ser trabalhadas
como, por exemplo, a desconfiança, a centralização e a tradição na intenção de
contribuir com a gestão e a elevação do grau de inovação da unidade produtiva.

- Desenvolvimento interno de dados e informações

O controle, a administração e a coordenação dos dados e informações devem ser
orientados para que facilitem o fluxo e a incorporação de informações úteis para o uso e
a implementação das inovações.
Este subfator está intimamente ligado ao subfator flexibilidade da estrutura,
como já comentado acima, ou seja, é fundamental haver uma boa flexibilidade na
estrutura para assim favorecer o desenvolvimento interno dos dados e das informações
e, com isso, aumentar a probabilidade do desenvolvimento endógeno e, também, de
inovações.
As estratégias de desenvolvimento e de planejamento devem ser construídas
com base nos dados e nas informações de mercado evitando as surpresas previsíveis e
diminuindo os riscos calculáveis.
Outro ponto importante são os controles de gastos, dos investimentos e das
receitas. É fundamental que haja capacitações em gestão para que os agricultores
familiares incorporem tecnologias organizacionais.
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- Ligação Efetiva com Dados Externos

Com certeza é um dos principais subfatores que influencia a inovação. Observar
de maneira sistemática os fornecedores, os usuários, as pesquisas, dentre outros, é uma
das melhores formas de se obter os conhecimentos externos para aprendizagem.
Existem inúmeras maneiras para serem feitas e, dentre elas, pode-se destacar os
contatos com os fornecedores, os competidores, os clientes, os usuários, os
treinamentos, as capacitações e as participações em organizações.
O tradicionalismo e o desinteresse dos agricultores familiares inibe a
incorporação de tecnologias, produtos, insumos e, de alguma forma, devem ser
contornados. O sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação, por exemplo, deve
promover uma maior aproximação no campo, por meio da promoção de encontros entre
os agricultores e com eles para desenvolver metodologias mais adequadas, com temas
importantes e de interesse dos próprios agricultores.
Atualmente, as ferramentas de busca como a internet podem ajudar nas
pesquisas e facilitar e encurtar bastante o tempo de procura de caminhos e soluções para
os problemas das unidades de produção.
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Tabela 28: Modelo Referencial INDILAB-GESTÃO
INDILAB

SUBFATORES

Integração organizacional

Flexibilidade da Estrutura
da unidade de produção
familiar

GESTÃO

Desenvolvimento interno
de dados e informações

Ligação efetiva com dados
externos

Fonte: Elaboração do autor.

DESCRIÇÃO
- gestão da propriedade rural:
aumentar a eficiência gerencial das
atividades como, por exemplo, um
maior controle dos custos de
produção, com remuneração do
trabalho, depreciações de máquinas e
benfeitorias, dentre outras;
- integrar os agricultores com os
demais parceiros na unidade de
produção: partilhando os objetivos,
planos, metas, dentre outros;
abertura
para
incorporar
informações,
conhecimentos
e
inovações;
- Incentivar a descentralização das
decisões e dar mais autonomia aos
parceiros: incentivar os avanços e as
mudanças;
- incentivo e autonomia para
incorporação do novo, das novas
técnicas e das novas formas de se
desempenhar a atividade;
- trabalhar e avançar em questões
culturais como, por exemplo, a
desconfiança, a centralização e a
tradição entendendo a relação entre
características culturais, à gestão e o
grau de inovação da unidade
produtiva.
- O controle, a administração e a
coordenação dos dados e informações
direcionados para a implementação
das inovações;
- ligado ao subfator flexibilidade da
estrutura, como já comentado acima,
ou seja, é fundamental haver uma boa
flexibilidade na estrutura para, assim,
favorecer ao desenvolvimento interno
dos dados e das informações;
- aumentar o fluxo interno de dados e
informações com os parceiros;
- estratégias de desenvolvimento e de
planejamento: utilizar as informações
de mercado para evitar surpresas
previsíveis;
- tecnologias organizacionais.
- Observar de maneira sistemática os
fornecedores,
os
usuários,
as
pesquisas, dentre outros, é uma das
melhores formas de se obter os
conhecimentos
externos
para
aprendizagem;
- maior abertura para incorporação de
tecnologias, produtos, insumos.
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6.3.3 - Processo Cognitivo

O processo cognitivo deve associar o valor-trabalho e o trabalho-valor e evitar,
assim, que haja a predominância e o domínio da racionalidade instrumental sobre a
substantiva.
Deve haver um equilíbrio e harmonia dentro dos sistemas sociais entre os
valores éticos, humanos e a própria auto realização e os valores de mercado, lucro e
rentabilidade, contribuindo, assim, para um melhor equilíbrio entre pessoas e
organizações.
O comportamento humano não pode ficar desprovido de conteúdo ético baseado
somente em interesses individuais, para que isso ocorra, é fundamental que haja uma
boa formação e boas capacitações que estimulem as habilidades que vão permitir aos
agricultores se adaptar às mudanças técnicas.

- Formação

A formação é uma das questões centrais da inovação e é por meio dela que se
criam e desenvolvem as habilidades dos agricultores.

A elevação do nível de

escolaridade e da qualificação profissional é um dos maiores desafios para o
desenvolvimento da inovação por meio do trabalho.
A educação é a base da formação das pessoas e, no caso dos agricultores
familiares, ela deve buscar a convergência entre teoria e prática, e desenvolver,
principalmente, o interesse em aprender. Incorporar qualificações ao indivíduo que
possam ser aplicadas ao trabalho, de modo a gerar ação e resultados.
A educação rural deve atuar e priorizar o trabalho agrícola colocando-o no
centro do processo de ensino-aprendizagem, trabalhando matérias de interesse agrícola
e local.
Uma educação que promova o empreendedorismo, que promova a criatividade e
proporcione um aprendizado com capacidades de gestão, formando futuros
empreendedores.
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- Capacitação

Melhorar qualificação profissional dos agricultores familiares potencializando,
ao mesmo tempo, o crescimento do ser humano como cidadão e as habilidades técnicas.
As capacitações devem ser ajustadas às necessidades e às realidades locais, na
solução de problemas reais.
Deve destacar as vantagens da cooperação e, nesse sentido, deve incentivar o
estreitamento e a colaboração entre os agricultores na construção de relações de
confiança.

É fundamental que o agricultor perceba as vantagens das

complementaridades e das sinergias para o desenvolvimento de suas atividades.

- Características Cognitivas do Trabalho

Desenvolvimento de um trabalho orientado para a satisfação e pautado em
relações humanas e substantivas em equilíbrio com o trabalho que também visa à
geração de riquezas.
Equilíbrio entre ética e valores humanos, e entre lucratividade e rentabilidade.
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Tabela 29: Modelo Referencial – INDILAB – PROCESSO COGNITIVO
INDILAB

SUBFATORES

DESCRIÇÃO
- educação empreendedora;
- convergência entre a teoria e prática;
- desenvolva o interesse em aprender;

Formação

- aplicado no trabalho, de modo a gerar ação e
resultados;
- trabalho agrícola local no centro do processo ensinoaprendizagem.

PROCESSO
COGNITIVO

- qualificação profissional dos agricultores familiares
com foco no ser humano, no cidadão;
Capacitação

- capacitações destacando a importância da cooperação
e da solidariedade no desenvolvimento das atividades.
- trabalho orientado para a satisfação e pautado em

Características
Cognitivas do Trabalho

relações humanas e substantivas;
- equilíbrio entre a ética e valores humanos e a
lucratividade e a rentabilidade.

