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“Há uma grande diferença entre aqueles que buscam os caminhos 
disponíveis, e aqueles que abrem novos caminhos: o poder da 
transformação. ” 
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RESUMO 

A Agricultura de Precisão (AP) é uma das múltiplas formas de exploração agrícola e sua 
configuração é resultado de um processo de evolução, regulado por pressões ambientais de 
ordem técnica e institucional que se apresentam no tempo e no espaço, direcionando ações e 
práticas aos sistemas de produção coerentes com os princípios do desenvolvimento 
socioeconômico e sustentável (LOURENÇO et al., 2016). Neste estudo, a perspectiva do 
institutional work vai além da concepção de que atores agem e interagem ao buscar alternativas 
que melhor respondem às suas expectativas e demandas da sociedade, alterando a forma de 
condução convencional das práticas agrícolas por métodos sustentáveis da AP. O Institutional 
Work fundamenta-se na agência que proporciona sentido e motivação para as ações para 
explicar como atores são capazes de atuar no campo organizacional com atividades e propósitos 
comuns, mesmo diante de pressões que possam emergir. Contrasta de outras abordagens 
institucionais uma vez que permite o estudo da heterogeneidade de atores sociais com objetivos 
singulares, bem como suas ações e interações na criação, manutenção e disrupção de 
instituições agregando conhecimentos para a compreensão da mudança institucional. É neste 
contexto, que este estudo possui como questão norteadora a compreensão de como foi exercido 
o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na região de Guarapuava 
no Paraná. O percurso metodológico caracteriza-se como estudo de caso com abordagem 
qualitativa, de perspectiva histórico-longitudinal. A seleção dos indivíduos para as entrevistas 
semiestruturadas levou em conta o envolvimento, conhecimento e a posição estratégica ocupada 
dos atores sociais que fazem parte do campo organizacional. O método de saturação teórica foi 
necessário, uma vez que se percebeu a oportunidade da obtenção da complementaridade de 
dados. A análise de conteúdo se deu com o estudo aprofundado dos dados, primários e 
secundários, que foram categorizados como ambiente técnico e institucional, campo 
organizacional, atores relevantes e tipos de trabalho institucional para criação, manutenção e 
disrupção de instituições. Os resultados obtidos permitiram definir o campo organizacional com 
suas fronteiras delimitadas de maneira funcional, inicialmente formado por uma diversidade de 
atores sociais conjugando competências multidisciplinares, agindo e interagindo de forma 
integrada, coordenada e contínua para a redução da variabilidade espacial do solo. Foram 
identificados os trabalhos institucionais de criação e manutenção nas ações individuais e 
coletivas de observação, assimilação, incorporação gradativa, disseminação, comprovação da 
viabilidade técnica e sustentável que suprimiram as ações disruptivas da AP. Os trabalhos 
institucionais ligados aos pilares normativos e cognitivos se fizeram mais presentes do que os 
regulativos, dado que as ações se legitimaram mais pela persuasão relativa a normas e questões 
culturais-cognitivas do que por sua capacidade de coerção que constrangem as ações e 
interações, mas por outro lado oferecem segurança e confiabilidade. A contribuição empírica e 
temática deste estudo amplia as investigações com foco nas ações e interações dos atores na 
mudança institucional no que diz respeito às ações sociais de criação, manutenção e ruptura de 
instituições. Dentre as contribuições práticas, o estudo traz elementos relevantes sobre as ações 
e interações da totalidade dos atores sociais suprindo lacunas de informações e gaps técnicos 
que limitam ações no campo da AP tais como a conectividade e acesso em tempo real. Para 
corrigir falhas operacionais na geração, análise e interpretação de informações, este estudo 
aponta para soluções promovidas por uma diversidade de atores do campo na capacitação 
profissional para interpretação das informações e intervenções técnicas, nos processos de 
entrega técnica de máquinas e equipamentos, na oferta de infraestrutura e ambiente de trabalho 
propício para o desenvolvimento contínuo de atividades e projetos seguindo os preceitos da AP. 

Palavras-chave: Trabalho Institucional; Atores Sociais; Agricultura de Precisão; Campo 
Organizacional.  
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ABSTRACT 

Precision Agriculture (PA) is one of the multiple forms of agricultural exploitation and its 
configuration is the result of an evolutionary process, regulated by environmental pressures of 
a technical and institutional nature that appear in time and space, directing actions and practices 
to the production systems consistent with the principles of socio-economic and sustainable 
development (LOURENÇO et al., 2016). In this study, the institutional work perspective goes 
beyond the concept that actors act and interact by seeking alternatives that best respond to their 
expectations and demands from society, changing the conventional way of conducting 
agricultural practices by sustainable methods of PA. The Institutional Work is based on the 
agency that provides meaning and motivation for actions to explain how actors are able to act 
in the organizational field with common activities and purposes, even in the face of pressures 
that may emerge. It contrasts with other institutional approaches since it allows the study of the 
heterogeneity of social actors with unique objectives, as well as their actions and interactions 
in the creation, maintenance and disruption of institutions, adding knowledge to the 
understanding of institutional change. It is in that context that this study has as a guiding 
question the understanding of how the institutional work of social actors in precision agriculture 
in the region of Guarapuava in Paraná was carried out. The methodological path is characterized 
as a case study with a qualitative approach, from a historical-longitudinal perspective. The 
selection of individuals for semi-structured interviews took into account the involvement, 
knowledge and strategic position of the social actors who are part of the organizational field. 
The theoretical saturation method was necessary since the opportunity to obtain data 
complementarity was perceived. The content analysis took place with the in-depth study of the 
data, primary and secondary ones, which were categorized as technical and institutional 
environment, organizational field, relevant actors and types of institutional work for institution 
creation, maintenance and disruption. The results obtained made it possible to define the 
organizational field with its functional boundaries, initially formed by a diversity of social 
actors combining multidisciplinary competences, acting and interacting in an integrated, 
coordinated and continuous way to reduce the spatial variability of the soil. The institutional 
works of creation and maintenance were identified in the individual and collective actions of 
observation, assimilation, gradual incorporation, dissemination, proof of the technical and 
sustainable viability that suppressed the PA's disruptive actions. Institutional works related to 
the normative and cognitive pillars were more present than the regulatory ones, given that the 
actions were legitimized more by the persuasion related to norms and cultural-cognitive issues 
than by their capacity for coercion that constrains the actions and interactions, but on the other 
hand, they offer security and reliability. The empirical and thematic contribution of this study 
expands the investigations with a focus on the actions and interactions of the actors in 
institutional change with regard to the social actions of institution creation, maintenance, and 
disruption. Among the practical contributions, the study brings relevant elements about the 
actions and interactions of all social actors, filling information gaps and technical gaps that limit 
actions in the field of PA such as connectivity and access in real-time. To correct operational 
failures in the generation, analysis, and interpretation of information, this study points to 
solutions promoted by a diversity of actors in the field in professional training for the 
interpretation of information and technical interventions, in the processes of technical delivery 
of machines and equipment, in the offer of infrastructure and work environment conducive to 
the continuous development of activities and projects following the precepts of PA. 

Keywords: Institutional work; Social Actors; Precision Agriculture; Organizational Field.  
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RESUMEN 

La Agricultura de Precisión (AP) es una de las muchas maneras de explotación agrícola y su 
configuración es resultado de un proceso de evolución, regulado por presiones ambientales de 
orden técnica e institucional que se presentan en el tiempo y en el espacio, direccionando 
acciones y prácticas a los sistemas de producción coherentes con los principios de desarrollo 
socioeconómico y sostenible (LOURENÇO et al., 2016). En este estudio, la perspectiva de la 
institutional work va más allá del concepto de que los actores sociales accionan y reaccionan 
en la búsqueda de alternativas que mejor responden a sus expectativas y a las demandas sociales, 
alterando el modo de conducción convencional de las prácticas agrícolas por métodos 
sostenibles de la AP. La Institutional Work, se basa en una agencia que proporciona sentido y 
motivación a las acciones para explicar cómo los actores son capaces de actuar en el campo 
organizacional con actividades y propósitos comunes, incluso frente a las presiones que puedan 
emerger.  En contraste otros abordajes institucionales permiten el estudio, de la heterogeneidad 
de los actores sociales con objetivos singulares, así como sus acciones e interacciones en la 
creación, mantenimiento y disrupción agregando conocimiento, para el entendimiento de 
cambios institucionales. En este contexto, este estudio tiene como interrogante la comprensión 
de cómo se ejerció el trabajo institucional de los actores sociales en la agricultura de precisión 
en la región de Guarapuava en el estado de Paraná. El recorrido metodológico se caracteriza 
por un estudio de caso con abordaje cualitativo con perspectiva histórico-longitudinal. La 
selección de los individuos a las entrevistas semiestructuradas tuvo en cuenta la participación, 
conocimiento y la posición estratégica ocupada por los actores sociales que hacen arte del 
campo organizacional. El método de saturación teórica fue necesario, para la complementación 
de datos primarios y secundarios, que fueron categorizados como ambiente técnico e 
institucional, campo organizacional, actores relevantes y clases de trabajos institucionales para 
la creación, mantenimiento y disrupciones institucionales. Los resultados obtenidos, 
permitieron definir el campo de modo funcional, inicialmente formado por una diversidad de 
actores sociales que comparten competencia multidisciplinares, accionando e interaccionando 
de manera integrada, coordinada y continua para la reducción de la variabilidad espacial del 
suelo. Fueron identificados los trabajos institucionales de creación y mantenimiento en las 
acciones individuales y colectivas de observación, asimilación, incorporación gradual, 
diseminación, comprobación de la viabilidad técnica y sostenible que suprimieron las acciones 
disrupciones de AP. Los trabajos institucionales unidos a los pilares normativos y cognitivos 
resultaron más presentes de lo que los regulativos, siendo que las acciones se legitimaron más 
por la persuasión relativa a las normas y cuestiones culturales-cognitivas que por su de coacción 
que limitan las acciones e interacciones, pero de otra manera ofrecen seguridad y confiabilidad. 
La contribución empírica y temática de este estudio amplia las investigaciones con enfoque en 
las acciones e interacciones de los actores en el cambio institucional sobre las acciones sociales 
de creación, mantenimiento y ruptura de instituciones. Entre las contribuciones prácticas, el 
estudio trae elementos relevantes sobre las acciones e interacciones de la totalidad de los actores 
sociales eliminando huecos de informaciones y gaps técnicos que limitan acciones en el campo 
de la AP tales como la conectividad y acceda en tiempo real. Para corregir equívocos 
operacionales en la generación, análisis e interpretación de informaciones, este estudio 
demuestra soluciones promovidas por una diversidad de actores de campo en la capacitación 
profesional para interpretación de las informaciones e intervenciones técnicas, en los procesos 
de entrega técnica de máquinas y equipajes, en la oferta de infraestructura y ambiente de trabajo 
propicio para el desarrollo continuo de actividades y proyectos siguiendo los preceptos de AP. 

Palabras clave: Trabajo Institucional; Actores Sociales, Agricultura de Precisión; Campo 
Organizacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura em suas múltiplas formas de exploração e configurações é resultado de 

um processo de evolução regulada por pressões ambientais de ordem técnica e institucional que 

apresentam, no tempo e no espaço, impactos de diferentes intensidades sobre o meio ambiente 

estabelecendo os limites legais e culturais nos sistemas de produção (LOURENÇO et al., 2016). 

O sistema convencional de produção é caracterizado pelo predomínio de práticas e técnicas 

baseadas em diagnósticos e intervenções homogêneas que podem levar a reflexos negativos, 

uma vez que este sistema é moldado pela exploração intensiva e elevada dependência de 

defensivos, corretivos e fertilizantes sendo usados em doses maiores ou menores em relação à 

real necessidade de uma determinada área, ignorando as inerentes variações entre solo e da 

cultura (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). 

Fatores como a exaustão do solo, perdas crescentes de produtividade e a expansão de 

áreas para manter a produção remetem a agricultura convencional para os limites da 

sustentabilidade econômica e ambiental. É neste cenário que a reflexão dos atores sociais 

(indivíduos ou organizações) na maioria das vezes é feita no sentido de avaliar o ambiente em 

que estão inseridos, interagindo e alterando a forma de condução convencional das práticas 

agrícolas por métodos que remetam para a eficiência produtiva, sustentável e econômica da 

atividade agrícola (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). 

Surge então a necessidade de novos paradigmas para a agricultura que estejam 

direcionados para o uso e difusão de novas práticas coerentes com os princípios do 

desenvolvimento socioeconômico e sustentável (JUNTOLLI; MOLIN, 2014). A Agricultura de 

Precisão (AP) é um conceito recente de gerenciamento da variação dos atributos relacionados 

aos fatores de produção agrícola que coloca em evidência a desuniformidade de uma área 

agrícola (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). A gestão agrícola sob os preceitos 

da AP otimiza os processos dentro da propriedade, oferece o uso racional de insumos agrícolas 

e minimiza os impactos ambientais ao proporcionar a rentabilidade sustentável da atividade 

agrícola (MOLIN, 2015; PUSCH et al., 2019). 

Logo, os esclarecimentos para a adoção de determinadas práticas, como as encontradas 

na agricultura de precisão, por atores sociais que atuam e interagem em uma determinada e 

comum atividade nem sempre têm sua origem explicada na análise racional do ambiente técnico 

associadas a fatores como a produtividade e rendimento operacional (JUNTOLLI; MOLIN, 

2014; SCOTT, 2001). A explicação pode estar no ambiente institucional em que indivíduos e 

organizações estão ativamente envolvidos na criação, interpretação, manutenção e alteração das 
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regras e normas institucionais que podem proporcionar respostas coletivas ao ambiente 

(LAWRENCE; SUDDABY, 2006; SCOTT, 2001). 

A visualização ampla de um processo de institucionalização de novas práticas, como 

as que se encontram na agricultura de precisão, possibilita entender como estruturas estáveis 

presentes na agricultura convencional se tornam desestabilizadas e desinstitucionalizadas. A 

desinstitucionalização representa a desestruturação de um consenso organizacional antes 

legitimado, apresentando precedentes causados por problemas relacionados ao desempenho 

organizacional e rompimento de credibilidade como pode ser observado nas práticas de 

exploração intensiva da agricultura convencional (SCOTT, 2001, 2008).  

O processo de institucionalização das práticas agrícolas da AP nas organizações, tendo 

por objetivo comum a redução da variabilidade espacial das unidades produtivas, provoca o 

surgimento de outras organizações que as praticam e utilizam em suas atividades. Estas por sua 

vez, também necessitam de interação com outras organizações já estabelecidas ou em formação 

(INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). DiMaggio (1991, p.267) relata que “para 

entender a institucionalização das formas organizacionais faz-se necessário compreender os 

processos de institucionalização e construção do campo organizacional”.   

Um campo organizacional, conjunto de organizações que interagem com objetivos 

comuns, existe somente na medida em que puder ser definido institucionalmente e sua estrutura 

não pode ser determinada a priori, mas precisa ser definida com base em investigações 

empíricas (DIMAGGIO; POWELL, 2005). Gaps apontados por Hampel, Lawrence, Tracey 

(2017), destacam o desenvolvimento de estudos sob a perspectiva do Institutional Work 

focando nos termos “quem” ou sobre o leque de atores incluídos nos estudos e “como” o 

trabalho institucional foi elaborado.  

Procura-se no institutional work a capacidade de ação que, de acordo com Battilana e 

D’Aunno (2009, p.46), está presente no “compromisso do ator com o seu mundo social por 

meio da interação do hábito, imaginação e juízo, que pode tanto reproduzir quanto transformar 

as estruturas do ambiente”. Na agricultura, os atores agem e interagem no sentido de buscar 

alternativas que melhor respondam às suas expectativas e demandas da sociedade, saindo da 

produção convencional e se direcionando para práticas agrícolas sustentáveis (MOLIN, 2015). 

Pelo exposto, o Institutional Work apresenta-se como propício para direcionar o 

problema deste estudo, uma vez que orienta para a compreensão de fenômenos relacionados à 

mudança institucional, com foco voltado para as ações dos atores sociais na criação, 

manutenção e ruptura de instituições.  
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir dos argumentos apresentados este estudo tem como questão de pesquisa: 

Como foi exercido o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de 

precisão na região de Guarapuava no Paraná? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Compreender o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na 

região de Guarapuava no Paraná. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir o objetivo geral do estudo serão seguidas etapas complementares que 

consistem em: 

a) Mapear o campo organizacional dos atores sociais na agricultura de precisão 

na região de Guarapuava no Paraná; 

b) Analisar a interação dos atores sociais por meio de recursos, habilidades e 

ações na agricultura de precisão na região de Guarapuava no Paraná;  

c) Identificar o trabalho institucional exercido pelos atores sociais destinado para 

a criação, manutenção e ruptura de instituições; 

d) Identificar o trabalho institucional dos atores sociais pela sua posição subjetiva 

e agência projetiva para a agricultura de precisão. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Há uma diversidade de estudos e pesquisas já realizadas ou em andamento sobre 

agricultura de precisão, em sua maioria abordando as questões técnicas de como utilizar uma 

determinada ferramenta ou prática bem como as vantagens agronômicas do processo utilizado. 

Porém, a abordagem nos aspectos institucionais, a interação entre atores sociais e sua agência 

e formação do campo não foram percebidas nesses estudos.  

A relevância teórica deste estudo reside nas contribuições do trabalho institucional 

desenvolvido pelos atores sociais na criação, manutenção e ruptura das instituições 

(LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Portanto, este estudo pode contribuir com informações 
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adicionais às pesquisas já realizadas no setor, colaborando para uma maior compreensão da 

mudança institucional no meio agrícola.  

A escolha pelo Institutional Work (IW) é motivada pelo aspecto desta corrente de 

pensamento ser recente, levando-se em consideração que há um crescente número de artigos e 

trabalhos que adotam essa vertente da teoria institucional (LAWRENCE; LECA; ZILBER, 

2013). Observa-se um mercado ativo com número crescente de organizações buscando oferecer 

produtos e serviços e, ao mesmo tempo existe uma demanda relativamente recente de 

levantamento de informações sobre os fatores determinantes da adoção das práticas e 

ferramentas pelos atores sociais, das limitações e das tendências da agricultura de precisão 

(MOLIN, 2015). 

A escolha do tema também se deu por conveniência, tendo em vista o fácil acesso do 

pesquisador no campo de pesquisa, pela sua vivência no meio agrícola, no acesso aos 

documentos analisados, por ter um conhecimento prévio sobre a agricultura de precisão e pela 

proximidade territorial, uma vez que em Guarapuava/PR se concentram todas as fontes 

primárias da pesquisa. Quanto à relevância prática espera-se, que no agronegócio a contribuição, 

a partir do entendimento e interpretação dos atores envolvidos no contexto em que estão 

inseridos, permitir maior adequação e alinhamento da agência utilizada frente às pressões 

institucionais que afetam o campo organizacional.  

A análise do campo organizacional possibilitará uma maior amplitude de compreensão 

no processo de institucionalização das práticas de agricultura de precisão, uma vez que 

permitirá vislumbrar todos os atores e sua agência exercida neste processo. Lawrence e Suddaby 

(2006) sugerem uma abordagem para o estudo e entendimento da ação institucional por meio 

de três elementos-chave: o conhecimento, habilidade e reflexibilidade de atores que sob 

diferentes aspectos, nos pilares regulador, normativo e cognitivo cultural das instituições, 

conferem uma base para a legitimidade (SCOTT, 2001).  

Considerando-se a relevância e a atualidade dos temas explanados, um estudo 

aprofundado é relevante para a compreensão do institutional work dos atores sociais na 

agricultura de precisão na região de Guarapuava no Paraná. De acordo com o exposto, o estudo 

se justifica complementarmente pelo acréscimo de subsídios e informações para a ampliação 

do entendimento das práticas organizacionais originadas de inovações e das relações 

institucionais entre as organizações.  

Assumindo-se esse entendimento, espera-se que a presente pesquisa possa ir ao 

encontro dessa necessidade, ao investigar um processo complexo, por meio do qual as forças 

institucionais moldam e são moldadas pelas práticas organizacionais, apresentando um contexto 
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de distintas ações alternativas derivadas de organizações, caracterizando o comportamento 

ativo em relação às pressões sofridas pelo ambiente externo e com os processos internos da 

organização. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O primeiro capítulo deste trabalho compreende a introdução ao tema em questão, 

apresentação do problema de pesquisa, objetivos geral e específicos e justificativas teóricas e 

práticas do estudo. O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórico-empírica com a 

abordagem sobre os temas que serão tratados no estudo em questão, bem como seus autores 

seminais e autores atuais discutindo e oferecendo reflexões sobre os temas, o terceiro capítulo 

descreve os procedimentos metodológicos que nortearam e delinearam a investigação empírica 

do estudo, a definição das categorias analíticas, delimitação da pesquisa, a população, amostra, 

procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados do presente trabalho. No capítulo 

quatro constam as observações concernentes à análise dos dados primários e secundários 

coletados no estudo. Por fim, no capítulo cinco, apresentam-se as conclusões relativas ao 

desenvolvimento do estudo, as implicações inerentes ao desenvolvimento científico 

relacionado ao tema, bem como limitações, sugestões e contribuições para futuras pesquisas no 

tema estudado. No apêndice 6 se encontra o resumo executivo a ser entregue para as 

organizações e indivíduos que representaram os atores sociais do estudo, contribuindo para o 

desenvolvimento da pesquisa na oferta de informações relevantes sobre a história da adoção 

das práticas da agricultura de precisão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo por objetivo desenvolver a base de sustentação teórica para o estudo pretendido, 

a revisão da literatura especializada sobre o tema é apresentada a seguir em seções que se 

direcionam aos principais elementos que subsidiam a compreensão do objetivo de pesquisa 

proposto.  

2.1 TEORIA INSTITUCIONAL DE BASE SOCIOLÓGICA 

Compreender o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na 

região de Guarapuava no Paraná requer uma explanação sobre os pressupostos da teoria 

institucional. Esse embasamento teórico permitirá um entendimento mais abrangente no que se 

refere ao fenômeno organizacional estudado nesta pesquisa. Considerando a teoria institucional 

como uma das fontes teóricas para análise e compreensão de resultados deste estudo, busca-se, 

inicialmente, apresentar os conceitos e sua origem. Os embasamentos do institucionalismo 

organizacional se situam em obras de pensadores da sociologia (GREENWOOD et al., 2008). 

A partir das obras destes pensadores, diferentes abordagens institucionais, com enfoques e 

recortes teóricos próprios, surgiram no decorrer do século XX refletindo a evolução e 

desenvolvimento da teoria institucional (LAWRENCE; SUDDABY, 2006; SELZNICK, 1996). 

A teoria institucional, sob os adjetivos de velho ou de novo institucionalismo, tem sido 

explorada em diferentes vertentes, sendo a política, a econômica e a sociológica que têm, cada 

uma, oferecido subsídios para a compreensão de fenômenos sociais em seus respectivos 

âmbitos (CARVALHO et al., 2005). A vertente sociológica traz para o centro da análise as 

relações entre organização e ambiente, primeiramente focadas nas interações informais, no 

processo constitutivo das instituições e ênfase na heterogeneidade do universo organizacional. 

No final da década de 1970, as relações de poder são postas em segundo plano e evidenciam-

se os requisitos de conformidade a padrões institucionalmente legitimados, com ênfase na 

homogeneidade entre conjuntos de organizações com a ampliação do nível de análise, do 

organizacional, para o interorganizacional e societal (CARVALHO et al., 2005).  

Os estudos que envolvem a teoria institucional, com ênfase sociológica, estão voltados 

para análises que envolvem, por exemplo, o compartilhamento de valores, a busca pela 

legitimidade, as relações de poder, cerimonialismo e isomorfismos (DIMAGGIO; POWELL, 

2005). Nesse sentido, Meyer e Rowan (1977, p. 340) relatam que: 
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As organizações são levadas a incorporar as práticas e procedimentos definidos por 
conceitos racionalizados de trabalho organizacional prevalecentes e 
institucionalizados na sociedade, aumentam sua legitimidade e suas perspectivas de 
sobrevivência, independentemente da eficácia imediata das práticas e procedimentos 
adquiridos. 
 

Por sua vez, Zucker (1987, p. 443-464) afirma que: 

 

A Teoria Institucional organizacional fornece uma visão rica e complexa das 
organizações. Nessa teoria, as organizações são influenciadas por pressões normativas, 
por vezes originadas de fontes externas, tais como o Estado, outras vezes decorrentes 
da própria organização. Sob certas condições, essas pressões levam a organização a 
ser orientada por elementos legitimados. 

 

Para Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999), no grupo das abordagens de 

cunho sociológico, a Teoria Institucional possui a capacidade de fornecer uma nova perspectiva 

à temática, ao sustentar que a conduta organizacional também é modelada por elementos 

socioculturais e não somente por fatores técnicos e financeiros, internos ou externos. Creed et 

al. (2014), relatam sobre a diversidade de estudos desenvolvidos no campo organizacional, nas 

décadas de 1940 e 1950, cujas análises estavam sob o foco behaviorista e estruturalista, 

respectivamente. A partir do final da década de 1950, ganhou força a perspectiva institucional, 

que auxiliou novos desenvolvimentos de estudos empíricos na área organizacional. 

É de 1957 a publicação original “Leadership in administration” de Selznick, 

considerado pioneiro na abordagem institucional nos estudos organizacionais ao formular a 

diferença analítica entre organização e instituição (DiMaggio; Powell, 2005; Selznick, 1972). 

A organização “é um instrumento técnico para a mobilização das energias humanas, visando 

uma finalidade já estabelecida. (...) Refere-se a um instrumento perecível e racional projetado 

para executar um serviço” (Selznick, 1972 p.5). Em suma, a organização atua basicamente 

sobre sua própria estrutura e concentra processos no desenvolvimento de seus produtos e 

serviços (DiMaggio; Powell, 2005; Selznick, 1972). Já a instituição é nomeada como “o produto 

natural das pressões e necessidades sociais — um organismo adaptável e receptivo” (Selznick, 

1972, p.5) e como tal, possui características específicas, independentemente dos produtos ou 

serviços que ofereça (SCOTT, 2008).  

Esta concepção trazida por Selznick (1957), foi nomeada como Institucionalismo 

Clássico que perdurou até a década de 1970 (CORAIOLA et al., 2012). O novo 

institucionalismo surge na década de 1970, “quando alguns sociólogos contestaram a distinção 

tradicional entre a esfera do mundo social e as esferas influenciadas por um conjunto de práticas 

associadas à cultura” (PEREIRA, 2012 p. 281). 
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Coraiola et al. (2012) caracterizam também, como um atributo do novo 

institucionalismo, a relação direta com os contextos sociais nos quais os atores estão inseridos 

para a tomada de decisões e desenvolvimento de ações. Há uma importante contribuição do 

novo institucionalismo, ao considerar a inserção de novas teorias, campos de análise 

organizacional e a ideia da agência racional (SELZNICK, 1996).  

As diferenças entre o institucionalismo clássico e o novo institucionalismo partem da 

ideia do ambiente. No institucionalismo clássico, as organizações eram estudadas sob a ótica 

de um ambiente compreendido como um fator coadjuvante, por sua vez, o novo 

institucionalismo compreende que as organizações são a consequência do ambiente no qual 

estão inseridas (CORAIOLA et al., 2012; PECI, 2006).  

A teoria institucional, enquanto neoinstitucionalismo, adota uma perspectiva oposta a 

característica puramente racionalista, ao buscar o desenvolvimento de pensamentos que 

assegurem que as organizações são influenciadas pelo ambiente que estão inseridas. Atributos 

como campo organizacional, legitimidade e isomorfismo surgem a fim de ilustrar as novas 

dimensões da teoria institucional sob o aspecto de relacionamento com o ambiente (BERGER; 

LUCKMANN, 1994, SCOTT, 2008).  

2.2.1 Ambiente Técnico e Institucional 

Machado da Silva, Fonseca e Crubellate (2005), ressaltam que conceber 

subjetivamente o ambiente implica reconhecer que indivíduos, grupos e organizações podem 

visualizar o mesmo ambiente em que mantém suas atividades diárias de maneira distinta. Os 

ambientes, técnico e institucional, não são mutuamente excludentes, mas complementares, 

podendo ocorrer predominância de um sobre o outro (GRAEFF, 2005; SCOTT, 2008). Desta 

forma, o conceito de ambiente envolve aspectos técnicos e institucionais e possui uma 

concepção relacional entre atores que compartilham estruturas institucionais comuns, sob as 

quais suas ações organizacionais são orientadas (GUARIDO FILHO, 2008).  

A face técnica do ambiente, conforme Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999) 

representa a dinâmica de funcionamento desencadeada pela troca de bens ou serviços, de modo 

que as organizações que neles se incluem são avaliadas e recompensadas pelo processo técnico 

eficiente. As pressões funcionais estão vinculadas à mudança técnica ou instrumental percebida 

nas práticas organizacionais. Essa percepção está associada aos critérios econômicos de 

eficiência e efetividade que começam a conflitar com novas práticas cujos significados 



21 

 

compartilhados e institucionalizados são percebidos como compatíveis com a eficiência e 

eficácia organizacional superior (GRAEFF; MACHADO-DA-SILVA, 2008; OLIVER, 1997).  

O ambiente técnico envolve questões referentes a recursos e resultados operacionais 

(competitividade), um certo grau de dependência das organizações em relação ao ambiente, no 

que tange a busca por recursos essenciais e a incerteza referente ao acesso a informações, 

elementos considerados críticos às organizações, que condicionam na busca por ferramentas 

mais eficientes, bem como o desenvolvimento de mecanismos organizacionais adequados para 

enfrentar e ajustar-se ao ambiente (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Ao passo que, o ambiente institucional, relacionado a fatores culturais e simbólicos 

que afetam as organizações, é formado por regras, normas, relações de poder, símbolos e 

valores culturais que se contrapõe ao aspecto técnico no qual as organizações são direcionadas 

às questões de caráter econômico e redução da incerteza do ambiente (DIMAGGIO; POWELL, 

1983, 2005; SCOTT, 2008). Sob a perspectiva institucional, o ambiente representa não somente 

a fonte e o destino de recursos materiais seja tecnologia, pessoas, finanças ou matéria-prima, 

mas também fonte e destino de recursos simbólicos tais como reconhecimento social e 

legitimação (CARVALHO et al., 2005). O reconhecimento social e a legitimação representam 

condições básicas para a obtenção dos demais recursos, tornando preponderante a função do 

ambiente institucional para algumas organizações (MEYER; ROWAN, 1977). No sentido da 

compreensão das diferenças e das possibilidades de complementaridade entre os ambientes 

técnico e institucional apresenta-se o Quadro 1. 

Quadro 1 - Complementaridade entre Ambiente Institucional e Técnico 

Dimensões Relevantes Ambiente Institucional Ambiente Técnico 
Contexto Ambiental Político e Legal Mercado 
Fator de Demanda Legitimidade Recursos 
Tipos de Pressão Coercitiva, Mimética e Normativa Competitiva 
Constituintes Estado, Agências e Associações Fatores de Produção 
Mecanismos de Controle Externo Regras e Regulamentos Troca de Dependências 
Fatores Sucesso Organizacional Conformidade às regras e normas 

institucionais 
Aquisição e controle de 
recursos críticos. 

Fonte: Oliver (1997, p.102) 

 

As organizações estão inseridas em um ambiente constituído por regras, crenças e 

valores, criados e consolidados por meio da interação social. As normas e padrões institucionais 

fazem com que as organizações passem a condicionar e definir as suas escolhas estratégicas em 

virtude das pressões sofridas no ambiente institucional. O espaço de atuação das organizações 

absorve valores e símbolos válidos na sociedade e, no seu processo de institucionalização, 
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origina valores e símbolos que serão devolvidos à sociedade como legítimos naquele contexto 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005).  

As instituições regulativas, normativas e cognitivas e a cultura organizacional 

presentes no ambiente institucional em que se propõe a mudança devem ser compreendidas, 

uma vez que as norteiam e modelam as práticas sociais das organizações (JACOMETTI; 

GONÇALVES; CASTRO, 2014). As pressões sofridas no ambiente, exercidas por meio de 

instituições, constituídas por estruturas e padrões de comportamento, com origem vinculada 

nos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural, tendem a prover estabilidade e 

significado para a vida social das organizações (SCOTT, 2008). 

A ênfase normativa indica uma base essencialmente moral e a legitimidade 

organizacional é determinada em termos de sua adesão a normas definidas como padrões de 

comportamento. Quando a ênfase incide sobre os elementos cognitivos, valoriza-se, na teoria 

institucional, as interpretações subjetivas que indivíduos fazem dos ambientes configuradores. 

Quanto aos elementos regulativos, correspondem a bases legais, nas quais, as organizações se 

legitimam mediante a conformação a leis estabelecidas em seu âmbito de atuação 

(CARVALHO et al., 2005).  

Com o objetivo de auxiliar na compreensão dos pilares institucionais propostos por 

Scott (2008), o Quadro 2 apresenta de forma resumida os pilares relacionados às ênfases, 

conforme propostos pelo autor (JACOMETTI, 2013). 

Quadro 2 - Pilares institucionais e suas ênfases 

PILAR REGULATIVO NORMATIVO COGNITIVO 
BASE DE 

SUBMISSÃO 
Obediência Obrigação 

Social 
Admitido como certo 

MECANISMOS Coercitivo Normativo Mimético 
LÓGICA Instrumental Conformidade Ortodóxica 

INDICADORES Regras, Leis e Sanções Certificação e 
Credibilidade 

Predomínio e Isomorfismo 

BASE DE 
LEGITIMIDADE 

Legalmente sancionado Moralmente 
governado 

Culturalmente sustentado e 
conceitualmente correto 

Fonte: Jacometti (2013, p.51) 

 

Conforme exposto no Quadro 2, destaca-se que sob diferentes aspectos, os pilares das 

instituições conferem uma base para a legitimidade, sendo que o pilar regulativo, associado ao 

isomorfismo coercitivo, enfatiza a conformidade com as regras pelas quais as organizações 

devem agir (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). Por sua vez, o pilar normativo está 

relacionado ao isomorfismo normativo. Os valores são concepções do que é preferível ou 
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desejável, em conjunto com a construção de padrões para os quais as estruturas ou 

comportamentos existentes podem ser comparados e avaliados. As normas especificam como 

as coisas devem ser feitas, pois definem os meios legítimos para alcançar os fins valorizados 

(JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). Por fim, o pilar cognitivo-cultural aponta para a 

legitimidade advinda dos entendimentos pré-concebidos ou dados como verdadeiros. A lógica 

de ação, decorrente de um conjunto de conhecimentos culturalmente sustentados e socialmente 

aceitos, é a convicção de que as rotinas são seguidas por serem consideradas certas (taken for 

granted). A legitimidade decorre da adoção de um referencial comum para definir as situações. 

A explicação das ações exige condições objetivas e interpretação subjetiva do ator 

(JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Essa dinâmica entre atores, ambiente, elementos culturais-cognitivos, normativos e 

regulativos, atividades e recursos, constituem os sistemas sociais ou instituições para promover 

a estabilidade e dar significado à vida social (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). No entanto, 

é no pilar cognitivo-cultural que se encontram os fundamentos de maior profundidade referentes 

às formas institucionais, onde as crenças, as normas e regras se apoiam mutuamente 

(JACOMETTI, 2013, LAGO, 2018). 

Ao analisar as organizações sob a ótica da teoria institucional pretende-se visualizar e 

considerar as forças sociais internas e externas e entender como essas forças provocam 

adaptações e alterações nas organizações e em suas práticas (BERGER; LUCKMANN, 2011; 

SCOTT, 2008). A perspectiva institucional tem dedicado sua atenção a diferentes temáticas, 

dentre elas a consideração de que estruturas e rotinas organizacionais são reflexos ou 

decorrências de normas institucionalizadas, o que remete a questões ligadas à legitimidade e à 

própria concepção do ambiente (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Scott (2008) destaca que a difusão entre organizações, no nível do campo, ocorre por 

meio de condutores institucionais denominados de carriers, tanto para a manutenção das 

instituições vigentes como para a institucionalização ou interrupção de padrões num campo 

organizacional ou no interior das organizações. O uso de uma nova tecnologia ou conhecimento, 

enquanto carrier, pode institucionalizar ou desinstitucionalizar práticas (JACOMETTI, 2013; 

SCOTT, 2008).  

A importância dos carriers (condutores institucionais) está na percepção da mudança 

das instituições, seja de maneira divergente ou de maneira convergente, que permite 

compreender um leque de mecanismos pelos quais as ideias se movem através do tempo e do 

espaço e ainda quem ou o que está transportando-as. Considerando que o ambiente institucional 

é construído socialmente, os carriers não podem ser considerados modelos neutros de 
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transmissão, pois este conteúdo é afetado pela interpretação e pela recepção da sua mensagem 

(JACOMETTI, 2013). Scott (2008) e Jacometti (2013) elencam quatro tipos de carriers 

representados no Quadro 3. 

Quadro 3 - Pilares Institucionais e carriers (condutores institucionais) 

CARRIER 
PILAR 

REGULATIVO NORMATIVO 
COGNITIVO-
CULTURAL 

Sistemas 
Simbólicos 

Leis e regras Valores e expectativas Categorias, tipificações e 
esquemas 

Artefatos Objetos que cumprem 
especificações 

Objetos que reforçam 
padrões e convenções 

Objetos revestidos de 
valor simbólico 

Rotinas Protocolos, padrões 
operacionais e de 

procedimentos 

Trabalho, papéis e dever de 
obediência 

Roteiros 

Sistemas 
Relacionais 

Sistemas de governança e 
sistemas de poder 

Regimes, sistemas de 
autoridade 

Isomorfismo estrutural, 
identidades 

Fonte: Jacometti (2013, p.53) 

 

 No Quadro 3, de acordo com Jacometti (2013, p.53) os carriers são assim descritos: 

 

[...] sistemas simbólicos, que incluem um vasto leque de regras, valores e normas, 
classificações, representações, modelos e esquemas que guiam o comportamento dos 
atores; sistemas relacionais, que são redes de relacionamento social compartilhadas 
pelas organizações, podendo levá-las a um isomorfismo estrutural (formas similares) 
ou uma equivalência estrutural (relações similares entre posições sociais); rotinas, que 
são condutores que dependem das ações padronizadas que refletem o conhecimento 
tácito dos atores sociais e envolvem padrões repetitivos de atividades, contemplando 
o aprendizado de modos de agir e de resolver problemas e artefatos, que são objetos 
distintos, produzidos ou transformados conscientemente pela atividade humana, sob 
a influência de um ambiente físico e/ou cultural. 

2.2.2 Legitimidade e Isomorfismo Institucional 

Para a compreensão do conceito de legitimidade, é fundamental a identificação e 

definição dos elementos que constituem a análise organizacional. A existência de normas 

específicas sob a guarda de regras, entendimentos e significados anexados à estrutura social, 

que institucionalizadas, transformam-se em mitos, passando a fazer parte dos conceitos de 

parâmetros como eficiência e modernidade. A busca por legitimidade e conformidade às 

normas faz com que as organizações adotem séries de ações apropriadas e racionalizadas na 

sociedade, que se relacionam para a manutenção ou para a mudança de valores e práticas 

culturais existentes (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005). 

A perspectiva histórica não deve ser negligenciada no estudo dos campos em trabalhos 

que se busca compreender sua formação, a fim de esclarecer, em especial nos primeiros 
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momentos de sua consolidação, quais são os atores sociais que, por conta de sua ação histórica 

sobre os elementos centrais de atividade do campo, podem orientar e formar valores que 

definem as bases iniciais de legitimidade (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005).  

As exigências da eficiência técnica e a legitimidade institucional constituem uma fonte 

de conflito nas organizações, baseada na necessária ação cerimonial e ritual para sua 

legitimidade institucional que se contrapõe às rígidas medidas de eficiência técnica 

(CARVALHO et al., 2005).  

 

Esta situação pode provocar uma relação conflituosa entre a eficiência e a legitimidade 
aparece, na literatura, fortemente relacionada com o grau de apoio cultural que obtém 
a organização. Não obstante, diferentes aproximações à perspectiva institucional 
podem significar igualmente conceitos variados de legitimidade. Assim, para a versão 
reguladora, a legitimidade organizacional surge pelo estabelecimento e a adoção dos 
requisitos legais enquanto que a versão normativa dá prioridade à base moral para 
obter legitimidade (SCOTT,1995, p.47). 

 

A conformidade entre arranjos organizacionais e instituições é explicada por meio de 

isomorfismo, pelo qual instituições externas influenciam a estrutura e métodos. De acordo com 

o pensamento institucionalista, as organizações geralmente adotam linhas de ação 

anteriormente definidas e racionalizadas na sociedade na tentativa de obter legitimidade 

(MEYER; ROWAN, 1977) e o fazem mediante processos isomórficos que apresentam três 

variações conforme apresentado no Quadro 4 (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p. 77-79). 

Quadro 4 - Variação processos isomórficos 

Tipo Categoria Aspectos 
Isomorfismo 

coercitivo 
Regras, Leis e Sanções Internalizado por pressões formais ou pressões informais 

exercidas entre a dependência entre as organizações e pelas 
expectativas culturais da sociedade em que as organizações atuam. 
Também ainda presente em persuasões, forças externas sentidas 
como coerção e convite para se unirem em conluio. 

Isomorfismo 
mimético 

Predomínio e Mimetismo Vindo da incerteza e influenciado pelas organizações 
consideradas como modelo a ser copiado. As organizações tendem 
a tomar como modelo em seu campo outras organizações que elas 
percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas. 

Isomorfismo 
normativo 

Certificação e Aceitação Assente nas pressões exercidas da similaridade da 
profissionalização com outras organizações semelhantes. Dois 
aspectos da profissionalização são fontes importantes de 
isomorfismo: apoio da educação formal e da legitimação em uma 
base cognitiva produzida por especialistas universitários e o 
crescimento e a constituição de redes profissionais que perpassam 
as organizações em que novos modelos são rapidamente 
difundidos. 

Fonte: DiMaggio e Powell (2005) 

 



26 

 

No isomorfismo institucional as organizações estão em conformidade com os mitos 

racionalizados, que emergem como soluções para os problemas percebidos, na sociedade sobre 

o que constitui uma organização adequada. À medida que mais organizações estão em 

conformidade com esses mitos, elas se tornam mais profundamente institucionalizadas 

(MEYER; ROWAN, 1977). 

O termo institucionalização se refere a um processo pelo qual determinada ordenação 

social é produzida e ou reproduzida nas relações entre atores ou coletividades, organizadas 

como práticas sociais regulares, continuamente reproduzidas e que manifestam propriedades 

estruturais cujas implicações recaem sobre condições para a continuidade (MACHADO-DA-

SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2005). 

2.2.3 Instituições, Desinstitucionalização e Institucionalização 

Instituições representam o conjunto de regras e normas, formais e informais, que 

regulam as interações entre indivíduos e organizações, que, por sua vez, representam uma 

totalidade originada das pressões e necessidades sociais, um organismo adaptável e receptivo 

às alterações do meio em que se encontram inseridos. As instituições são os elementos 

regulativos, normativos e cognitivo-culturais estabelecidos como propriedades estruturais de 

sistemas sociais, atuando sob parâmetros restritivos, mas também habilitadores, provendo 

diretrizes e recursos considerados legítimos para a ação (GUARIDO FILHO, 2008; SCOTT, 

2008).  

São instituições as leis, costumes, contratos e regulamentos que se materializam e 

atribuem sentido e significado à conduta humana. As instituições consistem em estruturas e 

atividades cognitivas, normativas e regulamentadoras que fornecem estabilidade e significado 

no comportamento social e exercem papel normatizador para a criação de um perfil profissional 

necessário para atuar em um ambiente no qual as organizações estão inseridas (SCOTT, 2001).  

A institucionalização é, então, definida por Selznick (1972) como um processo que 

ocorre numa organização ao longo do tempo, reflete suas peculiaridades históricas, construídas 

pelas pessoas que ali trabalharam, pelos grupos e pelos interesses criados e pela maneira pela 

qual mantêm relacionamento com o ambiente.  

Explicitado em Berger e Luckmann (1994), a institucionalização envolve três 

momentos: externalização, objetivação e internalização. Quando um agente, toma uma ação 

(externalização), interpreta-se juntamente essa ação como uma realidade externa (objetivação); 

em outro momento, a objetivação do mundo é internalizada, instituindo uma estrutura subjetiva 
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da consciência (internalização). Uma prática é institucionalizada quando determinadas ações 

forem externalizadas e reproduzidas com frequência e se tornam padrões habituais por vários 

tipos de atores da organização (BERGER; LUCKMANN, 2011). 

Fundamentam-se na interação social entre atores mediante práticas adotadas ao longo 

do tempo e disseminadas como padrões que têm a capacidade de restringir ou permitir a ação 

social. Os carriers ou condutores institucionais compreendem um leque de mecanismos pelos 

quais suas ideias se movem através do tempo e do espaço e ainda quem ou o que as está 

transportando (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Selznick (1972), enfatiza o processo de escolha e adaptação no decorrer do tempo em 

que a institucionalização varia entre organizações, no que tange aos elementos técnicos e 

institucionais incorporados. As organizações respondem a influências do ambiente, mas não 

apenas a variáveis concretas, tais como recursos ou tamanho, mas também e, em alguns casos 

com maior ênfase, a valores, crenças e mitos compartilhados (MEYER; ROWAN, 1977). 

A desinstitucionalização apresenta a desestruturação de um consenso organizacional 

antes legitimado, apresentando precedentes causados por pressões políticas, sociais e funcionais. 

Estão inclusos nos precedentes da desinstitucionalização os problemas relacionados ao 

desempenho organizacional e rompimento de credibilidade da prática, ocasionando um esforço 

político nas organizações em resolver problemas correlatos à legitimidade e proteção de seus 

próprios interesses (GRAEFF; MACHADO-DA-SILVA, 2008; OLIVER, 1992).  

Selznick (1972) relata da necessidade de que, ao estudar instituições, sejam 

consideradas a construção histórica e as influências do meio social. Como afirma Selznick 

(1972, p.120), “os termos instituição, caráter da organização e competência distinta todos se 

referem ao mesmo processo básico, a transformação de um ordenamento técnico (...) em um 

organismo social”. DiMaggio (1991, p.267) acredita que “para entender a institucionalização 

das formas organizacionais faz-se necessário compreender os processos de institucionalização 

e construção do campo organizacional”.  

2.2.4 Campo Organizacional 

DiMaggio e Powell (1983) apresentam a concepção de campo organizacional em seu 

texto clássico, “The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in 

organizational fields” acerca do novo institucionalismo. Para os autores, o conceito relacionado 

ao campo organizacional pressupõe que as organizações operam num determinado espaço onde 

os efeitos das demais organizações que operam nesse campo se fazem sentir de forma mais 



28 

 

intensa. Os indivíduos e as organizações estão constantemente submetidos a influências 

ambientais, de forma cognitiva, reguladora, normativa ou técnica que geram modelos sociais 

denominados de estruturas, exteriores aos indivíduos, porém legitimados por eles 

(MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; CRUBELLATE, 2005; SCOTT, 2001).  

DiMaggio (1991), indica que os campos são definidos, ainda, por processos 

intencionais, diretivos e carregados de conflitos que funcionem à parte da construção do campo, 

diretamente relacionadas aos vários níveis de poder das organizações que, por sua vez, são 

importantes na determinação do destino de um campo. Esse processo consiste em quatro 

elementos (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p.76):  

 

[...]um aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo; o 
surgimento de estruturas de dominação e padrões de coalizões interorganizacionais 
claramente definidos; um aumento na carga de informação com a qual as organizações 
dentro de um campo devem lidar; e o desenvolvimento de uma conscientização mútua 
entre os participantes de um grupo de organizações de que estão envolvidos em um 
negócio comum.  