Fonte: Elaboração do autor.
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6.3.4 - Atitude e Ação

Consolidar comportamentos proativos em especial em relação aos riscos, em
relação às inovações, às experiências, à aprendizagem e à criatividade na construção e
desenvolvimento de inovações.

- Atitude em relação ao Risco

Atuar de forma corajosa, sem medo, gerenciando o risco por meio de
experiências e aprendendo com os erros.
Os Agricultores familiares devem atuar de forma a migrar de uma situação de
gestão da incerteza para uma gestão calculável em relação aos riscos. É fundamental
reunir informações e elementos que permitam aumentar o controle sobre os fatores de
riscos de sua atividade
As experiências devem ser compartilhadas com os órgãos e instituições de apoio
bem como com os demais agricultores familiares para que seja possível alcançar ganhos
individuais e coletivos.
Essa forma de atuar pode e deve ser trabalhada desde a formação do jovem e,
dentro desta perspectiva, a educação rural tem papel fundamental. A educação deve
contribuir com uma formação de indivíduos com atitudes positivas e, para que isso
ocorra, ela deve preparar o agricultor familiar para os riscos, desenvolvendo a
autoconfiança e às habilidades gerenciais.

- Atitude em relação às inovações, às experiências, à aprendizagem e à criatividade

Os Agricultores familiares são desconfiados e pouco abertos às inovações, às
experiências, à aprendizagem e à criatividade.
Contribuindo para esta situação é possível destacar as barreiras educacionais,
institucionais, culturais, ao desenvolvimento tecnológico, bem como, as deficiências na
difusão e transferência das tecnologias.
Dentro desta conjuntura, a educação deve assumir seu papel de único meio para
a formação e construção do indivíduo.

A educação rural deve ser reformulada e
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repensada, pois está distanciada da realidade da vida do agricultor e é percebida como
desnecessária e obsoleta. Ela deve ser redirecionada para atuar e colaborar com a
realidade do agricultor na solução dos problemas locais.
De uma maneira geral, a educação deve buscar uma formação onde os
agricultores possam diminuir as desconfianças, tornando-se mais abertos às
experiências, à aprendizagem e à criatividade.

- Atitude em relação ao trabalho

O agricultor familiar deve resgatar a autoestima e o status da atividade agrícola
diminuindo, assim, o preconceito da sociedade urbana em relação à sociedade rural.
Outro ponto importante em relação ao trabalho são as tecnologias
organizacionais que podem colaborar com o aumento de renda do negócio, bem como,
desenvolver condições para que os agricultores familiares possam atuar em outras áreas
correlatas, contribuindo para a complementação da renda.
A escassez de mão de obra tem relação tanto com o preconceito, o status e
também com a baixa remuneração. Esses aspectos estão relacionados e podem ser
amenizados com uma educação que desperte e motive os jovens para a atividade.
Em síntese, a educação deve ser voltada para o desenvolvimento do pensamento
crítico e reflexivo, com uma visão sistêmica e holística. Deve criar possibilidades para
o agricultor produzir de acordo com a realidade e em conjunção com o local.
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Tabela 30: Modelo Referencial INDILAB - ATITUDE E AÇÃO

INDILAB

SUBFATORES

- Atitude em relação ao Risco

ATITUDE E AÇÃO

- Atitude em relação às
inovações, às experiências, à
aprendizagem e à criatividade

- Atitude em relação ao
Trabalho

Fonte: Elaboração do autor.

DESCRIÇÃO
- Atuar de forma corajosa, sem medo,
gerenciando o risco por meio de
experiências e aprendendo com os
erros;
experiências
devem
ser
compartilhadas;
- formação do jovem dentro de uma
perspectiva embasada em atitudes
positivas relação ao risco,
a
autoconfiança
e
a
habilidades
gerenciais.
- aberturas às inovações; espíritos
criativos; busca de soluções para os
problemas diários;
- formação de Agricultores menos
desconfiados e mais abertos às
inovações, às experiências e à
aprendizagem;
- educação rural assumindo o papel de
formação e construção do indivíduo
dentro de sua realidade e contexto;
- educação com formação positiva em
relação às experiências, à aprendizagem
e à criatividade.
- Resgatar a autoestima e o status da
atividade agrícola diminuindo o
preconceito da sociedade urbana;
tecnologias
organizacionais,
colaborando com o aumento de renda
do trabalho rural;
- educação rural voltada para o
pensamento crítico e reflexivo, com
uma visão sistêmica e holística
contextualizada.
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6.4 - Considerações Finais

A maioria das pesquisas qualitativas está condicionada a um contexto espaçotemporal e, portanto, a pesquisa aqui realizada não tem propósitos de generalização ou
universalização dos resultados, mas a busca de uma maior compreensão do fenômeno.
O método com bases estruturalistas não descreve estruturas únicas, absolutas,
mas busca estruturas possíveis e, portanto, a estrutura aqui descrita partiu da observação
de situações específicas.
Outros pesquisadores, mesmo olhando para o mesmo corpus de dados,
poderiam, com diferentes teorias e conceitos, ter como resultados outros entendimentos
e outras estruturas.
As contribuições que esta pesquisa proporcionou para o avanço do entendimento
da inovação por meio do trabalho foram obtidas pelo uso de procedimentos científicos,
com a definição do problema, dos conceitos e a detalhada descrição dos passos
percorridos para a sua realização. A pesquisa empírica confirma que, quando ajustados
os Indutores da Inovação Laboral – os INDILABs, contribuem para o desenvolvimento
da mentalidade laboral de inovação.
Todos os elementos da estrutura aqui descritos e caracterizados pelos INDILABs
devem e necessitam ser ajustados para que, assim, possam impulsionar o motor das
transformações e implantar os sistemas recorrentes com uma mentalidade laboral de
inovação.
Na realidade brasileira, o Estado, por intermédio das políticas públicas, deve
criar formas de sustentar a capacidade de inovação mediante o trabalho, dotando o
trabalhador de condições de contribuir para a maximização dos rendimentos das
empresas e deles próprios, criando e incrementando a sua capacidade de inovar, ou seja,
desenvolvendo uma cultura laboral de inovação e mais especificamente atuando nos
indutores da inovação laboral.
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Figura 9: Sistema ideal para o bom funcionamento do Motor

Fonte: Elaboração do autor.

Para avançar na mesma área e no mesmo segmento, importantes estudos
poderiam ser conduzidos para atuar sobre os indutores e sobre as barreiras e obstáculos
detectados neste trabalho. Como exemplo desenvolver estudos sobre o melhor modelo
de educação rural para o desenvolvimento dos INDILABs e seus impactos educacionais,
culturais e tecnológicos.
Este trabalho foi restrito a região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e outras
pesquisas podem ser conduzidas com outros agricultores familiares em outras regiões
do estado e do Brasil. Nestes casos, os INDILABs poderiam ser testados em diferentes
formações culturais e com outros sistemas de apoio ao desenvolvimento da inovação.
Os INDILABS poderiam ser testados e aplicados em outros segmentos e outras
atividades de formas diferentes e, consequentemente, diferentes políticas públicas
poderiam ser construídas para o desenvolvimento da mentalidade laboral de inovação.
Esta pesquisa qualitativa forneceu as informações sobre o modelo referencial de
inovação e, a fim de medir melhor o peso de cada indutor e sua contribuição, seria
necessário desenvolver também uma metodologia quantitativa que pondere melhor os
indutores do modelo referencial.
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7

SUGESTÕES PÓS-TESE A PARTIR DO MODELO REFERENCIAL DE

INOVAÇÃO

7.1 - Introdução

As políticas públicas além de apoiar o desenvolvimento de atividades
econômicas, dos indivíduos e da sociedade deve, também, assegurar a continuidade dos
sistemas produtivos pela capacidade de inovação no trabalho e mediante o trabalho.
Na realidade brasileira as políticas públicas devem criar formas de sustentar a
capacidade de inovação mediante o trabalho, dotando o agricultor com condições de
contribuir para a maximização dos seus rendimentos mediante a criação e o incremento
da sua capacidade de inovar.
Com esta perspectiva as políticas públicas devem buscar a manutenção do
equilíbrio social ou introduzir desequilíbrios destinados a modificar a realidade. Podem
atuar de forma distributiva, regulatórias, redistributivas e constitutivas e, também,
podem ser formuladas e decididas segundo modelos racional, incremental e/ou
combinado.
O fundamental é que a Política Pública seja voltada para o estímulo e
desenvolvimento da cultura de inovação por meio do trabalho, atuando sobre o modelo
referencial, os INDILABs.
Na próxima seção, serão discutidas as principais políticas públicas de estímulo
aos INDILABs.
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7.2 - Políticas Públicas de estímulo aos INDILABs – Indutores da Inovação
Laboral

Como já foi argumentado, é função do Estado apoiar o desenvolvimento de
atividades econômicas, dos indivíduos e da sociedade, assegurando a continuidade dos
sistemas produtivos pela capacidade de inovação no trabalho e mediante o trabalho e,
para tal, deve utilizar como ferramenta a política pública.
As políticas públicas são uma das formas de reestruturar este complexo contexto
em que a sociedade vive, provocando as rupturas necessárias para a inovação e
contemplando, ao mesmo tempo, todos os seus tipos e formas. É uma das formas de
adequar a sociedade para a inovação por meio do trabalho e construir uma Cultura
Laboral de inovação.
Com base nas questões levantadas na pesquisa, e para que ocorram os ajustes
necessários na estrutura existente, as seguintes políticas públicas podem ser
desenvolvidas para que atuem sobre os Indilabs:

- Desenvolvimento do empreendedorismo

A perspectiva empreendedora deve circunscrever a tecnologia, a gestão e a
atitude e ação, pois, desta forma, a qualificação profissional e técnica alcançará uma
formação mais completa em relação à gestão das pessoas, das instituições públicas e
privadas, dos fornecedores dentre outros, contribuindo para o desenvolvimento de
estruturas organizacionais coevas e com dinâmicas organizacionais mais abertas.
Viabilizar o acesso ao crédito também é importante, pois possibilita o
financiamento e os investimentos necessários, seja em equipamentos, seja na formação
de mais profissionais.
O empreendedorismo deve fazer parte da política educacional desde o ensino
fundamental para contribuir com uma formação dos indivíduos com atitudes em relação
ao risco, à autoconfiança, às habilidades gerenciais e ao desenvolvimento da cultura
empreendedora na sociedade.
O economista francês do século XVII, Richard Cantillon, foi o primeiro
responsável pelo aparecimento da noção de empreendedorismo com a conotação
próxima a que se tem hoje. O empreendedor reflete uma forma de ver e de fazer coisas,
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em que a criatividade tem papel fundamental (SARKAR, 2008).
Os empreendedores podem ter características demográficas e cognitivas que
aumentam a probabilidade de sucesso do novo negócio, mesmo que o sucesso do
negócio requeira ainda ação (GARTNER, CARTER e REYNOLDS, 2004 apud
SARKAR, 2008).
Existem duas origens para o empreendedorismo: a) os inerentes e inatos às
personalidades empreendedoras; b) o que pode ser aprendido (BYGRAVE e MINNITI,
2000 e EDE, BHAGABAN e CALCICH,1998).
Para Timmons (1989), um empreendedor de sucesso é uma pessoa que tem a
criatividade e a inovação de um inventor e qualidades organizacionais da gestão. A
criatividade e a inovação podem ou não serem apreendidas, já a capacidade de gestão é,
com certeza, uma característica que pode ser aprendida.
Basicamente, existem duas formas de empreendedorismo: o empreendedorismo
por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. O segundo é caracterizado
por baixo investimento e por baixo conteúdo tecnológico (SARKAR, 2008).
É importante que se estimule o empreendedor por oportunidade, pois promover
um espírito empreendedor e de inovação não é mais uma opção no Brasil, mas uma
necessidade (SARKAR, 2008).
Um dos principais fatores extrínsecos são a educação e a cultura na promoção do
empreendedorismo (SARKAR, 2008) e, portanto, a educação passa a ter papel
fundamental neste processo. O empreendedorismo pode ser, por exemplo, estimulado
por meio da educação rural que, com a promoção de uma cultura que nutra e promova a
criatividade e proporcione um aprendizado de capacidades de gestão, forme futuros
agricultores empreendedores.
Corroborando com Sarkar (2008) e Gibb (1987), acredita-se que o
empreendedorismo também pode ser promovido pela educação e pela cultura, de
diferentes maneiras, em todas as etapas da vida de uma pessoa, desde a infância até a
terceira idade.

Para uma boa formação é, portanto, fundamental incorporar o

desenvolvimento dos conceitos do empreendedorismo nos jovens rurais, futuros
agricultores e nos próprios agricultores familiares já estabelecidos por meio dos cursos,
palestras, encontros, seminários, dentre outros.
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- Formação e Capacitação do agricultor e de mão de obra

A boa formação pode atuar sobre todos os indutores da inovação laboral. O
ensino profissional não acompanha a evolução das áreas de tecnologia, existe uma
distância entre a formação e a demanda do mercado. É importante haver um equilíbrio
entre o ensino geral e o ensino técnico para as atribuições sociais do indivíduo e que ele
possa também colaborar para a melhoria da sociedade.
A boa formação é construída com boa educação. Segundo Franco (1985), a
educação rural deveria ser compromissada com o meio rural, com a discussão diária dos
problemas do homem do campo, como a comercialização, distribuição dos produtos,
uso abusivo dos agrotóxicos, crédito rural, políticas de preços mínimos, dentre outros.
Deve prezar também pela qualidade, buscando uma convergência entre a teoria e
prática, conferindo uma maior eficácia na formação, desenvolvendo o interesse em
aprender, além de criar uma abertura para o aprendizado constante.
A formação deve focar o desenvolvimento de competências, que são definidas
como um conjunto de qualificações de um indivíduo que possam ser aplicadas no
trabalho, de modo a gerar ação e resultados.

Os indivíduos devem ser mais

polivalentes, capazes de aprender, de se autoavaliar constantemente, criando novas
soluções, resolvendo problemas complexos, assumindo riscos e enfrentando desafios e
dificuldades sem receio de errar.