 

Para DiMaggio (1991), há uma clara a noção de que o campo organizacional precisa 

possuir algum significado para os seus participantes. Estes visualizam algum valor ao interagir 

uns com os outros e o significado que dão ao campo é importante para a sua existência. Portanto, 

a composição dos integrantes e o modo como eles se relacionam uns com os outros levaria a 

alterações do campo como um todo. Para Scott (1991), a identificação dos campos 

organizacionais tem contribuído para a observação dos tipos de diferenciação e sistemas de 

ligações que surgem entre os distintos conjuntos de organizações presentes numa localidade, 

bem como as conexões não locais, as influências culturais, políticas e técnicas. Essa noção de 

campo organizacional definida pelo significado atribuído a ele pelos seus participantes é 

consistente com a perspectiva cognitiva, e sugere que a força que agrega o campo está baseada 

em pressuposições profundamente impregnadas e aceitas como verdadeiras pelos atores do 

campo, ou institucionalmente legitimadas (SCOTT, 1994). 

Os campos organizacionais atuam em níveis intermediários, providenciando estruturas 

institucionais nas quais organizações específicas atuam. Modelos generalizados, baseados em 

crenças, normas, menus e roteiros, fluem por vários níveis, conduzidos pela socialização, pela 

construção social e poder de sanção. Esses modelos passam a ser transportados e reproduzidos, 

alterados e reconstruídos por interpretação e intervenção dos atores (MACHADO-DA-SILVA; 

COSER, 2006). Em face às distintas abordagens que os campos organizacionais possibilitam, 

Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) classificam os campos a partir de seis 
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perspectivas teóricas apresentadas no Quadro 5 contemplando autores, elementos essenciais e 

breve descrição. 

Quadro 5 - Perspectivas Teóricas sobre Campos Organizacionais 

Perspectiva 
Teórica 

Autores Elementos 
Essenciais 

Descrição 

Campo como a 
totalidade dos 

atores relevantes 

DiMaggio; 
Powell 

Relacionamento 
e Significação 

Conjunto de organizações que compartilham sistemas 
de significados comuns e que interagem mais 
frequentemente entre si do que com atores de fora do 
campo, constituindo assim uma área reconhecida da 
vida social. Presença de fortes laços relacionais entre 
os atores desencadeando uma tendência ao 
isomorfismo estrutural em decorrência do aumento das 
interações entre organizações. 

Campo como 
arena 

funcionalmente 
específica 

Scott; Meyer Função Social Conjunto de organizações similares e diferentes, 
porém interdependentes, operando numa arena 
funcionalmente específica, compreendida técnica e 
institucionalmente, em associação com seus parceiros 
de troca, fontes de financiamento e reguladores. Os 
limites do campo são definidos de maneira funcional. 
É possível delimitar o ambiente de uma organização 
sob a ótica institucional, facilitando a análise do campo 
e definir o grau de relacionamento de ator no campo. 

Campo como 
centro de diálogo 

e de discussão 

Hoffman; 
Zietsma; 

Winn 

Debate por 
interesse 
temático 

Conjunto de organizações, muitas vezes com 
propósitos díspares, que se reconhecem como 
participantes de um mesmo debate acerca de temáticas 
específicas, além daquelas preocupadas com a 
reprodução de práticas ou de arranjos institucionais 
relacionados à questão. 

Campo como 
arena de poder e 

de conflito 

Vieira; 
Carvalho; 
Misoczky 

Dominação e 
Poder de 
Posição 

Campo como resultado da disputa por dominação, 
numa dinâmica pautada pela (re)alocação de recursos 
de poder dos atores e pela sua posição relativa a outros 
atores. 

Campo como 
esfera 

institucional de 
interesses em 

disputa 

Fligstein; 
Swedberg; 
Jepperson 

Poder e 
Estruturas 
Cognitivas 

Construções produzidas por organizações detentoras 
de poder, que influenciam as regras de interação e 
dependência do campo em função de seus interesses, 
que, por sua vez, são reflexos da posição delas na 
estrutura social. 

Campo como 
rede estruturada 

de 
relacionamentos 

Powell; 
White; 

Owen-Smith 

Articulação 
Estrutural 

Conjunto formado por redes de relacionamento 
usualmente integradas e entrelaçadas, que emergem 
como ambientes estruturados para organizações e 
indivíduos revelados a partir de estudos topológicos e 
de coesão estrutural. A compreensão do campo 
organizacional como uma rede relacional retoma o 
debate do papel dos atores e a capacidade de agência 
que possuem no processo de estruturação no campo. 

Fonte: Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006). 

 

Partindo desses conceitos, para Machado-da-Silva; Guarido Filho; Rossoni (2006, p. 

188) os campos são: 

 
Fenômenos históricos e sua localização espaciotemporal é relevante para a 
compreensão longitudinal de processos de institucionalização, reconhecendo que 
neles estão associadas a criação de ordens simbólicas e modelos de relacionamento 
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social, de modo que, sem a compreensão dessa especificidade institucional e histórica, 
qualquer proposta de análise é limitada.  

 

Machado-da-Silva; Guarido Filho e Rossoni (2006) sugerem que os campos 

organizacionais, vistos como sistemas sociais, são possuidores de propriedades estruturais que 

atuam como meio e fim das ações dos agentes (GUARIDO FILHO, 2008). A elaboração de 

uma resposta às pressões contextuais é o gatilho para os processos de institucionalização de 

novas práticas em que agentes percebem, identificam e interpretam sua realidade, a capacidade 

reflexiva e de ações. Tais esquemas são formados por elementos que vão permitir a 

compreensão dos significados das prescrições ambientais, e auxiliar os atores a compreender a 

ordem social de modo a tornar os arranjos institucionais subjetivamente plausíveis 

(BARATTER; FERREIRA; COSTA, 2010). 

No entanto, Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006) observam que 

compreender o campo organizacional como um conjunto da totalidade dos atores dificulta a 

análise institucional, pois esbarra na dificuldade da definição das fronteiras. Por outro lado, a 

análise de Scott e Meyer (1994), ao optarem pelos estudos de organizações com funções 

semelhantes, apesar de tornar a pesquisa mais factível, também pode levar a uma delimitação 

irreal do campo organizacional. Segundo Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006, p. 

163), observando esse problema, Scott (2004) passou a utilizar o conceito de campo 

organizacional funcional, assim percebido: 

 

Conjunto de organizações similares e diferentes, porém interdependentes, operando 
numa arena funcionalmente específica, compreendida técnica e institucionalmente, 
em associação com seus parceiros de troca, fontes de financiamento e reguladores. Os 
limites do campo são definidos de maneira funcional. É possível delimitar o ambiente 
de uma organização sob a ótica institucional, facilitando a análise do campo e definir 
o grau de relacionamento de ator no campo.  

 

Hampel, Lawrence, & Tracey (2017), destacam que nos estudos sobre o institutional 

work se destacam as questões em compreender como, por que, e quando os atores atuam para 

moldar conjuntos de instituições, quais os fatores que afetam a ação e esforços envolvidos. O 

aporte teórico institucional busca analisar, sob a perspectiva da agência, o comportamento 

organizacional dentro de seu campo de atuação (GRAEFF, 2005; OLIVER, 1991). 

Em seu estágio avançado, o campo organizacional é formado por uma rede complexa 

de organizações, que mantém uma relação de interdependência e compartilham dos mesmos 

significados, convivendo com ocorrência inevitável de interesses individuais (CARVALHO et 

al., 2005). É neste espaço que se situam os atores sociais que agem e interagem nas dimensões 
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políticas, históricas e sociais. É partindo dessa evidência que a teoria institucional, pela sua 

vertente denominada Institutional Work, é tida como lente apropriada para a compreensão da 

realidade em análise, tendo em vista que possui em seu bojo o conceito de campo organizacional, 

abrangendo as estruturas institucionais presentes nas relações entre os atores envolvidos na 

criação, manutenção e ruptura de instituições (LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

2.3 INSTITUTIONAL WORK 

A partir da década de 2000, com a incorporação de novos conceitos, direcionados 

principalmente para a explicação da mudança e da agência humana na relação com as 

instituições, novas vertentes surgiram na teoria institucional sociológica, entre estas, o 

institutional work (IW), voluntarista, cujo foco está direcionado sobre a prática ou a ação 

propriamente dita, emerge frente à limitação da explicação do empreendedorismo institucional 

para os processos de criação institucional (LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 2009; 

LOUNSBURY, BOXENBAUM, 2013). No IW encontra-se a expansão da noção de 

empreendedorismo institucional ao englobar a transformação da noção de imersão social de 

estado em processo. Assim, "[...] o institutional work amplia o conceito de empreendedorismo 

institucional na imersão social equivalente a um processo de micro construção do contexto de 

imersão social institucional" (JACOMETTI, 2013, p. 71). 

A expressão institutional work surgiu na obra seminal “Institutions and institutional 

work” de Thomas B. Lawrence e Roy Suddaby em 2006 trazendo a discussão dos micros 

fundamentos que constituem as instituições e sua relação com as ações dos atores. Definida por 

Lawrence e Suddaby (2006, p.215), como "a ação proposital de indivíduos e organizações 

destinadas a criar, manter e perturbar as instituições", o institutional work contrasta de outras 

abordagens institucionais, ao colocar o destaque para o papel dos atores e seus esforços para 

interagir e influenciar as instituições. O entendimento do IW recai sobre o porquê, como, 

quando e onde os atores sociais estão envolvidos, bem como a intencionalidade das ações, 

destacando o trabalho institucional na análise de práticas (LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 

2009). 

Para Lawrence; Suddaby e Leca (2009), necessita-se clarificar a agência, a 

reflexividade, a intencionalidade e o esforço empreendido por atores sociais e sua 

caracterização no trabalho institucional, desta forma sintetizada no Quadro 6. 
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Quadro 6 - Síntese dos elementos-chave do IW 

Elemento Definição e Caracterização 
Agência Presente na capacidade de agir, sendo a reprodução cotidiana das práticas por uma 

coletividade de atores providos de um determinado grau de reflexividade. 
Reflexividade Definida como a qualidade verificada na relação de um elemento com si próprio, em 

trabalhar com lógicas institucionalmente definidas, requer formas culturalmente 
definidas por competências e conhecimento e capacidade de adaptação às pressões e 
condições dinâmicas. 

Intencionalidade Definido pelo caráter orientado e adaptado ao futuro imediato, tanto no nível que a ação 
está imersa na instituição, quanto no nível que está motivada em influenciar esta 
instituição. 

Esforço Compreendida pela intensificação das forças físicas, morais e intelectuais para a 
realização de uma tarefa, que no IW representam esforços coletivos ou individuais para 
criar, mudar ou manter instituições. 

 Fonte: Lawrence, Suddaby e Leca (2009) 

 

O institutional work coloca no centro da análise institucional a compreensão da 

reflexividade e conduta dos atores sociais como dependente das habilidades por eles exibidas 

em contextos sociais (LAWRENCE; SUDDABY; LECA, 2009, LAWRENCE; LECA; 

ZILBER, 2013). A importância do elemento denominado esforço, trabalho físico ou mental, 

está associada à compreensão das motivações e práticas para alcançar determinado efeito em 

uma instituição. Por sua vez, a intencionalidade é uma característica perene e constante do 

processo dada pelo significativo e potencial efeito nas instituições (LAWRENCE; SUDDABY; 

LECA, 2009). Segundo Jacometti (2013, p.24) 

 
As abordagens institucionais tradicionais para a teoria das organizações se 
concentram sobre as relações entre as organizações e os campos em que elas atuam, 
fornecendo fortes relatos de que as instituições governam as ações. O estudo do 
institutional work, por sua vez, reorienta estas preocupações tradicionais e, desloca o 
foco para entender como a ação social, no sentido weberiano, afeta as instituições e 
identifica as práticas por meio das quais as instituições são estabelecidas e passíveis 
de transformação. 
 

O IW se propõe a explicar como atores são capazes de prever e desenvolver alternativas, 

atuar no campo organizacional, influenciar, modificar uma construção social, que visam 

resultados promissores e propor uma nova forma institucional, mesmo diante de pressões que 

possam emergir (BATTILANA; LECA; BOXENBAUM, 2009).  

Esse entendimento é relevante na explicação da possibilidade de mudança institucional 

por atores sociais mesmo imersos em um campo (BARATTER; FERREIRA; COSTA, 2010). 

A Figura 1 tem seu foco na dimensão da agência e no envolvimento dos atores sociais em 

processos de mudança institucional. No institutional work, amplia-se a noção de trabalho 

institucional que é realizado durante o estado de imersão social no processo. Pressupõe em qual 

o contexto institucional os atores estão imersos com base em Pressupõe-se como fica o contexto 
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institucional em que os atores estão imersos, com base em suas próprias micro ações 

(LAWRENCE; SUDDABY; LECA 2009, CORAIOLA et al., 2015). 

Figura 1 - Análise sob a ótica do Trabalho Institucional 

 

Fonte:  Adaptado de Coraiola et al., (2015), Lawrence, Suddaby e Leca (2009) 

 

Percebe-se na Figura 1 que o trabalho institucional ocasiona a existência de relações 

colaborativas ao implicar a participação de outros atores do campo promovendo inovações no 

campo, modificando arranjos institucionais fixados, inserindo novas práticas e novos sentidos 

para a ação (CORAIOLA et al., 2015; LAWRENCE; SUDDABY; LECA 2009). A análise do 

institutional work permite o estudo das ações envolvidas na criação de novas instituições, quais 

as práticas destinadas a manter vigentes as instituições e atividades de certos atores destinadas 

a diruir as instituições existentes (CORAIOLA et al., 2015). Consequentemente, o 

direcionamento para a relação na heterogeneidade de atores sociais, de objetivos singulares, sob 

a ótica do IW, agrega conhecimentos para a compreensão da mudança institucional 

(BITTENCOURT, 2019; HAMPEL; LAWRENCE; TRACEY, 2017). 

2.3.1 Trabalho Institucional de Criação de Instituições 

O trabalho institucional voltado à criação de instituições é a categoria mais presente 

nos estudos organizacionais, tendo como foco principal a compreensão das características e 

condições necessárias. (CORAIOLA et al., 2015; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). De acordo 

com a categorização acerca dos diversos tipos de trabalho institucional de criação existentes 

Campo 
Organizacional

Grupos e 
Organizações

Atores e IW
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proposta por Lawrence e Suddaby (2006), Jacometti (2013) os agrupou e codificou em nove 

conjuntos de práticas distintas, em conformidade com pilares institucionais regulativo, 

normativo e cognitivo-cultural apresentados por Scott (2008) conforme demonstrado no 

Quadro 7. 

Quadro 7 - Pilares, Tipologia e Definição: Trabalho Institucional de Criação 

Tipo de IW 
(Lawrence; Suddaby, 

2006) 

Definição do Trabalho Institucional 
(Lawrence; Suddaby, 2006) 

Pilar 
Institucional 
(Scott, 2008) 

Aquisição (1) Criar regras que conferem direitos de propriedade 

Regulativo 
Definição (2) 

Construir regras que conferem status ou identidade, definem limites 
de associação ou criam hierarquias de status dentro de um campo. 

Defesa (3) 
Mobilizar apoio político e regulador por meio de técnicas diretas e 

deliberadas de persuasão social 
Construção de 
identidades (4) 

Definir relacionamento entre um ator e o campo onde opera 

Normativo 
Mudanças de normas 

(5) 
Reconectar conjuntos de práticas e fundamentos morais e culturais 

Construção de redes (6) 
Construir conexões interorganizacionais onde as práticas se tornam 

sancionadas e formam o grupo de pares relevantes no que diz 
respeito à conformidade, monitoramento e avaliação 

Mimetismo (7) 
Associar novas práticas com o conjunto já existente de tecnologias 

e regras, para facilitar a adoção 
Cognitivo-

cultural 
Teorização (8) 

Desenvolver e especificar categorias abstratas e elaborar cadeias de 
causa e efeito 

Educação (9) 
Educar atores em habilidades e conhecimentos necessários para 

apoiar a nova instituição. 

Fonte: Jacometti (2013), Lawrence e Suddaby (2006) 

 

Conforme exposto no Quadro 7, nessa perspectiva, a ação social de criação regulativa 

abrange a utilização de atividades que possuam o propósito de reconstruir regras, direitos de 

propriedade e acesso a recursos materiais (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; 

LAGO, 2018). Estes elementos se aproximam do pilar regulativo de Scott (2008), que têm como 

base leis e direitos, cujo foco está em elementos regulativos. A advocacia tem como definição 

a “mobilização de apoio político e regulamentar por meio de técnicas diretas e deliberadas de 

persuasão social” (LAWRENCE; SUDDABY, 2006, p. 221). Englobando-se nesse pilar os 

tipos de trabalho institucional de aquisição (1), definição (2) e defesa (3) (JACOMETTI, 2013; 

LAGO, 2018). 

O pilar de ação social normativa analisa a construção de identidades profissionais (4), 

bem como o desenvolvimento de normas, práticas e tecnologias (5) e construção de redes (6) 

(JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAGO, 2018). A construção de redes 

normativas e comunidades de prática estabelecem as conexões interorganizacionais entre os 

atores em um campo por meio de mudança nos pressupostos normativos, alterando assim as 
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relações que conectam os atores (LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Estas ações podem ser 

associadas ao pilar normativo de Scott (2008), pois estão ligadas com o cumprimento da 

obrigação social, gerando a adequação as normas, proporcionando assim confiabilidade às 

ações (JACOMETTI, 2013). O foco se concentra na estrutura normativa organizacional e 

enfatiza ações que reconfigurem os sistemas de normas dos atores (JACOMETTI, 2013; LAGO, 

2018). 

Por sua vez, a ação social cognitiva está associada à alteração dos sistemas de 

significado por meio de adoção de novas práticas dadas como certas, educação de indivíduos 

envolvidos no processo que utilizem suas habilidades e conhecimentos em prol do apoio às 

novas instituições (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAGO, 2018). Estas ações 

estão focadas nas crenças, pressupostos e modelos que influenciam as ações dos atores, 

proporcionando padrões de interações significativos e compreensivos para serem seguidos 

(LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

A transmissão e reprodução das habilidades e dos conhecimentos adquiridos pelos 

atores organizacionais proporciona ações para o desenvolvimento de novas práticas e dar 

suporte às novas instituições (LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Este pilar abrange os tipos de 

trabalho institucional de criação inerentes ao mimetismo (7), teorização (8) e educação (9), que 

são capazes de revelar o lado cognitivo das instituições mediante a alteração dos seus sistemas 

de significados (JACOMETTI, 2013; LAGO, 2018). Para auxiliar o entendimento da criação 

ou mudança de instituições é preciso considerar tanto as estruturas existentes em determinado 

contexto institucional bem como a capacidade de ação e formas de agência em que os atores 

são capazes de se engajar (CORAIOLA et al., 2015).  

2.3.2 Trabalho Institucional de Manutenção de Instituições 

O trabalho institucional voltado à manutenção de instituições, agrupado por Jacometti 

(2013) em seis conjuntos de práticas distintas e codificadas de 10 a 15, é a categoria que possui 

como foco principal a compreensão das características e condições necessárias para a 

manutenção de novas instituições conforme mostrado no Quadro 8 (CORAIOLA et al., 2015; 

JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 
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Quadro 8 - Ações Sociais para Manutenção de Instituições 

Tipo de IW 
(Lawrence; 

Suddaby, 2006) 

Definição do Trabalho Institucional 
(Lawrence; Suddaby, 2006) 

Pilar 
Institucional 
(Scott, 2008) 

(10) Permissão 

Criação de regras que facilitam, complementam e apoiam as 
instituições existentes.  
Inclui novos papéis para a execução de rotinas ou redistribuição de 
recursos no campo. 

Regulativo 
(11) Policiamento 

Busca assegurar o cumprimento mediante auditoria, monitoramento e 
coação dos atores no campo, sendo normalmente realizado por 
estruturas formais de autoridade. 

(12) Dissuasão 
Concentra-se em estabelecer barreiras coercivas para a mudança 
institucional, envolvendo coerção para inculcar a obediência 
consciente entre os atores institucionais. 

(13) Mitologização 
Centra-se no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos 
atores para preservar as bases normativas das instituições pela 
mitificação de suas histórias. 

Normativo 
(14) Incorporação e 

Rotinização 

Infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 
práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento, educação, 
contratação, certificação e cerimônias de celebração. 

(15) Valorização 

Utiliza exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos 
normativos de uma instituição. Os atores identificam e avaliam o status 
moral dos participantes no campo tanto para decretar crenças 
institucionalizadas como para manter o poder delas. 

Cognitivo 

Fonte: Jacometti (2013), Lawrence e Suddaby (2006) 

 

Assim, conforme observado no Quadro 8, as ações sociais de manutenção de acordo 

com Lawrence e Suddaby (2006) envolvem: apoiar, reparar ou recriar os mecanismos sociais 

para assegurar o cumprimento dos padrões estabelecidos das instituições que são mantidas pela 

submissão às regras, normas e crenças vigentes (JACOMETTI, 2013). Lawrence e Suddaby 

(2006) evidenciam a importância de estudar as maneiras pelas quais instituições se reproduzem 

e se mantém. A manutenção de instituições deve ser distinguida da simples estabilidade ou 

ausência de mudança. A ação institucional que mantêm instituições envolve um considerável 

esforço e frequentemente ocorre como uma consequência de uma mudança da organização ou 

do seu ambiente. 

2.3.3 Trabalho Institucional de Ruptura de Instituições 

O trabalho institucional voltado à disrupção de instituições, agrupado por Jacometti 

(2013) em três conjuntos de práticas distintas e codificadas de 16 a 18, conforme mostrado no 

Quadro 9, é a categoria que possui como foco principal a compreensão das características e 

condições necessárias para a ruptura de instituições (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; 

SUDDABY, 2006; CORAIOLA et al., 2015). 
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Quadro 9 - Ações Sociais para Ruptura de Instituições 

Tipo de IW 
(Lawrence; Suddaby, 

2006) 

Definição do Trabalho Institucional 
(Lawrence; Suddaby, 2006) 

Pilar 
Institucional 
(Scott, 2008) 

(16) Desconexão de 
Sanções 

Ação de atores que desconectam recompensas e sanções a partir de 
um conjunto de práticas, tecnologias ou regras 

Regulativo 

(17) Desvinculação das 
Fundações Morais 

Tentativas de desestabilizar instituições pela desassociação da 
prática, norma ou tecnologia de sua fundamentação moral 

Normativo 

(18) Problematização 
Redução dos riscos percebidos para a inovação e diferenciação que 
minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as 
instituições 

Cognitivo 

Fonte: Jacometti (2013), Lawrence e Suddaby (2006) 

 

As instituições podem, com o tempo, deixar de fazer sentido diante do que está 

acontecendo ao seu redor, ou seja, mudanças econômicas ou políticas bruscas (JACOMETTI, 

2013). A não conformidade de atores individuais e/ou coletivos deste grupo problematiza 

estratégias potenciais disponíveis para se desfazer instituições (LAWRENCE; SUDDABY, 

2006). 

O desenvolvimento do IW está também alicerçado no conceito da prática como uma 

ponte entre a reflexividade dos indivíduos, os esforços intencionais e as instituições para as 

quais as ações são direcionadas seja na criação, manutenção ou ruptura (MENA; SUDDABY, 

2016). As práticas representam atos concretos de trabalhos institucionais, materialmente 

mediados pela ação intencional humana em moldar instituições, cujo foco está, portanto, no dia 

a dia nas ações que permitam a criação, manutenção e ruptura de instituições (LAWRENCE; 

SUDDABY; LECA, 2011). 

O institutional work fundamenta-se na ideia teórica da agência embarcada que, 

segundo Battilana e D' Aunno (2009), proporcionam sentido e motivação para as ações e se 

propõe a explicar como atores são capazes de atuar no campo organizacional. A agência na 

perspectiva do institutional work assenta-se na necessidade de integrar uma compreensão 

heterogênea da agência considerando a relação entre instituições e organizações (HAMPEL; 

LAWRENCE; TRACEY, 2017). 

2.3.4 Agência 

Para Lawrence; Suddaby e Leca (2009), a agência é a capacidade conferida ao ator 

individual ou coletivo de agir”. Esta capacidade de ação, de acordo com Battilana e D’Aunno 

(2009, p.46) está no “compromisso do ator com o seu mundo social por meio da interação do 

hábito, imaginação e juízo, que pode tanto reproduzir quanto transformar as estruturas do 

ambiente”. A agência é definida por Emirbayer e Mische (1998, p.970) como o: 
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[...] engajamento temporalmente construído por atores de diferentes ambientes 
estruturais – o contexto temporal-relacional de ação – os quais, por meio da inter-
relação entre hábito, imaginação e julgamento, reproduz e transforma estas estruturas 
com respostas interativas aos problemas impostos pelas mudanças nas situações 
históricas.  
 

No intuito de compreender a relação entre agência e o institutional work, Battilana e 

D’Aunno (2009), com base nos estudos de Emirbayer e Mische (1998), propuseram uma 

abordagem multidimensional da agência, sendo: iterativa, prática-evolutiva e projetiva. O 

Quadro 10 apresenta os tipos de agência e as formas pelas quais elas criam, mantêm e 

interrompem uma instituição. 

Quadro 10 - Dimensões da agência e formas de trabalho institucional 

AÇÃO AGÊNCIA ITERATIVA 
AGÊNCIA PRÁTICA-

EVOLUTIVA 
AGÊNCIA PROJETIVA 

Criar 
Instituições 

Improvisar 
Modificar 

Translation; 
Bricolagem; 

Reagir a choques. 

Inventar e criar proto-
instituições; 

Estabelecer mecanismos 
institucionais; 

Advogar a instituição. 

Manter a 
Instituição 

Promulgar práticas 
institucionalizadas; 

Selecionar uma prática 
legitimada em vez de outra. 

Adaptar práticas 
institucionalizadas; 
Apoiar mecanismos 

regulativos. 

Reparar a instituição. 
Defender a Instituição 

Interromper 
a instituição 

Falhar em decretar uma prática 
institucionalizada; 

Esquecimento institucional. 

Evitar o monitoramento 
institucional e a sanção; 
Não selecionar práticas 

institucionais 

Atacar a legitimidade de 
instituições tidas como certas 

e minar mecanismos 
institucionais 

Referência 

Atividades com alta 
legitimidade interpretativa, 
podendo estar associadas a 

novas atividades sendo 
introduzidas na organização. 

Responde às demandas e 
contingências do 

presente 

Processo social que envolve 
engajamento imaginativo do 

futuro 

Orientação 

Orientada pelo passado, 
descreve a reativação seletiva 
dos padrões de pensamento e 

ação. 

Associada à habilidade 
consciente, 

especialmente em 
situações de 

complexidade 
institucional 

Engloba a geração 
imaginativa por atores de uma 

eventual trajetória de ação 

Manifestação 

Habilidade dos atores em 
retomar, selecionar e aplicar 

apropriadamente ações tomadas 
como verdadeiras 

desenvolvidos em interações 
passadas. 

Adaptar e usar os 
recursos disponíveis 

Criativamente configuradas 
em relação às expectativas 
dos atores acerca do futuro. 

Fonte: Battilana e D’Aunno (2009). 

 

A agência, de forma isolada não explica o trabalho institucional, uma vez que outras 

condições e recursos estão envolvidos neste processo (BATTILANA, 2006, OMETTO; 

LEMOS, 2010). A perspectiva do institutional work demanda uma visão holística sobre a 

atuação institucional, indo além da concepção de que atores sujeitos a pressões institucionais 
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geralmente respondem de forma criativa, incremental e reflexiva (LAWRENCE; SUDDABY; 

LECA, 2009). Essa visão parece ser mais coerente com a concepção de institutional work, pois 

está subjacente ao conceito da capacidade de reflexão e ação (BARATTER; FERREIRA; 

COSTA, 2010).  

A contribuição central de Emirbayer e Mische (1998), Battilana e D’auno (2009), é 

reconceituar a agência humana como um processo de engajamento social imerso temporalmente, 

informado pelo passado no seu aspecto habitual, porém também dirigido ao futuro, como uma 

capacidade para imaginar possíveis alternativas e em direção ao presente como uma capacidade 

para contextualizar hábitos passados e projetos futuros dentro das contingências do momento.  

Emirbayer e Mische (1998), destacam que a divisão passado, presente e futuro é 

analítica e que os três elementos da ação humana podem ser localizados, em graus variados, em 

qualquer ação empírica concreta. Pela sua posição subjetiva no campo organizacional, as 

reações e a atuação de cada ator no institutional work são distintas, sendo que alguns atores 

possuem maior resistência a pressões institucionais, o que pode alterar a intensidade do 

institutional work empreendido (BATTILANA, 2006).  

A dimensão da ação social somente pode ser capturada em sua totalidade se ela for 

analiticamente situada dentro do fluxo de tempo (JACOMETTI, 2013). Desta forma, é aceitável 

falar sobre uma ação que esteja mais relacionada com o passado, ou mais direcionada para o 

futuro ou mais engajada no presente. Emirbayer e Mische (1998) frisam que cada dimensão 

analisada possui internamente uma orientação simultânea de passado, presente e futuro, 

associada ao fato que a agência está temporalmente imersa no fluxo do tempo.  

Machado-da-Silva, Fonseca e Crubellate (2005, p.03) esclarecem que: 

 
Cabe aos atores sociais, mediante sua capacidade de agência, a participação no 
processo de construção social da realidade, a partir de condicionantes estruturais que 
não apenas constrangem, mas também possibilitam a ação social, na medida em que 
são criados pelos próprios atores sociais por meio do compartilhamento intersubjetivo 
de interpretações. 
 

As referências se apresentam em termos de orientações do passado, julgamentos ou 

orientações para o presente e projeções ou orientações para o futuro (MACHADO-DA-SILVA; 

FONSECA; CRUBELLATE, 2005). Assim, na agricultura os atores reagem e interagem no 

sentido de buscar alternativas que melhor respondem às suas expectativas e demandas da 

sociedade, saindo da produção convencional e se direcionando para técnicas modernas 

presentes na agricultura de precisão, contribuindo assim para a construção de uma agricultura 

sustentável (MOLIN, 2015). 
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2.4 AGRICULTURA DE PRECISÃO 

Para a contextualização da Agricultura de Precisão (AP) é preciso compreender o meio 

no qual ela se desenvolve, consiste em procurar e identificar os diversos agentes envolvidos no 

conhecimento e utilização das práticas. A diversidade de abordagens encontradas, geralmente 

originada de linhas de pensamento diferentes, poderia induzir a esse entendimento múltiplo 

(JUNTOLLI; MOLIN, 2014; MOLIN, 2015). Desta forma, no intuito da compreensão da 

agricultura de precisão são apresentados a seguir, os conceitos e as suas características mais 

significativas na sua forma tecnológica, organizacional e estrutural. 

Os primeiros estudos sobre a agricultura de precisão surgiram em 1929, num boletim 

do campo experimental de Illinois, em que Linsley e Bauer ao recomendar que o produtor 

desenhasse um mapa com testes de acidez em solos amostrados em grade para aplicação de 

calcário. A limitação da prática dessa modalidade de gerenciamento em diferenciar regiões 

estava refletida nas culturas extensivas e tamanho de área (INAMASU; BERNARDI, 2014). 

A adoção real de práticas dessa natureza em áreas extensas remonta aos anos 1980, 

quando foram gerados os primeiros mapas de produtividade na Europa e quando foram feitas 

as primeiras adubações com doses variadas de forma automatizada nos Estados Unidos. A partir 

da década de 1980, com o advento da eletrônica ocorreram avanços significativos na difusão 

dos Sistemas de Posicionamento Global (GPS), monitores de colheita e também no 

desenvolvimento da informática (MOLIN, 2015). 

Dentre as investigações que contribuíram na disseminação da AP, destaca-se um grupo 

de pesquisadores da Universidade de Minnesota (EUA) e seus estudos predominantes na área 

de solos, em que se passou a chamar a atenção para a grande variabilidade espacial presente nas 

lavouras, advinda da própria formação dos solos ou das interferências causadas pelo homem. 

Na Europa, a adoção foi pela sua potencialidade como ferramenta para minimizar os efeitos 

ambientais negativos da produção agrícola. O primeiro mapa de produtividade derivado de um 

monitor de rendimento acoplado ao GPS foi produzido na Alemanha, em 1990 (INAMASU; 

BERNARDI, 2014). Esse movimento ao final dos anos 1980 deu origem ao Congresso 

Internacional de Agricultura de Precisão (ICPA), que acontece a bianualmente e que, por sua 

vez, deu origem à Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão (ISPA). Considera-se que 

estes sejam os eventos de grande relevância por agregarem considerável número de cientistas e 

técnicos em torno do tema (MOLIN, 2015). 

O conceito da AP, definido pela Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão 

(CBAP) criada em 20 de setembro de 2012, remonta a “um conjunto de ferramentas na gestão 



41 

 

das organizações que primam pelo desenvolvimento agrícola e tecnologias no intuito de reduzir 

a variação espacial e temporal da unidade produtiva. Em consequência aumenta o retorno 

econômico, trazendo benefícios para sustentabilidade e minimização do efeito de defensivos no 

ambiente decorrentes da atividade agropecuária” (JUNTOLLI; MOLIN, 2014; MOLIN, 2015). 

No 8º ACPA (Asian-Australasian Conference on Precision Agriculture) pôde-se 

perceber o quanto a AP é um setor dinâmico. E, também o quanto ela evoluiu nos últimos anos, 

em consonância com a recentemente divulgada definição do conceito. A Sociedade 

Internacional de Agricultura de Precisão, criada em 2010, adotou a seguinte definição de 

agricultura de precisão em 2019: 

 

Agricultura de Precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados 
temporais, individuais e espaciais e os combina com outras informações para apoiar 
as decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar 
a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e 
sustentabilidade da produção agropecuária. (ISPAG, 2019). 

 

Dessa discussão, depreende-se que a agricultura de precisão é um conjunto ferramentas, 

de cunho tecnológico, que mapeiam a variabilidade espacial e levantam dados da produção, ao 

passo que os instrumentos de gestão dão suporte à tomada de decisão. A gestão agrícola sob os 

preceitos da AP, por meio das informações geradas, reorganiza, otimiza os processos dentro da 

propriedade, oferece o uso racional de insumos agrícolas e minimiza os impactos ambientais ao 

proporcionar a rentabilidade sustentável da atividade agrícola (MOLIN, 2015; PUSCH et al., 

2019). 

A geração de tecnologias, de pesquisa e inovação, integrados por uma rede de 

conhecimento, fizeram do Brasil um dos maiores produtores mundiais, consolidando assim uma 

história de sucesso nos últimos anos (EMBRAPA, 2014, 2018). Do ponto de vista da empresa 

que os coloca no mercado, os itens da lista são inovações de produto ou serviço, mas para seus 

adotantes seriam de processo, uma vez que sua implementação e utilização são feitas para 

otimizar a atividade agrícola, e também organizacional, quando modificam mais 

profundamente o sistema de manejo da propriedade. A inovação entendida como a 

implementação de produto (bem ou serviço) ou processo novo ou significativamente melhorado 

encontradas na AP refinam a capacidade empresarial de aprender e utilizar conhecimentos e 

tecnologias (OCDE, 2005).  

As diversas tecnologias embarcadas em máquinas agrícolas auxiliam os produtores 

rurais no mapeamento da propriedade, na aplicação de insumos a taxas variáveis nas culturas, 

o que implica na redução dos custos de produção e, por conseguinte aumentam e homogeneízam 
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a produtividade (MOLIN, 2015). As máquinas para a AP conhecidas no mercado são as 

colhedoras de grãos, com grande capacidade para mapear a produção, piloto automático guiado 

por satélite ou por mapas de solo e as aplicadoras de insumos à taxa variada que ilustram seu 

uso. São dotadas de receptores do tipo Sistema Global de Navegação por Satélite (Global 

Navigation Satellite System - GNSS) e sistema de armazenamento e leitura de dados. Possuem 

softwares de transmissão em tempo e integração de dados (EMBRAPA, 2014, 2018).  

As práticas de AP podem ser conduzidas com diferentes objetivos, uma vez que 

dependem da disponibilidade de dados coletados, assim, quanto mais dados, maior a 

consistência da informação gerada, interpretação e diagnóstico referente à variabilidade 

espacial existente nas lavouras (MOLIN, 2015). Mas, se a causa de a variabilidade não permitir 

uma gestão apropriada, o retorno econômico também não será alcançado (INAMASU; 

BERNARDI, 2014). 

O primeiro passo é identificar a variabilidade espacial da lavoura cujas formas mais 

disseminadas e aplicadas no Brasil parecem ser por meio de amostragem em grade, realizada 

por empresas de serviço e mapas de produtividade ou de colheita, obtidos por meio de máquinas 

com sensores e tecnologia embarcada. Identificar a variabilidade, conforme apresentada na 

Figura 2 analisar a causa é fundamental nesse processo.  

Figura 2 - Fontes de variabilidade espacial na agricultura de precisão 

 

Fonte: Molin (2015) 
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Nem sempre a gestão da variabilidade traz retorno econômico, porém, traz subsídios 

para melhorar o entendimento da lavoura. Por conseguinte, a AP aplicada a condições 

específicas de manejo nas propriedades rurais pode ainda contribuir na redução de perdas e 

aumentar a eficiência no processo de produção (INAMASU; BERNARDI, 2014).  

No caso de amostragem de solo, a qualidade do mapa depende do processo de retirada 

da amostra e da qualidade da análise, mas depende também da quantidade de amostras. Para 

obter a variabilidade da lavoura, o refinamento da amostragem é fundamental, porém esse 

refinamento pode não ser suficiente, pois há possibilidade de que haja variações entre as leituras, 

as quais deveriam ser consideradas para aplicação de insumo à taxa variada (INAMASU; 

BERNARDI, 2014). 

Os métodos atualmente utilizados são os que se aplicam insumos em taxa variada 

como fertilizantes e corretivos onde nota-se um grande avanço em que se pode destacar que é 

a gestão da lavoura e reconhecer a variabilidade como primeiro passo antes mesmo de iniciar 

investimentos em AP (INAMASU; BERNARDI, 2014). 

De acordo com a Figura 3, as etapas básicas do sistema de AP são: a coleta de dados, 

o planejamento, gerenciamento e a aplicação localizada dos insumos.  

Figura 3 -  Ciclo da agricultura de precisão 

 

Fonte: Pusch. et al., 2019, p.1 



44 

 

É comum descrever a AP como um sistema controlado e conceitualmente apresentado 

em três etapas. O início determinado pela leitura, que consiste no levantamento e obtenção de 

dados. A segunda etapa é a de interpretação dos dados para planejamento das operações de 

campo. A terceira definida como a de atuação ou de execução do planejamento. Ao realizar 

essas três etapas elas reiniciam-se em ciclo. O que a difere dos demais ciclos de controle 

convencional é a localização da atuação e dos dados, ou seja, a análise e planejamento são 

realizados sobre mapas. Muito comum em gestão, o ciclo também é de melhoria contínua. Se 

um produtor detectar variabilidade espacial, o próximo ciclo pode ser o de melhoria detectada 

no uso correto e efetivo dos dados analisados (INAMASU; BERNARDI, 2014). 

Utilizadores da AP defendem que o ciclo, de acordo com a Figura 3, deva iniciar pelo 

mapa de colheita, com sistema de GPS e sensores acoplados nas colheitadeiras, com dados 

georreferenciados, obtendo os mapas de produtividade para obter dados sobre a variabilidade 

espacial que é a representação gráfica da resposta das plantas às condições de manejo e 

ambiente da propriedade (SANTI et. al., 2013). Passa-se para a etapa seguinte para investigar 

as características físicas e nutricionais do solo. A análise auxilia a correção da produtividade 

com a aplicação, de fertilizantes e corretivos, localizada e adequada a cada ponto estudado. O 

plantio é efetuado de acordo com as características produtivas e com densidade de semeadura 

controlada nos equipamentos com sensores. O ciclo se fecha com o controle e aplicação 

localizada de defensivos para combate de ervas, pragas e doenças (PUSCH et al., 2019). 

No Quadro 11 estão elencadas e descritas as principais ferramentas pesquisadas e 

adotadas na agricultura de precisão. 

Quadro 11 – Ferramentas de AP e descrição 

Ferramenta de AP Descrição 
Amostragem de solo 
georreferenciada. 

Técnica   de   coleta   de   solo  que   preconiza   a   localização geográfica da 
amostra para posterior tratamento localizado. 

Aplicação de corretivos e 
fertilizantes em taxa variável 

Técnica  de  aplicação  que  varia  a  dose  do  insumo  aplicado de  acordo  com  
a  necessidade  específica  de  cada  ponto dentro do talhão. 

Piloto automático Ferramenta  que  utiliza  o  sistema  de  orientação  por satélite para guiar a 
máquina agrícola automaticamente. 

Mapa de colheita Conjunto  de  pontos  contendo  a  informação  de  rendimento obtido em cada 
ponto da lavoura, os quais são identificados geograficamente. 

Sensoriamento Remoto Obtenção  de  informação  sem  o  contato  físico  com  o  objeto alvo  (imagens  
de  satélite,  fotos  aéreas,  sensores  ópticos proximais). 

Semeadura em taxa variada Operação  que  varia  o  número  de  sementes  de  acordo  com atributos 
previamente determinados e localizados geograficamente. 

Fonte: Molin (2015), Pamplona; Silva (2019) 
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A AP contempla ainda um conjunto de hardware conectado a sensores embarcados 

nas máquinas, como sensores indutivos, capacitivos, de temperatura, de umidade relativa, de 

pressão de óleo, além de GPS. Esse recurso ajuda o produtor a fazer um diagnóstico completo 

da lavoura e a implementar ações que otimizem as operações (MOLIN, 2015; PAMPLONA; 

SILVA, 2019).  

As práticas da agricultura de precisão remetem a um cenário em que a tecnologia 

desempenhará papel decisivo e estratégico nas diversas cadeias produtivas da agropecuária, no 

que diz respeito às múltiplas dimensões da sustentabilidade, nas abordagens político-sociais, 

nas questões técnico econômicas, nos sistemas de produção e transformação, no uso racional 

de insumos e consequente adequação às leis ambientais vigentes (INAMASU; BERNARDI, 

2014). 

Por outro lado, o insucesso da aplicação de AP compromete a imagem das indústrias 

de máquinas e dos prestadores de serviços. Para a pesquisa, só haverá sentido em apresentar 

resultados, se esta for adotada no campo. Por outro lado, o sucesso da implantação traz, além 

de bons resultados, um processo agrícola mais racional, sustentável, responsável, rastreável e 

gera mão de obra qualificada (INAMASU; BERNARDI, 2014). No tocante à qualificação, a 

limitação dessa prática está relacionada ao fato de que as tecnologias embarcadas nas máquinas 

e equipamentos não ser necessariamente utilizadas no campo, pois a incorporação de novas 

funções depende de pessoal capacitado para utilizá-las e tratar dos dados e informações 

(BERNARDI; INAMASU, 2014; PAMPLONA; SILVA, 2019). 

2.5 MODELO TEÓRICO 

Alicerçado nos objetivos geral e específicos, problema de estudo e com o 

aprofundamento teórico o modelo teórico representado na Figura 4 tem por objetivo 

compreender o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na 

região de Guarapuava no Paraná. 
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Figura 4 - Modelo Teórico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Battilana e D' Aunno (2009); Battilana; Leca e 

Boxenbaum (2009); Carvalho et al., (2005); DiMaggio e Powell, (2005); Inamasu e Bernardi, 

2014; Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006), Molin (2015) e Scott (2008) 

 

Tomando como referência o modelo teórico na Figura 4, a agricultura em suas 

múltiplas formas de exploração e configurações é resultado de um processo de evolução 

regulada por pressões ambientais de ordem técnica e institucional que apresentam, no tempo e 

no espaço, impactos de diferentes intensidades e estabelecem os limites legais e culturais nos 

sistemas de produção (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). O sistema 

convencional de produção é caracterizado pelo predomínio de práticas homogêneas que podem 

levar a reflexos negativos, uma vez que este sistema é moldado pela exploração intensiva e 

elevada dependência de defensivos, corretivos e fertilizantes em relação à real necessidade de 

uma determinada área, ignorando as inerentes variações entre solo e da cultura (INAMASU; 

BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). 

É neste cenário que a reflexão dos atores sociais (indivíduos ou organizações) na 

maioria das vezes é feita no sentido de avaliar o ambiente em que estão inseridos, interagindo 

e alterando a forma de condução convencional das práticas agrícolas por métodos que remetam 

para a eficiência produtiva, sustentável e econômica da atividade agrícola. A agricultura de 

precisão é um conceito recente de gerenciamento da variação dos atributos relacionados aos 
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fatores de produção agrícola que coloca em evidência a desuniformidade de uma área agrícola. 

Trata-se de uma modalidade de exploração agrícola cuja configuração é resultado de um 

processo direcionado de ações e práticas aos sistemas de produção coerentes com os princípios 

do desenvolvimento socioeconômico e sustentável (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 

2015).  

Sob a perspectiva técnica do ambiente, os produtos e processos que compõem a 

infraestrutura da AP instrumentalizam novas formas de manejo, segundo suas diversas 

variabilidades e otimizam potencialmente os recursos de produção. A aplicação de defensivos, 

corretivos e fertilizantes é executada conforme a necessidade efetiva do solo e da cultura e varia 

de ponto a ponto georreferenciado da área cultivada (MOLIN, 2015). Ao passo que, sob a 

perspectiva institucional o ambiente representa não apenas a fonte e o destino de recursos 

materiais tais como: requisitos técnicos que capacitam as organizações agrícolas para a 

eficiência e eficácia, mas também a fonte e destino de recursos simbólicos como o 

reconhecimento social e a legitimação (SCOTT, 2008).  

Sob diferentes aspectos, os pilares das instituições (regulador, normativo e cognitivo-

cultural) conferem uma base para a legitimidade (SCOTT, 2008). Os elementos simbólicos e 

normativos, legitimadores de estruturas e práticas, como as encontradas na AP, representam 

requisitos básicos para a obtenção dos demais recursos, tornando preponderante a função do 

ambiente institucional para algumas organizações (CARVALHO et al., 2005). Um campo 

organizacional, conjunto de organizações que interagem com objetivos comuns, existe somente 

na medida em que puder ser definido institucionalmente e sua estrutura não pode ser 

determinada a priori, mas precisa ser definida com base em investigações empíricas 

(DIMAGGIO; POWELL, 2005).  

O processo de institucionalização das práticas agrícolas da AP nas organizações, tendo 

por objetivo comum a redução da variabilidade espacial das unidades produtivas, provoca o 

surgimento de outras organizações que as praticam e utilizam em suas atividades. Estas por sua 

vez, também necessitam de interação com outras organizações já estabelecidas ou em formação 

(INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). DiMaggio (1991, p.267) relata que “para 

entender a institucionalização das formas organizacionais faz-se necessário compreender os 

processos de institucionalização e construção do campo organizacional”.   

No sentido da compreensão da construção do campo, insere-se o institutional work no 

intuito de alinhar ações que se encaixem nas demandas dos atores frente às pressões 

institucionais que afetam o campo organizacional (BATTILANA; LECA; BOXENBAUM, 

2009; DIMAGGIO; POWELL, 2005). Definida por Lawrence e Suddaby (2006, p.215), como 
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"a ação proposital de indivíduos e organizações destinadas a criar, manter e perturbar as 

instituições", o IW contrasta de outras abordagens institucionais, uma vez que permite o estudo 

da heterogeneidade de atores sociais com objetivos singulares, bem como suas ações e 

interações na criação, manutenção e disrupção de instituições agregando conhecimentos para a 

compreensão da mudança institucional (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 

2006).  

O institutional work fundamenta-se na agência que proporciona sentido e motivação 

para as ações para explicar como atores são capazes de atuar no campo organizacional com 

atividades e propósitos comuns, mesmo diante de pressões que possam emergir (BATTILANA; 

D' AUNNO, 2009; SCOTT, 2008).  Os atores sociais ao instituírem julgamentos críticos sobre 

a realidade que enfrentam, partindo da agricultura convencional, interagindo, externalizando 

ações e instituindo as práticas agrícolas da AP, dão significados para a dimensão reflexiva de 

sua capacidade de agência (BATTILANA; LECA; BOXENBAUM, 2009).  

Gaps apontados por Hampel, Lawrence, Tracey (2017), destacam o desenvolvimento 

de estudos sob a perspectiva do institutional work focando nos termos “quem” ou sobre o leque 

de atores incluídos nos estudos e “como” o trabalho institucional foi elaborado.  A perspectiva 

do institutional work vai além da concepção de que atores agem e interagem ao buscar 

alternativas que melhor respondem às suas expectativas e demandas da sociedade, alterando a 

forma de condução convencional das práticas agrícolas por métodos sustentáveis da AP 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

A proposta deste estudo reside na identificação dos tipos de trabalho institucional no 

que diz respeito às ações sociais de criação, manutenção e ruptura de instituições a partir do 

modelo desenvolvido por Jacometti (2013) que concilia as tipologias de IW de Lawrence e 

Suddaby (2006) vinculada nos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural que tendem a 

prover estabilidade e significado para a vida social das organizações (SCOTT, 2008).  

É neste contexto, que este estudo possui como questão norteadora a compreensão de 

como foi exercido o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na região 

de Guarapuava no Paraná.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma vez expostas as considerações teórico-empíricas subjacentes ao tema de análise, 

a próxima parte desta pesquisa dedica-se aos aspectos metodológicos que orientam a 

investigação empírica do problema de pesquisa proposto. Inicialmente é apresentada uma breve 

revisão sobre a exploração do tema, com estudos relacionados à teoria institucional na sua 

vertente sociológica, o institutional work. 

3.1 ESTUDOS RECENTES E EXPLORAÇÃO DO TEMA 

É apresentado inicialmente um resumo da busca de artigos recentes publicados em 

periódicos indexados na base periódicos da Capes, Spell, Ebsco e Scielo entre os anos de 2006 

e 2019, na intenção de identificar estudos similares para comparação e embasamento teórico 

obtido na literatura especializada sobre o institutional work. No intuito de enriquecer a pesquisa 

sobre o IW, foi elaborada também a busca por teses e dissertações na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os sistemas de informação de teses e 

dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa do Brasil. 

O ano inicial, assumido como ano de referência para o desenvolvimento da pesquisa, 

foi assim definido devido à publicação do trabalho “Institutions and institutional work” de 

Thomas Lawrence e Roy Suddaby (2006), na segunda edição do Handbook of Organization 

Studies. A partir da publicação da obra seminal de Lawrence e Suddaby em 2006, uma 

diversidade de pesquisadores tem se engajado na discussão dos micros fundamentos que 

constituem as instituições, bem como sua relação com as ações das pessoas.  

Assim, a busca por artigos, teses e dissertações e critérios de seleção levou em 

consideração a pesquisa por institutional work, opção por artigos em inglês e português e 

identificação das categorias analíticas nos artigos selecionados. O termo institutional work foi 

inserido nos campos de busca no período desejado, considerando ocorrências do mesmo no 

título, resumo e palavras-chave. Após isso, para o refinamento da amostra, foi aplicado o 

critério de pertinência definido a partir da busca textual em cada artigo quanto a existência de 

referências que evidenciassem a discussão do institutional work (IGARASHI; IGARASHI; 

BORGES, 2015).  

A ênfase da escolha de artigos para avaliação de conteúdo está no institutional work 

que centraliza a análise institucional na compreensão da reflexividade e conduta dos atores 

sociais para criar novas instituições, perpetuar instituições existentes ou interromper 

instituições (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Entre os resultados 
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obtidos, os estudos com abordagens sobre o empreendedorismo institucional (EI), 

contemplando a agência de atores na criação de instituições, cuja leitura e análise, foram 

considerados pois, podem eventualmente trazer uma contribuição teórica e proporcionar um 

maior entendimento sobre a agência dos atores que podem tanto reproduzir quanto transformar 

o ambiente (BARATTER; FERREIRA; COSTA, 2010).  

No que diz respeito aos estudos recentes sobre a adoção das práticas de AP, não foram 

encontrados trabalhos que evidenciassem a interação e ação individual ou coletiva dos atores 

com abordagem ao institutional work especificamente. Foram encontrados diversos trabalhos, 

artigos, dissertações e teses, porém com abordagem agronômica com referência ao uso das 

ferramentas e seus resultados que destoavam do direcionamento tomado para este estudo.  

Todavia, nos estudos sobre AP, contemplando ações, destaca-se o estudo de 

Mozambani et al., (2018), cuja revisão bibliográfica sistemática de estudos empíricos, se 

sobressaem os resultados de 20 artigos correlatos a adoção das práticas. De modo geral, os 

resultados percebidos deste estudo mostram a facilidade de uso e a utilidade percebida são os 

principais aspectos determinantes para adoção das práticas. Os autores destacam ainda a 

inovação, lucratividade, produtividade e sustentabilidade ambiental, que influenciam a intenção 

de uso de tecnologias presentes na agricultura de precisão. 

A seguir, os trabalhos foram avaliados por meio de seu título, palavras-chave, resumo 

e eventualmente conteúdo para verificar se continham os termos associados e fazer parte dos 

eixos teóricos tendo o institutional work como tema principal. Considerando a aderência ao 

tema da pesquisa, materiais que se aproximaram do tema do estudo foram selecionados e os 

demais retirados da seleção e análise, por não fazer parte dos eixos teóricos desta pesquisa, e 

que destoavam do direcionamento tomado para este estudo. Os trabalhos selecionados, artigos, 

teses e dissertações, foram tabulados em uma planilha eletrônica na qual foram preenchidas as 

principais características dos mesmos, ano e autoria. Os trabalhos seguem a ordem cronológica, 

partindo de 2006 até 2019, conforme apêndices 1 e 2. Os principais eixos de discussão 

examinados nos artigos, teses e dissertações selecionados para leitura aprofundada foram: 

institutional work; atores sociais e campo organizacional.  

Na análise conjunta dos apêndices 1 e 2, nota-se que a concepção do institutional work, 

apresentada na obra seminal “Institutions and Institutional Work” de Lawrence e Suddaby 

(2006), apresenta a possibilidade de analisar o esforço de atores sociais, presentes nas 

organizações, no intuito de criar novas instituições, perpetuar instituições existentes ou 

interromper instituições. A obra “institutional work: actors and agency in institutional studies 

of organizations”, de Lawrence, Suddaby e Leca (2009), representa um importante ponto de 
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referência para os desenvolvimentos no IW. Os autores organizaram uma coletânea de estudos 

de vários autores agrupando discussões sobre o tema, explorando fundamentos e novas 

proposições em torno do institutional work.  

O IW, por ser emergente e ter chamado a atenção da academia nos últimos anos, 

apresenta uma boa perspectiva teórica para o desenvolvimento de estudos organizacionais. O 

institutional work apresenta um enfoque mais refinado para o estudo da agência na 

transformação das instituições e direciona o foco dos atos, realizados pelos atores sociais na 

mudança das instituições, à toda a prática proposital relevante para moldar instituições 

(DURYGAN et al., 2019). Graeff e Machado-da-Silva (2008), trataram da institucionalização 

da prática organizacional e tecnológica do plantio direto e a simultânea descontinuidade ou 

desinstitucionalização da tecnologia do plantio convencional. Para Borges, Dutra e Scherer 

(2014), o trabalho institucional promove inovações no campo, alterando arranjos institucionais 

fixados, introduzindo novas práticas e significados para a ação. 

Por fim, após a leitura e análise das publicações, a proposta definida para este estudo, 

demonstrada no Quadro 12, reside na identificação dos tipos de trabalho institucional no que 

diz respeito às ações sociais de criação, manutenção e ruptura de instituições a partir do modelo 

desenvolvido por Jacometti (2013) que concilia as tipologias de IW de Lawrence e Suddaby 

(2006) vinculada nos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural que tendem a prover 

estabilidade e significado para a vida social das organizações (SCOTT, 2008).  

Quadro 12 - Tipos de Trabalho Institucional, Categorias e Pilares Institucionais 

Tipo de Trabalho Institucional Categorias Pilar 
Institucional 

Trabalho Institucional de Criação Aquisição 
Definição 
Defesa 

Pilar Regulativo 

Construção de identidades, 
Mudança de normas, 
Construção de redes, 

Pilar Normativo 

Mimetismo 
Teorização  
Educação 

Pilar Cognitivo 

Trabalho Institucional de Manutenção Permissão 
Policiamento 
Dissuasão 

Pilar Regulativo 

Mitologização 
Incorporação e Rotinização 

Pilar Normativo 

Valorização Pilar Cognitivo 
Trabalho Institucional de Disrupção Desconexão de Sanções  Pilar Regulativo 

Desvinculação das Fundações Morais Pilar Normativo 

Problematização Pilar Cognitivo 

Fonte: Jacometti (2013), Lawrence; Suddaby (2006) 
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Em referência ao campo organizacional, ao analisar as organizações sob a ótica da 

teoria institucional pretende-se visualizar e considerar as forças sociais internas e externas e 

entender como essas forças provocam adaptações e alterações nas organizações e em suas 

práticas (BERGER; LUCKMANN, 2011; SCOTT, 2008). DiMaggio (1991, p.267) relata que 

“para entender a institucionalização das formas organizacionais faz-se necessário compreender 

os processos de institucionalização e construção do campo organizacional”.   

A partir das leituras prévias, que incluíram autores seminais referentes ao tema e após 

coleta de estudos recentes pôde-se identificar e definir um direcionamento para este estudo, 

bem como construir o referencial teórico. O próximo item apresenta os aspectos da pesquisa 

referentes ao delineamento, estratégia de pesquisa, a unidade de análise, categorias de análise, 

aos procedimentos para coleta e tratamento de dados. 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A presente pesquisa caracteriza-se quanto aos seus aspectos como estudo de caso de 

natureza qualitativa direcionada para a análise de casos concretos e suas peculiaridades 

temporais e locais, considerando as ações e interações dos atores sociais da agricultura em seus 

contextos locais (FLICK, 2009). Para Stake (2011), o estudo de caso é caracterizado por ser 

holístico (considera a inter-relação entre o fenômeno e seus contextos); empírico (fundamenta 

o estudo nas observações de campo); interpretativo (ampara-se sobre a intuição, sendo a 

pesquisa percebida, basicamente, como uma interação pesquisador-sujeito); e enfático (reflete 

experiências indiretas dos sujeitos numa perspectiva cultural). 

As pesquisas qualitativas se voltam para a compreensão e interpretação dos fenômenos 

de forma minuciosa, apresentada dentro de contextos específicos e orientada na descrição de 

fenômenos (STAKE, 2011). Segundo Godoy (1995 p. 58) a pesquisa qualitativa: 

 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 
pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 
os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 
situação em estudo. 

 

A adoção da abordagem qualitativa, com a utilização do método de estudo de caso, 

procura explicar o processo de ordem espaço-temporal em que os eventos ocorrem baseada em 

uma narrativa histórica, que procura explicar como se desenvolve o arranjo institucional. Esse 

delineamento justifica-se, uma vez que as questões propostas para o estudo se referem ao “como” 

e ao “por que”, presentes nos objetivos do institutional work em evidenciar os fatos da 
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motivação dos atores sociais para a adoção da agricultura de precisão (GODOY, 1995; STAKE, 

2011). 

Uma vez que se pretende uma descrição densa e rica do fenômeno, a abordagem 

descritiva retrata as características específicas do campo organizacional, apresenta o relato de 

um fenômeno social e as interações entre os atores sociais envolvidos nas práticas presentes na 

AP (CRESWELL, 2010). A abordagem exploratória procura proporcionar uma visão geral 

acerca do trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão e pela busca de 

informações e contribuições para o conhecimento sobre a construção do campo organizacional.  

Nesse contexto, utilizou-se a perspectiva histórico-longitudinal para entender a ordem e 

a sequência de eventos associados à adoção da AP pelos atores sociais e também observar 

aspectos motivadores das mudanças e seus impactos no próximo estágio. Desta maneira, pode-

se transferir uma quantidade considerável de dados para a linha do tempo e conectá-los, de 

forma a analisar quais foram as fases predecessoras, quais foram as sucessoras, e a influência 

de cada uma delas nas fases seguintes e no contexto geral do fenômeno (LANGLEY, 1999). 

O entendimento da ordem cronológica dos eventos pode trazer informações essenciais 

para a compreensão do fenômeno em sua totalidade e envolve a divisão das informações em 

sucessivos períodos de forma a permitir identificar como os processos geram mudanças no 

contexto do momento e futuro (LANGLEY, 1999). Na análise da formação do campo 

organizacional procurou-se identificar as ações e interações dos atores sociais com foco em 

momentos e incidentes críticos que marcaram a história da AP e que, de certa forma, possuem 

relevância na atual configuração do campo, com destaque aos eventos históricos que possam 

servir como gatilhos que antecederam outros eventos relacionados ao tema (VIEIRA, 2004).  

O estudo da dinâmica dos episódios correlatos ao institutional work leva em conta as 

fontes de dados originados de documentos e depoimentos de atores do processo com ênfase na 

identificação das motivações e ações dos atores sociais no processo de institucionalização das 

práticas de AP. O poder diferenciador do estudo de caso está na capacidade deste em lidar com 

as diversas fontes de evidência (STAKE, 2011). 

As evidências do estudo de caso podem vir de várias fontes associadas com uma série 

de dados ou evidências, entre as quais: documentos, registros em arquivos, revistas, jornais, leis, 

artigos, sites das organizações, entrevistas, observação direta, observação não participante e 

artefatos físicos (vide apêndice 5). Na visão de Stake (2011) a documentação é uma 

complementaridade às demais fontes de evidência ressaltando a importância das informações 

que podem auxiliar em situações não observadas diretamente que podem proporcionar outros 

detalhes específicos para corroborar a informação de outras fontes. 
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3.3 UNIDADE DE ANÁLISE 

O nível de análise considerado é o campo organizacional, uma vez que o objeto central 

de interesse da pesquisa é sobre as organizações e as relações de tempo e espaço e suas relações 

e interações dos agentes envolvidos determinadas pelo escopo do fenômeno. Três aspectos 

devem ser observados na análise do campo: a interação entre as organizações; o 

compartilhamento de informações e o envolvimento em um debate comum (HOFFMAN, 1999). 

As unidades de análise, por sua vez, são os atores sociais (organizações, instituições e também 

pessoas que ocupam posição de destaque e influência) da AP, localizadas na região centro-sul 

do Paraná.  

O estudo do agronegócio brasileiro é dividido em três partes, sendo que a primeira 

parte trata dos negócios agropecuários propriamente ditos "dentro da porteira" representados 

por produtores rurais, constituídos na forma de pessoas físicas ou jurídicas. A segunda parte, 

formada pelos negócios "da pré-porteira" representados por indústrias e comércios que 

fornecem insumos e serviços para a produção rural. Na terceira parte, estão os negócios da "pós-

porteira", onde se encontram o transporte, beneficiamento e comercialização dos produtos 

agropecuários, até chegar ao consumidor final (EMBRAPA, 2014, 2018). Tendo o município 

de Guarapuava como ponto central de referência, a lente é direcionada aos negócios 

agropecuários propriamente ditos "pré e dentro da porteira" nas práticas relacionadas a AP. 

3.4 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

Os conceitos presentes na literatura sobre a teoria institucional, institutional work e a 

agricultura de precisão podem servir de fonte para constituir conexões nas informações expostas 

no objeto da investigação. A fundamentação teórica é um dos componentes da confecção do 

roteiro de entrevistas, conforme visto no apêndice 4, e posterior coleta de dados para análise. 

Percepções e informações derivadas de literatura na forma de conhecimento sobre o contexto 

são empregadas para averiguar afirmações e observações a respeito do tema de pesquisa 

(FLICK, 2009).  

Neste estudo, os marcos que definem a mudança institucional não foram definidos a 

priori, uma vez que somente a partir de dados coletados e analisados foi possível determinar a 

transição da agricultura convencional para a agricultura de precisão. A análise de conteúdo de 

dados secundários foi realizada para o período compreendido inicialmente para 2019 e a cada 

evento relevante buscou-se as fontes que conduziram a pesquisa até os primeiros relatos dos 

atores sociais no fim da década de 1990. 
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Conforme a análise dos dados secundários coletados no período compreendido entre 

1990 a 2019, foi possível identificar quais foram os atores que participaram da fase em que se 

iniciaram os primeiros eventos associados à adoção das práticas da agricultura de precisão no 

Brasil, Paraná e Guarapuava. No que tange a coleta de dados primários, a população de interesse, 

inicialmente, para este estudo abrangeu os atores sociais na agricultura de precisão da região de 

Guarapuava, em conformidade com a Comissão Brasileira de AP instaurada em 2012, sendo: 

academia, pesquisa agropecuária, indústria de máquinas e equipamentos, assistência técnica e 

extensão rural, prestação de serviços, governo, fornecedor de equipamentos e acessórios e 

produtores (JUNTOLLI; MOLIN, 2014).  

Para a etapa investigativa da pesquisa de campo, foi utilizada como meio a entrevista 

semiestruturada em que alguns aspectos referentes a coleta de dados são observados e 

relacionados aos objetivos geral e específicos deste estudo conforme evidenciado no apêndice 

4. Ainda que Stake (2011) não sugira um ponto específico para iniciar a coleta e a análise de 

dados, indica um conjunto de questões temáticas de literaturas pertinentes auxiliam a 

observação, as entrevistas e a análise de documentos (STAKE, 2011). As questões da pesquisa 

constituem pontos de referência para verificar a solidez do plano de pesquisa e método de coleta 

e interpretação dos dados a respeito do tema de pesquisa (FLICK, 2009, GODOI; MATTOS, 

2010). 

De acordo com as leituras e análises dos dados secundários com os trechos mais 

relevantes sendo marcados, ficou definido que a coleta de dados primários iniciaria pelos atores 

citados como os precursores ou pioneiros a adotar a agricultura de precisão e seus preceitos no 

início da década de 2000. Quanto à decisão metodológica sobre quem e/ou quantas pessoas 

entrevistar, não há à disposição do pesquisador, no âmbito qualitativo, as habituais fórmulas de 

cálculo de tamanho de amostra, uma vez que se recorre ao método da saturação teórica 

(CRESWELL, 2010).  

À medida que as entrevistas vão sendo realizadas, o roteiro pode ser ajustado e 

aperfeiçoado devido ao surgimento de fatos novos relacionados ao tema que podem trazer 

informações importantes e complementares ao estudo (CRESWELL, 2010). Este método foi 

necessário, uma vez que se percebeu a oportunidade da obtenção da complementaridade de 

dados, para prestadores de serviço, pesquisa agropecuária e principalmente na categoria 

associada aos produtores, pela adoção da AP em suas propriedades em diferentes períodos 

temporais.  

Pela indicação dos atores sociais e evidências com citações em fontes secundárias 

(vide apêndice 5) e utilizando-se da técnica bola de neve procurou-se identificar e inserir atores 
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sociais da AP não presentes na relação inicial. Os critérios estão assentes na validade, qualidade, 

proporcionalidade e representatividade (GODOI; MATTOS, 2010). Neste estudo, a seleção dos 

indivíduos levou em consideração o envolvimento com o fenômeno, conhecimento e a posição 

estratégica ocupada pelo ator na organização presente no campo organizacional.  

O Quadro 13 apresenta as características dos entrevistados e seu envolvimento com o 

fenômeno de pesquisa, a agricultura de precisão, situados na região de Guarapuava: 

Quadro 13 – Atores Sociais entrevistados da região de Guarapuava 

Ator CATEGORIA e CARACTERÍSTICAS Tempo 
Produtor 1 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado pelo pioneirismo 

na adoção e referência da AP em Guarapuava em 2004. Contratou profissional 
qualificado da AP. Preza pela capacitação. 

55:40 
minutos 

Produtor 2 Produtor rural da agricultura, caracterizado pelo pioneirismo na adoção da AP em 
Guarapuava e atuar na presidência do Sindicato Rural. Contrata serviços de 
consultoria especializada em AP. 

11:28 
minutos 

Produtor 3 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado pela adoção da AP 
na aquisição de máquinas com tecnologia embarcada. Atuou em cooperação com 
a Pesquisa Agropecuária com oferta de área para experimentos de pesquisa em 
AP. Contratação de profissional qualificado. Preza pela capacitação e eficiência 
operacional. 

59:57 
minutos 

Produtor 4 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado pela adoção da AP 
na aquisição de máquinas com tecnologia embarcada. Contrata serviços de 
consultoria especializada. Preza pela capacitação. Foi premiado em concurso de 
produtividade ao seguir as premissas da AP. Parceria com Indústria de Máquinas 
e Equipamentos para redução dos problemas de conectividade. 

29:41 
minutos 

Produtor 5 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado adoção das práticas 
de AP em uma área da propriedade a partir de 2019. Contrata serviços de 
consultoria especializada e tomada de decisão na observação do campo e as 
práticas efetuadas pelos atores já atuantes na região. 

08:25 
minutos 

Produtor 6 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado pela não adoção das 
práticas de AP. Profissional da Contabilidade e utiliza indicadores de 
lucratividade como parâmetros de decisão para permanecer na agricultura 
convencional. 

11:32 
minutos 

Produtor 7 Produtor rural ou grupo familiar da agricultura, caracterizado pelo pioneirismo 
na adoção e referência da AP em Guarapuava em 2004. Contratação de 
profissional qualificado. Preza pela capacitação. Atuou como palestrante em 
workshops de AP. Possui áreas no Piauí onde aplica as experiências obtidas em 
Guarapuava. 

44:27 
minutos 

STARA 
Indústria de Máquinas e Equipamentos de AP. Possui Sede na cidade de Não-Me-
Toque/RS onde participou ativamente do Projeto Aquarius. Viabilizou 
alternativas pioneiras para a região de Guarapuava. 

20:26 
minutos 

Faculdade 
CR 

Academia: graduação em Agronomia com ações e interações nas práticas de AP 
com Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos, SENAR e Sindicato 
Rural. 

09:22 
minutos 

Consultor - 
Pellisson 

Consultoria de Serviços de AP tendo como características o suporte técnico, 
análise de informações, além de cursos e treinamentos. Atua em cooperação com 
Produtores, Academia, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Laboratório de 
Análise de Solo, Sindicato Rural e SENAR onde é instrutor e consultor. Atua 
ainda no desenvolvimento de Apps e plataformas digitais. 

52:01 
minutos 

Prestador de 
Serviços 1 

Prestação de Serviços de AP tendo como características metodologia com base 
na pesquisa, na parte cientifica e prática, com informação e continuidade da AP. 
Atua em cooperação com Produtores, Academia, Indústria de Máquinas e 
Equipamentos e Sindicato Rural. Fazem parte da ASBRAAP. 

39:17 
minutos 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Ator CATEGORIA e CARACTERÍSTICAS Tempo 
Prestador de 
Serviços 2 

 
24:11 

minutos 

Laboratório 
de Análise 

de Solo 

Laboratório de Análise de Solo, caracterizado pela oferta de análises de solo 
georreferenciadas, considerada como um dos elementos chave para a adoção da 
AP em Guarapuava/PR em cooperação com Produtores, Academia, Pesquisa 
Agropecuária e Consultoria. 

27:06 
minutos 

Prefeito 
Municipal 

de 
Guarapuava 

Governo – Prefeitura Municipal tendo como características os incentivos de 
ordem regulativa para uso de tecnologias no meio rural que se encontram as 
práticas e ferramentas de AP. 

06:25 
minutos 

SENAR 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, cuja característica é a qualificação 
profissional rural e promoção social, de levar informação e conhecimento e 
tecnologia para o setor produtivo e para os próprios técnicos na adoção da AP em 
Guarapuava/PR em cooperação com Produtores, Academia, Indústria de 
Máquinas, Laboratório de Análises de Solo e Consultoria. 

14:55 
minutos 

Sindicato 
Rural de 

Guarapuava 

Sindicato Rural, caracterizado por levar informação, conhecimento e tecnologia 
para o setor produtivo e para os próprios técnicos na adoção da AP em 
Guarapuava/PR em cooperação com Produtores, Academia, Indústria de 
Máquinas, Laboratório de Análises de Solo e Consultoria. Responsável pela 
Revista Produtor Rural (fonte de evidências secundárias dessa pesquisa). 

06:46 
minutos 

FAPA 1 
Pesquisa Agropecuária tem por características gerar e aplicar tecnologias que 
atendam à demanda de produtividade com pesquisa e experimentação de práticas 
inerentes a AP em Guarapuava. Em conjunto com a área de mecanização agrícola, 
atua em cooperação com Produtores, Academia, Indústria de Máquinas e 
Equipamentos, Sindicato Rural, Consultoria e o Ecossistema de Inovação de 
Guarapuava. 

13:07 
minutos 

FAPA 2 

24:08 
minutos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foram realizadas dezoito entrevistas com pelo menos um ator-chave estrategicamente 

selecionado de cada organização, no período de 10 de janeiro de 2020 a 27 de março de 2020, 

com duração 7 horas e 40 minutos, resultando em torno de 148 páginas de transcrições. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas com consentimento dos entrevistados 

formalizado na assinatura do Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento (TECLE), de 

acordo com o apêndice 3. Posteriormente, transcritas sem uso de software para obter um estudo 

aprofundado dos dados o que possibilitou uma melhor compreensão das informações 

contribuindo significativamente na realização de análise de conteúdo temática, conforme os 

pressupostos indicados por Bardin (2004). Por meio da entrevista semiestruturada com esses 

atores se tornou possível identificar os eventos que permitiram mapear, no espaço e no tempo, 

o campo organizacional dos atores sociais na agricultura de precisão na região de Guarapuava 

no Paraná. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

A partir de entrevistas individuais a análise das informações é verticalizada em relação 

ao objeto de estudo (GODOI; MATTOS, 2010). A análise dos dados da pesquisa utiliza 

procedimentos qualitativos para a compreensão do fenômeno investigado enquanto vivenciado 

por atores sociais da AP. A análise de documentos é considerada uma importante etapa nos 

estudos qualitativos (GODOY, 1995) e na perspectiva histórico-longitudinal se torna 

imprescindível (DIAS; BECKER, 2010). Ao passo que, a análise e interpretação de dados 

coletados das entrevistas semiestruturadas potencializa as oportunidades de produzir 

informações realmente significativas.  

A análise de conteúdo (BARDIN, 2004) segue as etapas de pré-análise, análise 

descritiva e intepretação inferencial, conforme Quadro 14. 

Quadro 14 - Etapas e ações da análise de conteúdo 

Etapas Ações 
Pré-análise  Definição do Tema e referencial teórico 

 Delimitação dos objetivos e metodologia 
 Representatividade e pertinência em relação ao objeto de estudo 
 Coleta de dados primários e secundários 
 Transcrição de entrevistas realizadas 
 Revisão do referencial teórico utilizado 

Análise Descritiva  Estudo aprofundado dos dados coletados 
 Categorizar e classificar os dados 
 Apresentação de inferências e interpretações 
 Discussão dos resultados 

Interpretação 
Inferencial 

 Compreensão dos fenômenos obtidos nos materiais empíricos e teóricos 
 Procurar respostas efetivas às questões da pesquisa 
 Verificar contradições 
 Realizar conclusões 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bardin (2004). 

 

Em cumprimento às fases descritas por Bardin (2004) para a realização da análise de 

conteúdo, houve o estudo minucioso e aprofundado dos dados coletados, primários e 

secundários, que foram categorizados de acordo com a proposta da pesquisa. As inferências e 

interpretações das informações relacionadas a eventos de ações foram classificadas de acordo 

com os tipos de trabalho institucional. No que se refere à confiabilidade, esta é associada ao 

grau de consistência com que as informações coletadas são codificadas e categorizadas 

(GODOI; MATTOS, 2010). 
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3.6 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Ancoradas pela exploração do tema e referencial teórico, utilizou-se para a pesquisa as 

categorias analíticas relacionadas ao objetivo deste estudo, conforme pode-se observar no 

Quadro 15. 

Quadro 15 - Categorias analíticas relacionadas ao estudo 

AMBIENTE 
Técnico 
Institucional 

CAMPO ORGANIZACIONAL Atores Relevantes 

TRABALHO INSTITUCIONAL CATEGORIA PILAR 

INSTITUTIONAL WORK: 
CRIAÇÃO 

Criação Regulativa: Aquisição (1) 

Pilar Regulativo Criação Regulativa: Definição (2) 

Criação Regulativa: Defesa (3) 

Criação Normativa: Construção de identidades (4) 

Pilar Normativo Criação Normativa: Mudanças de normas (5) 

Criação Normativa: Construção de redes (6) 

Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo (7) 

Pilar Cognitivo Criação Cognitiva-cultural: Teorização (8) 

Criação Cognitiva-cultural: Educação (9) 

INSTITUTIONAL WORK: 
MANUTENÇÃO 

Manutenção Regulativa de Permissão (10) 

Pilar Regulativo Manutenção Regulativa de Policiamento (11) 

Manutenção Regulativa de Dissuasão (12) 

Manutenção Normativa de Mitologização (13) 
Pilar Normativo Manutenção Normativa de Incorporação e 

Rotinização (14) 

Manutenção Cognitiva de Valorização (15) Pilar Cognitivo 

INSTITUTIONAL WORK: 
DISRUPÇÃO 

Disrupção Regulativa de Desconexão de Sanções 
(16) 

Pilar Regulativo 

Disrupção normativa de Desvinculação de Fundações 
Morais (17) 

Pilar Normativo 

Disrupção cognitiva de Problematização (18) Pilar Cognitivo 

Fonte: Jacometti (2013), Lawrence e Suddaby, (2006) e Scott (2008) 

De acordo com a categorização acerca dos diversos tipos de trabalho institucional 

existente proposta por Lawrence e Suddaby (2006), Jacometti (2013) os agrupou em 

conformidade aos pilares institucionais regulativo, normativo e cognitivo-cultural apresentados 

por Scott (2008). 

As instituições regulativas, normativas e cognitivas e a cultura organizacional presentes 

no ambiente institucional em que se propõe a mudança devem ser compreendidas, uma vez que 
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norteiam e modelam as práticas sociais das organizações (JACOMETTI; GONÇALVES; 

CASTRO, 2014).  

3.7 DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E DEFINIÇÃO OPERACIONAL (DO) DAS 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

Nesse tópico, são apresentadas as definições constitutivas e operacionais das categorias 

analíticas. As definições constitutivas (DC) e definições operacionais (DO) constituem 

elementos que permitem esclarecer a avaliação do rigor na pesquisa qualitativa. A definição 

constitutiva se refere aos conceitos dos termos que emergem da fundamentação teórica, a 

definição operacional por sua vez, representa a operacionalização da definição constitutiva e 

refere-se ao modo como o termo possa ser identificado, verificado ou mensurado no plano da 

realidade (VIEIRA, 2004). 

AMBIENTE TÉCNICO E INSTITUCIONAL 

Para Scott (2008), o contexto institucional de referência representa o conjunto dos 

elementos ambientais de natureza institucional e técnica que envolvem as organizações e com 

o qual elas interagem. Composto pelos ambientes técnico, que envolve questões referentes a 

recursos e resultados operacionais relativos à competitividade e o ambiente institucional 

relacionado a fatores culturais e simbólicos que afetam as organizações. 

AMBIENTE TÉCNICO 

DC: A face técnica do ambiente, conforme Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999) 

representa a dinâmica de funcionamento desencadeada pela troca de bens ou serviços, de modo 

que as organizações que neles se incluem são avaliadas e recompensadas pelo processo técnico 

eficiente. 

DO: Operacionalizada por meio de análise dos dados primário e secundários obtidos em fontes 

de evidência, por meio da análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas para verificar 

troca de bens ou serviços entre organizações que se incluem no ambiente. 

Indicadores: Avaliação dos aspectos técnicos, indicadores quantitativos de qualidade, aumento 

da produtividade por unidade, eficiência no uso dos recursos humanos, materiais e financeiros, 

desempenho econômico com redução de custos, redução nos corretivos, fertilizantes, 

defensivos e controles baseados nas saídas produzidas pela organização utilizando as técnicas 

da AP. 
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AMBIENTE INSTITUCIONAL 

DC: O ambiente institucional, relacionado a fatores culturais e simbólicos que afetam as 

organizações, é formado por regras, normas, relações de poder, símbolos e valores culturais 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005; SCOTT, 2008). 

Instituições Regulativas são formadas por leis que regram comportamentos dos membros de 

uma organização. Tais pressões podem ser sentidas como coerção, como persuasão ou como 

uma resposta direta a ordens governamentais (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005; 

JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Instituições Normativas compostas por normas de aspectos morais e culturais, seguem uma 

lógica de conformidade nas ações que levam à legitimidade do campo organizacional e deriva 

principalmente da profissionalização cujas fontes se apoia na educação formal e da legitimação 

em uma base cognitiva produzida por especialistas universitários. (DIMAGGIO; POWELL, 

1983, 2005; JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

Instituições Cognitivas apresentam uma lógica de ação oriunda de conhecimentos 

culturalmente sustentados e socialmente aceitos que formam a base de sustentação daquilo que 

os membros de uma organização concebem como realidade. As rotinas seguidas são 

consideradas certas e a legitimidade decorre da adoção de uma referência comum para definir 

as situações. Tomar outras organizações como modelo constitui uma resposta à incerteza, por 

meio da transferência ou rotatividade de funcionários, ou explicitamente por organizações como 

consultoria (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005; JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

DO: Operacionalizada por meio de análise de conteúdo temática dos dados secundários obtidos 

em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo temática das entrevistas 

semiestruturadas para verificar a aceitação social, certificação e credibilidade das práticas e 

técnicas da AP, adesão e conformidade às normas e regras e ocorrência de isomorfismo. 

Indicadores: São instituições as leis, costumes, centros de treinamento, contratos e 

regulamentos que se materializam e atribuem sentido e significado à conduta humana. 

CAMPO ORGANIZACIONAL 

O campo organizacional, representa o conjunto de atores sociais que interagem, participam e 

compartilham de um mesmo sistema de significados e sujeito a processos regulatórios comuns 

em que ocorre o aumento na carga de informação com a qual as organizações dentro de um 

campo devem lidar (DIMAGGIO; POWELL, 2005).  
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ATORES SOCIAIS RELEVANTES 

DC: Portadores (indivíduos ou organizações) dos significados institucionais que infundem 

ações nas organizações por meio da interpretação de fatores externos e internos, a serem 

legitimadas mediante compartilhamento e socialização das práticas da AP (ZILBER, 2002). 

DO: Observações, entrevistas e análise de documentos possibilitam a identificação dos atores 

sociais relevantes e suas ações relativas às atividades voltadas à formalização, fortalecimento, 

integração, promoção e desenvolvimento das práticas de agricultura de precisão.  

INSTITUTIONAL WORK 

Definida por Lawrence e Suddaby (2006, p.215), como "a ação proposital de 

indivíduos e organizações destinadas a criar, manter e perturbar as instituições".  

TRABALHO INSTITUCIONAL DE CRIAÇÃO 

O trabalho institucional voltado à criação de instituições tem como foco principal a 

compreensão das características e condições necessárias ao surgimento de novas instituições. 

(CORAIOLA et al., 2015; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Com base nos pilares 

institucionais regulativo, normativo e cognitivo-cultural (JACOMETTI; GONÇALVES; 

CASTRO, 2014; SCOTT, 2008) são definidos os tipos de trabalho institucional de criação. 

 

DC: AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO REGULATIVA: Envolve atividades para reconstruir 

regras, direitos de propriedade e acesso a recursos. Composta por três categorias (códigos 1,2 e 

3): aquisição, definição e defesa (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

 

1. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO REGULATIVA DE AQUISIÇÃO: Criar regras que 

conferem direitos de propriedade. 

2. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO REGULATIVA DE DEFINIÇÃO: Construir regras 

que conferem status ou identidade, definem limites de associação ou criam hierarquias de 

status dentro de um campo. 

3. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO REGULATIVA DE DEFESA: Mobilizar apoio político 

e regulador por meio de técnicas diretas e deliberadas de persuasão social; 
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DO: As ações sociais de criação regulativa foram operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas no que diz respeito às ações desempenhadas para criar e construir 

regras, fortalecer e legitimar as práticas da AP. 

Indicadores: sistema de regras, construção de padrões de conduta, procedimentos 

estabelecidos e certificações. 

 

DC: AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO NORMATIVA: Composta por três categorias (códigos 

4,5 e 6): construção de identidades profissionais, desenvolvimento de normas, práticas e 

tecnologias complementares às instituições vigentes. Associada à difusão de concepções e 

práticas decorrentes da atuação profissional (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

 

4. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO NORMATIVA NA CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES: Ações nas quais os sistemas de crenças dos atores são reconstruídos. 

Ação coletiva para a construção de identidades profissionais ou transformação das 

existentes. Definir relacionamento entre um ator e o campo onde opera. 

5. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO NORMATIVA DE MUDANÇA DE NORMAS: 

Reconectar conjuntos de práticas e fundamentos morais e culturais. Objetos que reforçam 

padrões e convenções. Ações voltadas a promover mudanças nas práticas existentes 

mediante a adoção de estratégias conjuntas e objetivos comuns. Enfatiza ações que 

reconfigurem os sistemas de normas dos atores. 

6. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO NORMATIVA DE CONSTRUÇÃO DE REDES: 

Assente nas pressões exercidas da similaridade da profissionalização com outras 

organizações semelhantes. Construir conexões interorganizacionais onde as práticas se 

tornam sancionadas e formam o grupo de pares relevantes no que diz respeito à 

conformidade, monitoramento e avaliação. Crescimento e a constituição de redes 

profissionais que perpassam as organizações em que novos modelos são rapidamente 

difundidos. 

DO: As ações sociais de criação normativa foram operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários, de conteúdo das entrevistas semiestruturadas e verificar a os tipos de 

trabalho institucional de criação, de ordem normativa, entre atores sociais das técnicas da AP, 

no que diz respeito às ações desempenhadas no relacionamento entre os atores sociais 

relevantes, nas ações conjuntas na adoção das práticas da agricultura de precisão. 
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Indicadores: Construção de conexões entre as organizações com as práticas sancionadas. 

Novas profissões e adequação de grades curriculares. Conjugação de competências. Avaliação 

de respostas em relação às mudanças da agricultura convencional para a agricultura de precisão. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO COGNITIVA: Composta por três categorias (códigos 

7,8 e 9) que alteram os sistemas de significado mediante adoção de novas práticas dadas como 

certas e educação de atores com habilidade e conhecimento suficientes para apoiar novas 

instituições (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAWRENCE; SUDDABY, 

2006). 

 

7. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO COGNITIVA DE MIMETISMO: Associar novas 

práticas com o conjunto já existente de tecnologias e regras, para facilitar a adoção. A 

justaposição dos novos e velhos arranjos tornando as novas práticas compreensíveis e 

acessíveis, demonstrando o potencial da nova prática em solucionar determinados 

problemas. Vindo da incerteza e influenciado pelas organizações consideradas como 

modelo a ser copiado. As organizações tendem a tomar como modelo em seu campo outras 

organizações que elas percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas. 

8. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO COGNITIVA DE TEORIZAÇÃO: Desenvolver e 

especificar categorias abstratas e elaborar cadeias de causa e efeito. A nomeação e a 

associação entre problemas e suas soluções. 

9. AÇÃO SOCIAL DE CRIAÇÃO COGNITIVA DE EDUCAÇÃO: Educar atores em 

habilidades e conhecimentos necessários para apoiar a nova instituição. Criação de 

requisitos mínimos para a atuação do ator dentro de um campo. 

DO: As ações sociais de criação cognitiva serão operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar a os tipos de trabalho institucional de criação, de ordem 

cognitiva, entre atores sociais das técnicas da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas 

na adesão, capacitação e difusão das práticas da AP adotadas e instituídas.  

Indicadores: A justaposição dos novos e velhos arranjos que torna as novas práticas 

compreensíveis e acessíveis, demonstrando o potencial da nova prática em solucionar 

determinados problemas. As organizações tendem a tomar como modelo em seu campo outras 

organizações que elas percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas. Presente na nomeação e 

a associação entre problemas e suas soluções. Encontrada na criação de requisitos mínimos para 

a atuação do ator dentro de um campo. 
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TRABALHO INSTITUCIONAL DE MANUTENÇÃO 

O trabalho institucional voltado à manutenção de instituições tem como foco principal 

a compreensão das características e condições necessárias para a manutenção de novas 

instituições (CORAIOLA et al., 2015; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Envolve atividades 

regulativas, normativas e cognitivas para preservar e reforçar as instituições vigentes e que 

asseguram o cumprimento dos padrões pela submissão às regras, normas e crenças 

estabelecidas. Com base nos pilares institucionais regulativo, normativo e cognitivo-cultural 

(JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; SCOTT, 2008) são definidos os tipos de 

trabalho institucional de manutenção. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO REGULATIVA: envolve atividades para 

criação de regras complementares que apoiam as instituições existentes. Composta por três 

categorias (códigos 10, 11 e 12): permissão, policiamento e dissuasão (JACOMETTI; 

GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

Orientada pelo passado, descreve a reativação seletiva dos padrões de pensamento e ação a 

partir da reconstrução de suas experiências do passado. Envolve improvisos, modificações, 

promulgação de práticas institucionalizadas e interrupção associada ao esquecimento de 

práticas institucionalizadas. 

 

10. AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO REGULATIVA DE PERMISSÃO: Criação de 

regras, protocolos, padrões operacionais e de procedimentos que facilitam, complementam 

e apoiam as instituições existentes. Inclui novos papéis para a execução de rotinas ou 

redistribuição de recursos no campo. 

 

11.  AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO REGULATIVA DE POLICIAMENTO: Busca 

assegurar o cumprimento mediante auditoria, monitoramento e coação dos atores no campo, 

sendo normalmente realizado por estruturas formais de autoridade. 

 

12. AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO REGULATIVA DE DISSUASÃO: Concentra-

se em estabelecer barreiras coercivas para a mudança institucional, envolvendo coerção para 

inculcar a obediência consciente entre os atores institucionais. 
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DO: As ações sociais de manutenção regulativa serão operacionalizadas por meio de análise 

dos dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de manutenção, de 

ordem regulativa, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

manter e complementar regras, fortalecer e legitimar as práticas da agricultura de precisão.  

Indicadores: Criação de autorizações para que determinados agentes possam agir, ocorre a 

distribuição de recursos dentro do campo. Órgãos para fiscalização para conferir legitimidade 

para que atores possam representar a instituição. Criação de sanções, multas e penas. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO NORMATIVA: envolve atividades para 

manutenção de regras complementares que apoiam as instituições existentes. Composta por 

duas categorias (códigos 13 e 14): mitologização e incorporação (JACOMETTI; 

GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

 

13. AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO NORMATIVA DE MITOLOGIZAÇÃO: 

Ações voltadas a preservação da memória histórica. Centra-se no passado e compreende o 

trabalho desenvolvido pelos atores para preservar as bases normativas das instituições pela 

mitificação de suas histórias. 

 

14.  AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO NORMATIVA DE INCORPORAÇÃO: 

Infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e práticas organizacionais 

dos atores, tais como treinamento, educação, contratação, certificação e cerimônias de 

celebração. 

 

DO: As ações sociais de manutenção normativa serão operacionalizadas por meio de análise 

dos dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de manutenção, de 

ordem normativa, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

manter e complementar regras, fortalecer e legitimar as práticas da agricultura de precisão. 

Indicadores: Ações voltadas a preservação da memória histórica. Lendas, heróis, histórias de 

sucesso, práticas estratégicas e cerimoniais. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO COGNITIVA: envolve atividades para 

manutenção de regras complementares que apoiam as instituições existentes. Composta por 
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uma categoria (código 15): Valorização (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

 

15. AÇÃO SOCIAL DE MANUTENÇÃO COGNITIVA DE VALORIZAÇÃO: Utiliza 

exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos de uma instituição. 

Os atores identificam e avaliam o status moral dos participantes no campo tanto para 

decretar crenças institucionalizadas como para manter o poder delas. 

DO: As ações sociais de manutenção cognitiva serão operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de manutenção, de 

ordem cognitiva, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

manter e complementar regras, fortalecer e legitimar as práticas da agricultura de precisão.  

Indicadores: Histórias, artefatos, premiações e sanções simbólicas. 

TRABALHO INSTITUCIONAL DE RUPTURA DE INSTITUIÇÕES 

O trabalho institucional voltado à disrupção de instituições tem como foco principal a 

compreensão das características e condições necessárias para a ruptura de instituições 

(CORAIOLA et al., 2015; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Envolve atividades regulativas, 

normativas e cognitivas para corromper e romper instituições vigentes, regras, normas e crenças 

estabelecidas. Com base nos pilares institucionais regulativo, normativo e cognitivo-cultural 

(JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; SCOTT, 2008) são definidos os tipos de 

trabalho institucional de ruptura. 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA REGULATIVA: envolve atividades para 

desestabilização e ruptura de instituições existentes. Composta por uma categoria (código 16): 

Desconexão de Sanções (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAWRENCE; 

SUDDABY, 2006). 

 

16. AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA REGULATIVA DE DESCONEXÃO DE SANÇÕES: 

Ação de atores que desconectam recompensas e sanções a partir de um conjunto de práticas, 

tecnologias ou regras. 

DO: As ações sociais de ruptura regulativa serão operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de ruptura, de ordem 
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regulativa, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

desestabilizar e romper instituições.  

Indicadores: Lobby junto ao aparato estatal. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA NORMATIVA: envolve atividades para ruptura de 

regras que apoiam as instituições existentes. Composta por uma categoria (código 17): 

Desvinculação das Fundações Morais (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

 

17. AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA NORMATIVA DE DESVINCULAÇÃO DAS 

FUNDAÇÕES MORAIS: Tentativas de desestabilizar instituições pela dissociação da 

prática, norma ou tecnologia de sua fundamentação moral. 

 

DO: As ações sociais de ruptura normativa serão operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de ruptura, de ordem 

normativa, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

desestabilizar e romper instituições.  

Indicadores: Estratégias discursivas. Textos convencionais ou especializados. 

 

DC.: AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA COGNITIVA: envolve atividades para ruptura de 

regras que apoiam as instituições existentes. Composta por uma categoria (código 18): 

Problematização (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014; LAWRENCE; SUDDABY, 

2006). 

 

18. AÇÃO SOCIAL DE RUPTURA COGNITIVA DE PROBLEMATIZAÇÃO: Redução 

dos riscos percebidos para a inovação e diferenciação que minam as principais crenças e 

pressupostos que estabilizam as instituições. 

DO: As ações sociais de ruptura cognitiva serão operacionalizadas por meio de análise dos 

dados secundários obtidos em fontes de evidência, por meio da análise de conteúdo das 

entrevistas semiestruturadas e verificar os tipos de trabalho institucional de ruptura, de ordem 

cognitiva, entre atores sociais da AP, no que diz respeito às ações desempenhadas para 

desestabilizar e romper instituições. 

Indicadores: Estratégias discursivas. Textos convencionais ou especializados. 
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3.8 SÍNTESE DO MÉTODO DE PESQUISA 

A análise sintética da pesquisa no Quadro 16, apresenta a questão problema, objetivo 

geral e específicos, a teoria base para a pesquisa e categorias para análise.  