É preciso ter, além de qualificações técnicas,

qualificações estratégicas e valores.
O modelo agrícola, baseado em uma produção de culturas de exportação de
matéria prima para o processamento industrial, provocou uma reordenação da educação
em âmbito nacional e causou uma divisão social entre o trabalho e a introdução de
tecnologia. Houve uma separação entre a produção e o consumo, diminuindo-se o valor
da educação na construção da força de trabalho. As escolas rurais passaram a ter as
cidades como referência, tornando-se escolas urbanocêntricas (LUCAS, 2009).
As escolas rurais deveriam ter no trabalho agrícola o centro do processo de
ensino-aprendizagem e não o contrário, em que os referenciais são todos dos centros
urbanos. Dentro dessa perspectiva, há um êxodo da escola e a criação de uma cultura
em que o rural é visto como inferior, arcaico e atrasado e, do outro lado, o urbano como
única alternativa, sendo superior, avançado e moderno.
As escolas do ensino fundamental do meio rural deveriam trabalhar matérias de
interesse agrícola e local e contribuiriam, assim, para a formação de futuros produtores
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inovadores, além de elevar a autoestima de todos.
Por exemplo, a educação rural poderia ser feita por meio de Núcleos formados
por parcerias entre as Secretarias Municipais de Educação e de Agricultura, e
coordenadas em conjunto com os demais parceiros, as empresas e os atores que atuam
dentro dos municípios.
Alguns municípios, por motivos de racionalização de aulas e distribuição de
professores, tem concentrado o ensino rural nas escolas urbanas mais próximas. Esta
medida tem promovido o fechamento de diversas unidades escolares de ensino
fundamental no meio rural, o que além dos impactos diretos como, por exemplo, o
aumento da dificuldade dos alunos em assistir às aulas, causa mudanças culturais
profundas e distanciam cada vez mais o ensino da prática.
Políticas voltadas para melhorar o transporte escolar no meio rural e a
manutenção desses estabelecimentos são de suma importância para o desenvolvimento e
a formação dos novos agricultores.
A formação e as capacitações devem tentar buscar e desenvolver o interesse dos
agricultores familiares trabalhando ao mesmo tempo os aspectos culturais e as
informações direcionadas para a solução de suas necessidades imediatas. É importante
ajustar as informações e os conhecimentos gerados com as reais necessidades dos
agricultores.
O modelo atual das escolas rurais tem provocado tanto a evasão escolar e o
êxodo rural, como a formação de agricultores sem as necessárias capacidades para as
tarefas que vão exercer na vida profissional. Ela se distanciou da realidade da vida do
homem e acabou ficando desnecessária e obsoleta aos alunos.
É necessário desenvolver um projeto político-pedagógico com atenção às
práticas agrícolas. Este programa deve ressaltar questões relacionadas ao acesso a terra,
ao crédito, ao mercado, à informática, ao equilíbrio entre produção e conservação e
valorização da biodiversidade, dentre outros e que valorizasse os conhecimentos dos
pais, criando uma referência identificada com o meio rural.
As capacitações devem incentivar o trabalho-valor, ou seja, deve ser sustentada
em uma base mais política, com padrões de bem-estar social, aspectos éticos e
autorrealização.
ambiental.

Pode ser uma alternativa sustentável do ponto de vista social e

212

Outro ponto fundamental na capacitação é a formação e o perfil dos
extensionistas rurais, que devem ser agentes educativos, construtores de conhecimento
num processo interativo com os agricultores, com capacidade de construírem não
somente um modelo agrícola, mas diversos modelos adaptados às diversas realidades.
Priorizar o fomento das tecnologias organizacionais equilibrando e melhorando
as ações dentro das unidades de produção é estratégico para o avanço das inovações por
meio do trabalho. Essas tecnologias são pouco trabalhadas pelo sistema de apoio, pois
não são facilmente percebidas pelos agricultores, não geram riquezas diretamente, não
rendem votos e, também, necessitam de um maior apoio dos atores.
A educação rural é um grande problema estrutural e é fundamental tanto na
formação como nas capacitações dos agricultores familiares, pela sua complexidade e
importância, ela deve receber a maior atenção possível.

- Promover a cooperação e inter-relacionamento institucional

O crescimento, a inovação e a competitividade são alcançados por meio da
interdependência entre instituições públicas e privadas e demais atores de uma região.
O desenvolvimento da cooperação e da integração são formas de superar as
deficiências e de potencializar as competências na busca de soluções para os
agricultores familiares.

Para que possam sobreviver é necessário que superem os

problemas relacionados às pequenas escalas, reduzindo o custo médio de suas
produções.
É possível também criar eficiências coletivas que se originam dos
encadeamentos produtivos e das interações entre os agentes mediante articulações
locais, regionais ou dentro das regiões capazes de gerar fluxos de conhecimentos e
informações. O fluxo de conhecimentos e informações gera um aprendizado coletivo
que leva ao desenvolvimento, também, de uma capacidade de inovação que resulta em
um aumento permanente de produtividade e diferenciação de produtos orientada pelo
mercado.
Desenvolver também o capital social aumenta os níveis de confiança,
cooperação, reciprocidade, organização social e participação política da sociedade civil
local.
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O ideal seria criar medidas que visassem a promoção de encontros entre estas
instituições, fortalecendo as relações e permitindo o desenvolvimento de processos de
planejamento conjuntos e participativos.
As secretarias Municipais de Agricultura devem buscar harmonizar todos os
atores públicos e privados que atuam em seus municípios na construção de políticas
públicas que possam dialogar entre si contemplando os recursos humanos e financeiros
disponíveis na tentativa de otimizar as competências de cada ente.

- Comunicação e difusão

É o processo pelo qual as informações, os programas, os projetos ou mesmo uma
inovação é comunicada aos membros de um sistema social, aos grupos e à sociedade.
Nos dias de hoje, quando imperam sistemas complexos e mudanças constantes, é
fundamental que as pessoas disponham de conhecimentos, habilidades e outras formas
de recursos que lhes permitam combinar e construir inovação. Isso pode ocorrer com a
disseminação e a difusão dos programas e mesmo das próprias Políticas Públicas, por
meio de sensibilizações e, de certa forma, assim, massificar a utilização e os ganhos
coletivos. Seriam importantes para aumentar a aceitação através do tempo dos itens e
pontos específicos dos diversos programas e conhecimentos para os indivíduos, grupos
ou outras unidades adotantes.
Neste processo de comunicação e difusão é fundamental trabalhar a
transferência de conhecimentos, habilidades, informações e inovações e, para que isso
ocorra, é necessário que haja uma harmonização do contexto relacional. É necessário,
então, que aconteça mais intensamente a integração entre as organizações que atuam no
processo e no sistema social, com os agricultores familiares (CASTRO et. AL., 2013).
A difusão e a transmissão de tecnologias adaptadas às realidades têm muito que
avançar para que realmente se tornem práticas generalizadas entre os agricultores
familiares e, para que isso ocorra, é importante superar as barreiras e obstáculos
relacionados às estratégias para aquisição, difusão e disseminação da tecnologia e dos
conhecimentos para atingir o máximo de benefícios de um maior número de agricultores
familiares e, assim, provocar um avanço em todo o setor.
As estratégias devem intensificar a construção exógena e estimular a construção
endógena, ampliando as ligações com fornecedores e clientes, com as empresas públicas
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e privadas e também trocas com os pares. É essencial intensificar os laços ampliando a
integração com diversos atores com destaque para Emater-Rio, Sebrae, Pesagro-Rio,
Embrapa, Sindicatos rurais, Inea e Associações de Produtores.
É de suma importância que haja a estruturação dos serviços públicos de Ater –
assistência técnica e extensão rural –, cuja insuficiência em atender à demanda da
agricultura familiar e dos demais povos que vivem e exercem atividades produtivas no
meio rural está hoje comprovada. Restringem-se, assim, as possibilidades de acesso das
famílias rurais ao conhecimento, aos resultados da pesquisa agropecuária e às políticas
públicas em geral, o que contribui para ampliar a diferenciação a exclusão social no
campo (PNATER, 2007).
Como exemplo, no sudeste do país, somente 22,7 % utiliza assistência técnica e
é fundamental para os avanços no setor rural que haja expansão desse índice, criando-se
novas formas e modelos para melhorar a assistência (LEITÃO et. al., 2008).
A reestruturação do sistema de apoio ao desenvolvimento da inovação e a
melhoria na formação dos agricultores familiares são imprescindíveis para esta desejada
sintonia, com uma maior aproximação e interação do sistema de apoio e os agricultores
familiares.