Quadro 16 - Síntese da Pesquisa 

Questão Problema Teoria de 
Base 

Objetivos Específicos Objetivo Geral 

Como foi exercido 
o trabalho 

institucional dos 
atores sociais na 

agricultura de 
precisão na região 
de Guarapuava no 

Paraná? 

Teoria 
Institucional 

de Base 
Sociológica 

 

- Mapear o campo organizacional dos 
atores sociais na agricultura de precisão 

na região de Guarapuava no Paraná; 
- Analisar a interação dos atores sociais 

por meio de recursos, habilidades e ações 
na agricultura de precisão na região de 

Guarapuava no Paraná;  
-Identificar o trabalho institucional 

exercido pelos atores destinados para a 
criação, manutenção e ruptura de 

instituições. 
-Identificar o trabalho institucional dos 
atores sociais pela sua posição subjetiva 
e agência projetiva para a Agricultura de 

Precisão. 

Compreender o trabalho 
institucional dos atores 
sociais na agricultura de 

precisão na região de 
Guarapuava no Paraná. 

Características da pesquisa: Estudo de caso de natureza essencialmente qualitativa com abordagem 
exploratória descritiva 
Unidade de Análise: nível de análise - campo organizacional e as unidades de análise - atores sociais da AP 
Instrumento de Pesquisa: Entrevista semiestruturada 
Dados primários: Entrevistas, observação direta, observação não participante e diário de campo. 
Dados Secundários: Documentação, registros em arquivo, revistas, sites, e artefatos físicos. 
Análise de Dados: Análise de conteúdo temática. 
Categorias de Análise: Ambiente técnico e institucional, Campo Organizacional, Atores Sociais, Institutional 
Work de criação, manutenção e disrupção. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No presente estudo, os atores sociais (organizações e indivíduos) foram analisados a 

partir das ações e interações que se estabeleceram entre si, que envolveram dimensões de 

compreensão muito mais abrangentes que o conteúdo físico das trocas, como produtos, serviços 

e recursos financeiros. Os esforços dispensados neste trabalho também buscaram apontar para 

as trocas subjetivas, compartilhamento, construção e transformação estabelecidas no ambiente 

institucional a partir das ações e interações dos atores sociais. 

As fronteiras do estudo foram delimitadas com o auxílio de dois conceitos. Primeiro, 

o campo organizacional, definido como um grupo de organizações que compartilham os 

mesmos significados. Em segundo, o espaço geográfico que fornece uma dimensão dinâmica 

ao território deste estudo e faz com que se perceba os atores sociais do estudo como um campo 

organizacional inserido num espaço muito mais complexo que um território demarcado 

politicamente (MACHADO-DA-SILVA; COSER, 2006). A região de Guarapuava, no Paraná, 

passa a ser compreendida além de um marco geográfico ou um lugar no mapa não desassociado 

do campo organizacional funcional, uma vez que as organizações e indivíduos desta região 

representam os atores sociais que compõem o campo, independente das fronteiras geográficas.  

Este capítulo abordará inicialmente, de forma analítica, no item 4.1 o mapeamento 

do campo organizacional, bem como o trabalho institucional dos atores sociais, por meio dos 

dados obtidos em fontes de evidências primárias e secundárias. Os quadros que compõem esse 

item foram elaborados colocando em evidência os eventos relevantes para a formação e 

manutenção do campo, bem como os atores e os tipos de trabalho institucional exercidos. 

Após a apresentação de cada quadro são considerados os relatos dos atores, à época dos 

eventos, que reforçam a base de dados para análise e inferências. As informações obtidas 

permitiram uma análise temporal histórica e inferência mais precisa na resolução dos objetivos 

propostos neste trabalho. A partir de 2004, a análise do campo, além das regiões pioneiras de 

SP e RS, contempla também as ações e eventos que ocorreram na região de Guarapuava/PR.  

A seguir, de modo detalhado, no item 4.2 por meio da análise de conteúdo dos dados 

primários e secundários, são evidenciadas as ações e interações bem como o trabalho 

institucional dos atores sociais situados na região de Guarapuava/PR. Ressalta-se que os 

indivíduos e organizações desta região representam atores sociais do campo que constam 

na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, instaurada em 2012, sendo: academia, 

pesquisa agropecuária, indústria de máquinas e equipamentos, assistência técnica e extensão 

rural, prestação de serviços, governo, fornecedor de equipamentos e acessórios e produtores 
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(JUNTOLLI; MOLIN, 2014). Por meio da análise de conteúdo dos dados primários, pode-se 

perceber nesse item quais os tipos de trabalho institucional exercidos, bem como as ações e 

interações, compartilhamento de recursos e os esforços dos atores sociais na manutenção da 

agricultura de precisão.  

Dado ao volume e detalhamento de informações, nas análises e inferências apontadas 

nos itens 4.1 e 4.2, o item 4.3 procura oferecer a síntese dos resultados apresentados ao 

longo do período estudado nesta pesquisa, com foco em momentos históricos e incidentes 

críticos, que marcaram a história da agricultura de precisão e que, de certa forma, possuem 

importância na sua atual configuração do campo (VIEIRA, 2004). São apresentados de forma 

sintética os eventos relevantes e o trabalho institucional dos atores sociais na formação e 

manutenção do campo organizacional ao longo do período compreendido entre 1996 a 2019.  

Por fim, o item 4.4 trata do trabalho institucional dos atores sociais, da região de 

Guarapuava/PR, pela sua posição subjetiva e agência projetiva que envolve engajamento 

imaginativo do futuro, engloba a geração imaginativa e expectativas de uma eventual trajetória 

de ação para a agricultura de precisão. Pela sua posição subjetiva no campo organizacional, as 

reações e a atuação de cada ator no institutional work são distintas (BATTILANA, 2006). A 

partir da análise dos relatos, este estudo pode contribuir oferecendo subsídios para a tomada de 

decisões dos atores do campo tais como direcionamento de suas ações futuras. 

4.1 MAPEAMENTO DO CAMPO ORGANIZACIONAL DA AGRICULTURA DE 

PRECISÃO, ATORES SOCIAIS E TIPOS DE TRABALHO INSTITUCIONAL 

No intuito de atender às etapas complementares para a compreensão do trabalho 

institucional dos atores sociais na agricultura de precisão, na região de Guarapuava no Paraná, 

Procurou-se identificar os atores sociais relevantes, bem como suas ações e interações por meio 

de recursos e habilidades, agindo e interagindo na atividade agrícola para compreender o meio 

no qual a agricultura de precisão se desenvolveu e evoluiu ao longo do tempo, bem como o tipo 

de trabalho institucional exercido para a criação, manutenção e ruptura de instituições 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Este item abordará o mapeamento do 

campo organizacional, com foco em eventos históricos e incidentes críticos, que marcaram a 

história da AP e que, de certa forma possuem relevância na atual configuração do campo.  

A perspectiva histórica deste trabalho não foi negligenciada, posto que no estudo dos 

campos organizacionais se busca compreender a sua formação e esclarecer em especial nos 

primeiros momentos de sua consolidação quais são os atores sociais que, por conta de sua ação 
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histórica sobre os elementos centrais de atividade do campo, podem orientar e formar valores 

que definem as bases de legitimidade (DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005).  

A adoção das práticas da agricultura de precisão para mapeamento da variabilidade 

espacial remonta aos anos 1980, quando foram gerados os primeiros mapas de produtividade 

na Europa e as primeiras adubações com doses variadas de forma automatizada desenvolvidas 

nos Estados Unidos. A partir da década de 1980, com o advento da eletrônica ocorreram 

avanços significativos na difusão dos Sistemas de Posicionamento Global (GPS), monitores de 

colheita e também no desenvolvimento da informática (MOLIN, 2015).  

No Brasil, as primeiras atividades desenvolvidas datam a partir da década de 90, ainda 

que muito esparsas, com produtores e pesquisadores em visitas técnicas ao exterior (EUA e 

Alemanha) observando práticas e importando equipamentos, especialmente monitores de 

produtividade para colheitadeiras que fazem parte dos conceitos de parâmetros de eficiência e 

inovação. A disponibilização do sinal de GPS, na década de 90 pelo governo norte americano 

viabilizou a aplicação de receptores em colheitadeiras possibilitando a armazenagem de dados 

de produção instantaneamente naquela coordenada geográfica gerando os mapas de produção 

(MOLIN, 2015).  Apenas poucas indústrias, produtores e instituições acadêmicas conseguiram 

se estruturar para incorporar esse salto tecnológico e formar novas equipes de trabalho e 

incorporar o processo de montagem, uso e manutenção dessas novas ferramentas (INAMASU; 

BERNARDI, 2014). Nesse período, os atores sociais envolvidos inicialmente no uso das 

práticas de AP e os eventos relevantes são apresentados no Quadro 17.  

Quadro 17 - Campo Organizacional - Formação (1996-2000), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW* 
1996 
 

 

SP  Academia (ESALQ/USP)  1º Simpósio AP (50 participantes) 
 Introdução de conceitos AP,   mapeamento da 
produtividade e georreferenciamento. 

 9 

1998 SP  Academia (ESALQ/USP) 
 Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 

 1º Mapa de variabilidade de colheita no Brasil. 
 Área piloto AP 

 Trabalho pioneiro de pesquisa no mapeamento 
da produtividade e de aplicações de 
georreferenciamento na agricultura. 

 4 
 5 
 6 
 7 

1998 PR  Pesquisa Agropecuária  
 Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (ESALQ/USP) 

 Estudos pioneiros em AP com mapas de 
colheita. 
 Os primeiros resultados com colheitadeiras com 
sistema para mapeamento da colheita com 
produtividade maior em áreas de topografia mais 
acidentada. 

 4 
 5 
 6 
 7 
 

(Continua)  
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(Conclusão) 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW* 
1999 SP  Academia (ESALQ/USP)  Incorporação do ensino de AP na pós graduação 

em Mecanização Agrícola 
 4 

2000 PR  Produtores 
 Pesquisa Agropecuária  
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (ESALQ/USP) 

 Mapa de Colheita em Milho 
 Utilização das técnicas de DGPS ou GPS com 
correção diferencial. 

 5 
 6 
 7 

2000 SP  Academia (ESALQ/USP)  1 Simpósio Internacional de AP 
 Disseminar informações sobre AP 

 9 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
Legenda: 
4 - Criação Normativa: Construção de Identidades 
5 -  Criação Normativa: Mudanças de Normas 
6 - Criação Normativa: Construção de Redes 
7 - Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo  
9 - Criação Cognitiva-cultural: Educação 

 

Na fase de formação do campo organizacional, foram encontrados os seguintes tipos 

de IW, ações e interações dos atores sociais, de acordo com o Quadro 17 e segundo Jacometti 

(2013); Lawrence e Suddaby (2006): 

 

 Criação Normativa: Construção de Identidades (4) 

 Ações individuais e coletivas para a adesão de novos atores sociais na AP;  

 Reestruturação das grades curriculares de cursos superiores; 

 Novas profissões relacionadas à nova instituição. 

 Criação Normativa: Mudanças de Normas (5) 

 Adoção das práticas de AP georreferenciadas para redução da variabilidade;  

 Utilização de técnicas de GPS com correção diferencial. 

 Criação Normativa: Construção de Redes (6) 

 Ação coletiva entre produtores, pesquisa agropecuária, indústria de máquinas e 

equipamentos e academia na adoção das práticas de AP em áreas piloto. 

 Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo (7) 

 Vindos da incerteza da agricultura convencional e influenciado pelas organizações 

consideradas como modelo, no uso de práticas de AP na Europa e EUA; copiadas e 

orientadas pela associação de novas práticas com o conjunto já existente de 

tecnologias e regras, para facilitar a adoção.  
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 Criação Cognitiva-cultural: Educação (9) 

 Participação coletiva e colaborativa dos atores sociais em feiras ou conferências 

profissionais e incorporação e disseminação de conceitos da AP. 

No meio acadêmico, foi a partir de 1996 que começaram a ser organizados eventos, 

como o primeiro simpósio sobre AP na Universidade de São Paulo (USP), no Campus Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - ESALQ (MOLIN, 2015; SOUSA et al., 2016). A 

ESALQ é uma unidade da USP, situada em Piracicaba, município do centro-oeste do Estado de 

São Paulo, caracterizado como importante polo de desenvolvimento industrial e agrícola.  

A indústria de máquinas e equipamentos teve uma participação importante nessa fase, 

com tecnologia totalmente importada e a introdução de conceitos de aplicações de 

georreferenciamento na agricultura. No início dos anos 2000, a eliminação da degradação do 

sinal do GPS pelo governo norte americano. Esse problema causava erro de posicionamento e 

gerava custos para correção diferencial. Tal eliminação permitiu que se detectasse manchas de 

solo que caracterizam unidades de manejo diferenciado, demonstrando a variabilidade espacial 

existente na unidade produtiva (INAMASU; BERNARDI, 2014).  

Nesse sentido, destaca-se a fonte secundária obtida na revista A Granja, edição 742 de 

outubro de 2010, em que o produtor rural relata “nosso objetivo, assim que for possível, é trocar 

as máquinas antigas para equipamentos novos que já venham com monitor de colheita”. Ao 

passo que a academia menciona: 

 

À medida que as empresas propagaram suas tecnologias, a ferramenta passou a ser 
incorporada. Muitas indústrias estão desenvolvendo equipamentos aqui no Brasil, sem 
a necessidade da importação, o que torna os custos mais acessíveis. Além dos 
treinamentos com os profissionais, realizamos dias de campo e palestras para 
desmistificar a agricultura de precisão. (ACADEMIA). 
 
 

Como reflexo deste momento inicial, ocorreu um crescente foco de pesquisa e 

extensão, com a participação de uma diversidade de atores sociais agindo e interagindo de 

forma mais intensiva em áreas experimentais representativas em Não-Me-Toque/RS por meio 

do Projeto Aquarius, reconhecido pelo pioneirismo e referência em agricultura de precisão no 

Brasil (AMADO et al., 2017).   

O Quadro 18 apresenta os atores sociais envolvidos no uso das práticas de AP e os 

eventos relevantes na formação do campo organizacional naquele período:   
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Quadro 18 - Campo Organizacional - Formação (2000), Atores Sociais, Eventos e 
Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2000 

 
RS 

 
 Produtores 
 Indústria de 

Máquinas e 
Equipamentos 

 Academia 
 Fabricante de 

Insumos 
Agrícolas 

 Adoção de práticas de AP inspirados em cases de 
sucessos nos EUA, Alemanha, Inglaterra e Austrália 
 Oferta de propriedades como área de testes 
 Projeto AQUARIUS 
 Mapeamento de Produtividade e atributos 

químicos do solo 
 Início das práticas de AP em 2 áreas experimentais 

pioneiras, representativas, consolidadas e férteis 
 Processo “on-farm research” 
 Aplicabilidade da AP em escala comercial 
 Avaliar respostas da AP frente às práticas da 
Agricultura Convencional 
 Evidências da Variabilidade Espacial química do solo e 
da produtividade. 
 Retorno do investimento em AP comprovado 

 4 
 6 
 7 
 5 
 8 
 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
4 - Criação Normativa: Construção de Identidades 
5 -  Criação Normativa: Mudanças de Normas 
6 - Criação Normativa: Construção de Redes 
7 - Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo  
8 -  Criação Cognitiva-cultural: Teorização 
 

Na fase de formação do campo organizacional, foram encontrados os seguintes tipos 

de IW, ações e interações dos atores sociais, de acordo com o Quadro 18 e segundo Jacometti 

(2013); Lawrence e Suddaby (2006): 

 

 Criação Normativa: Construção de Identidades (4) 

 Ações, individuais e coletivas, integradas, coordenadas e complementares para a 

adesão de novos atores sociais na AP; 

 Adoção da AP no processo “on-farm research” ou pesquisa a nível de fazenda. Esse 

tipo de investigação não interfere no ritmo produtivo das propriedades rurais, exceto 

na inserção do objeto de estudo em áreas experimentais representativas, com acesso 

e suporte a informação e tecnologias pela indústria de máquinas e equipamentos e 

academia. A administração da propriedade é feita pelo produtor (AMADO et al., 

2017); 

 Projeto Aquarius, com conhecimento multidisciplinar, com demanda da conjugação 

de competências, atuando de forma integrada, coordenada e complementar entre 

atores do agronegócio na incorporação gradativa das inovações e soluções ao 
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processo produtivo para reforçar a comprovação dos resultados obtidos (AMADO 

et al., 2017). 

 Criação Normativa: Mudanças de Normas (5) 

 Adoção de práticas como mapeamento de produtividade e mapeamento de atributos 

químicos do solo. Aplicação de corretivos em taxa variável; 

 Avaliar respostas da AP em relação aos métodos presentes na agricultura 

convencional. 

 Criação Normativa: Construção de Redes (6) 

 Conexão multidisciplinar composta por:  

 Produtores com oferta de duas áreas experimentais pioneiras, representativas, 

consolidadas e férteis; 

 Indústria de máquinas e equipamentos na disponibilização de monitores de 

produtividade com acesso e suporte às tecnologias ofertadas; 

 Fabricante de insumos agrícolas no incentivo de técnicas de coleta e 

mapeamento de atributos químicos do solo; 

 Academia como fonte de conhecimento específico na adoção das práticas de 

AP (AMADO et al., 2017). 

 Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo (7) 

 Vindo da incerteza da agricultura convencional e influenciado pelas organizações 

consideradas como modelo no uso de práticas na Europa, Inglaterra, Austrália e 

EUA, observadas, assimiladas e orientadas pela associação de novas práticas com o 

conjunto já existente de tecnologias e regras, para facilitar a adoção.  

 Criação Cognitiva-cultural: Teorização (8) 

 Na avaliação das respostas da AP frente às práticas da agricultura convencional foi 

percebida a aplicabilidade em escala comercial, na probabilidade do retorno do 

investimento comprovada, em evidências encontradas na redução da variabilidade 

espacial química do solo e na variabilidade espacial da produtividade. 

Pela análise dos Quadros 17 e 18 os atores sociais (organizações e indivíduos), por 

meio da observação da AP em outros países, passaram a adotar as práticas e ferramentas 

influenciados por estruturas e métodos já definidos e racionalizados na sociedade para obter 

legitimidade, mediante processos isomórficos miméticos (DIMAGGIO; POWELL, 2005; 

MEYER; ROWAN, 1977). O reconhecimento que uma área agrícola não é uniforme e que nela 

há aptidões agronômicas diferentes, permitiu a instrumentalização de novas formas de manejo 
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agrícola encontradas na agricultura de precisão que, segundo suas diversas variabilidades 

otimizam potencialmente os recursos de produção (PUSCH et al., 2019). 

DiMaggio (1991, p.267), relata que “para entender a institucionalização das formas 

organizacionais, faz-se necessário compreender os processos de institucionalização e 

construção do campo organizacional”. O trabalho institucional de ordem normativa e cognitiva-

cultural, exercido pelos atores sociais para a criação da agricultura de precisão teve suas origens 

na incerteza das práticas da agricultura convencional, baseada em diagnósticos e intervenções 

homogêneas, passando a ser influenciado por práticas de redução da variabilidade espacial 

utilizadas por organizações agrícolas norte americanas e europeias (JACOMETTI, 2013; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Tratam-se de eventos, ações, a definição de estruturas 

institucionais regulativas, normativas, cognitivas, que tanto habilitam quanto constrangem as 

ações dos atores na criação, manutenção, e ruptura de instituições ao alterar a forma de 

condução convencional das práticas agrícolas por métodos presentes na AP (JACOMETTI, 

2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

Os atores sociais, entre estes os produtores, a indústria de máquinas e equipamentos, a 

academia, a pesquisa agropecuária e fabricante de insumos agrícolas, foram os portadores dos 

significados institucionais. Ao infundirem ações nas organizações, fizeram com que, nas 

propriedades agrícolas, nas quais se praticava a agricultura convencional, passassem a adotar a 

agricultura de precisão, por meio da interpretação de fatores legitimados e mediante 

compartilhamento e socialização das práticas (MACHADO-DA-SILVA; COSER, 2006; 

ZILBER, 2002). 

Por ser uma área de inovação tecnológica, havia a necessidade do conhecimento 

multidisciplinar, com demanda da conjugação de competências, atuando de forma integrada, 

coordenada e complementar entre atores sociais, em um trabalho contínuo que possibilitasse a 

incorporação gradual das novas soluções ao processo produtivo, na medida em que fossem 

disponibilizadas no mercado (AMADO et al., 2017).  

Os estudos das práticas se desenvolveram consistentemente a partir de um grupo 

formado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), em parceria com empresas 

privadas. Assim, surgiu o Projeto Aquarius em Não-Me-Toque/RS, onde houve a introdução 

de conceitos de mapeamento da produtividade e aplicação de corretivos em taxa variável 

(AMADO et al., 2017).  

A adoção de inovações tecnológicas presentes na AP em um campo obedeceu a 

critérios técnicos, e em períodos posteriores ou paralelos passou a ser seguida pelos critérios de 

legitimidade, muito mais do que critérios de eficiência, em que as estruturas institucionais 
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passaram a nortear o comportamento, interação e a conduta dos atores sociais (MACHADO-

DA-SILVA; COSER, 2006). Neste contexto, seguem os relatos dos atores sociais sobre os 

relatos à época, obtidos na fonte secundária, revista A Granja, edição 742 de outubro de 2010: 

 
Temos consciência que o solo não vai mudar de uma hora para a outra, mas 
conseguimos identificar os problemas para tentar resolvê-los. Assim, como uma 
adubação correta, economizamos em fertilizantes e podemos explorar melhor o 
potencial produtivo de cada área. Como a terra está cara na região, só existe uma 
maneira do agricultor ampliar seu negócio: melhorar a produtividade. A AP é a 
maneira de `aumentar' a área sem a compra de mais terra (PRODUTOR RURAL). 
 
 

A justaposição dos novos e velhos arranjos tornou as novas práticas compreensíveis e 

acessíveis, demonstrando o potencial da agricultura de precisão, uma vez que a aplicação de 

defensivos, corretivos e fertilizantes é executada conforme a necessidade efetiva do solo e da 

cultura e varia de ponto a ponto georreferenciado da área cultivada (JACOMETTI, 2013; 

MOLIN, 2015; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

Assim, a partir da análise dos Quadros 17 e 18 percebeu-se que o campo organizacional 

foi formado em diferentes tempos e sob distintas circunstâncias. A ordem inicial foi formada 

por organizações, do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, isoladas e especializadas, 

evoluindo de acordo com trajetórias e celeridades distintas (Powell, 1991).  

Os campos organizacionais, vistos como sistemas sociais, podem ser compreendidos 

como um conjunto da totalidade de atores, o que dificulta a análise institucional pois esbarra na 

dificuldade da definição das fronteiras que pode levar a uma delimitação irreal do campo 

organizacional. Por conta disso, esse problema observado remete para a utilização do conceito 

do campo organizacional funcional, de acordo com Machado-da-Silva; Guarido Filho e Rossoni 

(2006, p. 163), assim percebido como o: 

 
Conjunto de organizações similares e diferentes, porém interdependentes, operando 
numa arena funcionalmente específica, compreendida técnica e institucionalmente, 
em associação com seus parceiros de troca, fontes de financiamento e reguladores. Os 
limites do campo são definidos de maneira funcional, que torna possível delimitar o 
ambiente de uma organização sob a ótica institucional, facilitando a análise do campo 
e permite definir o grau de relacionamento de ator no campo. 
 

A AP foi institucionalizada quando determinadas ações bem-sucedidas e legitimadas 

foram reproduzidas com frequência e se tornam padrões habituais por vários tipos de atores 

(BERGER; LUCKMANN, 2011). Sob a perspectiva institucional, o ambiente representa o 

reconhecimento social e a legitimação para as ações tornarem-se habituais, ou seja, repetidas 

no decorrer do tempo, ganhando um significado compartilhado intersubjetivamente entre os 

atores formando o grupo de pares relevantes no que diz respeito à conformidade, 
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monitoramento e avaliação determinando a institucionalização da AP (CARVALHO et al., 

2005).  

Partindo dessas evidências e em referência a Machado-da-Silva; Guarido Filho e 

Rossoni (2006), no estudo do campo organizacional, os fenômenos históricos e sua localização 

espaciotemporal foram relevantes para a compreensão do processo de institucionalização, 

reconhecendo que neles estão associadas a criação de ordens simbólicas e modelos de 

relacionamento social, para a compreensão dessa especificidade institucional e histórica. Esse 

processo consiste em quatro elementos (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p.76):  

 
[...]um aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo; o 
surgimento de estruturas de dominação e padrões de coalizões interorganizacionais 
claramente definidos; um aumento na carga de informação com a qual as organizações 
dentro de um campo devem lidar; e o desenvolvimento de uma conscientização mútua 
entre os participantes de um grupo de organizações de que estão envolvidos em um 
negócio comum. 
 

Com o passar do tempo, na aplicação e disseminação da AP entre os atores sociais, o 

campo organizacional foi se consolidando e as organizações reconheceram a importância uma 

das outras, estreitando relacionamentos, aumentando as interações e convergindo para o 

compartilhamento de valores e tornando-se mais semelhantes e estáveis (VIEIRA; 

CARVALHO, 2003).  

Nesse período, já era evidente a existência de duas frentes de estudos, sendo uma delas 

voltada ao conceito básico da agricultura de precisão, ou seja, a gestão da variabilidade espacial 

do solo fazendo uso de recursos como a amostragem de solo, os mapas e a aplicação de insumos 

sólidos em taxas variáveis. A outra vertente se mostrava a partir das iniciativas da indústria de 

máquinas e equipamentos na oferta de soluções para a automação das máquinas, não 

obrigatoriamente voltadas para a variabilidade espacial das lavouras, mas baseadas nas 

prescrições adotadas nos estudos da AP (MOLIN, 2017). Os atores sociais envolvidos a partir 

de 2001 nas práticas e os eventos relevantes na manutenção do campo organizacional são 

apresentados no Quadro 19.  
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Quadro 19 - Campo Organizacional - Manutenção (2001-2004), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2001 

e 
2002 

RS  Produtores 
 Indústria Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia 

 Sequência Projeto AQUARIUS  13 

2001 
- 

2002 

RS 
- 

SP 

 Produtores 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 

 Primeiras máquinas brasileiras para taxas variáveis 
equipadas com controladores importados (2001) e 
nacionais (2002). 

 13 

2003 RS  Produtores 
 Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (UFSM) 

 Introdução de pesquisa em mecanização agrícola, 
geomática e manejo do solo 
 Estudos multidisciplinares e complementares 

 14 

2003 RS  Produtores 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (UFSM) 

 Participação do Projeto AQUARIUS na Expodireto 
Cotrijal 
 Apresentação dos resultados dos primeiros anos de 
condução do Projeto para a sociedade 

 15 

2004 SP  Academia (ESALQ) 
 

 Primeira edição do ConBAP, Congresso Brasileiro de 
Agricultura de Precisão, na ESALQ/USP 

 13 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 - Manutenção Cognitiva: Valorização 
 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 19: 

 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centra-se no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores para 

preservar as bases normativas da AP, com a sequência e intensificação do Projeto 

Aquarius; 

 1ª edição do ConBAP, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão com espaço 

para trabalhos técnico-científicos e difusão do conhecimento das práticas; 

 Surgiram as primeiras máquinas brasileiras aplicadoras para taxas variáveis de 

granulados e pós equipadas com controladores importados (2001) e nacionais 

(2002), que popularizaram os receptores de navegação de baixo custo. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Estudos multidisciplinares e complementares com a introdução de pesquisa em 

mecanização agrícola, geomática e manejo do solo ofertada pela academia. 
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 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

  Apresentação dos resultados dos primeiros anos de condução do Projeto Aquarius 

para a sociedade na Expodireto Cotrijal. 

 

A popularização dos receptores de navegação nacionais, com custos mais baixos que 

os importados, fez com que esse período marcasse a abordagem de agricultura de precisão com 

taxas variáveis e deslanchasse em todo o território brasileiro, culminando com a inserção de 

novos atores sociais: empresas de consultoria e de prestação de serviços (MOLIN, 2017).  

Conforme evidenciado no Quadro 19, as ações e interações ocorriam na modalidade 

de pesquisa, no predomínio da difusão do conhecimento referencial das práticas por meio de 

simpósios e congressos, compartilhamento de recursos de produção e tecnológicos 

(JACOMETTI, 2013). 

Dada à evolução acentuada da utilização da agricultura de precisão a nível nacional 

com diversos polos de pesquisa e extensão, com a participação de uma diversidade de atores e 

aumento da disseminação de conhecimento e práticas, foi realizado em 2004, o 1º Congresso 

Brasileiro de Agricultura de Precisão (CONBAP), evento que passou a ser bianual e reunir 

profissionais, dentre estudiosos, pesquisadores, extensionistas, fornecedores e usuários das 

diferentes técnicas envolvidas no amplo leque da agricultura de precisão, com abertura de 

espaço para trabalhos técnico-científicos (MOLIN, 2015).  

Por conta da análise do campo, os Quadros 17 e 18 contêm os fenômenos históricos e 

sua localização espaciotemporal com ações e interações dos atores sociais na redução da 

variabilidade espacial, função chave do conceito da agricultura de precisão (JUNTOLLI; 

MOLIN, 2014).  Nesse contexto, estes quadros mostram as mudanças ocorridas na atividade 

agrícola com eficiência econômica, técnica e sustentável presentes que foram substituindo 

processos da agricultura convencional em diversos locais do território brasileiro. As instituições 

normativas e cognitivas e a cultura organizacional presentes no ambiente institucional em que 

se propõe a mudança, uma vez compreendidas pelos atores sociais, modelaram a adoção das 

práticas da AP em outras regiões do Brasil (JACOMETTI; GONÇALVES; CASTRO, 2014).  

Em 2004, um grupo de produtores da região de Guarapuava, após visitas técnicas, 

passou a adotar as práticas em suas propriedades, inspirados em cases de sucesso, como o 

Projeto Aquarius no Rio Grande do Sul e nas atividades desenvolvidas pela ESALQ/USP. Ao 

mesmo tempo, no RS e SP, as atividades se intensificavam e ofereciam informações com 

resultados, comprovando a sua eficiência na redução da variabilidade espacial do solo.  
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Nas áreas pioneiras no RS ocorreu o processo de avaliação do grau de acerto das 

intervenções das práticas com expansão para mais 12 munícipios adotando as mesmas 

metodologias usadas nas áreas pioneiras e a comprovação da viabilidade em diferentes 

tamanhos de propriedade, tipos de manejo do solo, clima e nível gerencial (AMADO et al., 

2017). A partir dessa visão, é possível afirmar que procedimentos normativos e cognitivos 

afetaram mais profundamente os sistemas organizacionais, devido à maior internalização por 

parte dos atores envolvidos (SCOTT, 1995). Os atores sociais envolvidos nessa fase no uso das 

práticas de AP e os eventos relevantes no campo organizacional são mostrados no Quadro 20.  

Quadro 20 - Campo Organizacional - Manutenção (2004-2007), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2004 

- 
2005 

Guarapuava  Produtores 
 Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (UFSM) 
 Laboratório de 
Análise de Solo  
 Consultoria 
 Prestadores de 
Serviço 

 Adoção de práticas de AP inspirados em cases 
de sucessos no Projeto Aquarius em Não-Me-
Toque no RS e ESALQ/USP 
 Entrega Técnica de Máquinas e Equipamentos 
 Mapeamento de Produtividade 
 Coleta de Amostras de Solo em malha 
georreferenciada, mapeamento dos atributos 
químicos do solo e aplicação de corretivos à taxa 
variável 
 Capacitação e treinamento  

 13 
 14 
 

2005 Guarapuava  Produtor 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia (UFSM) 

 Expansão das áreas com AP para a área total da 
propriedade. 
 Encontradas evidências da Variabilidade 
Espacial química do solo e da produtividade 
 Probabilidade do retorno do investimento em AP 
comprovada 

 13 
 

2005 Guarapuava  Sindicato Rural 
 Produtores 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 

 Reuniões Técnicas sobre tecnologia da AP 
 Levar conhecimento, informação sobre a 
tecnologia ao setor produtivo 

 13 

2004 
- 

2005 

Guarapuava  Produtor 
 Prestadores de 
Serviço 

 Ausência de Capacitação Técnica 
 Ineficácia Serviço Prestado 
 Falta de Confiança na AP 

 17 
 18 

2005 
- 

2006 

RS  Produtor 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia (UFSM) 
 Cooperativa de 
Produtores 
 Laboratório de 
Análises de Solo 

 Entrada da Cotrijal e 12 munícipios novas áreas 
no Projeto Aquarius. 
 Avaliação das intervenções das práticas de AP 
 Comprovação da viabilidade em diferentes 
tamanhos de propriedade, tipos de manejo do 
solo, clima e nível gerencial. 
 Incremento médio de 9%, semelhante ao obtido 
nas áreas pioneiras do Projeto Aquarius 
 Expansão das áreas com AP para a área total da 
propriedade. 

 13 
 14 
 

2006 RS  Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 

 Centro de Treinamento STARA de AP 
 Capacitação de técnicos, representantes 
comerciais e produtores rurais. 

 14 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2006 SP  Academia (ESALQ)  Jornada em AP – ESALQ/USP - Curso de 

extensão de curta duração e CONBAP 2006 
 14 

2007 Guarapuava  Produtores 
 Sistema FAEP 

 Lançamento da Revista Produtor Rural 
 Convênio Sindicato, FAEP e SENAR 
 Levar informação sobre temas ligados à 
atividade agrícola, tendências e tecnologias. 

 14 
 15 

2007 Guarapuava  Prestadores de 
Serviço 
 Produtores 
 Laboratório de 
Análise de Solo 

 Coleta de Amostras de Solo em malha 
georreferenciada. 
 Mapeamento de Produtividade e dos atributos 
químicos do solo 
 Aplicação de corretivos à taxa variável 

 13 
 14 

2007 RS  Produtores 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia  

 Comprovação da eficiência das intervenções à 
taxa variada na redução da variabilidade espacial. 

 13 

2007 RS  Governo Municipal  Lei Municipal 3.343/2007  15 

2007 RS  Poder Legislativo 
Estadual 

 Lei Estadual 12744/2007  15 

2007 BRASIL  Poder Legislativo 
Federal 

 Projeto de Lei 1753/2007.  15 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 - Manutenção Cognitiva: Valorização 
17 - Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
18 - Disrupção Cognitiva: Problematização 
 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 20: 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Comprovação da eficiência das intervenções a taxa variada na redução da 

variabilidade espacial de atributos químicos e incrementos de produtividade e 

rentabilidade; 

 Encontradas evidências da variabilidade espacial química do solo, da variabilidade 

espacial da produtividade; 

  Incremento médio de 9% nas áreas com práticas de AP, semelhante ao obtido nas 

áreas pioneiras do Projeto Aquarius; 

 Comprovação da viabilidade em diferentes tamanhos de propriedade, tipos de 

manejo do solo, clima e nível gerencial.; 
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 Probabilidade do retorno do investimento em AP comprovada; 

 Expansão das áreas para a área total da propriedade por parte dos produtores; 

 Compartilhamento de recursos na forma de oferta de área para experimentos pelos 

Produtores e tecnologia atualizada pela indústria de máquinas e equipamentos; 

 Adoção de práticas por produtores da região de Guarapuava/PR inspirados em cases 

de sucessos no Projeto Aquarius em Não-Me-Toque no RS e da ESALQ/USP; 

 Congressos e simpósios para disseminar conhecimento e tecnologia relacionada a 

agricultura de precisão, apresentação de trabalhos científicos e levar informação 

sobre a tecnologia ao setor produtivo. 

  Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Capacitação e treinamento técnicos de representantes comerciais e produtores rurais 

pela indústria de máquinas e equipamentos com constituição de centros de 

treinamento; 

 Jornada ou curso de extensão de curta duração para apresentar e discutir os 

conceitos da agricultura de precisão, envolvendo o conjunto de técnicas que 

permitem o gerenciamento da lavoura com sua inerente variabilidade espacial e 

temporal e as tecnologias de automação dos equipamentos agrícolas.  

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Lei Municipal 3.343/2007: Homenagem e reconhecimento dos trabalhos do Projeto 

Aquarius; 

 Lei Estadual 12744/2007: Confere ao município de Não-Me-Toque/RS, sede do 

Projeto Aquarius, o status de Capital Estadual da Agricultura de Precisão; 

 Projeto de Lei Federal 1753/2007: Confere ao município de Não-Me-Toque/RS, 

sede do Projeto Aquarius, o status de Capital Nacional da Agricultura de Precisão. 

Observa-se que somente a lei federal pode dar a um município o título de Capital 

Nacional, ainda que se trate de referência meramente simbólica; 

 Atender demanda de treinamentos e levar informação sobre temas ligados à 

atividade agrícola, tendências e tecnologias. 

  Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais (17) 

 Ausência de capacitação e treinamento técnicos dos atores sociais; 

 Ineficácia serviços prestados. 

 Disrupção Cognitiva: Problematização (18) 

 Falta de confiança nas técnicas e resultados da agricultura de precisão. 



85 

 

 

O processo de institucionalização das práticas agrícolas da AP assim como percebido 

nas organizações na região de Não-Me-Toque/RS, tendo como elemento comum a redução da 

variabilidade espacial das unidades produtivas, provocou também na região de Guarapuava/PR 

o surgimento de outras categorias de atores sociais, tais como o laboratório de análise de solo, 

a consultoria, os prestadores de serviço, as instituições de treinamento e capacitação como o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, vinculado à Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil – CNA que promove cursos e capacitações para desenvolver competências 

profissionais e sociais contribuindo para sua integração na sociedade. Estas organizações 

(atores sociais) que adotaram a agricultura de precisão em suas atividades, por sua vez, também 

necessitaram da interação com outras organizações já estabelecidas, sendo estas a pesquisa 

agropecuária, fabricante de insumos agrícolas, academia, produtores e indústria de máquinas e 

equipamentos (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015).  

Os modelos organizacionais desenvolvidos em outras regiões geográficas e difundidos 

para a região de Guarapuava/PR, via processos relacionados a determinadas organizações, são 

vistos como solução para problemas específicos no qual os processos de interação envolvem 

agentes institucionais e participantes organizacionais. Tal conformidade entre arranjos 

organizacionais e instituições é explicada por meio de processos isomórfico, mimético e 

normativo, pelos quais a agricultura de precisão praticada em outras regiões influenciou a 

estrutura e métodos praticados a nível local na região de Guarapuava/PR, foco geográfico deste 

trabalho (DIMAGGIO; POWELL, 2005; MEYER; ROWAN, 1977).  

A busca por legitimidade e conformidade às normas fez com que estas organizações 

de Guarapuava adotassem séries de ações, como as encontradas na agricultura de precisão que 

se relacionam para a manutenção ou para a mudança de valores e práticas culturais existentes 

(DIMAGGIO; POWELL, 1983, 2005). Nesse sentido ressaltam-se os relatos obtidos pelos 

atores, de acordo com análise de conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 

Você olhava os talhões e via plantas que morriam por acidez. Noutros elas estavam 
bonitas, mas era muito desparelho. Daí a gente começou a se interessar: como é que 
você vai resolver um problema desses? A gente ficou sabendo que a Stara fazia uns 
dois ou três talhões lá e que eles faziam AP. Isso em 2005, a ideia era que a agricultura 
de precisão uniformiza teus talhões, né? E a gente começou em 2006, 2007 a colocar 
e fazer mapa de colheita aqui em Guarapuava […]. Eu vi que aqui também tem muita 
disparidade dentro do talhão, que visualmente você não via, mas no mapa de colheita 
ele mostrava bem, né?  (PRODUTOR 1). 
 
No começo dos anos 2000 [...]. Foi uma visita técnica, onde aproveitei o momento da 
visita, e vi essa questão de agricultura de precisão nos Estados Unidos e no Brasil. Eu 
acho que, com essas informações geradas nessas regiões, é que criou essa vontade de 
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conhecer um pouco mais. Foi a ideia inicial e a gente iniciou com calcário, taxa 
variável usada na fazenda. Foi calcário e depois com potássio, jogando onde precisava, 
economizando onde não precisava. (PRODUTOR 2). 
 
A gente começou... teve uma época em que a gente fazia o mapeamento pra (sic) fazer 
calagem de solo, onde é que a gente falava da curva pra baixo. Do terraço pra (sic) 
baixo, nós vamos jogar um pouco mais de calcário. Fazíamos as análises de solo 
separado. Tinha já na época também a história do grid de análise de solo, sem poder 
precisar exatamente aonde que nós estávamos. E depois que veio a história do GPS, 
aí sim, a gente começou a melhorar nisso. (PRODUTOR 7). 
 
A Faculdade Santa Maria ainda ajuda muito a nós. Eles estão muito à frente em 
pesquisas. Dúvidas sobre alguma coisa de tecnologia que o próprio produtor passa 
para a faculdade, a faculdade entra em contato com a fábrica, a fábrica entra em 
contato com a faculdade. Esses testes e inovações que podem acontecer, o que tava 
(sic) vindo daqui pra frente, o que seria viável para aumentar a produtividade, com 
certeza, é trabalhado junto. ( INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). 
  
É aí que entrava a fábrica, de achar juntamente com o órgão de pesquisa e com 
produtor, qual as necessidades que eles tinham, dificuldade para fazer isso dar certo 
com máquinas, lendo e fazendo de uma forma mais eficiente e precisa. A fábrica fez 
algumas Joint Ventures com o pessoal da Europa, onde já era bem disseminado isso, 
sabe? E trouxe muita ideia, muita... E viu que só era um foco que poderia dar certo, e 
que deu certo no Brasil, né?  ( INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). 
 
 Fui para os EUA visitar universidades, empresas e agricultores. Passei uma temporada 
lá, visitando e conversando com o pessoal dentro da empresa que trabalhava na parte 
de AP. Ver o perfil do produtor brasileiro com o americano, para tentar formatar um 
produto que poderia vir para o Brasil, né? (CONSULTORIA). 
 
 

A infusão das fundações normativas da AP nas rotinas e práticas organizacionais usa 

exemplos positivos que ilustram os fundamentos normativos de uma instituição (JACOMETTI, 

2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Nesse sentido, ressaltam-se os relatos obtidos pelos 

atores, de acordo com análise de conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 
 A análise de solo era terceirizada, inclusive a retirada de amostra. A gente fez grid e 
o Pelisson montava o grid, e o pessoal ia lá nos pontos marcados por ele, para fazer 
as análises. Então, o que que acontece, você começa a ver que existe uma falha em 
relação à distribuição dos equipamentos [...]. Por isso que a gente fez aplicação com 
equipe própria, treinou operadores e iniciamos com o calcário. (PRODUTOR 1). 
 
Agora você tocou num ponto crucial [Mão de Obra e Capacitação]. Eu acho que isso 
é a maior dificuldade, tanto no início e continua hoje. Porque, no início, ninguém fazia 
e não podia contratar um cara já pronto. Então, o que que começamos a fazer? Cursos, 
cursos e mais cursos. (PRODUTOR 1). 
  
Na maioria das vezes, era treinamento externo [...] E não tinha no começo. Não tinha 
gente, aqui na região de Guarapuava, capacitada para fazer treinamento desses 
equipamentos, tinha que vir gente de fora [...]. Eu fiquei, no começo lá dos anos 2006 
a 2007, dois anos sem fazer [...]. Porque não tinha muitos técnicos na região, na 
questão de assistência técnica, e a gente ficou meio órfão. Por isso, eu acho que é de 
fundamental importância as consultorias e assessorias especializadas naquilo. E que 
vai te passar informações e pode filtrar esses dados numa maneira mais correta. 
(PRODUTOR 2). 
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Só que, infelizmente, nós ainda estamos, entre aspas, apanhando muito na questão de 
mão de obra. Ou seja, pessoas qualificadas. A assistência técnica, ela até pode ser 
eficiente, mas você, dentro da tua propriedade, não tem as pessoas que conseguem, 
entre aspas, lidar com esse tipo de situação. (PRODUTOR 7). 
 
 Eu organizava e soltava, enquanto eles iam colhendo e, devagar, eles iam absorvendo 
e isso fazia parte da rotina deles. Algum problema era passar um rádio. Eu ia lá, para 
ver o que tava (sic) acontecendo. Teve um aculturamento do pessoal aqui. Mas, no 
começo, havia uma resistência muito grande de fazer os relatórios que eram pedidos 
e tal. Agindo de uma forma mais calma, tentando explicar para eles o porquê da 
necessidade de fazer. (CONSULTORIA). 
 
 

Em 2007, o Projeto Aquarius mais uma vez teve comprovada a eficiência das 

intervenções a taxa variada na redução da variabilidade espacial de atributos químicos e 

incrementos de produtividade e rentabilidade. Como consequência, foi aprovada e sancionada 

lei municipal em homenagem e reconhecimento dos atores sociais e também da sociedade, 

legitimando os trabalhos de AP. Também houve a instituição da Lei Estadual que promoveu o 

município de Não-Me-Toque/RS, sede do projeto, a Capital da Agricultura de Precisão. 

Esse período na região de Guarapuava/PR é marcado pela falta de capacitação técnica, 

serviços mal ou parcialmente executados e o mínimo conhecimento necessário com as 

premissas da AP. Questões percebidas por diversos atores do campo, representadas em ações 

disruptivas de ordem normativa e classificadas como trabalho institucional de disrupção 

normativa de desvinculação das fundações morais, em que ocorrem tentativas de desestabilizar 

instituições pela dissociação da prática, norma ou tecnologia de sua fundamentação moral 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Conforme relatos dos atores obtidos, 

de acordo com análise de conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 
Com certeza, passei a ser um disseminador e também passei a ser, entre aspas, vou 
colocar de novo assim, muito criticado, seja positivamente, seja negativamente, por 
eu estar sonhando muito com algumas coisas. (PRODUTOR 7) 
 
Toda a tecnologia utilizada no Brasil, no início, foi importada da América do Norte 
ou da Europa. Por isso, era comum encontrar, por exemplo, desligado o monitor de 
colheita que vinha acoplado na máquina. O próprio operador fazia isso, pois não 
conseguia utilizar a ferramenta, por não decifrar os comandos em inglês. (SENAR). 
 
Já aconteceu de produtor pagar para uma empresa E contratava o serviço de 
agricultura de precisão, pagava para fazer a coleta, pagava elaboração do mapa e para 
fazer aplicação. Aí eu fui pegar os dados de rastreabilidade do equipamento. Os dados 
do equipamento de rastreabilidade tinham sido feitos em taxa fixa. Então ele não fez 
nada em taxa variada. (CONSULTORIA). 
 
 Por exemplo, na análise de solo, através de uma amostra que não foi feita 
adequadamente [...]. Com falhas que poderiam atrapalhar na interpretação do 
resultado. E aí, quando isso sai do laboratório e vai para a mão de quem produziu o 
mapa, o mapa tá (sic) errado, já está errado porque a coleta foi feita errada, a análise 
foi feita errada. O produtor vai chegar lá na conta: “Eu gastei uma quantidade razoável 
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de dinheiro, mas eu produzi como produzi no passado”. (LABORATÓRIO DE 
ANÁLISE DE SOLO). 
 
O que muito se discutia lá no começo [...] tinha até empresa de fora prestando serviço 
[...] e tudo mais. E que sentiram uma carência para a continuidade do serviço. 
Venderam aquilo ali de uma forma que ia resolver muita coisa e o produtor enxergou 
aquilo como 99% da solução dos problemas dele, na época. Isso foi um erro do 
passado, em que se vendia agricultura de precisão com redução de corretivos e 
fertilizantes e aumento de produtividade. O que causou a frustração do produtor na 
sequência, e muitos deles deixaram de dar continuidade ao trabalho. (PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 1). 
 
 Então, de 2000 a 2015, teve um auge, um apogeu, um pico de expectativa. E essas 
expectativas foram frustradas, né? [...]. Que era mais uma ferramenta, que se 
encaixava no processo, e que isso ajudava em alguns momentos, em outros gerava 
mais confusão e dificuldade de interpretação, e tomada de decisão.  Então, todos 
esses cenários têm que ser analisados e, em cima disso, tomada a melhor decisão e 
não apenas uma visão plana e superficial de que aquele equipamento vai ser a solução 
para tudo. (PESQUISA AGROPECUÁRIA). 
 

Notou-se no relato do produtor 3, sobre a não adoção da agricultura de precisão em 

2004-2005 “que a tecnologia é importante, mas não precisa ser o primeiro a embarcar então. 

[...] porque são muitas ferramentas, muita informação, muita coisa que não se sabia ainda na 

época”. Essa desconfiança das práticas, caracterizada por ações disruptivas de ordem cognitiva, 

é classificada como trabalho institucional de disrupção cognitiva de problematização em que 

ocorrem tentativas de redução dos riscos percebidos para a inovação e diferenciação, que 

minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as instituições (JACOMETTI, 2013; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

Com a inserção de novos atores sociais no campo organizacional, conforme já descrito 

no Quadro 20, percebeu-se a intensificação das práticas já consolidadas e o surgimento de novas 

ferramentas e diagnósticos. Nessa fase destacou-se o aumento sensível de centros de integração 

e pesquisa, com o aumento da oferta de tecnologia embarcada em máquinas e equipamentos 

gerando a necessidade de oferta de infraestrutura de apoio. Os atores sociais envolvidos e os 

eventos relevantes no campo organizacional são apresentados no Quadro 21.  

Quadro 21 - Campo Organizacional - Manutenção (2008-2009), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES  EVENTOS RELEVANTES IW 
2008 

- 
2009 

RS 
 

 Produtores 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia 
(UFSM) 

 Uso de Escarificador para descompactar o solo 
em áreas de manejo georreferenciado 
 Adoção de tecnologias de piloto automático com 
sistema DGPS pela STARA 

 

 14 

2008 SP  Academia 
(ESALQ/USP) 

 Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) 
ESALQ/USP 

 13 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ANO LOCAL ATORES  EVENTOS RELEVANTES IW 
2008 Guarapuava  Produtores 

 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Consultoria 

 Aquisição de equipamento com tecnologia 
embarcada e adoção de práticas de AP  
 Promover capacitação e treinamento dos 
operadores e produtores 
 Análise e interpretação das informações por 
meio do conhecimento multidisciplinar 

 14 
 13 

2008 Guarapuava  Produtores 
 Sistema FAEP 
 Academia 
(UFSM) 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 

 AP como tema manchete de edição da Revista 
do Produtor Rural do Sindicato Rural 
 1 Fórum de Agricultura de Precisão 
 Difusão das práticas da AP na região de 
Guarapuava 
 Entrevistas com especialistas de AP do PR e RS 
e produtores pioneiros no uso da AP em 
Guarapuava 

 13 
 15 

2009 RS  Produtores 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia 

 Criação do Site do Projeto Aquarius 
 Divulgar as novas tecnologias 
 Facilitar o acesso pelos produtores, 

técnicos e estudantes 

 13 

2009 BRASIL  Pesquisa 
Agropecuária 
(EMBRAPA) 

 Rede de Agricultura de Precisão pela 
EMBRAPA. 
 Integração de 20 centros de pesquisa e 214 
pesquisadores de AP 

 10 

2009 RS  Academia 
(UFSM) 

 Criação do primeiro Mestrado Profissional em 
AP do Brasil na UFSM com conceito CAPES 4 
 Qualificação profissionais atuantes. 

 14 

2009 Guarapuava  Prestadores de 
Serviços 
 Produtores 

 Tecnologia de imagens aéreas georreferenciadas 
 Auxiliar busca de evidências de variabilidade 
especial à campo. 

 14 

2009 
 

Guarapuava 
 

 Pesquisa 
Agropecuária 
 Produtores 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Fabricante de 
Insumos Agrícolas 

 Evento Wintershow 
 Tecnologia Aplicação de Nitrogênio em taxa 
variável. 
 Atender à demanda experimentos na área de AP 
 Preparo, instalação, condução e avaliação dos 
experimentos na área de AP 

 13 

 14 

2009 BRASIL  Poder Legislativo 
Federal 

 Lei Federal 12081 – 29/10/2009 
 Confere status de capital nacional de AP ao 
município de Não-Me-Toque 

 15 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 - Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 21: 
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 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Criação da Rede de Agricultura de Precisão pela EMBRAPA com a integração de 

20 centros de pesquisa e 214 pesquisadores de AP para propiciar a conexão de várias 

áreas do conhecimento, o compartilhamento de infraestrutura, além da otimização 

de recursos financeiros e potencialização dos resultados. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Criação do site do Projeto Aquarius  para divulgar as novas tecnologias e facilitar o 

acesso pelos produtores, técnicos e estudantes; 

 Oficialização do Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) - ESALQ/USP

 presente na oferta de infraestrutura e ambiente de trabalho para as atividades e 

projetos relacionados ao estudo da variabilidade espacial das lavouras e das 

tecnologias embarcadas nos veículos e máquinas agrícolas. Destaca-se a 

importância da análise e interpretação das informações por meio do conhecimento 

multidisciplinar; 

 Realização do 1º fórum de agricultura de precisão  na região de Guarapuava/PR 

para difusão, aprimoramento e atualização das práticas. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Atender à demanda experimentos na área de AP  por meio de preparo, instalação, 

condução e avaliação dos experimentos pela pesquisa agropecuária; 

 Uso de escarificador para descompactar o solo em áreas de manejo georreferenciado 

com prospecção e intervenção em áreas com compactação de solo pelas zonas 

georreferenciadas de baixa produtividade; 

 Adoção de tecnologias de piloto automático com sistema Differential Global 

Positioning System (DGPS) pela STARA (indústria de máquinas e equipamentos).

 Permite a diminuição do erro de posicionamento de máquinas, avanços na aplicação 

de insumos com a pulverização precisa e desligamento automático de seções; 

 Promover a capacitação e treinamento dos operadores e produtores devido a 

aquisição de equipamento com tecnologia embarcada e adoção das práticas; 

 Criação do primeiro Mestrado Profissional em agricultura de precisão do Brasil na 

UFSM com conceito CAPES 4 para qualificação dos profissionais atuantes. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Sancionada lei federal que confere status de Capital Nacional de AP a Não-Me-

Toque/RS com as justificativas: existência de indústria de máquinas para AP, 
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pesquisa e desenvolvimento (Projeto Aquarius), ensino e difusão das tecnologias, 

centros de treinamento e apoio irrestrito do Poder Legislativo e comunidade. 

 AP como tema manchete de edição da Revista do Produtor Rural do Sindicato Rural. 

 Entrevistas com especialistas de agricultura de precisão do PR e RS e produtores 

pioneiros no uso da das práticas em Guarapuava 

 

As ações e interações, percebidas no Quadro 21, procuraram suprir as deficiências 

percebidas na capacitação técnica, que ocorriam na modalidade de pesquisa, na difusão do 

conhecimento das práticas da agricultura de precisão por meio de simpósios, workshops, 

palestras, publicações em revistas e congressos com oferta de capacitação e treinamento para 

operadores e produtores. A profissionalização para as práticas requer o compartilhamento de 

normas e conhecimentos entre indivíduos, sendo assim uma das formas mais frequentes de 

pressão normativa e implica em uma certa tendência isomórfica das organizações 

(CARVALHO et al., 2005).  

Esse processo de transmissão do conhecimento e informação teve a participação dos 

atores sociais do RS e SP. Nesse sentido, ressalta-se o relato obtido junto aos produtores 3 e 7, 

de acordo com análise de conteúdo dos dados primários obtidos nas entrevistas: 

 
A gente precisou olhar mais para o pessoal, contratar pessoal mais capacitado, né? Ou 
treinar o nosso próprio pessoal, né? [...] E um dos motivos de ter contratado e optado 
por contratar um técnico que ficasse 100% foi também ajudar na capacitação dos 
nossos próprios colaboradores. [...] Como um todo, por alguém que tivesse condições 
e tivesse experiência. (PRODUTOR 3) 
 
E aí, a gente começou a investir mais em, eu diria, sim, em tentar transferir esse 
conhecimento para dentro da própria equipe, pra dentro da tua propriedade. Você 
transferir isso pros (sic) teus colaboradores, para eles entenderem, para eles te 
ajudarem a trazer uma informação melhor para o teu negócio. (PRODUTOR 7). 

 

Percebe-se ainda no Quadro 21, que a adoção por parte de produtores, na região de 

Guarapuava, segundo DiMaggio e Powell, (2005), deu-se mediante processos isomórficos 

normativos na forma de aquisição e uso da tecnologia embarcada ofertados pela indústria de 

máquinas e equipamentos. Como consequência, evidencia-se a importância da análise e 

interpretação das informações que levaram os produtores a buscar parcerias e cooperação com 

outros atores do campo. Entre eles, prestadores de serviços, consultoria, instituições de pesquisa 

agrícola e instituições de capacitação e treinamento (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 

2015). Ressaltam-se os relatos obtidos pelos atores, de acordo com análise de conteúdo dos 

dados primários das entrevistas: 
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Então, entendi o que o grid era, uma forma que a maioria ou muitos dos produtores 
tecnificados estavam usando. E a gente, depois, começou a usar e, logo depois disso, 
a gente começou a mapear também a colheita. Isso foi meio que, ao mesmo tempo, 
simultâneo. A hora que começou a fazer aplicação de calcário, a gente começou a 
mapear a colheita, principalmente de milho, que tem uma colheita com pouco erro 
humano, que tem o mapa mais confiável. (PRODUTOR 3). 
 
E aí, a gente começou. Foi esse o nosso primeiro passo há 12 ou 13 anos. A gente 
implantou na aplicação de calcário a taxa variável [...]. Compramos uma máquina para 
distribuir calcário e essa máquina já veio com a tecnologia embarcada. E na verdade 
a gente estava atrás de uma aplicação de qualidade, não atrás da AP especificamente. 
Antes disso, a gente aplicava só com caminhão terceirizado. Então, a qualidade era 
péssima. (PRODUTOR 3). 
  
Eu vinha trabalhando [...] em nível de fazenda, importando equipamentos, que eu falo 
de precisão na agricultura [...]. Sempre procurando manter um número mais próximo 
da realidade por metro quadrado. Eu chego em 2008. Hoje é fácil falar. E, 
comparativamente, a bagagem que eu tinha era bem elevada em comparação com 
outros produtores, até pesquisadores e mesmo fabricantes. (PRODUTOR 7) 
 
Onde tinha parte de inovação tecnológica, em termos de equipamento, ou seja, 
colhedeira, pulverizador, plantadeira; eu sempre fui atrás e continuo indo atrás hoje, 
tá? Tento entender o que se passa por dentro, o que que essa ferramenta consegue em 
termos de redução de custo, em termos de otimização de resultado e otimização de 
custos dentro da minha propriedade. (PRODUTOR 7). 
 
Você comprava teu equipamento e ele já vinha com a tecnologia embarcada, vamos 
falar assim. Aí a gente, quando ia comprar um equipamento, já comprava junto, não 
tinha que fazer adaptação mais. Eu já recebia coisa mais pronta.  (PRODUTOR 7). 
 

 

Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, ocorreu a 

criação do primeiro mestrado profissional em AP do Brasil, que permitiu a qualificação dos 

profissionais atuantes, o aprimoramento e atualização nas práticas aos futuros profissionais da 

área, uma vez que a demanda por atores com conhecimento multidisciplinar já era bem evidente 

nessa região. Ainda na questão da disseminação do conhecimento, foi criado o site do Projeto 

Aquarius, com o intuito de divulgar as novas tecnologias e facilitar o acesso pelos produtores, 

técnicos e estudantes. Conforme relato obtido, à época, na fonte secundária revista A Granja, 

edição 742 em outubro de 2010: 

 
A academia também tem sua responsabilidade nesse processo. Enquanto houver 
escassez de pesquisas na área, vai haver poucos profissionais capacitados e 
desconhecimento por parte do usuário final. Há uma demanda grande que vem do 
campo. Muitos produtores se queixam que alguns prestadores de serviços na área são 
despreparados. (ACADEMIA). 
 

Tais ações, por sua vez, remeteram para a necessidade de oferta de infraestrutura de 

apoio e centros de integração e pesquisa para preparo, instalação, condução e avaliação dos 

experimentos. A Rede de Agricultura de Precisão da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), criada em 2009, reúne 20 centros de pesquisa e 214 pesquisadores 
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para propiciar a integração de várias áreas do conhecimento, o compartilhamento de 

infraestrutura, além da otimização de recursos financeiros e potencialização dos resultados.  

A rede foi estabelecida ao levar em consideração as várias dimensões do sistema 

produtivo, gerar conhecimentos, ferramentas e inovações tecnológicas, incrementar a eficiência 

de sistemas produtivos, identificar as causas da variabilidade espacial em busca de maior 

competitividade e sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Entre os diversos processos de 

identificação e medição de variabilidade da área há três procedimentos estabelecidos que a 

princípio podem ser utilizados em todas as culturas, sendo a medida da condutividade elétrica 

(CEa) do solo, em seguida a altimetria e por último, a tomada de imagem aérea (INAMASU; 

BERNARDI, 2014). 

Em 2009, o Projeto Aquarius, com a comprovada eficiência das intervenções a taxa 

variada na redução da variabilidade espacial de atributos químicos e incrementos de 

produtividade e rentabilidade, teve como consequência o reconhecimento da importância do 

projeto quando foi sancionada a lei federal 12081 – 29/10/2009, que concedeu status de capital 

nacional de agricultura de precisão ao município de Não-Me-Toque/RS. Esse status se justifica 

pela: existência de indústria de máquinas para AP, a pesquisa e desenvolvimento (Projeto 

Aquarius), o ensino e difusão das tecnologias, os centros de treinamento e apoio irrestrito do 

poder legislativo e da comunidade.  

Consolida-se, assim, a versão reguladora, em que “a legitimidade organizacional surge 

pelo estabelecimento e a adoção dos requisitos legais enquanto que a versão normativa dá 

prioridade à base moral para obter legitimidade” (SCOTT,1995, p.47). 

O início da década de 2010 foi marcado pela criação da Sociedade Internacional da 

Agricultura de Precisão e o 1º APSUL que contou com a participação de atores da América do 

Sul. Nessa fase, os atores sociais envolvidos e os eventos relevantes no campo organizacional 

são apresentados no Quadro 22.  

Quadro 22 - Campo Organizacional - Manutenção (2010-2011), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2010 Global  Produtores 

 Consultores 
 Pesquisa 

 Conferência Internacional da AP 
 Criação da Sociedade Internacional da AP, 
referência acadêmica em AP 

 10 

2010 Guarapuava  Academia 
 

 Incremento na grade curricular do Curso de 
Agronomia com a AP 

 14 

(Continua) 

 

 



94 

 

(Conclusão) 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2010 

 
Guarapuava 

 
 Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Consultoria 
 Prestadores de Serviços 
 Pesquisa Agropecuária 
 Laboratório de Análises 
(Castro e Londrina) 

 Coleta de amostras de solo em malha 
georreferenciada 
 Prospecção e intervenção em áreas 
georreferenciadas com compactação de 
solo pelas zonas de baixa produtividade. 
 Monitoramento georreferenciado de 
semeadura. 
 

 14 
 13 

2010 Guarapuava  Associações de Classe 
 Produtores 
 Laboratórios de Análise 
de Solo 
 Pesquisa Agropecuária 
 Sindicato Rural 

 Palestra AP por Ponto Inteligente 
 Determinação estatística de zonas de 
manejo georreferenciadas para a redução 
da variabilidade espacial 

 14 

2010 
- 

2011 
 

RS 
 

 Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (UFSM) 
 Fabricante de Insumos 
Agrícolas 

 Início das Pesquisas de ajuste de 
população de plantas às zonas de manejo 
com a primeira semeadora de taxa variada 
de sementes e fertilizantes na linha de 
plantio a nível nacional 
 Entrada da Pioneer Sementes e 
incrementos nos trabalhos com milho. 

 13 
 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 22: 

 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Criação da Sociedade Internacional da Agricultura de Precisão, referência 

acadêmica mundial. Compete à ISPA organizar e realizar a Conferência 

Internacional sobre Agricultura de Precisão e outras conferências relacionadas.  

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Realizado o 1 APSUL América voltado ao produtor rural com 25 empresas 

expositoras, 5000 participantes e a presença de profissionais do Brasil, Paraguai e 

Argentina  com a apresentação de trabalhos científicos, palestras, painéis e oficinas; 

 Assim como já evidenciado na região de Não-Me-Toque/RS, a região de 

Guarapuava/PR também teve a comprovação da eficiência das intervenções à taxa 
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variada na redução da variabilidade espacial de atributos químicos e incrementos de 

produtividade e rentabilidade. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 A exemplo das demais regiões de SP e RS, em Guarapuava/PR ocorreu o incremento 

na grade curricular do curso de agronomia com assuntos para se adaptar às 

demandas dos acadêmicos e adequação ao ambiente tecnológico em evolução com 

as práticas de AP; 

 Início das pesquisas de ajuste de população de plantas às zonas de manejo com a 

primeira semeadora de taxa variada a nível nacional e obtenção de taxa variada de 

sementes e fertilizantes na linha de plantio. 

 

As ações e interações percebidas no Quadro 22 ocorriam na modalidade de pesquisa, 

no predomínio da difusão do conhecimento das práticas de agricultura de precisão com oferta 

de capacitação e treinamento para operadores e produtores. O isomorfismo normativo se 

concretizou a partir da dinâmica provocada pela troca de experiências e ensinamentos oriundos 

da movimentação ativa de profissionais, consultores, universidades e dirigentes no interior de 

um campo organizacional notado no deslocamento de colaboradores que passaram a fundar 

organizações adotando a AP, tal como percebido na consultoria e prestação de serviços 

(MACHADO-DA-SILVA; COSER, 2006). 

O isomorfismo normativo também é presente no campo organizacional na infusão das 

fundações normativas da agricultura de precisão nas rotinas e práticas organizacionais que usa 

padrões positivos e ilustram os fundamentos normativos de uma instituição (JACOMETTI, 

2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Nesse sentido, ressaltam-se os relatos obtidos pelos 

atores, de acordo com análise de conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 

  
 Nós poderíamos prestar esse serviço [...]. Por vários caminhos na verdade, com o 
conhecimento adquirido durante o mestrado. Enfim, que a parte mais acadêmica do 
negócio, mais no sentido de orientação. Tivemos que buscar adaptações, surgiram 
adaptações, mão de obra qualificada, equipamentos e investimento, isso sem sombra 
de dúvidas. Agora com relação a essa parte humana do negócio aí... O pessoal trabalha 
conosco aqui, todos eles têm capacitação na área específica. Cada um faz uma 
atividade dentro da etapa do processo. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
 Existe uma forma de colaboração entre você e essas empresas, na questão da coleta 
dos dados, na busca de informação, no intercâmbio de informações [...]. Tipo, a gente 
passa bastante ideia, bastante dificuldade, principalmente que a gente tem no campo, 
né? E eles assimilam, levam e testam, nos convidam e a gente vai na fábrica da Bosch, 
participa e é bem interessante. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 2). 
 



96 

 

 A minha empresa também fornece não só a coleta, os mapas, tudo. A gente fornece o 
arquivo e ajuda o produtor a calibrar as máquinas, né? Porque não adianta dar 
informação para ele, e ir lá, na hora do campo, dar uma perdida nele, numa calibração 
não bem-feita, no detalhe pequeno de carregar a coluna certa, às vezes, no mapa. Então, 
eu faço essa ponte. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 2). 

 

Na região de Guarapuava, assim como nas regiões pioneiras, houve o incremento na 

grade curricular do curso de agronomia nas instituições de ensino, com assuntos relacionados 

a AP  no intuito de se adaptar às demandas dos acadêmicos e adequação ao ambiente 

tecnológico em evolução. Também, ressaltam-se os relatos obtidos pelos atores, de acordo com 

análise de conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 

 A partir do momento que começou a expandir mais essa questão de agricultura de 
precisão, a gente tem que colocar nas disciplinas relacionadas [...], no 
georreferenciamento e também na disciplina de mecanização agrícola. Não tinha algo 
sobre AP antes de 2009, pois o curso de Agronomia iniciou em 2009. A gente 
consegue com as parcerias, com produtores, consegue visitas, levamos para a fábrica 
da CASE, uma vez por ano, para revendas próximas, pois nós mesmos não possuímos 
equipamentos ou máquinas com AP. (ACADEMIA). 

 

Na região pioneira em Não-Me-Toque/RS, a nível América do Sul, destaca-se o 1º 

APSUL, evento voltado ao produtor rural com pesquisadores e profissionais do Brasil, Paraguai 

e Argentina. O congresso, tendo como elemento comum a redução da variabilidade espacial das 

unidades produtivas, acontece a cada dois anos trazendo palestrantes e renomados especialistas 

nas mais diversas áreas de pesquisa. O APSUL América oportunizou aos produtores rurais o 

conhecimento das recentes tecnologias em nível de pesquisa e aplicação da agricultura de 

precisão com eficiência e sustentabilidade. O evento provoca a interação e integração entre 

instituições governamentais, instituições de ensino, oportuniza a divulgação de trabalhos 

científicos, incentiva a pesquisa e extensão, oferece oportunidades a empresas fabricantes de 

máquinas e softwares, capacita prestadores de serviços, proporciona a produtores rurais e 

demais interessados a modernização e gerenciamento agrícola detalhado nas unidades de 

produção (AMADO et al., 2017).  

Neste período a indústria de máquinas e equipamentos se destacou ao ofertar novas 

tecnologias, tais como a obtenção de taxa variada de sementes e fertilizantes na linha de plantio, 

reforçando a relação entre solo, máquinas e plantas e validando o ajuste de população às zonas 

de manejo na AP. Ressalta-se a adoção do termo “máquinas precisas” associado à execução de 

operações com informações e sistemas para agir na variabilidade espacial georreferenciada, 

uma vez que contêm as informações para atuar diretamente na distribuição de corretivos, 
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fertilizantes, insumos, padronização da unidade produtiva e notadamente evidencia a separação 

dos objetos de pesquisa (AMADO et al., 2017). 

É evidente no campo a importância da análise e interpretação das informações por 

meio do conhecimento multidisciplinar, parcerias e cooperação dos produtores com outros 

atores do campo, entre estes, prestadores de serviços, consultoria, instituições de pesquisa e 

experimentação, instituições de capacitação e treinamento (INAMASU; BERNARDI, 2014; 

MOLIN, 2015).  

A ênfase normativa indica uma base essencialmente moral e a legitimidade 

organizacional é determinada em termos de sua adesão a normas definidas como padrões de 

comportamento. Quando a ênfase incide sobre os elementos cognitivos, valoriza-se, na teoria 

institucional, as interpretações subjetivas que indivíduos fazem dos ambientes configuradores. 

(CARVALHO et al., 2005). Importantes são os relatos dos atores, de acordo com análise de 

conteúdo dos dados primários das entrevistas: 

 

Às vezes, a pessoa não sabe nem escrever. E aí, você dá um monitor. Às vezes, um 
computador de bordo da máquina, que tá (sic) tudo em inglês. Então, ele tem muita 
dificuldade, ele não entende o processo, ele não tem conhecimento do que está 
acontecendo por trás daquilo ali. Então, ele vira mecânico, ele sabe que tem que 
apertar aqui, para essa máquina fazer isso. Mas o porquê que ela faz ou não faz, ele 
não tem esse conhecimento e isso infelizmente leva anos, né? [...]. Então, os gargalos 
foram mais estruturais, né? Já conhecimento, eu não posso reclamar, porque eu vim 
do Mestrado e as aulas com o professor Molin, que foi meu orientador de Mestrado, 
um dos grandes conhecedores da agricultura de precisão.  (PESQUISA 
AGROPECUÁRIA). 
 
 A agricultura de precisão, na nossa empresa, começou em 2010 [...]. E fui convidado 
a assumir um cargo de pesquisador na FAPA, dentro da área de AP. Então, eu tive um 
período de pesquisa, onde foi que acendeu o interesse pela atividade. Quando nós 
conversamos e decidimos, que eu optei também por isso. Migrar para trabalhar como 
autônomo foi uma situação que se deu ao observar a demanda do serviço. E nós 
podemos contribuir para isso, né? (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
 A metodologia que a gente faz sobre a compactação do solo, trabalha em cima de uma 
metodologia de prática, que os americanos também trabalham [...]. Então, ela tem uma 
janela certa ali, para você poder trabalhar, né? A gente foi se adequando, digamos, a 
usar, principalmente, o que os americanos mais fazem, né? E tenta adequar para nossa 
região. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 2). 
 
 Quando o produtor vai adotar a tecnologia de agricultura de precisão, não deve 
simplesmente pensar que ele vai resolver problemas de um dia para o outro. Como é 
que o produtor vai conferir, se ele não tem a mesma habilidade com os dados? Saber 
distinguir é muito importante para isso. Você precisa de fundamentação e referência. 
Eu acho que são as duas palavras, bem fundamentado e com conhecimento básico. 
Saber gerir e usar a ferramenta, de escolher a ferramenta certa para tua situação. Então, 
existe uma dificuldade do pessoal em identificar qual é a ferramenta que ele precisa 
para a situação dele. (CONSULTORIA). 
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Quanto aos elementos regulativos, correspondentes a bases legais, nas quais, as 

organizações se legitimam mediante a conformação em seu âmbito de atuação (CARVALHO 

et al., 2005), em 2010, houve grande avanço e incentivo com a criação da Sociedade 

Internacional da Agricultura de Precisão, referência acadêmica mundial, cujas competências 

consistem em organizar e realizar a Conferência Internacional sobre Agricultura de Precisão e 

proporcionar aos membros uma oportunidade para publicação de pesquisas científicas originais 

na sociedade patrocinada e na revista International Journal of Precision Agriculture.. 

Nos anos de 2012 e 2013, o campo organizacional se encontra formado por uma rede 

complexa de organizações que mantém uma relação de interdependência e compartilham dos 

mesmos significados (CARVALHO et al., 2005). Frente a esse cenário, destaca-se a criação da 

Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), com a regulamentação e unificação 

do conceito no Brasil. Os atores sociais envolvidos nessa fase no uso das práticas e os eventos 

relevantes no campo organizacional são mostrados no Quadro 23.  

Quadro 23 - Campo Organizacional - Manutenção (2012-2013), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW  

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2012 

 
BRASIL 

 
 SENAR 

 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia (ESALQ) 

 Parceria SENAR e Indústria de Implementos 
Agrícolas Stara.  
 Seminários de AP.  
 Disseminar AP em todo o Brasil.  

 14 

2012 RS  Academia (UFSM) 
 

 Criação do LAPSUL (Laboratório de AP) 
vinculado a UFSM 
 Tradução de 3 artigos do Projeto Aquarius para 
língua ucraniana 

 13 

2012 BRASIL  Governo Federal 
(MAPA) 

 Portaria 852 de 20/09/2012 - Criação da CBAP – 
Comissão Brasileira de AP 

 10 

2011 
- 

2012 
- 

2013 

Guarapuava  Produtor 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Consultoria 
 Laboratório de 
Análises de Solo. 

 Contratação de Consultorias 
 Adesão e expansão das áreas com AP para a área 
total da propriedade. 
 Intervenções à taxa variada 
 Promover capacitação e treinamento dos 
operadores e produtores. 

 14 
 13 
 

2012 Guarapuava  Fabricante de 
Insumos Agrícolas 
 Produtores 
 Máquinas e 
Equipamentos 
 Pesquisa 
Agropecuária 

 Entrada da Pioneer Sementes e incrementos nos 
trabalhos com milho 
 Validação do ajuste de população às zonas de 
manejo na AP 
 

 14 
 

2012 
 

Guarapuava 
 

 Produtores 
 Consultoria 
 Sindicato Rural 
 SENAR 
 Máquinas e 
Equipamentos 

 Seminário de Agricultura de Precisão 
 Disseminar a prática da agricultura de precisão e 

interpretação da informação 
 Curso de uso do Software CASE AFS 

 Seminário de AP 

 14 

(Continua) 



99 

 

(Conclusão) 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2012 Guarapuava  Produtor 

 Prestadores de 
Serviços 

 Falta de capacitação técnica 
 Ineficácia prestação serviços 
 Falta de Confiança nos trabalhos ofertados 
 Investimento e Viabilidade 
 Associação com indicadores de rentabilidade na 
Agricultura Convencional 

 17 
 18 

2012 
- 

2013 

Guarapuava  Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Produtores 

 Certificação RTK Network 
 Entrega Técnica com Capacitação 
 Recebimento sinal GPS e minimização do desvio 
do curso de máquinas e equipamentos agrícolas 

 14 

2013 RS  Produtores 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Academia 
 Fabricante de 
Insumos Agrícolas 

 Zonas de manejo com mapas de índice de 
vegetação com o Yara N-Sensor® e NDVI  
 Aplicação de Nitrogênio em taxa variável com 
sensores óticos; 
 Distribuição precisa de sementes na linha com a 
utilização de base RTK;  
 O tráfego controlado 

 14 

2012 
- 

2013 

Guarapuava  Pesquisa 
Agropecuária 
 Produtores 
 Cooperativa de 
Produtores 
 Sindicato Rural 
 Academia (SP) 
 Laboratório de 
Análise de Solo  

 1Workshop de AP 
 Palestras Dia de Campo FAPA 
 Difusão da tecnologia 
 Interpretação da informação 
 Aspectos multidisciplinares da AP 

 13 

2013 Guarapuava  Produtores 
 Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Consultoria 

 Condução de estudos aplicados com 
condutividade elétrica aparente (CEa). 
 

 14 

2013 RS  Academia (UFSM) 
  

 Publicação na Revista Precision Agriculture 
(EUA) em 02/2013 

 15 

2013 BRASIL  Pesquisa 
(EMBRAPA) 

 Criação do Laboratório de Referência Nacional 
em AP (LANAPRE) 

 13 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 
17 - Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
18 - Disrupção Cognitiva: Problematização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 23: 

 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Na esfera federal, a Portaria 852 de 20/09/2012 trata da criação da CBAP – 

Comissão Brasileira de AP: órgão consultivo, formado por entidades nacionais 
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ligadas ao setor com seus respectivos representantes. Trata da elaboração de 

regimento interno, da regulamentação, da unificação do conceito e da elaboração 

das diretrizes. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Criação do LAPSUL (Laboratório de AP), vinculado a UFSM  e que tem por 

objetivos oferecer infraestrutura e ambiente de trabalho para as atividades e projetos 

relacionados ao estudo da variabilidade espacial das lavouras e das tecnologias   

embarcadas nos veículos e máquinas agrícolas; 

 Criação do Laboratório de Referência Nacional em agricultura de precisão para o 

desenvolvimento e interação entre equipamentos e técnicas; 

 Na região de Guarapuava/PR cresce a adesão de mais produtores com a contratação 

de consultorias para promover capacitação e treinamento interno. Formação de 

parcerias estratégicas com indústria de máquinas e equipamentos no sentido de 

evidenciar a importância da análise e interpretação das informações por meio do 

conhecimento multidisciplinar; 

 Comprovação da eficiência das intervenções à taxa variada na redução da 

variabilidade espacial de atributos químicos e incrementos de produtividade e 

rentabilidade; 

 Validação do ajuste de população às zonas de manejo de acordo com a oferta 

específica de cada ambiente, otimização da produtividade e incremento econômico; 

 Congressos, workshops e simpósios, com apresentação de trabalhos científicos e 

disseminação das práticas; 

 Realizado o 2º APSUL América. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) firmou parceria com a Stara 

(indústria de implementos agrícolas) no intuito de disseminar o conhecimento das 

práticas da agricultura de precisão em todo o Brasil; 

 Condução de estudos aplicados com condutividade elétrica aparente (CEa) em duas 

áreas agrícolas para a avaliação do sensoriamento em tempo real a relação entre a 

CEa com atributos do solo com a produção vegetal. Demonstrar os efeitos da 

calibragem por tipo de solo, amostragem e cultura que a condutividade elétrica 

aparente é uma estratégia de refinamento de prescrições à taxa variada; 
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 Entrada da Pioneer Sementes e incrementos nos trabalhos com milho que reforça a 

relação entre solo, máquinas e plantas na validação do ajuste de população às zonas 

de manejo na agricultura de precisão; 

 Certificação Real Time Kinematic Network  (RTK) e recebimento do sinal GPS e 

minimização do desvio do curso de máquinas e equipamentos agrícolas. 

 Entrega técnica de máquinas e equipamentos com capacitação para operadores e 

produtores; 

  Adoção de abordagens para delimitação de zonas de manejo com mapas de índice 

de vegetação com aplicação de nitrogênio em taxa variável. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Tradução de três artigos do Projeto Aquarius para língua ucraniana  no intuito de 

levar conhecimento do projeto para outros para outros países, entrando pela Ucrânia 

e buscando a Europa; 

 Publicação do Artigo “Optimization of corn plant population according to 

management zones in Southern Brazil”na Revista Precision Agriculture dos EUA, 

conhecida como a melhor revista a nível mundial na área de agricultura de precisão. 

  Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais (17) 

 Ausência de capacitação e treinamento técnicos dos atores sociais; 

 Ineficácia serviços prestados. 

 Disrupção Cognitiva: Problematização (18) 

 Falta de confiança nas técnicas e resultados da agricultura de precisão; 

 Indicadores de lucratividade na agricultura convencional com números satisfatórios 

aos produtores que não a utilizavam. 

 

De acordo com o relato do produtor 4: “ Eu acho assim que é parte mais técnica é essa 

elaboração de mapa de fertilidade, edição de mapas de colheita, e isso a gente terceirizou tudo 

com o Pelisson que presta serviço”, é evidente a importância da análise e interpretação das 

informações por meio do conhecimento multidisciplinar, parcerias e cooperação dos produtores 

com outros atores do campo (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). Nesse sentido 

ressaltam-se os relatos obtidos pelos atores, de acordo com análise de conteúdo das entrevistas: 

 

Então, quando nós não temos equipamentos, nós trabalhamos muito com parcerias, 
né? Então, a cooperativa é bem reconhecida na região [...], e nós temos parcerias com 
universidades, nós temos parcerias com algumas montadoras [...]. Nós não podemos 
era parar o serviço para essa evolução. Porque, às vezes, você para uns dois, três meses, 
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uma safra que você perde. Você tem depois de 2 a 3 anos para você conseguir 
recuperar. Então, trabalhamos assim, como podemos usar com parcerias, com 
empréstimo de equipamentos. Por exemplo, a STARA emprestou alguns sensores 
para nós, e a gente fez algum experimento. (PESQUISA AGROPECUÁRIA). 
 
 Hoje a gente tem várias parcerias, né? Eu acho que a parceria mais antiga é com a 
STARA, por que iniciou com aplicação e a maior parceria seria com a JD e o Pelisson, 
que são os players na agricultura de precisão, né? Hoje, vamos dizer, que tem 
empresas como a JD que tem treinamentos mensais, dentro da concessionária para 
tecnologia e qualquer um dos equipamentos que ela fornece. Apesar de ter uma 
entrega técnica bem boa. (PRODUTOR 4) 
 
Me lembro até hoje, eu saí da FAPA numa ocasião [...], pra (sic) dar um “ok” na tela 
do GPS, no monitor de uma colhedora, porque o funcionário da fazenda não tinha 
conhecimento, não sabia o que estava acontecendo com a máquina, e era importante 
coletar aqueles dados. Eu me desloquei de Entre Rios até a fazendo pra (sic) dar um 
“ok” [...]. A gente conseguiu coletar alguns mapas muito interessantes de milho 
naquela vez, em 2012 se não me engano, e eu comecei a usar aquelas imagens, aquele 
caso pra (sic) alavancar mais produtores na adoção da tecnologia. (PESQUISA 
AGROPECUÁRIA). 
 
Comparando essas localizações de melhor produtividade, mas isso com base no 
histórico. Aí, parte para investigação, gera os dados de campo, análises de laboratório, 
as informações que a gente precisa para, posterior a isso, nós tomarmos uma decisão. 
Gera as informações que nós temos usado na nossa metodologia e, aí, tomar uma 
decisão e dar orientação para o produtor. Então é nessa linha, estuda-se o solo [...], se 
vai direcionar o seu posicionamento, se vai ter que aprender a conviver com a 
limitação ou se vai ter correção para isso. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
 A recomendação é localizada, ou seja, você define um tamanho de informação que 
está gerando na recomendação para a máquina aplicar. A máquina vai entender de 
forma localizada, se ela tiver percorrendo determinado talhão e entrar uma região que 
você determinou, e a tua orientação e recomendação foi que aumentasse a dose para 
aquela determinada região, automaticamente ela tem que conhecer a localização, para 
chegar àquele ponto e aumentar a dose a aplicar. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
Com essa pressão, essa demanda por mais conhecimentos ligada à agricultura de 
precisão, inovação tecnológica, surgiu a ideia de nós realizarmos um workshop de 
agricultura de precisão. Então reuni um time, um time gabaritado, o professor Molin 
da ESALQ, professor da Fundação ABC, a pesquisadora da Fundação MT, algumas 
empresas de máquinas que estavam com equipamentos interessantes, de um ponto de 
vista tanto econômico como de eficiência operacional [...]. Depois do workshop, 
depois que as coisas começaram a andar bem.  (PESQUISA AGROPECUÁRIA). 
 

A interação destes atores se deu por meio do compartilhamento de recursos tais como: 

a oferta de área para experimentos pelos produtores, indústria de máquinas e equipamentos 

disponibilizando novas tecnologias, aumento da oferta de capacitação e treinamento e a área de 

pesquisa de universidades como fontes de conhecimento específico e avançado, conforme 

relatos dos atores à época, obtidos na fonte secundária na revista A Granja, edição 774 em julho 

de 2013: 

 
A minha expectativa é de que, no futuro, não precisemos mais explicar sobre 
agricultura de precisão, e que os profissionais que vão a campo tratem também, 
automaticamente, das diferenças que existem na terra. Acredito que esses conceitos 
serão incorporados automaticamente pelos produtores e pelas universidades. 
(PESQUISA AGROPECUÁRIA). 
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Também tem sido uma oportunidade de treinamento de pessoas nos mais diferentes 
níveis da graduação até o doutorado, possibilitando a criação de várias empresas de 
prestação de serviço em AP. O projeto Aquarius ainda mantém um site, e as 
publicações estão disponíveis de forma gratuita. Foram realizadas mais de 300 
palestras em diferentes regiões agrícolas do País, e recebemos excursões e visitas 
técnicas com muita frequência. Na Expodireto, o projeto mantém um estande onde os 
principais resultados são apresentados anualmente. (ACADEMIA). 
 
Estamos bem otimistas para os próximos anos, porque este é um mercado que tende a 
crescer cada vez mais. A demanda por parte dos produtores rurais, em relação à mão 
de obra qualificada para atender este setor, também está cada vez maior. A partir daí, 
iniciamos várias ações abrangendo duas vertentes: uma demanda específica na área 
das máquinas agrícolas precisas e a outra, na área de disseminação do conceito como 
uma ferramenta de gestão. (SENAR). 

 

Quanto aos eventos relevantes, nota-se o predomínio da difusão do conhecimento das 

novas e avançadas práticas em todas as regiões por meio de workshops, palestras e publicações 

em revistas com objetivo de promover capacitação e treinamento dos operadores e produtores. 

Na região pioneira em Não-Me-Toque/RS destaca-se o 2º APSUL, evento internacional que 

abrange a América do Sul, com a participação de pesquisadores e profissionais do Brasil, 

Paraguai e Argentina. A segunda edição do congresso, foi um espaço de intercâmbio de 

conhecimento e teve como tema “Estratégias de agricultura de precisão para altos rendimentos”.  

Houve ainda a tradução de três artigos do Projeto Aquarius para a língua ucraniana , 

com consequência direta na difusão do conhecimento construído ao longo dos anos no Brasil 

para outros países, entrando pela Ucrânia. O projeto e suas ações foram temas de reportagem 

da revista Precision Agriculture dos EUA, conhecida como a melhor revista em todo o mundo 

sobre agricultura de precisão, com o artigo “Optimization of corn plant population according 

to management zones in Southern Brasil” (AMADO et al., 2017). 

A Embrapa criou o Laboratório de Referência Nacional em AP (LANAPRE). Com 

estrutura para abrigar máquinas, ele promove o desenvolvimento e interação entre 

equipamentos, computação e técnicas das diversas instituições de pesquisa da Rede de 

Agricultura de Precisão. Já na Região Sul, o LAPSUL (Laboratório de AP), vinculado à UFSM, 

permitiu que os técnicos trabalhassem na integração dos vários recursos tecnológicos 

disponíveis a cada etapa do processo de produção agrícola.  

Com essas iniciativas, o mais notado resultado colhido foi justamente a adoção da 

agricultura de precisão em outras regiões, principalmente por conta da comprovação da 

eficiência das intervenções a taxa variada na redução da variabilidade espacial de atributos 

químicos e incrementos de produtividade e rentabilidade, conforme relatos dos atores à época, 

obtidos na fonte secundária, a revista A Granja, edição 774 em julho de 2013: 
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Os resultados iniciais revelaram elevada variabilidade espacial de fósforo, com teores 
abaixo do estabelecido como crítico. Também se constatou grande variabilidade de 
produtividade de soja e milho, que alcançava valores superiores a 100% no mesmo 
talhão. Com base no levantamento de dados, foi constatado que, mesmo considerando 
os custos envolvidos, o retorno econômico ao produtor que adotou AP foi positivo, 
variando de 9,2% a 13,7% (ACADEMIA). 

 

Ressalta-se que neste período que a adoção por parte de produtores na região de 

Guarapuava, assim como já evidenciado em outras regiões, teve a comprovação da eficiência 

das intervenções a taxa variada na redução da variabilidade espacial de atributos químicos, 

incrementos de produtividade, rentabilidade. Valores que são concepções desejáveis em 

conjunto com a construção de padrões para os quais as estruturas ou comportamentos existentes 

podem ser comparados e avaliados (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). Os relatos dos atores, 

obtidos nas entrevistas, também apontam nessa direção: 

 
E daí que a AP foi mudando e se aperfeiçoando e começaram a mudar o discurso 
também. Então, você tem que aproveitar melhor as áreas boas e investir menos 
naquelas ruins. Já que ele investiu e elas não estão te dando retorno; e que não era o 
problema químico [...]. Houve uma redução e a gente jogava no lugar certo. Melhorou. 
O talhão ficou mais uniforme, mas nunca vai ficar igual, você não tem como deixar 
ele igual, porque não é só a parte química, no solo. (PRODUTOR 1). 
 
 Normalmente, a gente começou a fazer nas áreas pré-milho, como 30% é área de 
milho, né? Então 1/3 para milho, e a cada 3 anos, está com a área 100% rodada com 
agricultura de precisão. Conseguimos visualizar a redução da variabilidade pela 
produção, sim. Embora alguns talhões não deram o resultado que a gente esperava. E 
a gente foi ver depois que eram, muitas vezes, alguns impedimentos físicos. 
(PRODUTOR 2). 
 
O que a gente tem usado mais em AP hoje, que a gente viu um efeito muito positivo 
é questão das ferramentas operacionais. A tecnologia RTK [...], de autor regulação 
das máquinas, é nisso que a gente vê menos desperdício. A gente vê mais eficiência 
no uso de insumos e, lógico, na diminuição de custos para nós. [...]. Foi uma 
ferramenta que ajudou a aumentar a produtividade por unidade de área. Não precisou 
de área nova para ter uma produção semelhante à que tenho hoje. Então ela, com 
certeza, contribui para uma prática sustentável. Isso, sem dúvida, ambientalmente e 
economicamente também. (PRODUTOR 3). 
 
 Hoje a gente tem um padrão de plantio melhor, um padrão de colheita melhor, e tudo 
isso contribuindo bem para a produtividade, quando se tem a qualidade nas operações, 
né? A rastreabilidade de cada operação também é importante para nós. No primeiro 
ano, a gente colocou nas plantadeiras os monitores de plantio. (PRODUTOR 4). 
 
Aí, nos primeiros anos, a gente elaborou os mapas e saiu aplicando uma média de duas 
toneladas por hectare, porém variando de 0 a 7 toneladas. E com essa elaboração, no 
fim, a gente acabou aplicando metade. Só que bem distribuída, né? O solo mapeado 
e, hoje, aplicar insumos onde responde. Hoje já se fala de mapas de rentabilidade, pois 
você está com o solo mapeado, e você tem uma mancha de solo que sempre vai pedir 
fertilizantes. Só que ela é uma mancha de cascalho, você está pondo e não vai 
responder, pois é uma limitação física. (PRODUTOR 4) 
 
 O intuito é racionalizar os insumos, não só o lado da economia, mas racionalizar, 
aplicar onde realmente precisa. Foi o intuito principal. Também alavancar a 
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produtividade, porque hoje os custos vão subindo e você tem que ser cada vez mais 
eficiente e mais produtivo. Produzindo mais, você diminui o custo da unidade 
produzida. (PRODUTOR 4). 
 
No caso do milho, nós conseguimos produzir e aumentar a produtividade em 4 sacos 
por hectare, com a mesma quantidade de semente. Então, é uma diferença boa quando 
você começa só a manejar a sua deposição de sementes em função das características 
do ambiente. (PESQUISA AGROPECUÁRIA). 

 

No ano de 2012, é publicada a Portaria 852, de 20/09/2012, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o órgão do Governo Federal responsável pela 

gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária pelo fomento do agronegócio e pela 

regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. Tal portaria regulamentou a criação 

da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão (CBAP), órgão consultivo formado por 

entidades nacionais ligadas ao setor, com participação de seus respectivos representantes. Esses 

representantes foram indicados por instituições públicas ou privadas e são atores do campo, 

fazendo parte de setores como academia, pesquisa agropecuária, indústria de máquinas e 

equipamentos, assistência técnica e extensão rural, prestação de serviços, governos, 

fornecedores de equipamentos e acessórios e produtores. Dentre suas atribuições estão o 

desenvolvimento de programas de treinamento de mão de obra; o levantar demandas de 

pesquisa e encaminhá-las aos órgãos competentes; gerar e adaptar conhecimentos e tecnologias 

com custo e benefícios equilibrados. A CBAP também busca mecanismos para incluir 

disciplinas na área de agricultura de precisão em cursos técnicos, de graduação e pós-graduação; 

elaborar material de divulgação; buscar a inserção da técnica nas políticas brasileiras; e criar 

um banco de dados público das atividades relacionadas à prática (MOLIN, 2015). 

Esse período na região de Guarapuava, de acordo com análise de conteúdo das 

entrevistas, é também marcado por ações disruptivas de ordem normativa, classificadas como 

trabalho institucional de disrupção normativa de desvinculação das fundações morais em que 

ocorrem tentativas de desestabilizar instituições pela dissociação da prática, norma ou 

tecnologia de sua fundamentação moral (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 

2006). Conforme relatos dos atores: 

 
A diferença é que, no início, os grandes tinham condições de adquirir os equipamentos 
com mais facilidade. Entretanto, sem ter alguém especializado na fazenda, corre-se o 
risco de não aproveitar tudo o que as ferramentas têm a oferecer. Quer seja pela 
dificuldade mecânica dos equipamentos disponíveis, quer seja por falta de 
conhecimento dos atores nos processos. Ou quer seja também pela falta de clareza 
desses atores em o que eles tinham para oferecer para solucionar essa variabilidade. 
(PESQUISA AGROPECUÁRIA).  
 