- Apoio a Comercialização

As políticas públicas podem atuar diretamente sobre a comercialização dos
produtos da agricultura familiar. Atuando, por exemplo, nas compras institucionais o
governo garante um preço mínimo e colabora no equilíbrio do mercado. Existem
diversas maneiras de serem feitas essas compras: nas escolas, nos hospitais, nos
restaurantes governamentais, dentre outros.
A comercialização também deve trabalhar a cultura do consumo por meio,
principalmente, do estímulo aos produtos de safra, esta medida colaboraria com a saúde
da população em geral e ainda contribuiria para o aumento da renda dos produtores
rurais. Estes programas junto às escolas, tanto rurais como urbanas, contribuiria assim
com o desenvolvimento de indivíduos mais conscientes de sua importância como
consumidores e ainda traria benefícios para a sociedade.
É fundamental desenvolver Sistemas de Informações Comerciais para que
possam servir de fonte de informações rápidas e atualizadas para que os agricultores
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familiares façam seus planejamentos de produção e de comercialização. Desta forma
estes sistemas colaborariam também no apoio à gestão das unidades de produção
familiar, diminuindo as incertezas das variações do mercado.
O meio rural é bastante carente na infraestrutura de comunicação. Para atingir
os avanços necessários, é importante implantar e melhorar a comunicação, desde os
sistemas de telefonia fixa, a telefonia celular e o acesso à internet.
A comercialização quase em sua totalidade é feita por meio das estradas vicinais
e é imprescindível que haja um forte apoio à modernização e à melhoria da
infraestrutura e das vias de escoamento da produção.

- Outros exemplos de Políticas Públicas que devem ser ampliados e seguidos

- Diversificação da Produção:

A diversificação permite o acesso a novas variedades e o aporte de novas
tecnologias para o bom desenvolvimento das culturas. É preciso adaptar a gestão com
novas atitudes e ações.
Isso pode ser incentivado com o fornecimento de mudas pelos governos aos
agricultores familiares e a introdução de novas culturas pode melhorar a renda dos
agricultores familiares.
Programas dessa natureza criam novos arranjos de apoio. É importante planejar
estas estruturas para evitar desperdícios e possíveis erros no manejo que possam
provocar o fracasso dessas ações.

- Desenvolvimento Rural

Programas de desenvolvimento Rural, que atuem na busca da melhoria da
qualidade de vida do homem do campo e na tentativa de conciliar aumento de renda e
conservação dos recursos naturais provocam avanços na saúde, na educação, no
turismo, no trabalho, dentre outros. Podem colaborar também com avanços estruturais
nas comunidades influenciando de forma positiva os agricultores familiares na
absorção de novas tecnologias e de inovações.
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- Leis Ambientais
Influenciam diretamente, forçando e restringindo determinados comportamentos
e manejos e também colaboram com a inovação.

Questões como perenidade ou aumento de vida das organizações, alto
desenvolvimento econômico, gestão pública moderna e objetiva, ampliação de
mercados e receitas, incremento de públicos, modernização de processos e renovação
de produtos constam como objetivos centrais na nossa sociedade e devem ser
trabalhadas, caracterizadas e conceituadas na busca dos seus fundamentos, entendendo
que as políticas públicas podem funcionar com meio, ou mesmo ferramenta para esses
propósitos.
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ANEXOS

Apêndice I – Roteiro básico das entrevistas exploratórias realizadas com os
extensionistas, gerentes, técnicos das prefeituras, etc. – Entrevistas Exploratórias.

EXPLICAÇÕES SOBRE A PESQUISA
- 1- Explicar a pesquisa:
A Pesquisa a ser desenvolvida tem como objetivo a formulação de
diretrizes para a instituição de uma cultura laboral de inovação no ramo de atividade da
horticultura do setor do agronegócio no Estado do Rio de Janeiro.

- Explicar a divisão das áreas:
Cidades Pesquisadas:
Teresópolis, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto (Serrana); Bom Jardim,
Duas Barras, Sumidouro e Nova Friburgo (Nova Friburgo); Santa Maria Madalena, São
Sebastião do Alto e Trajano de Moraes (Santa Maria Madalena) e Cantagalo, Carmo,
Cordeiro e Macuco (Cantagalo).

Critérios para Categorizar as Cidades
- População
Pequena: até 20.000 habitantes
Média: entre 20.001 e 50.000 habitantes
Grande: mais de 50.001
- Tecer considerações sobre IDH, PIB per capita,% rural, % renda rural.
GRUPOS DE CIDADES: Grupo 1 – Petrópolis, Teresópolis e Friburgo; Grupo 2 –
Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto e Silva Jardim e Grupo 3 – Cantagalo, Duas
Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Trajano de Moraes,
Macuco e Carmo.
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2 – Explicar o que é o método de snow-ball
Utilizaremos uma amostra não probabilística, inicialmente por conveniência, em
que os participantes são escolhidos por estarem disponíveis ou por conhecimento e, em
sequência, a bola de neve, em que os participantes iniciais (conveniência) indicam os
novos participantes.
3 – A amostra por conveniência:
Entrevistas abertas com no máximo 3 (três) (ver roteiro) perguntas com duração entre
15 e 45 minutos.
ROTEIRO DA ENTREVISTA

-Perguntas de Abertura/Aquecimento:

·

Nome Completo

·

Idade

·

Estado Civil

·

Ocupação

·

Filhos?

·
- Histórico no cargo e na área:

1 - Qual a situação do agronegócio, mais precisamente, da Horticultura na sua região
(distrito) em termos de i) trabalho (disponibilidade, recrutamento, seleção, treinamento,
formalização, segurança, continuidade, demissão); ii) de inovação.

2. Você sabe de alguma política pública voltada para o segmento que tenha visado ao
trabalho ou à inovação ou aos dois?

3. Você sabe de fontes documentais ou de alguém que possa dar informação sobre isso?
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Apêndice II – Roteiro básico das entrevistas realizadas com os agricultores familiares
inovadores – Entrevista em Profundidade

PROTOCOLO ÉTICO
Meu nome é Leonardo Ciuffo Faver, sou estudante de doutorado da
EBAPE/FGV e estou na primeira fase de coleta de dados para a minha tese. Esta
entrevista tem como objetivo servir como uma base de “pistas” de possíveis locais e
pessoas que possam contribuir diretamente no diagnóstico, na construção e no
desenvolvimento de questões centrais e importantes da tese. Caso você tenha qualquer
pergunta após esta entrevista, sinta-se à vontade para me contatar pelo telefone (24)
92266758 ou pelo email leonardofaver@ig.com.br.
Agradeço a sua boa vontade em participar da entrevista e sua participação é
muito importante. Antes de começar, gostaria de assegurar que, como participante,
você tem alguns direitos e, para melhor compreensão, é importante que confirmasse as
indagações respondendo ao que compreende de cada pergunta.
Sua participação é voluntária, (você compreende?)
Você pode se recusar a responder qualquer pergunta,
Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento,
Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial e só será disponibilizada para a
banca examinadora e professores caso surjam dúvidas,
Extratos/pedaços desta entrevista, na forma como foram faladas poderão fazer parte do
relatório final, mas sob nenhuma circunstância seu nome ou características suas que o
possam identificar serão incluídas no relatório,
( ) Permito que a entrevista seja gravada em gravador de áudio.
Assinatura:
____________________________________________________
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AMOSTRA POR CONVENIÊNCIA -

DATA:

DADOS PESSOAIS
- Nome:

Data de Nascimento:

- Formação:
- Estudou em que tipo de Instituição: ( ) Pública ; ( ) Privada; ( ) outras

Qual?