 E por conta disso, nós viemos com uma estrutura de pessoal que já trabalhava na 
propriedade antiga. Então o gerente, por exemplo, é uma pessoa que já trabalhava no 
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negócio há 30 e poucos anos, e ele continua conosco até hoje. Então, pra (sic) você 
mudar uma agricultura convencional, pra (sic) utilizar a técnica da agricultura de 
precisão, você precisa ter um pessoal também que vai acompanhar isso daí. Que vai 
conseguir desenvolver isso pra (sic) você estar fazendo. (PRODUTOR 6). 

 

Esse período é também marcado por ações disruptivas de ordem cognitiva, 

classificadas como trabalho institucional de disrupção cognitiva de problematização, que 

ocorrem nas tentativas de redução dos riscos percebidos para a inovação e diferenciação. Elas 

minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as instituições (JACOMETTI, 2013; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006), como se percebeu nos relatos dos atores: 

 

 
 Pra (sic) quem tem agricultura de precisão, o mesmo método é utilizado pra (sic) quem 
agricultura convenciona. O que vale, no final das contas, pra (sic) mim é a 
lucratividade, a rentabilidade, o que sobra no final das contas. Se a produtividade foi 
boa ou não, desde que lá, o número final seja um lucro bom ou maior que a média, 
vamos dizer assim, daqueles que fazem o mesmo trabalho, é o suficiente, pelo menos 
por enquanto.  (PRODUTOR 6). 
 
 Sempre tem o pessoal que vem, comenta e oferece, e que a gente sabe que trabalha na 
área. Mas, pelo menos por enquanto, a gente não optou por esse caminho. Porque, eu 
vejo assim, que quando você vai trilhar esse caminho, acho melhor você fazer pelas 
próprias pernas e corrigindo os erros que no começo são normais, vamos dizer assim. 
Daí ir aprimorando o teu trabalho, o teu pessoal, os teus números e não alguma coisa 
produzida por terceiros, que não seja feito por você mesmo. (PRODUTOR 6). 

 

Em 2013, o cenário é marcado pelo campo organizacional dos atores sociais agindo e 

interagindo. Compartilhando práticas e informações, com destaque para as ações de ordem 

regulativa, com incentivos para a inovação e uso das práticas da agricultura de precisão, 

conforme apresentado no Quadro 24.  

Quadro 24 - Campo Organizacional - Manutenção (2013), Atores Sociais, Eventos e 
Tipos de IW  

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2013 Guarapuava  Poder 

Legislativo 
Municipal 

 Lei 04/2013 - Dispõe de medidas de incentivo à 
inovação tecnológica, à pesquisa e desenvolvimento 
em ambiente produtivo. 

 10 

2013 BRASIL  Banco Central 
do Brasil 
 BNDES 

 Resolução 4227 de 18 de junho de 2013 
 Programa INOVAGRO - Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária 

 10 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 

 



107 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 24: 

 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Na esfera municipal na região de Guarapuava, sancionada a Lei 04/2013; 

 Na esfera federal, a Resolução 4227 de 18 de junho de 2013 cria o Programa de 

Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária (INOVAGRO). 

Destaque para as ações na esfera federal, promovidas pelo Banco Central do Brasil, 

que passou a ofertar o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 

Agropecuária em todo o território nacional, atingindo de forma regulamentar todas as ações 

desenvolvidas em agricultura de precisão. Essa evidência é comprovada pela inclusão do 

financiamento de equipamentos e serviços, desde o planejamento inicial da amostragem de solo 

à geração dos mapas de aplicação de fertilizantes e corretivos, bem como sistemas de 

conectividade para o gerenciamento remoto das atividades agropecuárias. Na esfera local, o 

município de Guarapuava sancionou a  Lei 04/2013, que dispõe sobre medidas de incentivo à 

inovação tecnológica, à pesquisa e ao desenvolvimento em ambiente produtivo, incluindo ações 

e práticas. 

Nos anos de 2014 e de 2015, o panorama é marcado pela ação e interação de forma 

mais intensiva na difusão de conhecimento sobre a agricultura de precisão na região de 

Guarapuava. Nesse processo, nota-se a participação intensa dos atores do RS e de SP. Os atores 

sociais envolvidos nessa fase no uso das práticas e os eventos relevantes no campo 

organizacional são apresentados no Quadro 25.  

Quadro 25 - Campo Organizacional - Manutenção (2014-2015), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2014 Guarapuava  Sistema FAEP 

 Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Consultoria 
 Academia (ESALQ/USP) 

 1 Curso de AP 
 Efetuar treinamentos para desenvolver 
capacitação qualificação profissional 
rural em AP 

 14 

2014 Não-Me-
Toque 

 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 

 Lançamento da Telemetria STARA 
 Acompanhamento das operações em 
tempo real com conexão de internet 

 14 

(Continua) 
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(Conclusão) 

2014 
- 

2015 

Guarapuava 
 

 Pesquisa Agropecuária 
 Produtores 

 Wintershow 
 Pesquisa e Transferência de Tecnologia 
 

 13 
 14 

2014 
- 

2015 

Guarapuava  Sistema FAEP 
 Academia (ESALQ/USP) 
 Produtores 
 Fabricantes de Equipamentos 
 Pesquisa Agropecuária 
 Cooperativa de Produtores 
 Academia (UFSM) 

 Seminário FAEP de AP 
 Conceituação e Contextualização da AP 
 Capacitação 
 2Workshop de AP 
 Interpretação da informação 

 13 

2014 Guarapuava  Produtores 
 

 Premiação Nível Nacional em 
Produtividade de Soja Análise de 
Potencial de Produtividade utilizando 
práticas de AP. 

 15 

2015 Guarapuava  Produtores 
 Consultoria 
 Desenvolvedores de APPs 
para AP 

 APPs de AP para smartphones 
 Filosofia de Gestão Técnica da 
Informação 
 Gargalo Técnico da Conectividade e 
Internet 

 14 

2015 Guarapuava  Laboratório de Análise de 
Solo 
 Produtores 
 Consultoria 
 Pesquisa Agropecuária 

 Atender demanda crescente por 
amostragem de solo em malha 
georreferenciada e mapeamento dos 
atributos químicos do solo e corretivos à 
taxa variável 

 14 

2015 
 

Guarapuava 
 

 Academia (CR) 
 Sindicato Rural 
 Produtores 

 Jornada de Estudos Agronômicos 
 Arena Campeira (Faculdade Campo 
Real) 
 Preparo dos Acadêmicos do Curso de 
Agronomia para o surgimento de novas 
tecnologias 

 14 

 Academia (Unicentro) 
 

 Fazenda Escola, levantar atributos do 
solo para pesquisa 
 Coleta do solo em malha 
georreferenciada 

2015 Guarapuava  Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 

 Entrega Técnica com Capacitação 
 Aumento da Capacidade de 
Atendimento ao Produtor 

 14 

2015 BRASIL  Consultoria 
 Prestador de Serviços 

 Criação da Associação Brasileira dos 
Prestadores de Serviços em Agricultura 
de Precisão (ABPSAP) 

 10 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 25: 
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 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Criação da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de 

Precisão (ABPSAP),  que congrega as empresas e os consultores. Categoria 

integrante na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão no Ministério de 

Agricultura. Criação do selo certificador aos prestadores de serviço e que dará 

garantias mínimas aos produtores sobre o serviço contratado com a cartilha de boas 

práticas. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Realizado o 3º APSUL América voltado ao produtor rural com a presença de 

profissionais do Brasil, Paraguai e Argentina. O congresso contou com apresentação 

de trabalhos científicos, palestras, painéis, oficinas e disseminação das práticas. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Demanda crescente por amostragem de solo em malha georreferenciada e aplicação 

dos conceitos de mapeamento dos atributos químicos do solo e aplicação de 

corretivos a taxa variável. A conclusão sobre a amostragem tradicional é que esta 

subestima a quantidade de insumos necessária conforme; 

 Lançamento da telemetria STARA com transmissão de dados para multi- 

plataformas (celulares, tablets e computadores pessoais).  Acompanhamento das 

operações em tempo real por meio de conexão com internet; 

  Preparo dos acadêmicos do curso de agronomia para o surgimento de novas 

tecnologias, levantar atributos do solo para pesquisa e coleta do solo em malha 

georreferenciada; 

 Difusão de aplicativos e implantar filosofia de gestão técnica da informação, 

resolver gargalo técnico da conectividade e internet; 

 Entrega técnica com capacitação e aumento da capacidade de atendimento ao 

produtor e operadores de máquinas com tecnologia embarcada. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Premiação nacional em produtividade de soja utilizando práticas com análise de 

potencial de produtividade.  

Dentre os eventos mais relevantes, nota-se o predomínio daqueles que promovem a 

difusão do conhecimento das novas e avançadas práticas de agricultura de precisão em todas as 

regiões, por meio de workshops, palestras e publicações em revistas com o objetivo de 

promover capacitação e treinamento dos operadores e produtores. Observou-se na região de 
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Guarapuava o aumento na amplitude da interação entre as organizações no campo, com padrões 

de coalizões interorganizacionais definidos, o aumento na carga de informação e 

conscientização mútua entre os participantes envolvidos. É isso que revelam os relatos dos 

atores, de acordo com análise de conteúdo das entrevistas: 

 

Durante todo esse tempo, o Sindicato Rural e até a própria Federação (FAEP) andaram 
fazendo alguns encontros, alguns simpósios, visando essa informação: levar 
informação e levar tecnologia para o produtor rural. E dentro desse processo veio 
gente de São Paulo, de Campinas, como também o pessoal do Rio Grande do Sul e 
até professores de Santa Maria também, da universidade, em conjunto com algumas 
empresas que estavam trabalhando nessa parte inicial de AP. (SINDICATO RURAL). 
 
Então, com o passar do tempo, foi muito agradável essa parte da aceitabilidade do 
pessoal em relação à tecnologia [...]. Mas houve uma adoção sistêmica de grande parte 
dos cooperados da Cooperativa Agrária, em função desses workshops, dessa parte de 
suporte técnico. Então, houve uma adoção muito grande.   (PESQUISA 
AGROPECUÁRIA). 
 
 O treinamento e atualização é constante [...]. Um dos exemplos é a Associação 
Brasileira de Prestadores de Serviço de Agricultura de Precisão [...], onde tem pessoas 
que trabalham para ficar antenados no que tá (sic) acontecendo de coisas novas, cursos, 
treinamentos, enfim, congressos. Fora os seminários, além de literatura, internet e 
tudo mais. Literatura nacional e internacional. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
 O SENAR começou a cumprir seu papel institucional, que é qualificação profissional 
rural e promoção social, onde ele vem desenvolvendo um trabalho de qualificação 
profissional [...]. Onde se buscou fazer alguns eventos, como workshop. Alguns 
seminários voltados à agricultura de precisão [...]. A gente tem um curso que seria 
introdução para a agricultura de precisão, onde você trabalha mais assim: o que que é, 
quais são os caminhos, as ferramentas, ou seja, tentando esclarecer para o produtor. 
(SENAR). 

 

Percebeu-se nesse período evidenciado no Quadro 25 o trabalho coletivo de atores 

sociais na eficiência das intervenções à taxa variada e redução da variabilidade espacial de 

atributos químicos e incrementos de produtividade e rentabilidade (INAMASU; BERNARDI, 

2014; MOLIN, 2015). Segundo os relatos dos atores e de acordo com análise de conteúdo das 

entrevistas: 

 

  Um fator que eu acho fundamental e o grupo preconiza é a velocidade do plantio. 
Hoje, no milho, a gente estabelece a 4 km por hora, e 100% das plantadeiras tem 
rastreamento de segundo a segundo, latitude e longitude. Sei exatamente o ponto, o 
que garante a população ideal de plantas na área. Como plantamos com piloto 
automático, cuidamos exatamente do espaçamento entre as plantadeiras, para cada 
talhão, antes de iniciar o trabalho. (PRODUTOR 1) 
 
O que a gente tem percebido é que, dentro da experimentação, os produtores que 
fizeram um ano e perceberam que o resultado foi positivo, no ano seguinte, foi 
aumentar a área ou diminuir o grid, de 2 hectares para 1 hectare. Consequentemente, 
aumentou o volume de amostras, as pessoas que já estão convencidas de que o 
trabalho funciona, que a AP apresenta resultado. (LABORATÓRIO DE ANÁLISE 
DO SOLO) 
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 A metodologia que usamos aqui é você conhecer o passado [...]. Aí, você vai partir 
para investigação de solo [...] em 2 fatores, físico e químico, e alguns casos até 
biológico. Então, você vai definir quais os fatores restritivos para aquelas regiões e 
têm as regiões de máximo potencial produtivo dentro do talhão e as regiões de médio 
potencial produtivo [...]. A grande diferença está em conhecer, de forma detalhada, o 
teu talhão, a variabilidade que se apresenta. (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1). 
 
 A gente ficou um tempinho fazendo diversas reuniões, conversando com algumas 
universidades particulares, participando de alguns dias de campo. Analisando a forma 
de ver do produtor americano e do produtor brasileiro. E verificar diferentes formas 
de usar a mesma ferramenta, né? (CONSULTORIA). 
 
 Com a consolidação e o passar do tempo, com as melhorias das tecnologias que vêm 
apoiar tanto a parte de coleta, a gente tem no laboratório equipamentos mais precisos, 
né? Técnicas que ajudam a rapidez na análise, as máquinas [...]. É toda uma cadeia 
que agora, com o passar do tempo, foi se aprimorando. Então a informação tá (sic) 
ficando cada vez mais refinada e ela mais próxima possível da realidade do solo e do 
produtor. (LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO SOLO). 

 

Em Não-Me-Toque/RS, foi realizada mais uma edição do congresso APSUL, evento 

internacional para a América do Sul, com pesquisadores e profissionais do Brasil, Paraguai e 

Argentina. O 3º APSUL contou novamente com a participação de instituições governamentais, 

instituições de pesquisa, empresas fabricantes de máquinas e softwares e prestadores de 

serviços, promovendo palestras e oficinas de atualizações técnicas. Teve como tema: “Avanços 

e Conquistas da Agricultura de Precisão na América do Sul”. 

Os anos de 2016 a 2018 foram marcados por cenários com ações e interações de forma 

mais intensiva, em que se destacam ações de difusão do conhecimento, novas ferramentas e 

tecnologias e implementação de plataformas digitais para a gestão da informação. São criadas 

leis e associações nacionais. Os atores sociais envolvidos nessa fase no uso das práticas e os 

eventos relevantes no campo organizacional são apresentados no Quadro 26.  

Quadro 26 - Campo Organizacional - Manutenção (2016-2018), Atores Sociais, 
Eventos e Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2016 BRASIL  Totalidade Atores 

AP 
 Criação da Associação Brasileira de Agricultura 
de Precisão (AsBraAP) 

 10 

2016 Guarapuava  Prestadores de 
Serviços 
 Consultoria 
 Produtores 

 Técnicas de Manejo de Solo por zoneamento de 
potencial produtivo 
 Monitoramento do desenvolvimento vegetativo de 
lavouras com imagens de NDVI 

 14 

(Continua) 
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(Conclusão) 

2016 Nacional  Produtores 
 Sindicato Rural 
 Fabricante de 
Insumos Agrícolas 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 

 Sistema de Gestão de Dados 
 Agricultura de Informação com Telemetria 
 Geração de relatórios por acesso remoto 
 Uso de plataformas digitais. 
 Centro de Suporte e Operações e Conectividade  
 Monitoramento máquinas à distância 
 Fornecer autonomia a produtores rurais 
 Gerenciar operações e  diagnósticos remotos 

 14 

2016 BRASIL  Poder Legislativo 
Federal 

 Lei 13.243/2016 
 Apoiar a criação, implantação e a consolidação de 
ambientes promotores de inovação. 

 10 

2016 BRASIL  SENAR  Capacitação por EAD em AP  14 

2016 SP  Sociedade 
Internacional de AP 

 Premiação Outstanding Graduate Student Awards  15 

2017 Guarapuava  Produtores 
 

 II Premiação Nível Nacional em Produtividade de 
Soja utilizando práticas de AP 

 15 

2017 BRASIL  Pesquisa 
Agropecuária 

 Drones na AP para mapeamento de lavouras 
 Aplicação georreferenciada de defensivos 

 14 

2017 BRASIL  MAPA  Portaria 820 de 06/04/2017  10 

2017 BRASIL  Banco Central do 
Brasil 
 BNDES 

 Resolução 4577 de 07/06/2017 
 Ajuste de normas do programa de investimento 
agropecuário (INOVAGRO) 

 10 

2017 Nacional  Fabricante de 
Insumos Agrícolas 

 Aporte financeiro, desenvolvimento de startups de 
agronegócio, inovação, tecnologia. 

 15 

2018 Guarapuava  Centros de 
Tecnologia e 
Assistência Técnica 

 Assistência Técnica para AP 
 Reparos e suporte técnico para equipamentos de 
AP 

 13 

2018 BRASIL  Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Telecomunicações 

 Lançamento programa de conectividade no campo 
 Obter máximo proveito da agricultura digital 
 Acesso instantâneo das informações 

 13 

2018 São Paulo  Academia 
(ESALQ/USP) 

 Edição 2018 do ConBAP - ESALQ/USP 
 

 13 
 

2018 Guarapuava  Governo 
Municipal 

 Lei 095/2018  10 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados tipos de IW, 

segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as ações 

e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 26: 
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 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Criação da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão (ASBRAAP).

 Entidade de representantes da totalidade de atores sociais no intuito de contribuir 

para o desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e difusão do uso de 

práticas, técnicas e tecnologias; 

 A Lei Federal 13.243/2016  sancionada para apoiar a criação, implantação e a 

consolidação de ambientes promotores de inovação; 

 É publicada a Portaria 820, de 06/04/2017, com o objetivo de trocar os 

representantes na CBAP – Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, órgão 

consultivo, formado por entidades nacionais ligadas ao setor com seus respectivos 

representantes; 

 A Resolução Banco Central do Brasil 4577, de 07/06/2017, entra em vigor  para 

ajustar as normas do Programa de Investimento Agropecuário (INOVAGRO); 

 Em Guarapuava, a Lei Municipal número 095/2018 estabelece medidas de incentivo 

à inovação, pesquisa cientifica e tecnológica, e desenvolvimento tecnológico em 

ambiente produtivo e social, incluindo a agricultura de precisão; 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Realizado o 4 APSUL América, voltado ao produtor rural com a presença de 

profissionais do Brasil, Paraguai e Argentina  e apresentação de trabalhos 

científicos, palestras, painéis e oficinas; 

 Sétima edição do ConBAP, Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão com 

espaço para trabalhos técnico-científicos e difusão das práticas; 

 Congressos, workshops e simpósios, com apresentação de trabalhos científicos e 

disseminação das práticas; 

 Parceria do SENAR com indústria de máquinas e equipamentos para disseminação 

das práticas; 

 Centros de tecnologia e assistência técnica para reparos e suporte técnico para 

equipamentos; 

 Sistemas de conectividade e acesso de internet em propriedades rurais para 

transmissão de dados; 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Técnicas de manejo de solo por zoneamento de potencial produtivo. Monitoramento 

de lavouras com imagens de Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), 

monitoramento e informação do desenvolvimento vegetativo via imagens de satélite; 
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 Técnica de uso dos drones na agricultura de precisão para mapeamento de lavouras 

e aplicação georreferenciada de defensivos; 

 Sistema de gestão de dados e informação com telemetria  (transmissão automática 

de dados via sinal via celular); 

 Uso de plataformas digitais: monitoramento máquinas à distância que fornece 

autonomia a produtores rurais e realização de diagnósticos remotos pelas indústrias 

de máquinas e equipamentos; 

 Capacitação por ensino à distância em agricultura de precisão. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 II Premiação em nível nacional em produtividade de soja utilizando práticas e 

apresenta a análise de potencial de produtividade; 

 Fabricantes de insumos agrícolas e startups de agronegócio trazendo inovação, 

tecnologia e rentabilidade para a agricultura; 

 Projeto de cooperação entre indústria de máquinas e equipamentos e setor de 

telecomunicações  no Programa de Conectividade no Campo, para obter máximo 

proveito da agricultura digital e acesso instantâneo das informações; 

 O Outstanding Graduate Student Awards é concedido pela International Society of 

Precision Agriculture aos estudantes de pós-graduação da ESALQ/USP de SP, pela 

contribuição para o desenvolvimento da agricultura de precisão em nível mundial. 

No Quadro 26, a interação dos atores se deu por meio do compartilhamento de recursos 

tais como: oferta de área para testes pelos produtores, aportes financeiros para startups e 

geração de novas tecnologias, entrega técnica qualificada, oferta de capacitação e treinamento 

específico e avançado em agricultura de precisão. Conforme relatos dos atores à época, obtidos 

na fonte secundária na revista A Granja, edição 825 em setembro de 2017: 

 

A AP está consolidada e o agricultor já entende a importância de utilizar as 
ferramentas de gestão e as tecnologias precisas para obter ganhos de produtividade e 
ganhos ambientais. Por isso, podemos afirmar que um dos fatores que facilitou a 
adoção de AP no campo foi a adequação das tecnologias, de acordo com a realidade 
do campo brasileiro. Inclusive em cursos de educação à distância e, principalmente, 
em função das necessidades dos usuários. (SENAR). 
 
Para muitos dos profissionais que se encontram hoje assessorando os agricultores, será 
necessária uma atualização para desmistificar temas polemizados por falta de 
conhecimento. Na academia, será necessária também uma mudança de atitude em 
relação a diversos aspectos da pesquisa agronômica e de formação dos novos 
profissionais. (ACADEMIA). 
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Em Piracicaba, interior de São Paulo, o Outstanding Graduate Student Awards foi 

concedido pela International Society of Precision Agriculture a dez estudantes de pós-

graduação pela contribuição para o desenvolvimento da agricultura em nível mundial. A 

premiação é destaque para o Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) da ESALQ/USP, 

que indiretamente recebeu duas de dez premiações atribuídas globalmente. 

Já em Guarapuava/PR, destaca-se o produtor 4, que pela segunda vez obteve 

premiação em nível nacional usando técnicas da agricultura de precisão. O feito se deu no 

desafio de máxima produtividade de soja, realizado pelo Comitê Estratégico Soja Brasil  

(CESB, 2018). Conforme seu próprio relato: “A gente foi vendo que ali a agricultura de precisão 

podia contribuir com esse campeonato [...]. Então, passamos uma varredura na fazenda e 

achamos um ponto onde tem o pico de produtividade e um lugar onde tem pico de fertilidade. 

Tudo estava lá, era o lugar ideal”. Esse evento ofereceu ao produtor a análise potencial de 

produtividade com as ferramentas e diagnósticos de AP nas propriedades rurais. 

Com o tema “Agricultura Digital – Inovação para eficiência, preservação e 

produtividade”, foi realizado o 4º APSUL na região pioneira de Não-Me-Toque/RS. 

Pesquisadores e profissionais do Brasil, Paraguai e Argentina estiveram presentes, mas o grande 

diferencial dessa edição foi o amplo público atingido por meio da internet, chegando a 12.000 

acessos com a transmissão ao vivo do evento. O engajamento pode ser percebido ainda pela 

participação ativa do público com perguntas enviadas via aplicativo de troca de mensagens 

WhatsApp. Outro ponto alto foi o lançamento do primeiro e-book reunindo 60 trabalhos 

científicos completos produzidos por diversos pesquisadores, professores e pós-graduados de 

instituições de ensino superior do RS, sendo 50 desses apresentados no evento (AMADO et al., 

2017). 

A intenção de obter máximo proveito da agricultura digital com acesso instantâneo das 

informações deu início ao processo de cooperação entre indústria de máquinas e equipamentos 

e empresas do ramo de telecomunicações  e internet para a solução de um gargalo técnico 

relacionado a conectividade no campo. A disseminação de plataformas digitais com a gestão de 

informação com acesso remoto às operações e informações geradas à campo em tempo real, 

contribuindo na interpretação de dados na tomada de decisão, um dos componentes do ciclo da 

agricultura de precisão. Houve o surgimento de diversas startups voltados ao agronegócio ou 

agritechs, constituídas com aporte financeiro da indústria de máquinas e equipamentos e dos 

fabricantes de insumos agrícolas, o que estimulou os processos de inovação e tecnologia para a 

agricultura por meio de conhecimento e técnicas específicas. 
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A partir de 2019, o campo organizacional é caracterizado pela intensificação da ação 

e interação dos atores sociais, com certificações internacionais, ações de difusão do 

conhecimento e gestão da informação, leis municipais e nacionais. Esse período é marcado pela 

definição e unificação do conceito, a nível mundial, da agricultura de precisão pela Sociedade 

Internacional de Agricultura de Precisão (ISPA). Os atores sociais envolvidos nessa fase no uso 

das práticas e os eventos relevantes no campo organizacional são apresentados no Quadro 27.  

Quadro 27 - Campo Organizacional - Manutenção (2019), Atores Sociais, Eventos e 
Tipos de IW 

ANO LOCAL ATORES EVENTOS RELEVANTES IW 
2019 Nível 

Mundial 
 Sociedade Internacional de AP  Definição conceito internacional 

de AP pela Sociedade Internacional 
de Agricultura de Precisão (ISPA) 

 10 

2019 SP  Academia (ESALQ/USP)  32 Jornada em AP – ESALQ 
 Curso de extensão de curta duração 

 14 

2019 SP  VII Seminário de AP - ESALQ  13 

2019 SP  ESALQSHOW 2019 - Fórum de 
Inovação para o Agronegócio 
Sustentável 

 13 

2019 SP  Academia (ESALQ/USP) 
 Startups 
 

 ESALQTEC 
 Apoio a empresas incubadas e 
fomento entre a ESALQ, no 
ecossistema de inovação e os 
diferentes atores com interesse na 
inovação tecnológica para o 
agronegócio. 

 13 

2019 Guarapuava  Produtores 
 Sistema FAEP 
 SENAR 
 Sindicato Rural 

 Drones na Agricultura de Precisão 
 Treinamento e Capacitação do uso 
de Drones 
 Mapeamento de Lavouras 
 Aplicação georreferenciada de 
defensivos 

 14 

2019 Guarapuava  Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Consultoria 
 Sindicato Rural 
 Laboratório de Análises de Solo  

 Adesão de mais produtores da 
região 
 Contratação de Consultorias 

 13 

2019 Guarapuava  Sindicato Rural 
 Startups 
 Pesquisa Agropecuária 
 Cooperativa de Produtores 
 Ecossistema de Inovação 
(Prefeitura, Sebrae, Associação 
Comercial e Industrial, 
Universidades) 

 Wintershow 
 Inovação e Tecnologia no 
Agronegócio 
 Ecossistema de Inovação 
 Proporcionar opções para 
investimento em inovação e 
tecnologias para AP 
 Integração com o agronegócio 
 Busca de visibilidade 
 Troca de informações e 
experiências 

 13 
 15 

(Continua) 
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(Conclusão) 

2019 Guarapuava  Produtores  Certificação Round Table on 
Responsible Soy, atesta a 
Sustentabilidade e 
Responsabilidade Socioambiental 

 15 

2019 RS  Produtores 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 
 Academia (UFSM) 
 Prefeitura Municipal 
 Sindicato Rural, SENAR 
 Cooperativa de produtores 
 Bancos 
 MAPA 

 Realizado o 5 APSUL América 
 

 13 

2019 BRASIL  Bancos  Atualização Programa 
INOVAGRO 
 

 10 

2019 Guarapuava  Governo Municipal  Lei 108/2019  10 

2019 BRASIL  Poder Legislativo Federal  Projeto de Lei 149/2019  10 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

Na fase de manutenção do campo organizacional, foram encontrados alguns tipos de 

IW, segundo classificação de Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006). Esses tipos e as 

ações e interações dos atores sociais são apresentadas a seguir, de acordo com o Quadro 27: 

 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Definição internacional do conceito pela Sociedade Internacional de Agricultura de 

Precisão (ISPA); 

 Programa INOVAGRO, atualização MCR 663 DE 04/07/2019  ; 

 Lei Municipal número 108/2019, de Guarapuava; 

 Projeto de Lei Federal 149/2019. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Realizado o 5 APSUL América, voltado ao produtor rural, com a presença de 

profissionais do Brasil, Paraguai e Argentina e apresentação de trabalhos científicos, 

palestras, painéis e oficinas. Lançamento e distribuição gratuita de e-book; 

 Congressos, fóruns, workshops, seminários e simpósios, com apresentação de 

trabalhos científicos e disseminação das práticas; 
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 ESALQSHOW 2019 - Fórum de inovação para o agronegócio sustentável, 

envolvendo AP, para aproximar a academia da comunidade, divulgar os trabalhos 

desenvolvidos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de produtos e 

serviços à sociedade; 

 Parceria SENAR com indústria de máquinas e equipamentos para disseminação das 

práticas; 

 Centros de tecnologia e assistência técnica para reparos e suporte técnico para 

equipamentos; 

 Sistemas de conectividade e acesso de internet em propriedades rurais para 

transmissão de dados; 

 Adoção das práticas por produtores da região de Guarapuava que, até então, 

observadores do campo. Desenvolvimento de ações coletivas com consultorias, 

prestadores de serviço e laboratório de análise de solo. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Treinamento e capacitação do uso de drones para mapeamento de lavouras e 

aplicação georreferenciada de defensivos. 

 32ª Jornada em AP da ESALQ/USP, com oferta de curso de extensão de curta 

duração  para apresentar e discutir os conceitos. 

 Workshop e entrega técnica  com treinamento e capacitação no processo de entrega 

aos produtores rurais. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Apoio a empresas incubadas e fomento entre a ESALQ/USP do ecossistema de 

inovação e os diferentes atores com interesse na inovação tecnológica para o 

agronegócio. Busca de visibilidade e troca de informações e experiências com 

participação efetivada para o ConBAP 2020. 

 Certificação internacional de soja Round Table on Responsible Soy  que atesta a 

sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Contem em seu escopo práticas 

da agricultura de precisão. 

 Ecossistema de inovação no agronegócio para proporcionar opções para 

investimento em inovação e tecnologias, integração com o agronegócio e busca de 

visibilidade dos startups. 

 

Conforme os pressupostos do pilar institucional normativo (SCOTT, 2008), pelo qual 

as normas e valores devem ser seguidos visando facilitar a implementação de ações, percebeu-
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se ao longo do tempo a importância da análise e interpretação das informações por meio do 

conhecimento multidisciplinar.  

A difusão do conhecimento das novas e avançadas práticas da agricultura de precisão 

ocorreu em todas as regiões por meio de workshops, palestras e publicações em revistas com 

objetivo de promover capacitação e treinamento dos operadores e produtores. Nesse sentido, 

ressaltam-se os relatos dos atores, de acordo com análise de conteúdo das entrevistas: 

  
De 2015 até os dias atuais, [...] a gente precisaria gastar mais tempo nos dados, 
analisando e entendendo como utilizar esses dados. Então, houve uma mudança de 
conceito, voltou-se a valorizar os dados e a análise, e se debruçar sobre os dados, para 
tentar minimizar essa deficiência que as ferramentas, os mapas e os equipamentos 
traziam. (PESQUISA AGROPECUÁRIA). 
 
 O que a gente tem notado é que, no decorrer dos anos, a AP era mais uma ferramenta 
para o setor produtivo. E que tem agregado, no decorrer dos anos, no decorrer das 
safras, informações extremamente importantes para o produtor rural. Mas para isso, 
ele precisa estar capacitado e ter técnicos capacitados para filtrar essas informações. 
No campo. Mas, principalmente, com essas informações que são geradas e que depois 
vêm para o escritório. (PRODUTOR 2) 
 
 A maior dificuldade é o treinamento do pessoal, né? Porque hoje você vê um 
funcionário mais habituado. Mas nos primeiros dias, quando via o monitor dentro do 
trator, ficava com medo até. Então, a fase mais crítica é treinamento de pessoal, e eles 
se habituarem com monitor. Até pegar o jeito, foi um acompanhamento intensivo, 
sabe? Até a gente teve que se dedicar, estar junto, escrever num papelzinho, apertar 
ali e apertar aqui, depois apertar ali, até engrenar. (PRODUTOR 4) 
 
 Vai ser treinado especificamente o operador, mas sempre com alguém como o gerente 
da fazenda ou, se o proprietário pudesse estar junto, sempre para ter alguém que saiba 
o que tá (sic) acontecendo. De certa forma, para ficar instituído dentro da organização, 
todo aquele treinamento que a STARA ofereceu na entrega do equipamento. 
(INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS). 
 
 O sindicato, em conjunto com a FAEP e SENAR, tem feito nos últimos anos, os cursos 
de agricultura de precisão, que foram feitos nessa última década, nesses anos. Levando 
informação e conhecimento e tecnologia para o setor produtivo e para os próprios 
técnicos. (SINDICATO RURAL). 
 
Quando você sai da universidade, você tem muita teoria e, na prática, essa teoria é 
moldada, é ajustada [...].  Então, estudei por cinco anos na Fundação ABC e fui para 
a FAPA. Então, eu usei muito conhecimento [...]. Isso facilitou muito a implantação. 
E não somente a implantação, mas o transferir dessa tecnologia para os produtores, de 
modo que eles comprassem a ideia, que eles entrassem na tecnologia [...]. Então, 
praticamente ganhando aí, de 3 a 5 anos nessa adoção, o que levaria 10 anos, nós 
conseguimos fazer em 5 anos com esse conhecimento, que eu já possuía. (PESQUISA 
AGROPECUÁRIA) 
 
 Essa disseminação da tecnologia, isso é válido. Claro que vai ter gente lá que vai 
tentar usar o jeitinho brasileiro, né? Mas vai ter muita gente que vai utilizar isso da 
forma correta. Vai fazer isso da forma que precisa e vai progredindo, e essa boa prática 
vai progredir. Ela vai evoluir e vai ser disseminada, mas lentamente. 
(CONSULTORIA). 
 
Hoje os professores têm buscado conhecer cada vez mais, pois temos alunos que são 
filhos de produtores. Há equipamentos na fazenda e já vêm com algumas perguntas. 
A gente busca incrementar, porém a gente não tem espaço para aumentar a grade. E a 



120 

 

gente procura incrementar esse assunto em função da própria demanda do aluno.  
(ACADEMIA). 

 

Observou-se, no Quadro 27, que a comprovação da eficiência das intervenções à taxa 

variada na redução da variabilidade espacial de atributos químicos e incrementos de 

produtividade, o aumento da rentabilidade foi notada por meio de parcerias e ações coletivas 

ou individuais dos atores do campo na adoção da agricultura de precisão (INAMASU; 

BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). Nesse sentido ressaltam-se os relatos dos atores, de acordo 

com análise de conteúdo das entrevistas: 

 

Com certeza, hoje tá (sic) bem mais fácil tomar decisão, porque os resultados, no dia 
que eu terminar a colheita... No outro dia, eu sei o que cada variedade produziu 
naquele talhão, eu posso ver a fertilidade do talhão, como está no momento. E a 
tomada de decisões hoje tá (sic) bem mais fácil do que era antigamente, porque eu 
tenho um resultado antes, né? (PRODUTOR 1). 
 
 Eu acho que a procura do produtor tá (sic) sendo, vamos dizer, mais fácil dele ver que 
aquilo está dando resultado [...]. Hoje se tem mais ferramentas, hoje tem mais 
máquinas, hoje tem mais empresas que cuidam disso, que tá (sic) mais fácil, a 
informação está mais ágil. O produtor mesmo tá (sic) mais preocupado, virou mais 
empresário e cada vez mais vem evoluindo. (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS). 
 
 A informação já vem pronta da máquina. Só que são tantos dados que a gente não tem 
como conseguir usar todos os dados ainda [...] . Na qualidade de aplicação, de 
semeadura e de distribuição, então, agora não tem condições de dar valor do quanto 
que eu ganhei, né? [...]. Não é o valor que se consegue mensurar, muito fácil não teria 
como mensurar. Como a nossa adaptação com a utilização da tecnologia foi gradativa, 
lenta, e só em alguns pontos, eu diria sim, e com certeza. Mas eu não poderia te dizer 
quanto. (PRODUTOR 3) 
 
 E o produtor, talvez, avalie o resultado em torno de relação do custo, do trabalho da 
coleta e da análise versus uma economia que ele obteve lá [...]. Se nessa equação toda, 
ele enxergar que houve o resultado de duas ou três sacas a mais por hectare, conseguiu 
usar menos adubo, tirar uma economia e pagou o investimento das análises, aí ele já 
[pode] fazer um aumento de área. Porque ele enxerga que pode ter um resultado 
melhor no futuro. (LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SOLO). 
 
No momento, ainda não tem esses ganhos econômicos, porque estou mais nessa fase 
de levantamento, vamos dizer assim. Acumulando, talvez, uma expertise, e tentando 
criar uma linha de trabalho para outras situações, talvez adversas no futuro. Para 
realmente poder lançar mão dessa ferramenta, quando ela estiver mais madura para 
mim [...]. Eu achei importante conhecer a saída do conhecimento empírico dos nossos 
talhões. E, sim, através dessa função das imagens e das análises de solo e essa 
interpretação conjunta, eu conhecer de fato melhor nossas áreas química e fisicamente, 
para que, mais adiante, eu possa aportar essa ferramenta aí, pra (sic) valer.  
(PRODUTOR 5). 
 
 Com certeza, se pegar o que faz a diferença, são os próprios produtores de cada região 
que vão para esse lado aí, de se tecnificar, da tecnologia [...]. Para conseguir uma 
produtividade maior, mexendo em custos e tudo, com certeza, Guarapuava é muita 
parecida com a região de Não-Me-Toque. (INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS). 
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 Então, em que a gente se preocupa hoje? A gente se preocupa em fazer a parte técnica. 
Nós definimos uma metodologia, com base na pesquisa, na parte cientifica do negócio, 
tornando isso prático, e validamos a informação pela continuidade. Então, é um 
serviço que não tem começo e fim de um determinado talhão na fazenda. Tem um 
começo e uma continuidade, que você vai aferindo detalhes. (PRESTADOR DE 
SERVIÇOS 1). 

 

A busca por legitimidade e conformidade às normas da sustentabilidade e 

rastreabilidade nas fazendas do Produtor 1 sempre constante, tendo como elementos 

facilitadores as boas práticas de gestão, que incluem em seu escopo as ferramentas e 

diagnósticos da agricultura de precisão. São essas que acabam por se relacionar para a 

manutenção ou para a mudança de valores e das práticas culturais existentes (DIMAGGIO; 

POWELL, 1983, 2005). A certificação internacional de soja RTRS - Round Table on 

Responsible Soy, assim como a própria disseminação de modelos sustentáveis de produção de 

soja no mundo respeitam não só toda a legislação ambiental, trabalhista, mas atuam 

positivamente para uma agricultura socialmente justa, ambientalmente correta e 

economicamente viável. Essa forma de reconhecimento social e a legitimação representam 

condições básicas para a obtenção dos demais recursos, tornando preponderante a função do 

ambiente institucional para algumas organizações (MEYER; ROWAN, 1977). 

Atualmente o grupo formado pelo produtor 1 é o único com a certificação vigente no 

Paraná, o que serve para que as empresas que compram soja tenham informações seguras sobre 

sua procedência. Nesse sentido ressalta-se o seu relato “as boas práticas em agricultura têm que 

estar verdadeiramente enraizadas na cultura da fazenda. Hoje as certificações ainda são um 

diferencial, mas em breve elas serão um requisito mínimo para sentar à mesa de negociação”. 

Muitas dessas indústrias usam o selo RTRS em suas embalagens, com o intuito de informar o 

consumidor final sobre a origem sustentável do produto.  

Na região de Não-Me-Toque/RS aconteceu o 5º APSUL, com apresentação de 

trabalhos científicos, palestras, painéis e oficinas. O congresso APSUL América traz em seu 

formato palestras nacionais e internacionais com transmissão ao vivo via internet, painéis, 

apresentação e exposição de trabalhos científicos em português e inglês com tradução em tempo 

real, estandes e minicursos, desafio de agritechs, lançamentos de e-book e livro do evento, apoio 

e espaço para publicações de acadêmicos, pesquisadores, professores e pós-graduados de 

instituições de ensino superior e outras relacionadas à agricultura de precisão.  

Em Guarapuava , o Poder Legislativo Municipal  sancionou a Lei 108/2019, que

 institui o programa municipal de incentivos fiscais às atividades cientificas, tecnológicas, 
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inovação em parques tecnológicos. Sobre isso, quem explica é o Prefeito do Município, de 

acordo com análise de conteúdo das entrevistas: 

 

Existe a Lei Municipal de Inovação Tecnológica e existe a Lei de Incentivo à Inovação. 
São duas legislações distintas, uma que fala sobre o fortalecimento do ecossistema, da 
interação das instituições, das possibilidades de parcerias para fortalecer e incentivar 
a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. E tem, recentemente, uma Lei Municipal 
de Incentivo à Inovação, com incentivo fiscal às empresas de base tecnológica, que 
vieram se instalar Guarapuava para o desenvolvimento de inovação. (GOVERNO 
MUNICIPAL). 

 

Em nível nacional, o Poder Legislativo Federal institui a Política Nacional de Incentivo 

à Agricultura e Pecuária de Precisão pelo  Projeto de Lei 149/2019 , cujo teor se resume a: 

 

Ampliação da eficiência na aplicação de recursos e insumos de produção, de forma a 
diminuir o desperdício, reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade e a 
lucratividade, bem como garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica 
(Projeto de Lei 149/2019). 
 

Em 2019, a Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão  (ISPA) instituiu a 

definição internacional do conceito evidenciando a clara necessidade de esclarecer o que a 

agricultura de precisão realmente representa. Como única sociedade científica internacional 

totalmente dedicada, o ISPA não poderia evitar a necessidade de fornecer clareza e orientação 

sobre esse importante conceito da agricultura de precisão surgido no início dos anos 90 e 

totalmente focado no estudo e manejo da variabilidade espacial na produção agrícola.  
 

Agricultura de Precisão é uma estratégia de gestão que reúne, processa e analisa dados 
temporais, individuais e espaciais e os combina com outras informações para apoiar 
as decisões de gerenciamento de acordo com a variabilidade estimada para melhorar 
a eficiência no uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade e 
sustentabilidade da produção agropecuária. (ISPAG, 2019). 

 

Desde então, além da variabilidade, se relacionam com o conceito no termo estratégia 

de gestão que reúne, processa e analisa dados temporais, espaciais e individuais em combinação 

com outras informações. Tendo por fim apoiar decisões de gestão de acordo com a variabilidade 

estimada para melhorar a eficiência do uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade 

e sustentabilidade da produção agrícola (ISPAG, 2019).  

Os termos percebidos no conceito de 2019 reforçam a atuação na forma de trabalho 

contínuo, no uso de ferramentas e diagnósticos, no conhecimento multidisciplinar, com 

demanda da conjugação de competências. Ainda de modo integrado, coordenado e 

complementar, com incorporação gradativa das inovações e soluções ao processo produtivo, 

para reforçar a comprovação dos resultados obtidos (AMADO et al., 2017). 
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4.2 AÇÕES, INTERAÇÕES E TIPOS DE TRABALHO INSTITUCIONAL DOS ATORES 

SOCIAIS NA AGRICULTURA DE PRECISÃO NA REGIÃO DE GUARAPUAVA 

No intuito de atender as etapas complementares para a compreensão do trabalho 

institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na região de Guarapuava no Paraná, 

este tópico aborda a identificação dos atores sociais relevantes, bem como suas ações e 

interações por meio de recursos, habilidades e o trabalho institucional exercido. Recursos 

destinados para a criação, manutenção, ruptura de instituições e contribuições para o 

mapeamento do campo organizacional (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 

2006). 

Todavia, é importante ressaltar que a análise de conteúdo da coleta de dados primários 

está pautada na região de Guarapuava/PR, ou seja, ser feita a partir de uma demarcação político-

geográfica, para destacar as ações e interações dos atores sociais na agricultura de precisão no 

nível político-geográfico. Porém, não desassociada do campo organizacional funcional, visto 

como sistema social, desregionalizado de fronteiras, com atores sociais compartilhando os 

mesmos significados técnicos e institucionais, definidos de maneira funcional, compreendido 

por organizações similares e distintas, porém interdependentes, operando numa arena 

funcionalmente específica (MACHADO-DA-SILVA, GUARIDO FILHO; ROSSONI, 2006).  

Ressalta-se que os indivíduos e organizações desta região representam atores 

sociais do campo que constam na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, instaurada 

em 2012, sendo: academia, pesquisa agropecuária, indústria de máquinas e equipamentos, 

assistência técnica e extensão rural, prestação de serviços, governo, fornecedora de 

equipamentos e acessórios e produtores (JUNTOLLI; MOLIN, 2014). Por meio da análise de 

conteúdo dos dados primários, pode-se perceber nesse item quais os tipos de trabalho 

institucional exercidos, bem como as ações e interações, compartilhamento de recursos e os 

esforços dos atores sociais na manutenção da agricultura de precisão.  

Quanto aos produtores selecionados para entrevista destaca-se o fato que cada 

um possui uma singularidade na adoção das práticas no período compreendido entre 2004 

e 2019. Surge assim uma oportunidade para que esta pesquisa encontre as motivações distintas, 

suas ações e as interações de uma mesma categoria de atores sociais. A adoção da AP 

proporcionou diversos benefícios aos atores sociais (indivíduos e organizações) do campo 

organizacional, no que tange ao desenvolvimento do ambiente técnico das organizações, 

mediante a instrumentalização, operacionalização, o compartilhamento de informações, o 

aumento da capacidade produtiva, o acesso a novos mercados e o desenvolvimento de produtos 
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e serviços. A partir da análise de conteúdo dos dados primários são apresentadas, no Quadro 

28, as ações e interações nas práticas para o produtor 1, com a característica do pioneirismo na 

adoção em Guarapuava, inspirado em cases de sucesso, como o Projeto Aquarius, realizado no 

Rio Grande do Sul. 

Quadro 28 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Produtor 1 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 1 

 Início: 2004 - 2005 
 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Visita técnica Não-Me-Toque: Projeto Aquarius. 
 Observar novas tecnologias 
 Auxílio da Stara 
 Adequação máquinas com tecnologia 
 Aquisição máquinas com tecnologia embarcada 
 Capacitação recebida na entrega técnica 
 Telemetria em 2013 
 Aplicação gradativa das práticas de AP 

 Aplicação taxa variável de corretivos 
 Mapas de Colheita 100% em 2010 
 Plantio com piloto automático e taxa variada de sementes 

 15 

 Laboratório Análise de Solos 
 Análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade 

 13 

 Ações Internas 
 Contratação Profissional Qualificado 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 
 Contratação com experiência na função convencional 

 14 

 Pesquisa Agropecuária 
 Divulgação em Dias de Campo aos demais produtores 

 15 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 28, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006), foi 

realizada a análise de conteúdo dos dados primários obtidos do produtor 1. Os trabalhos 

institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das práticas de AP foram: 

 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Uso de exemplos positivos e negativos dos fundamentos normativos de uma 

instituição, no caso, o Projeto Aquarius desenvolvido em Não-Me-Toque/RS; 

  Divulgação em dias de campo aos demais produtores para a disseminação dos 

resultados obtidos com a adoção das práticas. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 
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 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais, 

observada na análise de solos coletadas com as premissas da agricultura de precisão 

no mapeamento de fertilidade. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores, educação e contratação de profissional qualificado; 

 Aplicação gradativa das práticas, tais como taxa variável de corretivos, mapas de 

colheita, plantio com piloto automático e taxa variada de sementes; 

 Uso de plataforma digital para acompanhamento das informações geradas e tomada 

de decisão. 