1. Analfabeto; 2.Ensino Fundamental Incompleto; 3. Ensino Fundamental Completo; 4.
Ensino Médio
Incompleto; 5. Ensino Médio Completo; 6. Superior Incompleto; 7. Superior Completo;
8. Pós
Graduação.
- Desde quando trabalha na atividade?
- Função/Trabalho:
- Município:
DADOS DA PROPRIEDADE/AREA QUE ATUA
- Tipo de trabalho: ( ) atividade principal e única

( ) meio período ( ) cooperativa

( ) associativa ( ) auto suficiente ( ) fazenda coletiva ( ) outras
- Relação com a terra/área: ( ) proprietário ( ) arrendatário ( ) posseiro ( ) outros
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ROTEIRO DA ENTREVISTA

A – TECNOLOGIA
Tipos de tecnologia: tecnologia que poupa-trabalho, tecnologia que poupa-insumo e
tecnologia organizacional (poupa-trabalho e insumos)
Obstáculos para inovação – Obstáculos para inovação: a) aquisição de novos
conhecimentos. b) Difusão dos conhecimentos e inovações.
1 - Como é feito o seu trabalho? Como ele é dividido? E a introdução das novidades,
como é este processo? Você tem liberdade para mudar, você se sente motivado para
mudar?
2 - Você realizou alguma inovação no modo de plantar, vender, comercializar; utilizou
alguma tecnologia nova, algum insumo novo ou produziu alguma nova mercadoria, etc.
nos últimos anos?
3 - Qual foi o impacto desta inovação?
4 - Quais os principais fatores que levam você a experimentar novas técnicas, novos
produtos (cultural, as pessoas ao seu redor utilizando, as melhorias diretas das técnicas,
a necessidades de solucionar seus problemas ... tem relação com a difusão de
tecnologias)?
5 – No caso de não ter tido inovação - Obstáculos para inovação
- Por quê?
- fatores econômicos (

)

- psicológicos (medo do novo, sentimento de afeição preconceitos outros) ( )
- sociais (barreiras étnicas, barreiras da língua, mobilidade (transporte e comunicação)
história, ciência outros ( )
- deslocamento social (mudança e quebra do padrão) ( );

232

- Capital investido/capital realizado (grupos que ganham, grupos que perdem,
legalidade, política, história, etc.)( );
- Outros ( );
Caso a resposta seja sim:
- Como ficou sabendo destas novidades?
6 - Você mecaniza alguma etapa do seu trabalho? Qual?
E a informática, a automação (explicação)? Você faz uso em alguma etapa dessas
ferramentas? Qual? Como e quando decidiu utilizar essa ferramenta e por quê?
7 - Você é recompensado e incentivado para mudar, para utilizar novas tecnologias,
novos insumos? De que forma?
8 - Dentre os problemas que acometem o seu trabalho, houve alguma nova forma de
solucioná-los que tenha sido equacionada de uma forma diferente? Onde você teve a
ideia para esta solução?)
B – GESTÃO
B 1 - INTEGRAÇÃO ORGANIZACIONAL
9 - Como é feita a gestão de sua área/propriedade? Há um compartilhamento dos
objetivos e metas com os participantes, parceiros, empregados?
10 - Há alguma espécie de avaliação dos resultados?
11 - Como é feito a administração, os controles de gastos, as vendas, etc.?
B 2 - ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS FLEXÍVEIS
12 - Os participantes, parceiros, empregados têm poder/autonomia para tomar decisões?
13 - As tecnologias, produtos, insumos, etc., novos são incorporados às tecnologias,
produtos, insumos, etc., já utilizados? Como isso acontece?
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B 3 - DESENVOLVIMENTO INTERNO DE DADOS E INFORMAÇÕES
14 – Como você lida com os novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos?
Há uma disseminação/difusão destes produtos para os demais participantes, parceiros,
empregados? Como isso é feito?
15 – Os novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos são introduzidos de
forma lenta, aos poucos, combinando os antigos métodos com os novos?
16 – Você utiliza computadores para obter estas informações ou para disseminálas/difundi-las?
17 - Como busca informações sobre o seu trabalho e sua produção? E as novas
técnicas, como você fica sabendo das novidades? Você as utiliza imediatamente de
forma ... ou se aprofunda no tema?

Quem o ajuda neste caminho, onde busca

informações?
18 - Durante os últimos anos, você efetuou algum tipo de treinamento/capacitação?
Onde?
19 – Faz algum tipo de simulação/experimentação antes de usar os novos
conhecimentos ...? Demonstra para os demais participantes, parceiros, empregados os
resultados?
B 4 - LIGAÇÃO EFETIVA DE/COM DADOS EXTERNOS
20 - Você participa de algum tipo de organização, associação, grupo, etc. que busca
soluções para problemas em comum? Qual? Como veio a participar?
21– Como você tem conhecimento de novos conhecimentos, informações, tecnologias,
etc.?
22 – Você cultiva ligações com os fornecedores e os usuários para desenvolver mais
conhecimentos e termais informações e tecnologias? Como isso acontece?
23 - E os riscos?
24 - Você tem autonomia no seu trabalho? Tem liberdade para a criação de novas
formas de trabalhar e/ou utilizar tecnologias, insumos e/ou produtos?
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C - PROCESSO COGNITIVO

25 – Educação formal:
Quantos anos você estudou?

Escolaridade?

26 – Educação informal: (Talvez já respondida na17??)
Você participa de cursos, seminários, congressos, encontros, etc., buscando
informações, conhecimentos, etc.?
27 – Escola técnica:
Você fez algum curso ou estudou em escolas técnicas?
28 - E suas decisões e escolhas (forma de trabalhar, escolha de produtos e técnicas, etc.)
levam em conta os aspectos éticos ( ......................) ou somente os aspectos
mercadológicos (preço, rentabilidade, lucros ...) são levados em conta?
29 - Qual é o seu maior objetivo no trabalho (lucro, autorrealização, trabalho útil para as
pessoas, trabalho rentável ...) ?

D - ATITUDE E AÇÃO

30 - (Habilidade em aprender – Escolha tecnológica - Tecnologia e mudança social)
Você está aberto a novos conhecimentos e a novas tecnologias? Explique? Nos últimos
anos, dê um exemplo que comprove esta abertura?
31 - Como você lida com a criatividade? Ela é importante? Ela é estimulada? Quais as
mudanças que você pode apontar que foram importantes para o seu trabalho nos últimos
anos?
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32 - A afetividade no trabalho é importante? Você leva em consideração os aspectos de
bem-estar nas decisões do dia a dia no seu ambiente de trabalho?
33 - Defina o que e o trabalho para você na sua vida? ( ) simbólico ( ) árduo ( ) útil
( ) quase uma religião .

POLÍTICAS PÚBLICAS
34 – Você sabe de alguma política pública voltada para o segmento que tenha visado ao
trabalho ou à inovação ou aos dois?
35 – Quais os principais agentes/atores/instituições importantes para o seu trabalho e
por quê?
36 – Você participa, de alguma forma, das decisões, direcionamentos, alocação de
recursos, construções de políticas na sua região? Como? Teve efeitos práticos? Quais?
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Apêndice 2 – Roteiro básico da entrevista em grupo – Grupo Focal 1 – Agricultores

ROTEIRO – GRUPO FOCAL COM OS AGRICULTORES
PESQUISA INOVAÇÃO
I – AQUECIMENTO - Apresentação da técnica, do moderador e dos participantes
- Explicações sobre as “regras do jogo”


Importância das opiniões sinceras



Gravação



Necessidade de todos opinarem



Necessidade de falar um de cada vez

- Apresentação dos participantes: nome, tipo de produção, local de moradia.
II – INTRODUÇÃO
Nós vamos falar sobre inovações desenvolvidas para a aplicação no trabalho no campo,
ou seja, tudo o que é novo, uma novidade para o trabalhador no campo.
Para a gente ver se está falando a mesma coisa, o que vocês entendem quando eu falo
‘inovação’?

Pedir exemplos e alinhar com (novas tecnologias, conhecimentos,

produtos, insumos...). Entender como se referem à inovação.
III – INOVAÇÃO NO CAMPO
Como vocês ficam sabendo de novidades para o trabalho no campo?
Entender o que surge primeiro, a demanda ou a oferta de inovação.
Como são as palestras da revenda, dia de campo... Como é a relação com vendedores e
com técnicos da Emater?
Qual é a diferença entre eles?
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Vocês poderiam citar exemplos de inovações (novas tecnologias, conhecimentos,
produtos, insumos...) que têm sido desenvolvidas para aplicação no campo?
O que acham dessas inovações? Adequadas?
Do que sentem falta?
Quais/ que tipo de inovação são mais facilmente implementadas? Por quê? Fácil de
entender, benefícios visíveis, fáceis de aplicar, economia financeira ou de tempo,
benefício em curto prazo, etc.
Depende do tipo de inovação (novas tecnologias, conhecimentos, produtos, insumos...)?
Que tipo de inovação não desperta interesse? Dificuldade de entender, não veem
benefício, trabalhoso, não representa economia, resultado em longo prazo, etc.
A implementação depende apenas da sua aceitação? Ou de outros fatores? Quais?

IV - RELAÇÃO EXTENSÃO E REVENDA
Como ficam sabendo das novidades?
Vocês procuram informações sobre inovação? Como? Onde? Quem os ajuda neste
caminho?
Como é o contato com o revendedor ou técnico? Sistemático? Existe uma frequência
com que que eles visitam o campo?
Como eles divulgam inovações desenvolvidas para vocês?
Que tipo de informação é importante para ser divulgada?
Vocês costumam participar de treinamentos/ capacitações? Quais tipos mais
procurados? Onde?
Participam de cursos, seminários, congressos, encontros, etc. buscando informações,
conhecimentos, etc.?
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V - RELAÇÃO ENTRE ELES
Vocês conversam com outros produtores para ter maior conhecimento sobre
informações, inovações, tecnologias...?
Costumam participar de organizações, associações, grupos, etc. que buscam soluções
para problemas em comum? Quais?
Os grupos, associações influenciam vocês nas decisões em relação a usar, verificar,
testar novos produtos, técnicas, etc.?

V- ASPECTOS PSICOLOGICOS
Vocês se consideram pessoas abertas a inovações (no modo de plantar, vender,
comercializar, utilizar novas tecnologias, novos insumos ou produzir novas
mercadorias, etc.)?
Gostam de mudar?
O que leva vocês a experimentar inovações (novas técnicas, produtos...)?
Para quais tipos de inovações são mais abertos?
Quais são as inovações preferidas?
Para quais tipos de inovações são mais “fechados”?
Quais inovações encontram maiores resistências?
O que vocês acham de produtores que implementam mudanças, novas tecnologias
(inovar, utilizando, por exemplo, novas tecnologias, novos insumos, novas parcerias,
novas formas de produzir, introduzir novas culturas, etc.)? Como eles são?
E como vocês se sentem depois de implementar uma nova tecnologia? Como vocês
acham que os vizinhos veem vocês? (reconhecimento dos outros produtores, de maior
rentabilidade, de aumento da autoestima, aumento do bem-estar)?
Vocês se sentem de alguma forma recompensados por buscar mudanças, coisas novas?
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Checar o impacto econômico, psicológico, social, de mudança de nível social, de
atuação de grupos ou outros fatores que influenciam na aceitação ou rejeição de
inovações.
De um modo geral, vocês acham que os produtores costumam levar em consideração
aspectos éticos (valores, moral,...) ou somente aspectos mercadológicos (preço,
rentabilidade, lucros)?
Qual é o maior objetivo dos produtores em geral (lucro, autorrealização, trabalho útil
para as pessoas, trabalho rentável)?
Em geral, depende apenas de vocês a implementação de inovações? Quem mais está
envolvido no processo?
O compartilhamento de metas com outros (parceiros, empregados) influencia de alguma
forma neste sentido?
Parceiros, empregados costumam ter poder/autonomia para tomar decisões?

VI - A IMPLEMENTAÇÃO DE INOVAÇÕES
Em geral, novas tecnologias, produtos, insumos, etc. são incorporados às tecnologias,
produtos, insumos, etc., já utilizados? Como isso acontece?
Os novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos são introduzidos de forma
lenta, aos poucos, combinando os antigos métodos com os novos?
Vocês fazem algum tipo de simulação/ experimentação antes de usar os novos
conhecimentos?
No caso de aquisição de novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos,
como é feita a disseminação/difusão destes produtos para os demais parceiros,
empregados? Demonstram para os demais participantes, parceiros, empregados os
resultados?

240

Em relação aos riscos quanto aos novos investimentos, empreendimentos, no uso, na
verificação, no teste de produtos, técnicas, tecnologias, etc., como vocês costumam
proceder? Testam diretamente; preferem não testar; observam primeiro com cuidado;
testam após outros do grupo testarem.

VII - MECANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO
Como é a implementação da mecanização no trabalho rural? Quais são os fatores de
motivação e obstáculos?
Quais etapas costumam ser mecanizadas? Quais encontram maior resistência?
Como é a implementação da informatização no trabalho rural? Quais são os fatores de
motivação e obstáculos?
Quais etapas são informatizadas, quais não?

VIII - POLITICAS PÚBLICAS
Na opinião de vocês, quais políticas públicas voltadas para o segmento mais colaboram
com o trabalho do trabalhador rural? E com a inovação?
Como vocês acreditam que as políticas públicas poderiam colaborar ainda mais com o
trabalho do trabalhador rural?
E com a implementação de inovações?
Vocês participam, de alguma forma, das decisões, direcionamentos, alocação de
recursos, construções de políticas na região onde atuam? De que forma?

IX – FINALIZAÇÃO
Gostariam de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto? AGRADECER E
ENCERRAR
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Apêndice 3 – Roteiro básico da entrevista em grupo – Grupo Focal 2 – Técnicos de
empresas de insumos, Pesquisadores e Extensionistas
ROTEIRO – GRUPO FOCAL COM OS TÉCNICOS
PESQUISA INOVAÇÃO
I – AQUECIMENTO - Apresentação da técnica, do moderador e dos participantes
- Explicações sobre as “regras do jogo”


Importância das opiniões sinceras



Gravação



Necessidade de todos opinarem



Necessidade de falar um de cada vez

- Apresentação dos participantes: nome, formação, profissão/ ocupação, local de
moradia.
II – INTRODUÇÃO
Nós vamos falar sobre inovações desenvolvidas para a aplicação no trabalho no campo.
Para iniciar, gostaria que vocês me descrevessem rapidamente o processo desde o
desenvolvimento de uma inovação (seja nova tecnologia, conhecimento, produto,
insumo...) até sua implementação no campo.
Como percebem o trabalhador rural da região serrana hoje? Quais são suas maiores
demandas, necessidades?
Quais são as suas maiores dificuldades, como técnicos e pesquisadores, no
desenvolvimento
insumos...)?

de

inovações

(novas

tecnologias,

conhecimentos,

produtos,
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III – CORPO DO ROTEIRO
INOVAÇÕES
Vocês poderiam citar exemplos de inovações (novas tecnologias, conhecimentos,
produtos, insumos...) que têm sido desenvolvidas para aplicação no campo?
Quais/ que tipo de inovação são mais facilmente implementadas? Por quê?
A implementação depende apenas da aceitação por parte do produtor ou de outros
fatores? Quais?
E qual (quais) tipo(s) de inovações encontra maior resistência na implementação/
aceitação no campo?
Quais são as maiores dificuldades, barreiras que vocês encontram na implementação de
inovações?
Depende do tipo de inovação (novas tecnologias, conhecimentos, produtos, insumos)?

TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES
Se pensarmos na seguinte segmentação de tecnologias/inovação: tecnologias que
poupam trabalho, tecnologias que poupam insumo e tecnologias organizacionais
(poupam trabalho e insumos)...
Com quais costumam mais trabalhar/ desenvolver? Por quê?
E quais encontram maior aceitação para a implementação no campo?

DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DE INOVAÇÕES
O LADO DO PESQUISADOR/ TÉCNICO
Quais são as suas fontes de informação/ inspiração para o desenvolvimento de
inovações (novas tecnologias, conhecimentos, produtos, insumos...)?
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Como é o contato com o produtor rural? Sistemático? Existe uma frequência de visitas
ao campo?
Como é feita a divulgação de inovações desenvolvidas para os trabalhadores rurais?
Quais são as dificuldades encontradas?
Têm que convencer os trabalhadores dos benefícios das inovações ou os trabalhadores
compreendem facilmente os benefícios? Depende? De quê?

O LADO DO PRODUTOR RURAL
Como os produtores buscam informações sobre inovações? Como ficam sabendo das
novidades? Onde buscam informações? Quem os ajuda neste caminho?
Produtores cultivam ligações com vocês (fornecedores de inovações) para desenvolver
mais conhecimentos e ter mais informações e tecnologias? Como isso acontece?
Os produtores costumam aprofundar-seno tema, buscando mais informações sobre as
inovações?
Eles buscam informações, dados objetivos de forma calculável ou tendem a utilizar
mais a intuição, instinto e experiência?
Produtores cultivam ligações com outros usuários das inovações para ter maior
conhecimento sobre informações, inovações, tecnologias?
Eles costumam participar de organizações, associações, grupos, etc. que buscam
soluções para problemas em comum? Quais?
Vocês acreditam que as decisões em relação a usar, verificar, testar novos produtos,
técnicas, etc. são influenciadas pela opinião destas organizações, associações, grupos?
Exemplos?
Produtores rurais costumam participar de treinamentos/ capacitações? Quais tipos mais
procurados? Onde?
Participam de cursos, seminários, congressos, encontros, etc. buscando informações,
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conhecimentos, etc.?

O TRABALHADOR RURAL
Vocês enxergam os trabalhadores rurais como pessoas abertas a inovações (no modo de
plantar, vender, comercializar, utilizar novas tecnologias, novos insumos ou produzir
novas mercadorias, etc.)?
São pessoas motivadas a mudar?
O que acreditam que mais os leva a experimentar inovações (novas técnicas, produtos)?
Para quais tipos de inovações são mais abertos?
Quais são as inovações preferidas que encontram maior aceitação entre os trabalhadores
rurais?
E o que mais os previne de experimentar inovações (novas técnicas, produtos)?
(Explorar: fatores culturais, pessoas ao redor utilizando melhorias diretas das técnicas,
necessidades de solucionar seus problemas)
Para quais tipos de inovações são mais “fechados”?
Quais inovações encontram maiores resistências?
Vocês acreditam que nas decisões de trabalho, em como investir, em como utilizar
produtos, técnicas, etc., os produtores costumam levar em consideração aspectos éticos
(valores, moral, ...) ou somente aspectos mercadológicos (preço, rentabilidade, lucros)?
Qual é o maior objetivo no trabalho (lucro, autorrealização, trabalho útil para as
pessoas, trabalho rentável ...)?
Em geral, depende apenas do produtor a implementação de inovações? Quem mais está
envolvido no processo?
Na opinião de vocês, a forma como é feita a gestão da área/propriedade impacta na
implementação de inovações? De que forma?
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O compartilhamento de metas com outros (parceiros, empregados) influencia de alguma
forma nesse sentido?
Parceiros, empregados costumam ter poder/autonomia para tomar decisões?
Percebem que os produtores rurais sentem-se recompensados por buscar mudanças,
coisas novas, inovar, utilizando, por exemplo, novas tecnologias, novos insumos, novas
parcerias, novas formas de produzir, introduzir novas culturas, etc.? De que forma
(reconhecimento dos outros produtores, de maior rentabilidade, de aumento da
autoestima, aumento do bem estar...)?
Na opinião de vocês, quais são os impactos dos seguintes fatores na implementação de
inovações (novas tecnologias, insumos, produtos). Pedir exemplos práticos
- econômicos, ou seja, o custo da tecnologia, dos insumos, do produto.
- psicológicos, ou seja, medo do novo, sentimento de afeição, tradição, costume,
preconceito por parte dos outros...
- sociais, ou seja, barreiras étnicas, barreiras da língua, mobilidade (transporte e
comunicação) história, ciência...
- Atuação de grupos, como grupos políticos, grupos atacadistas, grupos de fornecedores,
organizações de produtores, etc.
Quais outros fatores influenciam na aceitação, rejeição de inovações?

A IMPLEMENTAÇÃO DE INOVAÇÕES
Em geral, novas tecnologias, produtos, insumos, etc. são incorporados às tecnologias,
produtos, insumos, etc. já utilizados? Como isso acontece?
Os novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos são introduzidos de forma
lenta, aos poucos, combinando os antigos métodos com os novos?
Eles fazem algum tipo de simulação/ experimentação antes de usar os novos
conhecimentos...?
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No caso de aquisição de novos conhecimentos, informações, tecnologias, insumos,
como é feita a disseminação/difusão desses produtos para os demais parceiros,
empregados? Demonstram para os demais participantes, parceiros, empregados os
resultados?
Em relação aos riscos quanto aos novos investimentos, empreendimentos, no uso, na
verificação, no teste de produtos, técnicas, tecnologias, etc., como os produtores
costumam proceder? Testam diretamente; preferem não testar; observam primeiro com
cuidado; testam após outros do grupo testarem.

MECANIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO
Como é a implementação da mecanização no trabalho rural? Quais são os fatores de
motivação e obstáculos por parte do trabalhador rural?
Quais etapas costumam ser mecanizadas? Quais encontram maior resistência?
Como é a implementação da informatização no trabalho rural? Quais são os fatores de
motivação e obstáculos por parte do trabalhador rural?
Quais etapas são informatizadas, quais não?

POLITICAS PÚBLICAS
Na opinião de vocês, quais políticas públicas voltadas para o segmento mais colaboram
com o trabalho do trabalhador rural? E com a implementação de inovações?
Como vocês acreditam que as políticas públicas poderiam colaborar ainda mais com o
trabalho do trabalhador rural?
E com a implementação de inovações?
Os produtores rurais participam, de alguma forma, das decisões, direcionamentos,
alocação de recursos, construções de políticas na região onde atuam? De que forma?
Como vocês pesquisadores e técnicos avaliam esta participação?
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IV – FINALIZAÇÃO
Gostariam de acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto?
AGRADECER E ENCERRAR