Essa conformidade entre arranjos organizacionais e instituições é explicada por meio 

de processos isomórficos, mimético e normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2005), com base na 

observação dos fatos positivos e negativos que ilustram os fundamentos cognitivos e 

normativos da agricultura de precisão praticada em outras regiões, como o Projeto Aquarius no 

RS, que influenciaram a estrutura e métodos praticados pelo produtor 1. Este, por sua vez, 

tornou-se ao longo do tempo referência na região, ao passar a utilizá-las e preservar as bases 

normativas das práticas na totalidade das áreas da propriedade por meio da infusão das 

fundações normativas nas rotinas e práticas organizacionais tais como treinamento e 

capacitação dos colaboradores, educação e contratação de profissional qualificado 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

A partir da análise conteúdo dos dados primários, são apresentadas no Quadro 29 as 

ações e interações nas práticas para o produtor 2, com a característica do pioneirismo na adoção 

em Guarapuava. Convém destacar que este ator atua como presidente do Sindicato Rural. 

Quadro 29 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: Produtor 2 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO Tipo IW 
 Produtor 2 
 Início em 2004 - 2005 

 Academias 
 Visita técnica Não-Me-Toque: Projeto Aquarius 
 Visita técnica São Paulo – ESALQ/USP 
 Visita técnica EUA 
 Observar novas tecnologias 

 15 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Adequação tecnologia embarcada 
 Aquisição tecnologia embarcada 
 Aplicação gradativa das práticas de AP 
 Aplicação taxa variável e Mapas de Colheita 

 13 
 14 
 15 

(Continua) 
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(Conclusão) 

 Produtor 2 
 Início em 2004 - 2005 

 Laboratório Análise de Solos 
 Análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da 

AP de mapeamento de fertilidade 

 13 

 Ações Internas 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 
 Capacitação na entrega técnica 
 Contratação com experiência na função convencional 

 14 

 Consultoria 
 Contratação de Assessoria e Consultoria Especializada 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 29, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006), a partir 

da análise de conteúdo dos dados primários do produtor 2. Os trabalhos institucionais 

percebidos na adoção das práticas a partir de 2004 foram:  

 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Ao utilizar exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos 

de uma instituição, no caso, o Projeto Aquarius desenvolvido no município de Não-

Me-Toque/RS e na ESALQ/USP em São Paulo e ainda visitas técnicas aos EUA na 

observação das práticas utilizadas. 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais, 

observada na análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade.  

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores e contratação de consultoria qualificada; 

 Aplicação gradativa das práticas, tais como taxa variável de corretivos, mapas de 

colheita, plantio com piloto automático e taxa variada de sementes. 

 

A observação dos fatos positivos e negativos que ilustram os fundamentos cognitivos 

e normativos da agricultura de precisão praticada em outros países e regiões, como o Projeto 
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Aquarius no RS e as atividades desenvolvidas na ESALQ/USP, influenciaram a estrutura e 

métodos praticados pelo produtor 2, que passou a utilizar as práticas na totalidade das áreas da 

propriedade, na infusão das fundações normativas nas rotinas e práticas organizacionais tais 

como treinamento e capacitação dos colaboradores, educação e contratação de profissional 

qualificado (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

A partir da análise conteúdo dos dados primários, são apresentadas no Quadro 30 as 

ações e interações nas práticas, para o produtor 3, tendo como a característica da aquisição de 

tecnologia embarcada na compra de máquinas e observação do campo nas ações dos demais 

atores que formaram sua base de decisão na adoção das práticas.  

Quadro 30 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Produtor 3 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 3 
 Início: 2008 - 2009 

 Em 2004, relatou falta de confiança e preferiu esperar os resultados  18 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Aquisição Tecnologia Embarcada 
 Capacitação na Entrega Técnica 
 Aplicação gradativa das práticas de AP 
 Aplicação taxa variável 
 Mapa de Fertilidade e Mapa de Colheita 
 Piloto Automático (Rendimento Operacional) 
 Base RTK 

 13 
 14 

 Laboratório Análise de Solos 
 Análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade 

 13 

 Plataforma Digital 
 Utilização do FIELD VIEW, aplicativo da BAYER. 

 13 

 Pesquisa Agropecuária 
 Parceria em Estudos com AP 

 13 

 Ações Internas 
 Contratação Profissional Qualificado 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 
 Capacitação na entrega técnica 
 Contratação com experiência na função convencional 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 
18 - Disrupção Cognitiva: Problematização 

 

No Quadro 30, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006), a partir 

da análise de conteúdo dos dados primários do produtor 3. Os trabalhos institucionais 

percebidos a partir de 2008 na adoção das práticas de AP foram: 
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 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Ao utilizar exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos 

de uma instituição, no caso, observação e adoção das práticas dadas como certas na 

região de Guarapuava. 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais, 

observada na análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade; 

 Cooperação e parceria com a pesquisa agropecuária na condução e desenvolvimento 

de pesquisas relacionadas ao uso de práticas e ferramentas. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores e contratação de profissional qualificado; 

 Aplicação gradativa das práticas, tais como taxa variável de corretivos, mapas de 

colheita, plantio com piloto automático e taxa variada de sementes; 

 Uso de plataforma digital para acompanhamento das informações geradas e tomada 

de decisão. 

 Disrupção Cognitiva: Problematização 

 Falta de confiança nas técnicas e resultados da AP em 2004. 

 

A observação dos fatos positivos e negativos que ilustram os fundamentos cognitivos 

e normativos da agricultura de precisão praticada por diversos atores em outras regiões e em 

Guarapuava influenciaram a estrutura e métodos praticados pelo produtor 3. Este passou a 

utilizar AP na totalidade das áreas da propriedade, na infusão das fundações normativas nas 

rotinas e práticas organizacionais com base na observação dos fatos positivos e negativos que 

ilustram os fundamentos normativos da agricultura de precisão (JACOMETTI, 2013; 

LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

A partir da análise de conteúdo da entrevista feita com o Produtor 3, percebeu-se em 

seus relatos o trabalho institucional de disrupção cognitiva de problematização associado a falta 

de confiança nas técnicas e resultados da AP à época dos primeiros contatos, em 2004. A partir 

de 2008, ao perceber a falta de qualidade nos serviços de aplicação de corretivos, adquiriu 

máquinas com a tecnologia embarcada. Nesse cenário, contratou profissional qualificado, 
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passou a ter parceira com a pesquisa agropecuária na oferta de áreas para experimentos, utilizou 

serviços de consultoria e prestação de serviços, coleta e análise de solo seguindo as premissas 

da agricultura de precisão. Passou a ter eficiência operacional, qualidade nas práticas e redução 

percebida da variabilidade espacial. 

Por meio da análise conteúdo dos dados primários, são apresentadas no Quadro 31, 

ações e interações no uso das práticas, para o produtor 4, tendo como característica a aquisição 

de tecnologia embarcada na compra de máquinas, a padronização de máquinas e equipamentos 

em uma determinada marca para diminuir os problemas relacionados à conectividade e 

observação do campo nas ações dos demais atores.  

Quadro 31 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Produtor 4 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 4 
 Início em 2011 – 2012 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Aquisição Tecnologia Embarcada 
 Capacitação na Entrega Técnica 
 Marca específica padrão 
 Aplicação gradativa das práticas de AP 
 Aplicação taxa variável 
 Mapa de Fertilidade 
 Mapa de plantio 
 Mapa de Colheita 

 13 
 14 

 Fabricante de Insumos Agrícolas 
 Plantio de Milho com taxa variável de população 

 13 

 Laboratório Análise de Solos 
 Análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP 

de mapeamento de fertilidade 

 13 

 Ações Internas 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 
 Capacitação na entrega técnica 
 Contratação com experiência na função convencional 

 14 

 Consultoria 
 Contratação de Assessoria e Consultoria Especializada 

 14 

 Consultoria, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Fabricante de 
Insumos Agrícolas 
 Premiação Desafio de Máxima Produtividade CESB 

 15 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 31, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários obtidos do 

Produtor 4, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2011 na adoção das práticas de AP 

foram: 
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  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais e 

percebido na análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade; 

 Cooperação e parceria com o fabricante de insumos agrícolas na condução e 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao plantio de milho com taxa variável 

de população. 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores e contratação de consultoria qualificada; 

 Aplicação gradativa das práticas, tais como taxa variável de corretivos, mapas de 

colheita, plantio com piloto automático e taxa variada de sementes. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Utiliza exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos de 

uma instituição. No caso, observação e adoção das práticas dadas como certas na 

região de Guarapuava; 

 Premiação no desafio de máxima produtividade realizado pelo Comitê Estratégico 

Soja Brasil  (CESB, 2018). 

 

A observação dos fatos positivos e negativos que ilustram os fundamentos cognitivos 

e normativos da agricultura de precisão praticada por diversos atores em outras regiões e em 

Guarapuava, influenciaram a estrutura e métodos praticados pelo produtor 4. Este passou a 

utilizar as práticas na totalidade das áreas da propriedade, buscando novas formas e 

incorporando novas ferramentas ao passar do tempo. Destaca-se a padronização das máquinas 

na fazenda seguindo uma cooperação estratégica com uma marca para resolver problemas de 

conectividade que compreende o trabalho desenvolvido pelos atores para preservar as bases 

normativas da AP (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

No ambiente técnico notou-se ganhos de produtividade nas áreas do Produtor 4, de 

acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1: Produtividade Média Culturas sem AP e após adoção AP 

Período Ano Cultura Produtividade 
kg/ha 

Cultura Produtividade 
kg/ha 

Cultura Produtividade 
kg/ha 

Sem AP  
2005 a 
2011 

2005 Milho 9.006,41 Soja 2.876,96 Cevada 2.692,23 
2006 9.734,20 3.018,04 3.582,63 
2007 10.799,79 2.878,77 2.358,08 
2008 9.661,12 2.820,27 4.743,60 
2009 10.530,77 3.331,51 2.633,33 
2010 11.149,19 3.636,87 2.906,79 
2011 10.960,48 3.748,05 4.061,52 

   

Com AP 
2012 a 
2018 

2012 Milho 
 

11.836,82 Soja 4.384,69 Cevada 
 

3.082,58 
2013 12.835,14 3.771,83 4.668,14 
2014 12.326,29 3.895,70 4.554,80 
2015 10.113,16 3.875,52 2.912,76 
2016 13.259,20 4.386,57 6.002,35 
2017 11.260,47 4.186,33 3.514,31 
2018 12.126,02 4.354,93 4.282,38 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

 

De acordo com a Tabela 1, o ambiente técnico envolveu as questões referentes a 

resultados operacionais, busca por recursos essenciais, redução da incerteza e acesso a 

informações. Elementos considerados críticos às organizações, que condicionam na busca por 

ferramentas mais eficientes, bem como o desenvolvimento de mecanismos organizacionais 

adequados para enfrentar e ajustar-se ao ambiente (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008).  

Sob a perspectiva técnica do ambiente, os produtos e processos que compõem a 

infraestrutura da agricultura de precisão instrumentalizaram novas formas de manejo, segundo 

suas diversas variabilidades e otimizaram potencialmente os recursos de produção. A adoção 

da AP, para o produtor 4, na média de 7 anos, proporcionou incrementos de produtividade de 

milho na ordem de 16,59%, para soja em 29,34% e cevada em 26,28%.  

Na análise de potencial de produtividade pela utilização das ferramentas e diagnósticos 

da agricultura de precisão nas propriedades rurais, na safra 2016, destaca-se a produtividade de 

8.944,8 kg por hectare obtida no desafio nacional de máxima produtividade de soja. A missão 

é produzir mais e no mesmo espaço, utilizando pesquisas, tecnologias e a sustentabilidade como 

pilares para alcance dos maiores índices de produtividade de soja (CESB, 2018). Com auxílio 

das informações obtidas em anos anteriores com a adoção da AP, a área escolhida para o desafio 

possui perfil de solo de excelentes características físicas, químicas e biológicas, fruto de uma 

longa jornada de rotação de cultivos. Usou semeadora regulada e adotou baixa velocidade de 

plantio, permitindo excelente estande de plantas com adubação diferenciada, em especial para 

os nutrientes potássio e magnésio. 
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A partir da análise conteúdo dos dados primários, no uso das práticas, são apresentados 

no Quadro 32 as ações e interações para o produtor 5, com a característica da adoção das 

práticas em uma área da propriedade a partir de 2019, contando com consultoria qualificada e 

prestação de serviços de confiança, além ainda da observação do campo e as práticas efetuadas 

pelos atores já atuantes na região.  

Quadro 32 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Produtor 5 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 5 
 Início em 2019 

 Consultoria 
 Definição das zonas de manejo por imagens NDVI 
 Validação das intervenções. 

 14 
 15 

 Prestadores de Serviço 
 Aplicação de Corretivo em taxa variável. 

 14 

 Laboratório Análise de Solos 
 Análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade 

 13 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 
 Capacitação na entrega técnica 

 13 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 32, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários obtidos do 

Produtor 5, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2019 na adoção das práticas de AP 

foram: 

 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Utilização de exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos 

normativos de uma instituição. No caso, observação e adoção das práticas dadas 

como certas na região de Guarapuava. 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais 

notada na análise terceirizada de solos coletadas com as premissas da AP de 

mapeamento de fertilidade; 

  Capacitação na entrega técnica pela indústria de máquinas e equipamentos, seguindo 

as premissas da AP. 
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 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento, capacitação dos 

colaboradores, contratação de consultoria qualificada e contratação de prestador de 

serviços; 

 Aplicação inicial das práticas, tais como taxa variável de corretivos. 

 

Percebeu-se pela análise de conteúdo da entrevista, que o produtor 5 passou a utilizar 

a agricultura de precisão buscando novas formas e incorporando novas ferramentas, como zonas 

de manejo, determinadas pela observação do campo associada na confiança no serviço prestado 

atualmente. Ao contrário do serviço prestado em AP em períodos anteriores. A redução das 

incertezas nos resultados das práticas se deu na observação dos fatos positivos e negativos que 

ilustram os fundamentos cognitivos e normativos praticados por diversos atores em outras 

regiões e em Guarapuava consideradas como modelo, influenciando a estrutura e métodos 

praticados (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

Notou-se no campo organizacional a presença de parte dos atores sociais na categoria 

de produtores que praticam o sistema convencional de produção agrícola em detrimento da 

agricultura de precisão, mesmo cientes das inerentes variações entre solo e cultura (JUNTOLLI; 

MOLIN, 2014). As ações relativas da não utilização e trabalho institucional de disrupção da 

agricultura de precisão por parte do produtor 6, também profissional da contabilidade, são 

apresentadas no Quadro 33.  

Quadro 33 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: Produtor 6 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 6  Não pratica AP 

 Presença de Mão de Obra que utiliza apenas a Agricultura Convencional (AC) 
a muitos anos que reduz a possibilidade de sucesso da capacitação para AP. 

 Necessidade de aquisição de máquinas novas. 
 Falta de confiança na terceirização de práticas. 
 Análise da aplicação de calcário entre AC e AP usando valores médios. 
 Percepção na Lucratividade independente do Sistema de Cultivo. 
 Produtividade maior não significa rentabilidade maior. 

 17 
 18 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
17 - Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
18 - Disrupção Cognitiva: Problematização 
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No Quadro 33, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários obtidos do 

Produtor 6, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos na disrupção das práticas de AP, a partir de 2019, 

na adoção das práticas de AP foram: 

 

  Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 

 Tentativas de desestabilizar instituições pela dissociação da prática, norma ou 

tecnologia de sua fundamentação moral. Associada ao fato que a lucratividade maior 

importa, independente do sistema de cultivo e que a rentabilidade maior não está 

associada à produtividade maior. 

  Disrupção Cognitiva: Problematização 

 Redução dos riscos percebidos para a inovação e diferenciação que minam as 

principais crenças e pressupostos que estabilizam as instituições, percebido na falta 

de confiança na prestação de serviços, na necessidade de altos investimentos em 

máquinas e capacitação ou troca de colaboradores. 

As exigências da eficiência técnica e a legitimidade institucional constituem uma fonte 

de conflito nas organizações, baseada na necessária ação cerimonial e ritual para sua 

legitimidade institucional que se contrapõe às rígidas medidas de eficiência técnica 

(CARVALHO et al., 2005; SCOTT, 1995). Embora os atores possam participar das rotinas e 

práticas habitualizadas que reproduzem as instituições, muitas vezes praticam, ou não, com 

consciência e propósito (BATTILANA; D’AUNO, 2009). Segundo o relato do produtor 6, ele 

não a utiliza devido a análise de indicadores, que pela sua visão contábil refletem sua posição 

que na sua propriedade a produtividade na agricultura convencional é menor que a 

produtividade aplicada na agricultura de precisão, mas o índice de lucratividade na cultura 

assemelha-se, conforme evidenciado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Comparativo Produtividade e Lucratividade de Soja – Produtor 6 sem AP 
e Produtor X com AP 

Cultura Safra Produtor 6 sem AP Produtor X com AP 
Produtividade kg/hectare Lucratividade Produtividade kg/hectare Lucratividade 

Soja 2014 2.798,73 52,49% 3.656,54 66,17% 
2015 3.916,65 42,78% 4.073,43 65,56% 
2016 4.084,20 56,01% 4.470,95 55,60% 
2017 4.156,02 64,11% 4.272,11 57,99% 
2018 4.233,69 65,12% 4.591,14 54,49% 
Média 3.799,08 55,34% 4.226,99 59,36% 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
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Dessa forma, pela análise de dados da Tabela 2 e pelas evidências reveladas na análise 

de conteúdo da entrevista com o produtor 6, depreende-se que atores sociais de uma mesma 

categoria que integram o campo organizacional podem agir sobre as mudanças institucionais, 

quer seja no sentido de criação da instituição, assim como parte destes pode estar nas ações de 

ruptura da instituição. Nesse caso, especificamente motivado pela existência de indicadores 

econômicos, que se tornaram elementos decisivos da continuidade da agricultura convencional 

em detrimento da AP (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

A partir da análise conteúdo dos dados primários, notou-se no campo organizacional 

a presença de parte dos atores sociais na categoria de produtores, que além do pioneirismo, são 

disseminadores e defensores da agricultura de precisão em Guarapuava e no Piauí onde o 

produtor 7 possui áreas de produção. Suas ações, interações e tipos de IW estão no Quadro 34.  

Quadro 34 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: Produtor 7 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Produtor 7 
 Início:  
2004 - 2005 
 

 Sindicato Rural, Consultores, SENAR e Indústria de Máquinas e Equipamentos, 
Fabricantes de Insumos Agrícolas 
 Disseminar informação e conhecimento de AP na região de Guarapuava por 

meio de palestras, workshops e treinamentos. 

 14 

 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Visita técnica Europa e Observar novas tecnologias 
 Adequação e aquisição de máquinas com tecnologia embarcada 
 Aplicação gradativa das práticas de AP 

 Aplicação taxa variável de corretivos 
 Mapas de Colheita 

 15 

 Laboratório Análise de Solos 
 Coleta e Análise terceirizada de solos com as premissas da AP de mapeamento 

de fertilidade 

 13 

 Ações Internas e Laboratórios de Análise de Solo 
 Coleta de solos com as premissas da AP de mapeamento de fertilidade nas 

áreas produtivas no Piauí com solos de textura arenosa e elevada variabilidade 
com grid hexagonal e análises de solo com técnicas inovadoras. 

 13 

 Ações Internas 
 Contratação Profissional Qualificado 
 Capacitação com AP e Acompanhamento dos Operadores 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 34, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários obtidos do 

Produtor 7, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das práticas de AP 

foram: 
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 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Uso de exemplos positivos e negativos dos fundamentos normativos de uma 

instituição, no caso, feiras e eventos nacionais e internacionais; 

  Divulgação em workshops e seminários para a disseminação dos resultados obtidos 

com a adoção das práticas. 

 Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais, 

observada na coleta de solos com as premissas da AP de mapeamento de fertilidade 

nas áreas produtivas no Piauí. Foi feita em solos de textura arenosa e elevada 

variabilidade com grid hexagonal e análises de solo com técnicas inovadoras.  

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores, educação e contratação de profissional qualificado; 

 Aplicação gradativa das práticas, tais como taxa variável de corretivos, mapas de 

colheita, plantio com piloto automático e taxa variada de sementes. 

 

A observação dos fatos positivos e negativos que ilustram os fundamentos cognitivos 

e normativos da AP praticada em outras regiões e países da Europa influenciaram a estrutura e 

métodos praticados pelo produtor 7. Ao longo do tempo tornou-se referência na região, 

participando de workshops e partilhando experiências tanto positivas e negativas, passou a 

utilizar e preservar as bases normativas das práticas por meio da infusão das fundações 

normativas nas rotinas e práticas organizacionais (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; 

SUDDABY, 2006). Essa experiência e conhecimento adquirido com práticas ao longo do tempo 

na região de Guarapuava se tornaram fundamentais ao produtor 7 para implantar as práticas da 

agricultura de precisão nas áreas produtivas que possui no Piauí. Conforme relatos obtidos na 

entrevista primária destaca-se “com esse entendimento que eu tenho hoje, se eu não tivesse 

passado por todo esse aprendizado aqui, talvez eu estaria sofrendo muito mais do que eu estou 

sofrendo hoje lá no Piauí com essa questão de agricultura de precisão”. 

A partir da análise conteúdo dos dados primários, são apresentadas no Quadro 35 as 

ações e interações nas práticas pela indústria de máquinas e equipamentos, levando 

conhecimento e viabilizando alternativas pioneiras para a adoção da agricultura de precisão em 

Guarapuava/PR em cooperação com produtores.  
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Quadro 35 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Indústria de 
Máquinas e 
Equipamentos 
 Início: 2004 

 Produtores 
 Visita técnica a Não-Me-Toque/RS: Apresentar o Projeto Aquarius. 
 Entrega Técnica com capacitação aos operadores e produtores 
 Programas de Capacitação Interna. 

 Academia 
 Adoção e Disseminação da AP na região de Guarapuava 
 Trabalho conjunto para atender demandas de agricultores 
 Pesquisa e análise tecnologias de AP 

 13 
 14 
 15 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 35, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários das indústrias 

de máquinas e equipamentos, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). 

A partir dessa análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das 

práticas foram: 

 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Ao utilizar exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos 

de uma instituição, no caso, o Projeto Aquarius desenvolvido no município de Não-

Me-Toque/RS; 

  Divulgação em dias de campo aos demais produtores para a disseminação dos 

benefícios obtidos com a adoção das práticas; 

 No sentido de tecnificação e adoção de tecnologias inerentes, para a indústria de 

máquinas e equipamentos, Guarapuava/PR é muita parecida com a região de Não-

Me-Toque/RS 
  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais; 

  Trabalho conjunto para atender demandas de agricultores na redução da 

variabilidade espacial; 

 Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agricultura de precisão em 

cooperação com a academia e pesquisa agropecuária. 
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 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, treinamento e capacitação dos colaboradores; 

 Entrega técnica com capacitação aos operadores e produtores; 

 Programas de capacitação interna  

 

As ações e interações da indústria de máquinas e equipamentos, na fase de manutenção 

do campo organizacional, foram notadas nos fatos positivos e negativos que ilustram os 

fundamentos normativos, na infusão das fundações normativas de uma instituição, nas rotinas 

práticas organizacionais dos atores. Desde a fase de pesquisa, planejamento e melhoria de 

equipamentos, na associação com demais atores do campo para reduzir a variabilidade espacial 

e na coleta de dados para gerar informações que possam servir de subsídio para tomada de 

decisão (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Ofereceu apoio e educação 

formal, para a legitimação por meio de base cognitiva e normativa produzida por especialistas 

e redes profissionais (DIMAGGIO; POWELL, 2005).  

São apresentadas no Quadro 36 as ações e interações nas práticas para o laboratório de 

análise de solo, com a característica de oferta de análises de solo georreferenciadas, 

considerada como um dos elementos chave para a adoção da agricultura de precisão em 

Guarapuava/PR em cooperação com produtores, academia, pesquisa agropecuária e consultoria.  

Quadro 36 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Laboratório de 
Análises de Solo 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO Tipo IW 
 Laboratório de 
Análise de Solo 
 

 Produtores 
 Análises de solo georreferenciadas ou zonas de manejo. 

 Academia 
 Parcerias com universidades na formação de profissionais na 

área de estudos do solo. 
 Consultoria e Pesquisa agropecuária 

 Disseminação das Práticas de AP na região de Guarapuava, tais 
como amostras em grid e aplicação em taxa variável. 

 13 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 

 

No Quadro 36, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do laboratório 

de análises de solo, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir 
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dessa análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das práticas 

foram: 

 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais; 

  Trabalho conjunto para atender demandas de agricultores na redução da 

variabilidade espacial; 

 Pesquisa e análise tecnologias de AP em cooperação com a academia, consultoria e 

pesquisa agropecuária. 

 

As ações e interações do laboratório de análise de solo na fase de manutenção do 

campo organizacional estão presentes desde a fase de pesquisa, planejamento da análise de solo, 

na associação com demais atores do campo para reduzir a variabilidade espacial e gerar 

informações que possam servir de subsídio para tomada de decisão na distribuição de corretivos, 

fertilizantes, insumos e padronização da unidade produtiva. Compreende o trabalho 

desenvolvido pelos atores para preservar as bases normativas da agricultura de precisão 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

São apresentadas no Quadro 37 as ações e interações nas práticas do Sindicato Rural 

de Guarapuava, com a característica de levar informação, conhecimento e tecnologia para o 

setor produtivo e para os próprios técnicos na adoção da agricultura de precisão em 

Guarapuava/PR em cooperação com produtores, academia, indústria de máquinas, laboratório 

de análises de solo e consultoria.  

Quadro 37 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Sindicato Rural 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Sindicato Rural de 
Guarapuava 
 Início: 2008 

 Produtores, Academia, SENAR e Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Disseminar informação e conhecimento de AP na região de 

Guarapuava por meio de palestras, workshops e treinamentos. 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 

No Quadro 37, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do Sindicato 

Rural de Guarapuava, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir 

dessa análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2008 na adoção das práticas 

foram: 
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 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores. 

 

As ações e interações do Sindicato Rural de Guarapuava, na fase de manutenção do 

campo organizacional foram percebidas na infusão das fundações normativas da AP nas rotinas 

práticas organizacionais dos atores, na oferta de apoio e educação formal, por meio de base 

normativa produzida na associação com demais atores do campo (especialistas e redes 

profissionais) ofertando treinamentos e cursos (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; 

SUDDABY, 2006). 

São apresentadas no Quadro 38 as ações e interações nas práticas de AP do SENAR 

de Guarapuava, cuja característica é a qualificação profissional rural e promoção social, de levar 

informação e conhecimento e tecnologia para o setor produtivo e para os próprios técnicos na 

adoção da agricultura de precisão em Guarapuava/PR em cooperação com produtores, academia, 

indústria de máquinas, laboratório de análises de solo e consultoria.  

Quadro 38 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: SENAR 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 SENAR 
 Início: 2008 

 Produtores, Academia, Sindicato Rural, Consultoria e Indústria de Máquinas 
e Equipamentos 
 Disseminar informação e conhecimento de AP na região de 

Guarapuava por meio de palestras, workshops e treinamentos. 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
 

No Quadro 38, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do SENAR de 

Guarapuava, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2008 na adoção das práticas de AP 

foram: 

: 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores. 
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As ações e interações do SENAR de Guarapuava, na fase de manutenção do campo 

organizacional, foram percebidas na infusão das fundações normativas nas rotinas práticas 

organizacionais dos atores, na oferta de apoio e educação formal, por meio de base normativa 

produzida na associação com demais atores do campo (especialistas e redes profissionais) 

ofertando treinamentos e cursos (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

São apresentadas no Quadro 39 as ações e interações nas práticas de AP da pesquisa 

agropecuária representada pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária (FAPA) instituída 

pela Cooperativa Agrária Agroindustrial de Guarapuava, para gerar e aplicar tecnologias que 

atendam à demanda de produtividade do cooperado, tendo como características pesquisa e 

experimentação de práticas inerentes a AP em Guarapuava. Em conjunto com a área de 

mecanização agrícola, atua em cooperação com produtores, academia, indústria de máquinas e 

equipamentos, sindicato rural, consultoria e o ecossistema de inovação de Guarapuava.  

Quadro 39 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Pesquisa Agropecuária 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Pesquisa 
Agropecuária 
 Início: 2010 

 Produtores 
 Condução de experimentos nas áreas, com máquinas e equipamentos 

dos produtores. 
 Pesquisa desenvolvida com a demanda dos produtores. 

 Academia 
 Disseminar informação e conhecimento de AP na região de 

Guarapuava por meio de palestras, workshops e treinamentos. 
 Sindicato Rural, Consultoria, Indústria de Máquinas e Equipamentos 

 Criar, testar e/ou adaptar a tecnologia antes dela chegar à propriedade 
rural. 

 13 
 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 

No Quadro 39, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários da FAPA de 

Guarapuava, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2010 na adoção das práticas de AP 

foram: 

 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais para 

desenvolver pesquisas relacionadas conforme demanda gerada por Produtores; 
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 Disseminar informação e conhecimento das práticas na região de Guarapuava/PR 

por meio de palestras, workshops e treinamentos. 

 . Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores. 
 

As ações e interações da pesquisa agropecuária na região de Guarapuava na fase de 

manutenção do campo organizacional foram percebidas na infusão das fundações normativas 

da AP nas rotinas práticas organizacionais dos atores. Também na associação com demais 

atores do campo ao criar, testar e/ou adaptar a tecnologia antes dela chegar à propriedade rural, 

conduzir experimentos nas áreas produtivas, realizar testes em máquinas e equipamentos em 

parceria com produtores, na oferta de apoio e educação formal, por meio de base normativa 

produzida na associação com demais atores do campo (especialistas e redes profissionais) 

ofertando cursos e workshops (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Em 

2019, a FAPA passou a fazer parte do ecossistema de inovação de Guarapuava/PR em um 

cenário demandante de novas tecnologias, em que a agricultura de precisão é uma das áreas de 

atuação e a pesquisa agropecuária atua também ajudando nesse cenário. 

São expostas no Quadro 40 as ações e interações nas práticas de AP para o prestador 

de serviços 1, tendo como características uma metodologia com base na pesquisa, na parte 

cientifica, tornando-a prática, com informação validade pela continuidade das práticas e 

ferramentas. Atua em cooperação com produtores, academia, indústria de máquinas e 

equipamentos e sindicato rural.  

Quadro 40 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Prestadores de 
Serviços 1 

ATOR  INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Prestador de 
Serviços 1 
 Início: 2010 

 Produtores, Academia, Sindicato Rural, Associações de Classe e 
Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Conhecimento multidisciplinar ao prestar trabalhos na 

agricultura de precisão com consultoria, recomendação, 
investigação e orientação. 

 13 
 14 

 Prestadores de 
Serviços (2004-2010) 

 Ausência de Capacitação Técnica 
 Ineficácia Serviço Prestado 

 17 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
17 - Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
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No Quadro 40, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do Prestador 

de Serviços 1, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2010 na adoção das práticas de AP 

foram: 

 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais na 

metodologia usada no conhecimento do passado da área produtiva, das práticas 

utilizadas, informações para processos de intervenção, investigar e definir os fatores 

restritivos do solo, buscar a eficiência de trabalho e o máximo potencial produtivo. 

 . Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação; 

  Conhecimento multidisciplinar para prestar trabalhos na agricultura de precisão de 

consultoria, seja na recomendação, na investigação e com orientação continuada. 

  Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 

 Tentativas de desestabilizar instituições pela dissociação da prática, norma ou 

tecnologia de sua fundamentação moral, marcadas pela falta de capacitação técnica 

e ineficácia do serviço prestado na fase inicial da adoção das práticas, o que leva ao 

abandono da prática pelo desestímulo. 

 

As ações e interações do prestador de serviços 1 na região de Guarapuava na fase de 

manutenção do campo organizacional foram percebidas na metodologia para conhecer de forma 

detalhada a área produtiva e a variabilidade que se apresenta. Na infusão das fundações 

normativas da AP nas rotinas práticas organizacionais dos atores, entre estas a recomendação 

localizada e georreferenciada, de fertilizantes e corretivos, a ser utilizada pelas máquinas, 

disponibilizadas pela indústria de máquinas e equipamentos e utilizadas pelo produtor 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

Essa observação no campo permitiu que este ator adotasse metodologia específica e 

com processos eficazes e conhecimento multidisciplinar ao prestar trabalhos na agricultura de 

precisão com consultoria, recomendação, investigação e orientação em sua prestação de 

serviços de acordo com a Figura 5. 
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Figura 5 - Manejo da Adubação por Zoneamento de Potencial Produtivo 

 

 

 

Fonte: Prestador de Serviços 1 (2020) 

 

De acordo com relatos obtidos na entrevista, o prestador de serviços 1 ressaltou a falta 

de capacitação técnica e ineficácia do serviço prestado na fase inicial da adoção das práticas de 

agricultura de precisão na região de Guarapuava. Nesse contexto, Greenwood et al. (2008) 

observam que o campo incentiva e motiva a reprodução de práticas, como as encontradas na 

agricultura de precisão, mas permite espaço para a agência alterar, traduzir, adaptar de forma 

que se adquira legitimidade, mas também manter e construir uma identidade organizacional 

própria. Pela análise da Figura 6, existem duas formas principais de se verificar a variabilidade 

espacial da produtividade, sendo a primeira por meio de mapas de colheita gerados nos 

monitores embarcados nas colhedoras. A segunda e mais inovadora, é realizada por meio das 

imagens de satélite com informação de índices de vegetação (NDVI) ou biomassa, que 

permitem obter uma correlação bastante satisfatória com os mapas de colheita.  

O primeiro passo do manejo da adubação por zoneamento de potencial produtivo é a 

investigação das causas da variabilidade na produtividade, para definir a quantidade de cada 

nutriente disponível no solo, para chegar aos níveis recomendados pela pesquisa, e também a 

quantidade que será utilizada ao longo do ciclo para o desenvolvimento da cultura implantada. 

Por fim, investigar os atributos que estão restringindo a produtividade, sejam químicos em que 

se fazem as correções ou físicos onde reduz-se o investimento em adubação nessas zonas, já se 
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esperando uma produtividade mais baixa, visando a otimização da rentabilidade de cada zona 

de manejo (PRESTADOR DE SERVIÇOS 1, 2020).  

Tendo como características uma metodologia para coleta de solo, suporte técnico para 

operação e calibração de máquinas e análise de informações geradas nas práticas e ferramentas 

utilizadas pelos produtores na AP, são apresentadas no Quadro 41 as ações e interações nas 

práticas para o prestador de serviços 2. Ele atua em cooperação com produtores, academia, 

indústria de máquinas e equipamentos, laboratório de análise de solo e sindicato rural.  

Quadro 41 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: Prestadores de Serviços 
2 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Prestador de 
Serviços 2 
 Início: 2004 

 Produtores, Academia, Sindicato Rural, Associações de Classe, 
Indústria de Máquinas e Equipamentos e Laboratório de Análises de solo 
 Prestar trabalhos na agricultura de precisão de consultoria, 

recomendação, investigação e orientação. 

 13 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 

 

No Quadro 41, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do Prestador 

de Serviços 2, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das práticas de AP 

foram: 

 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Suporte técnico na operação e calibração das máquinas para gerar informações 

precisas nos processos de intervenção, investigar e definir os fatores restritivos do 

solo, buscar a eficiência de trabalho e o máximo potencial produtivo do solo; 

 Adaptação e aplicação de metodologias de coleta de solo seguindo os modelos atuais 

utilizados nos EUA para os padrões de solo na região de Guarapuava. 

 

As ações e interações do prestador de serviços 2 na região de Guarapuava na fase de 

manutenção do campo organizacional foram percebidas na metodologia para conhecer de forma 

detalhada a área produtiva e a variabilidade que se apresenta. Também presentes ações na 

infusão das fundações normativas da AP nas rotinas práticas organizacionais dos atores, entre 

estas a recomendação localizada e georreferenciada, de fertilizantes e corretivos, a ser utilizada 

pelas máquinas, disponibilizadas pela indústria de máquinas e equipamentos e utilizadas pelo 
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produtor (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). Na agricultura de precisão, 

a aplicação de defensivos, corretivos e fertilizantes é executada conforme a necessidade efetiva 

do solo e da cultura e varia de ponto a ponto georreferenciado da área cultivada (MOLIN, 2015; 

PAMPLONA; SILVA, 2019). Nessa visão, observam-se na Figura 6 os resultados obtidos em 

uma unidade produtiva submetida a análise de cloreto de potássio na Safra 2016, com a 

recomendação inicial e a safra 2020, com a configuração atual da unidade produtiva num grid 

de malha de 2 hectares. 

Figura 6 - Mapas de aplicação de cloreto de potássio com adoção AP em taxa 
variável 

                   

 

Fonte: Prestador de Serviços 2 (2020) 

Por meio da análise da Figura 6, percebeu-se a eficiência da agricultura de precisão na 

padronização do corretivo cloreto de potássio em uma unidade produtiva. A correção gradativa 

permitiu que houvesse a redução da aplicação deste insumo ao longo do controle e 

monitoramento da área. O processamento e análise dos dados temporais, espaciais e individuais 

combinados com outras informações é um instrumento de apoio das decisões de gestão de 

acordo com a variabilidade estimada para melhorar a eficiência do uso de recursos (ISPAG, 

2019). 

As ações e interações da consultoria são apresentadas no Quadro 42, tendo como 

características o suporte técnico para operação e calibração de máquinas, análise de 

informações geradas nas práticas e ferramentas utilizadas pelos produtores na AP, além de 

cursos e treinamentos. Atua em cooperação com produtores, academia, indústria de máquinas 

e equipamentos, sindicato rural, laboratório de análise de solo e SENAR onde é instrutor e 

consultor, desenvolve aplicativos e plataformas digitais. 

 

 

 

       Grid Amostral                                 Safra 2016                       Kg/hectare                 Safra 2020 
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Quadro 42 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Consultoria 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Consultoria 
 Início: 2004 

 Produtores 
 Prestar trabalhos na agricultura de precisão de amostragem de 

solo e mapeamento por imagem de satélite. 
 Academia 
 Sindicato Rural 
 SENAR 
 Associações de Classe 
 Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Laboratório de Análises de solo 
 Desenvolvimento de APP 
 Plataformas Digitais 

 13 
 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
13 -  Manutenção Normativa: Mitologização 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
 

No Quadro 42, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários da Consultoria, 

de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa análise, os 

trabalhos institucionais percebidos a partir de 2004 na adoção das práticas de AP foram: 

 

  Manutenção Normativa: Mitologização (13) 

 Centrado no passado e compreende o trabalho desenvolvido pelos atores sociais na 

metodologia usada no conhecimento do passado da área produtiva, das práticas que 

foram utilizadas, gerar informações para processos de intervenção, investigar e 

definir os fatores restritivos do solo, buscar a eficiência de trabalho e o máximo 

potencial produtivo; 

 Adaptação e aplicação de metodologias de coleta de solo seguindo os modelos atuais 

utilizados nos EUA para os padrões de solo na região de Guarapuava. 

 . Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Percebido na infusão das fundações normativas de uma instituição nas rotinas e 

práticas organizacionais dos atores, tais como treinamento e capacitação dos 

colaboradores; 

  Conhecimento multidisciplinar para prestar trabalhos na agricultura de precisão de 

consultoria, seja na recomendação, na investigação e com orientação continuada; 

 Uso de aplicativos específicos e plataformas digitais para coleta e análise de 

informações geradas em máquinas e equipamentos. 
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As ações e interações da consultoria na região de Guarapuava, na fase de manutenção 

do campo organizacional, foram percebidas na metodologia para conhecer de forma detalhada 

a área produtiva e a variabilidade que se apresenta. Também estão presentes ações na infusão 

das fundações normativas da AP nas rotinas práticas organizacionais dos atores, entre estas a 

recomendação localizada e georreferenciada, de fertilizantes e corretivos, a ser utilizada pelas 

máquinas, disponibilizadas pela indústria de máquinas e equipamentos e utilizadas pelo 

produtor (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

Tendo como características a oferta de assuntos correlatos a AP na graduação do curso 

de agronomia são apresentadas no Quadro 43 as ações e interações nas práticas para a academia 

que atua em cooperação com produtores, indústria de máquinas e equipamentos, SENAR e 

sindicato rural.  

Quadro 43 - Ações e Interações e Tipos de IW – Ator Social: Academia 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Academia 
 Início: 2010 

Produtores, Sindicato Rural e Indústria de Máquinas e Equipamento. 

 Levar os conceitos da agricultura de precisão aos acadêmicos de 
Agronomia 

 Promover práticas e interações com produtores, instituições, 
fabricantes de máquinas e equipamentos. 

 Promover e ofertar debates técnicos, palestras e workshops sobre 
AP. 

 14 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
14 - Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 

No Quadro 43, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do Academia 

em Guarapuava, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A partir dessa 

análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2010 na adoção das práticas de AP 

foram: 

 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização (14) 

 Levar os conceitos da agricultura de precisão aos acadêmicos de agronomia na 

adequação da grade curricular; 

 Promover ofertar debates técnicos, palestras e workshops com práticas e interações 

entre acadêmicos e produtores, instituições, indústria de máquinas e equipamentos. 
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As ações e interações da academia na região de Guarapuava foram percebidas, na fase 

de manutenção do campo organizacional, na oferta de assuntos correlatos a agricultura de 

precisão na grade curricular, atendendo assim a demanda de acadêmicos, filhos de produtores. 

Também presentes na infusão das fundações normativas da AP nas rotinas práticas 

organizacionais dos atores, na promoção de debates, interações entre atores sociais que a 

praticam, participação de palestras e visitas técnicas em unidades fabris da indústria de 

máquinas e equipamentos (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

As ações e interações para o Governo Municipal, tendo como características os 

incentivos de ordem regulativa para uso de tecnologias no meio rural que se encontram as 

práticas e ferramentas de AP são apresentadas no Quadro 44.  

Quadro 44 - Ações e Interações e Tipos de IW - Ator Social: Governo Municipal 

ATOR INTERAÇÃO e AÇÃO IW 
 Prefeitura 
Municipal 

de 
Guarapuava 

 Produtores, Academia, Sindicato Rural, Indústria de Máquinas e Equipamentos, 
Pesquisa Agropecuária, Núcleo de Inovação Tecnológica da ACIG e SEBRAE  
 Promover e Incentivar inovações, tecnologia, informação e conhecimento. 
 Eventos, workshops e palestras 
 Lei Municipal de Inovação Tecnológica e Lei de Incentivo à Inovação 
 Criação do Celeiro de Inovação 
 Criação do Centro de Inovação Tecnológica (ambiente de integração) 
 1 Expotech para Inovação e Tecnologia 
 Fortalecimento do Ecossistema de Inovação 
 Mapeamento de todos os players de todas as instituições que protagonismo 

na área de desenvolvimento, inovação e incentivo à pesquisa. 
 Fazer a definição do ecossistema e incentivar a interação entre eles. 
 Dentro da metodologia do próprio Sebrae, que promove essa interação entre 

instituições, entre atuantes já do mercado, de instituições públicas ou 
privadas, mas que tem interesse na área e criando realmente esse ambiente de 
sinergia e interação entre eles. 

 15 
 10 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

Legenda: 
10 -  Manutenção Regulativa: Permissão 
15 -  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 

No Quadro 44, foi realizada a análise de conteúdo dos dados primários do Governo 

Municipal de Guarapuava, de acordo com Jacometti, (2013); Lawrence e Suddaby, (2006). A 

partir dessa análise, os trabalhos institucionais percebidos a partir de 2018 na adoção das 

práticas de AP foram: 
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 Manutenção Regulativa: Permissão (10) 

 Criação de regras que facilitam, complementam e apoiam as instituições existentes. 

Protocolos, padrões operacionais e de procedimentos. Inclui novos papéis para a 

execução de rotinas ou redistribuição de recursos no campo; 

 Lei Municipal de Inovação Tecnológica e Lei de Incentivo à Inovação; 

 Criação do Centro de Inovação Tecnológica. 

 Manutenção Cognitiva: Valorização (15) 

 Utiliza exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos normativos de 

uma instituição, ao promover e incentivar inovações, tecnologia e conhecimento; 

 Eventos, workshops e palestras em que os critérios dos disseminadores foram 

voltados às pessoas que tem maior domínio da área e identificar quem são os maiores 

influenciadores, que tem maior conhecimento, que estão mais atualizados nos temas 

de interesse. 

As ações do Governo Municipal de Guarapuava na fase de manutenção do campo 

organizacional utilizam exemplos positivos e negativos que ilustram os fundamentos 

normativos da AP. Foram percebidas ações de ordem regulativa para uso de tecnologias no 

meio rural em que se encontram as práticas e ferramentas. Foram criadas regras, protocolos, 

padrões operacionais e de procedimentos que facilitaram, complementaram e apoiaram as 

instituições existentes. O trabalho é para inclusão de novos papéis para a execução de rotinas 

ou redistribuição de recursos no campo, atuando em cooperação com produtores, indústria de 

máquinas e equipamentos, SENAR e Sindicato Rural, pesquisa agropecuária, academia e 

ecossistema de inovação (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006). 

4.3 SÍNTESE DO MAPEAMENTO DO CAMPO ORGANIZACIONAL DA AP, AÇÕES E 

INTERAÇÕES, ATORES SOCIAIS E TIPOS DE TRABALHO INSTITUCIONAL 

Este item, a partir Quadros 45 e 46, procura oferecer a síntese dos resultados 

apresentados ao longo do período estudado nesta pesquisa que, foram apontados 

detalhadamente nos itens 4.1 e 4.2, destacando eventos relacionados à redução da 

variabilidade espacial, menções às ferramentas, introdução de novas tecnologias, interpretação 

de informações e diagnósticos, capacitação, treinamento. Ações individuais e coletivas para a 

institucionalização da agricultura de precisão e o mapeamento do campo organizacional. 

O Quadro 45 traz a síntese da perspectiva temporal histórica, compreendida entre 1990 

a 2019, da formação do campo organizacional dos atores sociais da agricultura de precisão e 



151 

 

tipos de trabalho institucional na criação, manutenção e dirupção de instituições, destacando 

as ações de criação. As ações e interações relevantes tem seu foco em momentos históricos e 

incidentes críticos, que marcaram a história da AP e que, de certa forma possuem relevância na 

sua atual configuração (VIEIRA, 2004). 

Quadro 45 – Síntese do Mapeamento do Campo Organizacional, Atores Sociais, 
Ações e Interações e tipos de Trabalho Institucional 

ANO ATORES SOCIAIS, AÇÕES e TRABALHO INSTITUCIONAL 
1990 Produtores e Pesquisadores 

 Visitas Técnicas Exterior 
 Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo 

1996 Academia 
 1 Simpósio de AP 

 Criação Cognitiva-cultural: Educação 
1998 a 2000 Academia, Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos e Pesquisa Agropecuária 

 Mapeamento georreferenciado de produtividade e corretivos em taxa variável, 
Projeto AQUARIUS e Processo “on-farm research” 

 Criação Normativa: Construção de Identidades 
 Criação Normativa: Mudanças de Normas 
 Criação Normativa: Construção de Redes 
 Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo 
 Criação Cognitiva-cultural: Teorização 

2001 Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos 
  Primeiras máquinas brasileiras aplicadoras para taxas variáveis. 

  Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
2003 Academia, Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos 

  Apresentação dos resultados dos primeiros anos de condução do Projeto 
AQUARIUS para a sociedade. 

  Manutenção Cognitiva: Valorização 
2004 

 
Academia 

 1 Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão 
 Manutenção Normativa: Mitologização 

Academia, Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Laboratório de Análise de 
Solo, Consultoria e Prestadores de Serviço 

 Ações individuais e coletivas na adoção da AP na região de Guarapuava 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

Produtores, Prestadores de Serviço 
 Falta de capacitação técnica, treinamento e mínimo conhecimento necessário. 

 Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
Produtores 

 Falta de confiança e excesso de informação. 
 Disrupção Cognitiva: Problematização 

2007 Produtores, Sistema FAEP (Sindicato Rural, FAEP, SENAR) 
 Revista Produtor Rural – Divulgação AP 
 Treinamentos e Capacitação 

  Manutenção Cognitiva: Valorização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

2008 Academia 
 Laboratório de Agricultura de Precisão (LAP) ESALQ/USP 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
(Continua) 
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(Continua) 

ANO ATORES SOCIAIS, AÇÕES e TRABALHO INSTITUCIONAL 
2009 

 
Academia- Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos 

 Site do Projeto Aquarius 
 Manutenção Normativa: Mitologização 

Pesquisa Agropecuária 
 Rede de Agricultura de Precisão pela EMBRAPA 

 Manutenção Regulativa: Permissão 

Academia 
 1 Mestrado em AP 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Produtores, Pesquisa Agropecuária, Indústria de Máquinas e Equipamentos 

 Demanda de experimentos na área de AP 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

2010 
 

Produtores, Consultoria e Pesquisa agropecuária 
 Sociedade Internacional de AP 

 Manutenção Regulativa: Permissão 
Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Consultoria, Prestadores de Serviço, 
Pesquisa Agropecuária e Laboratório de Análise de Solo 

 Intervenções em áreas georreferenciadas compactadas e baixa produtividade. 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

Produtores, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Academia e Fabricantes de Insumos 
Agrícolas 

 Plantio georreferenciado em taxa variável 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

2012 
 

Academia 
 Laboratório de Agricultura de Precisão (LAPSUL) UFSM 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
Governo Federal 

 Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão 
 Manutenção Regulativa: Permissão 

Produtores, Prestadores de Serviço, Indústria de Máquinas e Equipamentos 
 Falta de capacitação técnica, treinamento, mínimo conhecimento necessário e 

conectividade entre máquinas. 
 Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 

Produtores 
 Existência de outros indicadores de Rentabilidade. 
 Falta de Confiança na Terceirização. 
 Falta de Cálculos de Viabilidade e tempo de retorno do investimento em AP. 

 Disrupção Cognitiva: Problematização 
Pesquisa Agropecuária, Produtores, Sindicato Rural, Academia, Laboratório de Análise Solo 

 1 Workshop com aspectos multidisciplinares de AP 
 Manutenção Normativa: Mitologização 

2013 
 

Indústria de Máquinas e Equipamentos e Produtores 
 Uso da Base RTK, minimização do desvio do curso 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Academia 

 Publicação na Revista Precision Agriculture (EUA) 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 

Banco Central do Brasil 
 Programa INOVAGRO 

 Manutenção Regulativa: Permissão 
Pesquisa Agropecuária e Governo Federal 

 Criação do Laboratório de Referência Nacional em AP (LANAPRE) 
 Manutenção Normativa: Mitologização 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ANO ATORES SOCIAIS, AÇÕES e TRABALHO INSTITUCIONAL 
2014 Indústria de Máquinas e Equipamentos 

 Telemetria, operações em tempo real com conexão de internet 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

2014 e 2015 Sistema FAEP (Sindicato Rural, SENAR), Produtores, Academia, Laboratório de Análise 
Solo, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Consultoria e Pesquisa Agropecuária 

 1 Curso com aspectos multidisciplinares de AP 
 2 Workshop de AP 

 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
2015 Consultores e Prestadores de Serviço 

 Associação Brasileira de Prestação de Serviços em AP 
 Selo Certificador de AP e Cartilha de Boas Práticas 

 Manutenção Regulativa: Permissão 
2016 

 
Totalidade Atores AP 

 Associação Brasileira de AP 
 Manutenção Regulativa: Permissão 

Produtores, Sindicato Rural,  Fabricante de Insumos Agrícolas, Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 

 Gestão de Dados, Telemetria e Conectividade 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

2017 Fabricante Insumos Agrícolas 
 Aporte financeiro para desenvolvimento startups na agro tecnologia 

 Manutenção Cognitiva: Valorização 
2018 

 
• Indústria de Máquinas e Equipamentos e Setor Telecomunicações 

 Programa Conectividade no Campo 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 

• Academia 
 Outstanding Graduate Student Awards concedido pela ISPA 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 

Governo Municipal 
 Lei 095/2018 – Incentivo à Inovação, Pesquisa Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico 
 Manutenção Regulativa: Permissão 

2019 
 

Academia 
 Fórum de Inovação Agronegócio e Sustentabilidade 
 Incubadoras Startups para o Agronegócio 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
Sindicato Rural, Pesquisa Agropecuária, Produtores, Prefeitura Municipal 

 Fórum de Inovação Agronegócio 
 Incubadoras Startups para o Agronegócio 
 Centros de Tecnologia 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
Academia, Indústria de Máquinas e Equipamentos, Produtores, Prefeitura Municipal, 
Sindicato Rural, Bancos, MAPA (governo federal) 

 5 APSUL América 
 Manutenção Normativa: Mitologização 

Governo Federal 
Projeto de Lei 149/2019 – Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão 
 Manutenção Regulativa: Permissão 

Governo Municipal 
 Lei 108/2019 – incentivos fiscais às atividades cientificas, tecnológicas e inovação 

 Manutenção Regulativa: Permissão 
Sociedade Internacional de AP 

 Definição do conceito internacional de AP 
 Manutenção Regulativa: Permissão 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
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Por meio da síntese temporal histórica do Quadro 45, as ações e interações individuais 

e coletivas, a conjugação de competências e compartilhamento do conhecimento 

multidisciplinar tornam possíveis a compreensão do trabalho institucional exercido pelos atores 

sociais na agricultura de precisão, bem como os eventos relevantes na formação do campo 

organizacional. 

A agricultura de precisão se tornou compreensível e acessível, demonstrando seu 

potencial quer seja no ambiente técnico associada à sua eficiência na redução da variabilidade 

espacial, tanto no ambiente institucional, pertinente à sua legitimidade no meio de produção 

agrícola como prática sustentável e racionalizada na sociedade percebida na redução dos 

impactos ambientais ocasionados pelo uso excessivos de insumos e abertura de novas áreas 

para produção agrícola, que nortearam o comportamento, interação e conduta dos atores sociais. 

A determinação da institucionalização da agricultura de precisão se deu a partir do instante que 

passou a ser habitual, compartilhada intersubjetivamente entre os atores sociais operando numa 

arena funcionalmente específica no que diz respeito à sua conformidade e estabilidade.  

O Quadro 46 traz a síntese dos tipos de IW para cada ator identificado no campo 

organizacional e já apresentado de forma detalhada nos itens 4.1 e 4.2. Por meio da análise 

documental e das entrevistas realizadas junto aos atores, foi possível verificar quais eram 

aqueles atores mais relevantes envolvidos na adoção da AP, identificando o trabalho 

institucional exercido por cada um na criação, manutenção e disrupção da instituição. Em 

destaque as ações de criação. 

Quadro 46 – Síntese – Atores Sociais e Tipos de Trabalho Institucional 

ATOR TIPOS DE IW 
 Produtores   Criação Normativa: Construção de Identidades 

 Criação Normativa: Mudanças de Normas 
 Criação Normativa: Construção de Redes 
  Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo 
  Criação Cognitiva-cultural: Teorização 

 Produtores  Manutenção Cognitiva: Valorização 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Produtor 3 
 Disrupção Cognitiva: Problematização 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Produtor 6 
 Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 
 Disrupção Cognitiva: Problematização 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ATOR TIPOS DE IW 
 Indústria de Máquinas e 
Equipamentos 

  Criação Normativa: Construção de Identidades 
 Criação Normativa: Mudanças de Normas 
  Criação Normativa: Construção de Redes 
  Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo  
  Criação Cognitiva-cultural: Teorização 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Laboratório de Análise de Solo 
  Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Fabricante de Insumos 
Agrícolas 

 Criação Cognitiva-cultural: Teorização 

 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 

 Sindicato Rural  Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
 SENAR  Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Pesquisa Agropecuária 

  Criação Normativa: Construção de Identidades 
 Criação Normativa: Mudanças de Normas 
  Criação Normativa: Construção de Redes 
  Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo  
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Prestador de Serviço 1 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
 Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 

 Prestador de Serviços 2 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Consultoria 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 

 Academia 

  Criação Cognitiva-cultural: Educação 
  Criação Normativa: Construção de Identidades 
 Criação Normativa: Mudanças de Normas 
  Criação Normativa: Construção de Redes 
  Criação Cognitiva-cultural: Mimetismo 
  Criação Cognitiva-cultural: Teorização 
 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
 Manutenção Normativa: Mitologização 
 Manutenção Cognitiva: Valorização 

 Governo Municipal   Manutenção Regulativa: Permissão 
  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 Governo Estadual   Manutenção Cognitiva: Valorização 

 Governo Federal 
  Manutenção Regulativa: Permissão 

  Manutenção Cognitiva: Valorização 

 Sociedade Internacional de AP   Manutenção Regulativa: Permissão 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 

 

Com base no exposto no Quadro 46, a identificação dos tipos de trabalho institucional 

exercidos pelos atores sociais foi imprescindível para a compreensão do processo de mudança 

institucional, partindo da desinstitucionalização da agricultura convencional para a 

institucionalização da agricultura de precisão compartilhada intersubjetivamente entre os atores 
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(BERGER; LUCKMANN, 1994, JACOMETTI, 2013). Inicialmente, os tipos de trabalho 

institucional exercidos se concentraram nas categorias de criação cognitiva-cultural de 

mimetismo quando os atores sociais, entre estes produtores, indústria de máquinas e 

equipamentos, fabricantes de insumos agrícolas, pesquisa agropecuária e academia passaram a 

utilizar, mediante processos isomórficos, as práticas da agricultura de precisão legitimadas e 

racionalizadas em outros países. O trabalho institucional de criação cognitiva-cultural de 

educação exercido pelos atores foi percebido na participação coletiva e colaborativa, na 

incorporação e disseminação do conceito da agricultura de precisão.  

Por meio da conexão multidisciplinar de conhecimentos e conjugação de competências 

entre estes atores sociais, foi utilizado o trabalho institucional de criação normativa de 

construção de redes. O trabalho institucional de criação normativa de construção de identidades 

foi exercido na adesão dos atores e profissionais que incorporaram gradativamente as práticas 

de AP georreferenciadas para a redução da variabilidade espacial caracterizando desta forma 

como o trabalho institucional de criação normativa de mudança de normas. Por fim, o trabalho 

institucional de criação cognitiva-cultural de teorização está na avaliação, aplicabilidade e 

retorno de investimento da agricultura convencional frente à agricultura convencional, 

comprovada pelas evidências encontradas na redução da variabilidade espacial química do solo 

e produtividade. 

A partir de 2001, os atores sociais do campo organizacional, envolvidos na 

manutenção da agricultura de precisão, estavam presentes nas categorias: produtores, indústrias 

de máquinas e equipamentos, fabricantes de insumos agrícolas, pesquisa agropecuária, 

academia, laboratório de análise de solo, sindicato rural, SENAR, prestadores de serviços, 

consultores, Governo Municipal, Governo Estadual e Governo Federal. Nesse período surgiram 

Associações, Comissões, Sociedades, Redes de AP, laboratórios de agricultura de precisão e os 

ecossistemas de inovação com uma diversidade de atores em sua composição.  

Estes atores, em suas ações individuais e coletivas, exerceram os trabalhos 

institucionais de manutenção como o trabalho institucional de manutenção normativa de 

mitologização centrado no passado que compreende o trabalho desenvolvido pelos atores para 

preservar as bases normativas das instituições, como a coleta e análise do solo, metodologias 

de intervenção seguindo as premissas da AP, workshops e trabalhos desenvolvidos por 

produtores em cooperação com a pesquisa agropecuária e fabricantes de insumos agrícolas.  

O  trabalho institucional de manutenção normativa de incorporação e rotinização 

esteve presente na infusão das fundações normativas de uma instituição com a aplicação 

gradativa e progressiva da agricultura de precisão nas rotinas e práticas organizacionais dos 
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atores, tais como treinamento, capacitação, educação, contratação de profissionais qualificados, 

conhecimento multidisciplinar e entrega técnica de máquinas e equipamentos pela indústria. O 

trabalho institucional de manutenção cognitiva de valorização foi percebido na eficiência 

produtiva e redução da variabilidade espacial nas regiões marcadas pelo pioneirismo da adoção 

da agricultura de precisão que ilustraram os seus fundamentos normativos, observados, 

compreendidos e disseminados por diversas regiões.  

Ainda, o trabalho institucional de manutenção regulativa de permissão, exercido pela 

coletividade dos atores sociais nas associações, comissões, redes e pela Sociedade Internacional 

de Agricultura de Precisão, teve importância para facilitar, complementar e apoiar a agricultura 

de precisão com regras, protocolos, padrões operacionais, conceituação e procedimentos, que 

incluíram novos papéis para a execução de rotinas ou redistribuição de recursos no campo. 

Os trabalhos institucionais de disrupção percebidos estavam relacionados à falta de 

capacitação técnica, mínimo conhecimento necessário e serviços mal ou parcialmente 

executados com as premissas da agricultura de precisão, percebidas por diversos atores do 

campo que a deixaram de praticar ou se sentiram desestimulados. Tais ações disruptivas de 

ordem normativa, classificadas como trabalho institucional de disrupção normativa de 

desvinculação das fundações morais que ocorrem como formas de desestabilizar instituições 

pela dissociação da prática, norma ou tecnologia de sua fundamentação moral.  

Foram notados ainda ações de tentativas de redução dos riscos percebidos para a 

inovação e diferenciação, que minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as 

instituições, tais como a desconfiança nas práticas, a presença de indicadores como a 

lucratividade da agricultura de precisão comparada à agricultura convencional, estas ações por 

parte dos produtores são disruptivas de ordem cognitiva e classificadas como trabalho 

institucional de disrupção cognitiva de problematização. 

4.4 TRABALHO INSTITUCIONAL DOS ATORES SOCIAIS PELA SUA POSIÇÃO 

SUBJETIVA E AGÊNCIA PROJETIVA PARA A AGRICULTURA DE PRECISÃO 

Tendo por objetivo a compreensão do trabalho institucional na agricultura de precisão 

na região de Guarapuava no Paraná, este tópico abordará os relatos e agência projetiva dos 

atores sociais sobre o futuro da agricultura de precisão, bem como identificar os tipos de 

trabalho institucional. Uma contribuição central dos trabalhos de Battilana e D’auno (2009) e 

Emirbayer e Mische (1998), consiste na reconceitução da agência humana como um processo 
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de engajamento social imerso temporalmente, informado pelo passado, no seu aspecto habitual, 

porém também dirigido ao futuro, como uma capacidade para imaginar possíveis alternativas.  

Assim, para Emirbayer e Mische (1998), a agência projetiva é o processo social que 

envolve engajamento imaginativo do futuro, engloba a geração imaginativa por atores e 

expectativas de uma eventual trajetória de ação para a agricultura de precisão. A dimensão da 

ação social somente pode ser capturada em sua totalidade se ela for analiticamente situada 

dentro do fluxo de tempo (JACOMETTI, 2013). Nesse sentido, ressaltam-se os relatos dos 

atores sociais sobre o futuro da AP, bem como os tipos de trabalho institucional apresentados 

no Quadro 47 o que possibilita a compreensão do tipo de trabalho institucional de cada ator 

pela sua posição subjetiva. 

 

Quadro 47 - Tipos de IW dos atores sociais pela sua posição subjetiva e agência 

projetiva para a AP 

ATOR Tipo de IW, posição subjetiva e agência projetiva 
Produtor 1 Manutenção Cognitiva: Valorização 

Eu acho que a AP é um processo que só tende a melhorar, né? É irreversível, e depois que se 
iniciou não vai voltar atrás. Lógico que vai mudando a cada ano, e hoje a gente busca bem mais 
uma sustentabilidade. Então, você tem que concorrer e produzir o mais barato possível e isso 
daí a sustentabilidade, vai ser o carro-chefe. Eu acho que nos próximos anos, né? 
Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
A gente vê muitos experimentos hoje com produtos biológicos, para tirar um pouco da parte 
química da agricultura, que é o grande questionamento hoje. Que se usa muitos agroquímicos e 
se aplica muita coisa. Eu acho que tem como, pelo que eu tô (sic) vendo, assim, essa parte 
biológica aí vai ser o futuro e vai ter um custo menor para o produtor, e deve melhorar a 
rentabilidade da agricultura. 

Produtor 2 Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Os empecilhos são, muitas vezes, físicos. E começa a trabalhar com áreas que são mais 
responsivas com aumento de fertilidade, e áreas menos responsivas, e até dar uma segurada 
nessa questão de fertilizantes. Isso são algumas das coisas que mudaram a minha visão, durante 
os anos, na agricultura de precisão. 

Produtor 3 Manutenção Cognitiva: Valorização 
A tecnologia não volta atrás, o sistema convencional não vai voltar. Com a tecnologia que a 
gente usa, a gente está satisfeito. 

Produtor 4 Manutenção Regulativa: Permissão 
Ah, não vou dizer assim, que a agricultura convencional esteja com os dias contados, né? Mas 
a médio e longo prazos, eu vejo, cada vez mais, minha cobrança da rastreabilidade, né? Porque 
hoje tem o ambiente regulador, que vai pedir ou pode pedir, né? Você tem sua segurança em 
tudo o que você fez ou deixou de fazer.  

Produtor 5 Manutenção Cognitiva: Valorização 
Eu acho que será na linha de otimização, né? Dos recursos, onde parte de um talhão ficar 
configurado, que vale a pena realmente investir mais, vamos investir mais. Se ficar configurado 
que parte do talhão não vale a pena investir tanto, vamos investir menos. Para ter benefício mais 
favorável, vamos dizer assim. Acho que, na minha perspectiva, percebe-se que hoje o que está 
sendo feito, tá sendo realmente sendo feito com pé no chão já e vai, com certeza, trazer 
resultados ou já está trazendo para alguns produtores. Ao contrário do passado, que foi feito, 
para resumir, foi feito empiricamente. Tanto é que muita gente teve prejuízos e desistiu dessa 
linha de trabalho. 

(Continua) 
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(Continua) 

ATOR Tipo de IW, posição subjetiva e agência projetiva 
Produtor 6 Disrupção Normativa: Desvinculação das Fundações Morais 

É essa clareza acho que não existe. De que vai chegar, talvez, um momento que, se não 
enveredar pro (sic) lado da agricultura de precisão, você vai ficar para trás. Você vai, a tua 
rentabilidade não vai acompanhar ao longo do tempo, igual quem tiver com a agricultura de 
precisão implementada, né? Então, é um horizonte que eu vejo que não vai, não vou conseguir 
fugir disso daí amanhã ou depois. 

Produtor 7 Manutenção Cognitiva: Valorização 
Esse entendimento que eu tenho hoje, vamos falar assim, se eu não tivesse passado por todo 
esse aprendizado aqui, talvez eu estaria sofrendo muito mais do que eu estou sofrendo hoje, 
lá no Piauí, com essa questão de agricultura de precisão. Porque lá, além do fator mão de obra, 
é tudo diferente daqui. 

Laboratório de 
Análise de 

Solo 

Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Então, é uma informação que você trata o solo de uma maneira, em que você poderia estar 
economizando ou precisando até investir mais para obter melhores resultados. Então, é uma 
ferramenta, acredito eu, que ela precisa ser melhor implantada no campo e o produtor precisa 
ter um conhecimento a mais, porque o ganho é a base da sustentabilidade da agricultura, que 
é o solo. A AP não é um trabalho de curto prazo, tem que ter visão de prazo, aí, de 5 a 10 anos, 
para você fazer. E dá resultado, mas você vai chegar daqui a 10 anos com o solo mais próximo 
da uniformidade, né? Então, a minha variabilidade no mapa de colheita vai diminuir, eu vou 
ter um mapa de colheita mais preciso, não vou ter tantas falhas ou manchas. A busca é sempre 
para uma uniformidade de produção e da racionalização do uso do adubo e do calcário. 

Pesquisa 
Agropecuária 

Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
A evolução da visão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária mudou ao longo do 
tempo. Houve o início, onde ela assumiu um papel de ator principal, divulgando essa 
informação, atuando, gerando e divulgando.  Então, ela foi mudando ao longo do tempo, de 
gerador de informação, para um analisador dessa informação, que pode estar na mão do 
produtor, pode estar na mão das empresas de insumos ou na mão de outras unidades de 
pesquisa. Fazendo sua própria interpretação e recomendação de utilização. 
Manutenção Cognitiva: Valorização 
O que é agricultura de precisão e que o que se pode esperar? Ela atua também com os 
parceiros, de modo a orientá-los no que faz sentido desenvolver e no que não faz sentido 
desenvolver. E faz um papel em alguns setores, inclusive para gerar recursos e também para 
a sociedade, para entender como é que funciona hoje uma agricultura moderna, onde se insere 
a agricultura de precisão.  
Na interpretação que a FAPA tem hoje, a agricultura de precisão passou a ser mais um 
integrante de um pacote tecnológico que o produtor tem à sua disposição. A AP é mais um 
ferramental a ser usado com critérios e, se bem usada, ela pode nos ajudar, mas não é a solução 
isolada dos problemas. 

Indústria de 
Máquinas e 

Equipamentos 

Manutenção Cognitiva: Valorização 
A evolução [é] daqui para frente. A AP é uma realidade e não tem mais volta. E o nome da 
AP talvez teria que ser chamado diferente. Não esse nome (sic), agricultura de precisão, mas 
uma tecnologia de precisão, uma evolução da agricultura. Isso talvez, mas com certeza, não 
tem mais volta. O conceito vai mudar, da palavra, mas o significado dela não. O futuro não 
está nas máquinas, na eletrônica, nos softwares e, sim, nas pessoas. É embasado neste conceito 
que estamos construindo a sustentabilidade da Stara para as próximas gerações de produtores. 
Com certeza, se pegar o que faz a diferença, são os próprios produtores de cada região que 
vão para esse lado aí, de se tecnificar, da tecnologia [...]. Para conseguir uma produtividade 
maior [...]. Com certeza, Guarapuava é muita parecida com a região de Não-Me-Toque. 

Academia Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
A gente pretende estreitar cada vez mais a relação com fornecedores de equipamentos, com 
fabricantes e também ampliar a questão da discussão, com fóruns e palestras mais focadas em 
AP. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

ATOR Tipo de IW, posição subjetiva e agência projetiva 
Sindicato 

Rural 
Manutenção Cognitiva: Valorização 
O que a gente nota é o seguinte: que a agricultura de precisão, quando foi lançada, ela tinha 
uma premissa, uma informação, que muitas vezes não foi bem trabalhada. Criou umas 
expectativas em alguns produtores que não se realizaram a curto prazo. O que a gente tem 
notado [é], no decorrer dos anos, que a AP era mais uma ferramenta para o setor produtivo, 
que tem agregado, no decorrer dos anos, no decorrer das safras, informações extremamente 
importantes para o produtor rural. Mas para isso, ele precisa estar capacitado e ter técnicos 
capacitados para filtrar essas informações. No campo, mas principalmente com essas 
informações que são geradas e que depois vem para o escritório. 

Prestador de 
Serviços 1 

Manutenção Normativa: Mitologização 
Olha eu acho que tende a diminuir as amplitudes dentro do talhão. Mas se tem uma situação, 
que a restrição é da profundidade do solo, você vai ter essa limitação sempre. A garantia de 
que será uniforme, em 100% do talhão, nós não damos e nem, tipo, criamos essa expectativa. 
Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Na minha ótica, a agricultura de precisão vai ser a ferramenta que vai fazer gestão das 
informações da agricultura. Desde números, seja financeiro, seja técnico, futuramente vai ser 
toda informação dentro da lavoura. A gestão da propriedade vai ser localizada, alguns casos 
já temos custo por talhão. Assim, dentro do talhão, o custo da variabilidade dele e tudo mais. 
Eu, no meu modo de ver, vai demorar com certeza, pois depende de toda aquela estrutura que 
tá ao redor da agricultura de precisão evoluir para chegar nesse ponto. Eu vejo futuramente, 
uma plataforma muito grande, onde vários profissionais com conhecimento específico vão 
atuar para alimentar essa base de dados. Que eu julgo assim, que futuramente um processo 
onde a AP estará inserida ou terá mais setores inseridos na agricultura de precisão, e que 
alimente toda essa informação, para você ter esse nível de detalhamento de informação. 

Prestador de 
Serviços 2 

Manutenção Cognitiva: Valorização 
Olha, eu vejo assim: que ela, na nossa região, cada vez e todo ano, ela cresça. A minha empresa 
todo ano consegue aumentar um pouco de área. Eu acho que ela vai crescer muito na nossa 
região. Fora, eu acho que ela cresce muito bem, mais do que aqui. Mas eu vejo assim, que 
com a tecnologia embarcada nas máquinas, de tudo, o produtor não vai ter como fugir, né? 
Manutenção Normativa: Mitologização 
Produzir ele vai, e vai produzir sem AP também. Só que o custo vai ser maior, a produtividade 
sem AP não vai ser tão grande, e ele não vai estar extraindo tudo que ele podia, né? Eu vejo 
assim, que ao passar dos anos, os custos da AP vêm diminuindo e que vai aumentando o 
número na nossa região. Eu acho que a tendência é só aumentar. 

Consultoria Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
Desde que me formei, praticamente 20 anos (sic), eu tenho trabalhado dentro da tecnologia, 
principalmente. Hoje mais consultoria mas, no início, desde a aplicação da agricultura de 
precisão, dos equipamentos e até recomendações, do início ao fim. 

SENAR Manutenção Normativa: Incorporação e Rotinização 
A gente vai atender à demanda de mercado, né? Tentando manter-se atualizado. Então, como 
o nosso papel é qualificação profissional, a gente parte do princípio que o produtor já escolheu 
tecnologia, os equipamentos e a máquina que ele quer. E uma vez ele escolhendo, a gente tem 
a obrigação de qualificar com base nessa ferramenta que ele escolheu.  
Manutenção Cognitiva: Valorização 
Eu acredito que hoje ainda é uma moda, mas ela vai fazer mudança. É como se diz, tudo nos 
indica: a pesquisa, as teorias, o mercado nos diz que ela vem para ficar. Um refinamento das 
atividades que a gente vem desenvolvendo no campo.  

Prefeitura 
Municipal 

Disrupção Cognitiva de Problematização. 
A maior dificuldade ainda é, um pouco, o perfil do produtor, que é conservador. É avesso ao 
uso de algumas ferramentas mais tecnológicas, um pouco de aversão aí para o mundo digital. 
A falta de conectividade no campo é um grande limitador, pois muitos fabricantes de 
equipamentos já possuem a tecnologia, mas precisam de conexão de internet e wi-fi para que 
esses dados possam circular em tempo real e trazer e entregar a efetiva utilidade a que se 
propõe. E isso é um grande limitador hoje. Sabe, são poucos os prestadores de serviço que 
têm qualidade. Não é em todo o território do município que se consegue alcançar, e isso acaba 
com certeza sendo um dos grandes limitadores para a difusão da agricultura de precisão. 

Fonte: Dados primários e secundários da pesquisa 
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Emirbayer e Mische (1998) frisam que cada dimensão analisada possui internamente 

uma orientação simultânea de passado, presente e futuro, associada ao fato que a agência está 

temporalmente imersa no fluxo do tempo. Pela sua posição subjetiva no campo organizacional, 

as reações e a atuação de cada ator no institutional work são distintas (BATTILANA, 2006).  

Surgem projeções de novos desafios como o uso mais intenso de coleta e 

processamento de dados, especialmente pela viabilização crescente da comunicação entre as 

máquinas e o gestor e ainda pelas várias vertentes do sensoriamento associadas à variabilidade 

espacial (MOLIN, 2017). Em relação à evolução da AP, Molin (2017, p2) afirma que: 

 

A marcha de adoção de AP avança, em especial a amostragem de solo para aplicação 
localizada de insumos e o uso de tecnologias embarcadas nas máquinas, a exemplo 
dos sistemas de direção automática (piloto automático) em tratores, colhedoras e 
pulverizadores. Mesmo assim são grandes os desafios para a massificação da adoção 
dessas técnicas para os próximos anos e provavelmente o maior deles é o correto 
entendimento dos preceitos básicos e a disponibilidade de gente com essa bagagem 
de conhecimento para atuar no setor. (MOLIN, 2017).  

 

Nesse sentido, na AP, abrem-se estudos para descompactação biológica do solo, co-

inoculação e inoculação de insumos biológicos e revitalização biológica do solo, adoção e 

desenvolvimento de tecnologias para semeadura de precisão, ajuste de população de plantas 

com taxa variável de sementes, fertilização nitrogenada com base em sensores de vegetação, 

formação de perfil de enraizamento profundo, descompactação mecânica e biológica do solo, 

utilização de condutividade elétrica e outros sensores de solo, telemetria, tráfego controlado e 

pulverização precisa (AMADO et al., 2017; MOLIN, 2017). 

Outro termo que toma consistência e evidência é relacionado ao Ecossistema de 

Inovação. Tratam-se de ambientes colaborativos e que estimulam melhores resultados, 

compostos de interações sociológicas de equipes de múltiplas habilidades e capacidade de 

cooperar com o ambiente interno e externo transformando o conhecimento em inovação 

(BITTENCOURT, 2019). Em Guarapuava, a inovação foi o tema principal no WinterShow 

realizado pela pesquisa agropecuária em 2019 e que trouxe um leque de soluções tecnológicas 

para o meio agrícola onde a agricultura de precisão está inserida.  Assim como na região de 

Guarapuava, incubadoras tecnológicas atuam junto à ESALQ/USP como um centro de apoio e 

suporte para a criação de startups. Na forma de micro e pequenas empresas de inovação, 

empreendedores da área tecnológica, ligadas ao agronegócio no desenvolvimento de seus 

negócios. Nesse sentido, destacam-se os relatos dos atores sociais, com base na análise de 

conteúdo, onde ressaltam-se: 
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 Hoje, no cenário de Guarapuava, se fala muito de inovação. Nós temos desde um 
bairro chamado de Inovador, até instituições que buscam auxiliar startups. Então, o 
mundo é demandante de novas tecnologias, a agricultura de precisão é uma das áreas 
de atuação e a FAPA atua ajudando esse cenário. (PESQUISA AGROPECUÁRIA) 

O que a prefeitura faz agora e tem feito, principalmente em cima do Centro de 
Inovação Tecnológica, é o fortalecimento do que a gente chama de Ecossistema de 
Inovação. Primeiro, foi o mapeamento de todos os players, de todas as instituições 
que têm protagonismo na área de desenvolvimento, inovação e incentivo à pesquisa. 
A partir do mapeamento desses players, fazer a definição desse ecossistema e 
incentivar a interação entre eles. (GOVERNO MUNICIPAL) 

 A agricultura, ela já tem atores conhecidos e, por estar há muito tempo no mercado, 
eles têm uma dificuldade de pensar diferente. De repente, as soluções passam por 
algum startup ou alguma empresa, algum pesquisador que nunca teve ligação com 
agricultura e que, de repente, tem uma tecnologia que pode solucionar algumas 
demandas do campo. (PESQUISA AGROPECUÁRIA) 

 Os eventos e palestras promovidos pela Prefeitura até aqui foram, em geral, voltados 
mais para o lado da Inovação e do Agritech, que é uma forma mais ampla, né? De 
levar a tecnologia para a questão rural, seja no uso de aplicativos, uso de softwares 
que otimizam a coleta de dados e o manejo dos dados em campo, drones ou, até 
mesmo, em alguns casos, a agricultura de precisão. Nesse caso especificamente, foram 
sempre ofertados pela Prefeitura, dentro de uma visão nossa de incentivar que esse 
tipo de conhecimento circule, e despertar nos nossos jovens, sobretudo, o interesse 
pelo assunto. (GOVERNO MUNICIPAL) 

Quanto à escolha dos palestrantes, os critérios foram aqueles que a gente pesquisa, 
voltados às pessoas que têm maior domínio da área e, para identificar quem são os 
maiores influenciadores, que tem maior conhecimento, que estão mais atualizados nos 
temas de interesse.  (GOVERNO MUNICIPAL) 

E a partir do Centro de Inovação, a gente vai fortalecer ainda mais isso, porque vai ter 
um lugar especificamente onde se vai criar um ambiente propício para que essas 
instituições trabalhem juntas. Tanto é verdade, que o Conselho de fundação do Centro 
de Inovação já possui uma série de instituições e empresas guarapuavanas, que atuam 
nesse mercado.   (GOVERNO MUNICIPAL). 

Quem mais se relaciona conosco hoje, nesses termos, são as instituições de ensino, 
tanto a UTFPR quanto a Unicentro e a Faculdade Campo Real. Agora com o Centro 
de Inovação Tecnológica de Guarapuava, que é algo que está sendo formatado 
também, temos uma interação próxima da Prefeitura, que é uma grande incentivadora 
do Centro. A FAPA, ela tem pouca interação com a Prefeitura ainda, mas tem buscado 
aprimorar esse relacionamento entre as instituições. (GOVERNO MUNICIPAL). 

 

Essa interação e o relacionamento entre diferentes empresas, cada qual com 

habilidades diferentes, mas complementares, aumenta as chances de que todas cresçam juntas. 

Um ecossistema de inovação é formado basicamente de um conjunto de atores e mecanismos 

de estímulo à cooperação (SEBRAE, 2020).  

Por fim, ao longo do tempo, destacou-se nesta pesquisa, a diversidade de atores que 

formaram o campo organizacional, com aumento gradativo e significativo, cada qual com sua 

especificidade para atender a agricultura de precisão, além do aperfeiçoamento contínuo das 

práticas já consolidadas e abordadas nesse estudo e que por si só, possuem características nos 

pilares normativo, cognitivo-cultural e regulador contribuindo na manutenção do campo 

organizacional.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo final retoma os principais pontos da investigação realizada na intenção 

de demonstrar o alcance dos objetivos propostos, responder o problema de pesquisa, ponderar 

sobre eventos relevantes na evolução histórica da agricultura de precisão, quais foram os atores 

sociais relevantes e o trabalho institucional exercido desde a sua criação em meados de 1990 

culminando na atual configuração do campo organizacional em 2019.  

Retomando o problema de pesquisa formulado para este estudo: como foi exercido o 

trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na região de 

Guarapuava no Paraná? Para equacionar essa questão, foi preciso identificar os atores sociais 

e suas ações e interações, recursos e habilidades necessários nos processos de mudança 

institucional, partindo da agricultura convencional, passando por práticas, ferramentas e 

diagnósticos da agricultura de precisão para a redução da variabilidade espacial da unidade 

produtiva (JACOMETTI, 2013, MOLIN, 2015). Já para atender ao objetivo geral, que consiste 

em compreender o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na 

região de Guarapuava no Paraná, são apresentados, na sequência, de forma ordenada, todos 

os objetivos específicos propostos nesta pesquisa e como cada um deles foi atendido, sendo o 

primeiro relacionado ao mapeamento do campo organizacional dos atores sociais na agricultura 

de precisão.  

A consonância com a base teórica seguida neste trabalho e o contexto analisado, tal 

qual estabelecido por Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006), permitiu definir os 

limites do campo organizacional dos atores sociais da agricultura de precisão com suas 

fronteiras delimitadas de maneira funcional. Inicialmente formado por produtores, indústria de 

máquinas e equipamentos, academia e fabricante de insumos agrícolas operando numa arena 

funcionalmente específica. Estes atores sociais praticantes da agricultura convencional, 

reconheceram que uma área agrícola não é uniforme e possui aptidões agronômicas diferentes, 

utilizaram o conhecimento multidisciplinar, conjugaram competências, agiram e interagiram de 

forma integrada, coordenada e complementar em um trabalho contínuo na mudança 

institucional.  

A mudança institucional, obedeceu a critérios de legitimidade, eficiência e 

sustentabilidade, e em períodos paralelos, a critérios técnicos. Quando a ênfase incidiu sobre os 

elementos cognitivos, valorizaram-se as interpretações subjetivas que os atores sociais fizeram 

dos ambientes configuradores, por meio da interpretação de fatores legitimados mediante 

compartilhamento e socialização das práticas da AP, dadas como certas, bem-sucedidas e 
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legitimadas em outros países. A ênfase normativa, com base essencialmente moral e 

legitimidade organizacional, foi determinada em termos de sua adesão a normas definidas como 

padrões de comportamento com a incorporação gradual de práticas ao processo produtivo que 

permitiram a redução da variabilidade espacial da unidade produtiva, elemento essencial da 

agricultura de precisão.  

A agricultura de precisão se tornou compreensível e acessível, demonstrou sua 

potencialidade, tanto no ambiente técnico, associada à sua eficiência na redução da 

variabilidade espacial, em retornos econômicos e operacionais, tanto como no ambiente 

institucional, no que diz respeito à sua legitimidade no meio de produção agrícola como prática 

sustentável, legítima e racionalizada na sociedade.  

As ferramentas e diagnósticos da agricultura de precisão mapearam a variabilidade 

espacial e levantaram dados da produção, ao passo que os instrumentos de gestão ofereceram 

suporte à tomada de decisão a partir das informações geradas, reorganizando e otimizando os 

processos dentro da propriedade (PUSCH et al., 2019). Assim, a gestão agrícola sob os 

preceitos da agricultura de precisão, passou a oferecer incrementos de produtividade e 

qualidade aos produtos, racionalizou o uso de insumos agrícolas minimizando os impactos 

ambientais e consequentemente proporcionou a rentabilidade sustentável da atividade agrícola 

(MOLIN, 2015; PUSCH et al., 2019). 

As instituições normativas e cognitivas e a cultura organizacional presentes no 

ambiente institucional em que se propõe a mudança, uma vez compreendidas, passaram a 

nortear o comportamento, interação e a conduta dos atores sociais ao longo do tempo e 

modelaram a adoção das práticas da AP em outras regiões do Brasil (MACHADO-DA-SILVA; 

COSER, 2006). Na região de Guarapuava, objeto geográfico deste estudo, por meio de 

processos isomórficos miméticos e normativos, as práticas foram adotadas em 2004, quando 

um grupo de produtores fez visitas técnicas inspirados em cases de sucesso como o Projeto 

Aquarius no Rio Grande do Sul e na ESALQ/USP, em São Paulo, no intuito de compreender 

as ações desenvolvidas na padronização de áreas e redução da variabilidade nas áreas 

produtivas.  

Para suprir as deficiências percebidas na capacitação técnica, que teve a participação 

intensiva de atores sociais pioneiros do RS e SP, ocorreu a difusão do conhecimento das práticas 

por meio de simpósios, workshops, palestras, publicações em revistas, congressos e capacitação 

e treinamento para operadores e produtores. A carga de informações geradas e o 

desenvolvimento de uma conscientização mútua entre os participantes provocaram o aumento 

sensível de centros de integração e pesquisa pela necessidade da oferta de infraestrutura de 
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apoio e aumento da oferta de tecnologia embarcada em máquinas e equipamentos. O uso de 

uma nova tecnologia ou conhecimento, enquanto carrier, institucionalizou as práticas presentes 

na agricultura de precisão (JACOMETTI, 2013; SCOTT, 2008). 

A partir dessa visão, pode-se afirmar que procedimentos normativos e cognitivos 

afetaram mais profundamente os sistemas organizacionais, devido à sua maior internalização 

nos atores sociais envolvidos. Frente a esse cenário, surgiram, a partir de 2012 os elementos 

regulativos correspondentes a bases legais nas quais as organizações se legitimaram mediante 

a conformação em seu âmbito de atuação (CARVALHO et al., 2005). Dentre os quais 

destacam-se: 

 A Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em 2012 com a regulamentação e 

unificação do conceito no Brasil; 

 O Programa INOVAGRO de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 

Agropecuária instituído em 2013 com financiamento de equipamentos e serviços de AP; 

 A Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão em 

2015 com a inclusão do selo certificador de garantia; 

 A Associação Brasileira de Agricultura de Precisão (ASBRAAP), instituída em 2016 

com representantes da totalidade de atores sociais; 

 O Projeto de Lei Federal contemplando a Política Nacional de Incentivo à Agricultura 

e Pecuária de Precisão em 2019. 

 A Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão na definição e unificação 

internacional do conceito da agricultura de precisão em 2019. 

  

Conclui-se o atendimento ao primeiro objetivo específico, apresentando a atual 

configuração do campo organizacional, formado por uma rede complexa de organizações que 

mantém uma relação de interdependência compartilhando dos mesmos significados, ou seja, a 

redução da variabilidade espacial do solo, tais como o laboratório de análise de solo, consultoria, 

prestadores de serviço e instituições de treinamento. Estas organizações (atores sociais), que 

adotaram a agricultura de precisão em suas atividades também necessitaram da interação com 

outras organizações pioneiras já estabelecidas, sendo produtores, pesquisa agropecuária, 

fabricante de insumos agrícolas, academia e indústria de máquinas e equipamentos. O processo 

pelo qual as ações tornaram-se habituais, ou seja, repetidas no decorrer do tempo, ganhando um 

significado compartilhado intersubjetivamente entre os atores, é definido como 

institucionalização (BERGER; LUCKMANN, 1994; GUARIDO FILHO, 2008; SCOTT, 2008). 
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Dando prosseguimento ao atendimento para o segundo e terceiro objetivos específicos, 

a teoria institucional, pela sua vertente denominada Institutional Work, orienta para a 

compreensão de fenômenos relacionados à mudança institucional com foco voltado para a 

criação, manutenção e ruptura de instituições, tendo em vista o esforço dos atores sociais no 

campo organizacional. Estes agiram, interagiram por meio de recursos e habilidades na adoção, 

manutenção e disseminação da agricultura de precisão. As ações exercidas pelos atores sociais 

destinadas para a criação da agricultura de precisão tiveram suas origens na incerteza das 

práticas da agricultura convencional, tendo por base o reconhecimento que uma área não possui 

as mesmas aptidões agrícolas de produção.  

Por meio da identificação das ações individuais e coletivas dos atores sociais foi 

possível identificar que os tipos de trabalho institucional inicialmente percebidos estavam 

relacionados ao IW de criação cognitiva-cultural de mimetismo, quando os atores sociais 

observaram, interiorizaram e passaram a utilizar as práticas legitimadas e racionalizadas nos 

EUA e na Europa. Pela intensa participação coletiva e colaborativa dos atores sociais na 

disseminação e incorporação de conceitos da AP, que transferiram habilidades e conhecimentos 

necessários para apoiar e criar requisitos mínimos para a atuação dentro de um campo, sendo 

assim exercido o  trabalho institucional de criação cognitiva-cultural de educação.  

Simultaneamente ocorria o trabalho institucional de criação normativa de construção 

de identidades por meio da adesão de novos atores e profissionais na AP. Ao passo que o 

trabalho institucional de criação normativa de mudança de normas foi exercido na incorporação 

gradativa de práticas georreferenciadas para a redução da variabilidade espacial, o que não 

ocorre na agricultura convencional onde as áreas sofrem o mesmo tipo de prática em sua 

totalidade. O IW de criação normativa de construção de redes está presente no trabalho contínuo 

multidisciplinar na conexão entre produtores, academia, fabricantes de insumos agrícolas e pela 

indústria de máquinas e equipamentos. Por fim, o trabalho institucional de criação cognitiva-

cultural de teorização ocorreu na avaliação, na aplicabilidade, viabilidade técnica, econômica e 

sustentável da AP frente à agricultura convencional, comprovada pelas evidências encontradas 

na redução da variabilidade espacial química do solo e padronização da produtividade. 

Com o campo organizacional constituído, os atores sociais exerciam os tipos de 

trabalho institucional de manutenção normativa de mitologização, percebido na comprovação 

da eficiência na redução da variabilidade espacial em diferentes dimensões de propriedade, 

manejo de solo e infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas para 

sensoriamento e controle. O trabalho institucional de manutenção normativa de incorporação e 

rotinização se fez presente na capacitação, treinamento, adequações e inclusão de matérias com 
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assuntos correlatos à AP na grade acadêmica das universidades e na infusão das fundações 

normativas nas rotinas e práticas organizacionais. O trabalho institucional de manutenção 

cognitiva de valorização foi encontrado nos exemplos positivos e negativos que ilustraram os 

fundamentos normativos, entre estes a apresentação de resultados em eventos abertos para a 

sociedade, na inclusão de novos atores sociais nos congressos nacionais no sentido de atender 

a demanda crescente da interpretação de informações, nas premiações e reconhecimento 

nacional e internacional das ações dos atores sociais, nos incentivos estruturais e financeiros 

entre os atores do campo, em artigos sobre a adoção das práticas no Brasil, em publicações 

internacionais de renome e sua completa integração com o agronegócio nacional. 

Somente a partir do período compreendido entre 2009 a 2019, com a constante e 

extensa presença nos pilares normativo e cognitivo da agricultura de precisão no Brasil, foi 

notado o surgimento dos trabalhos institucionais de ordem regulativa, sendo o trabalho 

institucional de manutenção regulativa de permissão, presente em leis municipais, estaduais, 

federais, atas de associações, programas governamentais de incentivo, na criação de regras e 

procedimentos que promoveram, complementaram e sustentaram a agricultura de precisão, 

seja na execução de rotinas ou na redistribuição de recursos no campo. 

Quanto aos eventos relevantes no pilar regulador, destacam-se estruturas regulativas 

em termos de exigências como a instituição da Sociedade Internacional de Agricultura de 

Precisão em 2010, a criação da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em 2012 com a 

regulamentação e definição nacional do conceito da AP. O Programa INOVAGRO de Incentivo 

à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária do Governo Federal, em 2013, incluiu o  

financiamento e incentivo para agricultura de precisão em seu conteúdo. Em 2014 foi instituída 

a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão (ABPSAP), 

com o selo certificador e manual de boas práticas para regulamentar e padronizar os serviços e 

consultoria. A Associação Brasileira de Agricultura de Precisão (ASBRAAP), com 

representantes da totalidade de atores sociais foi criada em 2016, no intuito de contribuir para 

o desenvolvimento científico e tecnológico, inovação e difusão do uso de práticas, técnicas e 

tecnologias. Destaque para a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão, 

por meio de Projeto de Lei Federal que se encontra, no fim de 2019, em tramitação no Senado. 

E, em 2019 foi instituído pela Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão (ISPA) o 

conceito internacional focado na estratégia de gestão no estudo e manejo da variabilidade 

espacial na produção agrícola. 

Durante a fase de manutenção do campo organizacional foram encontradas ações 

disruptivas classificados como trabalho institucional de disrupção normativa de desvinculação 
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das fundações morais exercidos por atores do campo que deixaram de praticar a AP ou se 

sentiram desestimulados. Estas ações estavam relacionadas à falta de capacitação técnica, 

mínimo conhecimento necessário e serviços mal ou parcialmente executados com as premissas 

da agricultura de precisão. Foram notadas ações de tentativas de redução dos riscos percebidos 

que minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as instituições, tais como a 

desconfiança nas práticas, diversidade de interesses, bem como da possibilidade de distintas 

interpretações acerca da realidade e a presença de indicadores como a lucratividade da 

agricultura de precisão comparada à agricultura convencional. Tais ações disruptivas, por parte 

dos produtores são classificadas como trabalho institucional de disrupção cognitiva de 

problematização.  

No que diz respeito ao quarto e último objetivo específico, que procurou identificar o 

trabalho institucional dos atores sociais pela sua posição subjetiva e agência projetiva de ações 

para a AP, tomou-se por referência a base teórica dos trabalhos de Emirbayer e Mische (1998), 

Battilana e D’auno (2009) na reconceitução da agência humana como um processo de 

engajamento social imerso temporalmente, informado pelo passado, no seu aspecto habitual, 

porém igualmente dirigido ao futuro, como uma capacidade para idealizar possíveis trajetórias 

de ação criativamente configuradas acerca do futuro. 

Pela sua posição subjetiva no campo organizacional, notou-se que as ações e o 

institutional work para os produtores são distintas, distribuídas nos trabalhos institucionais de 

manutenção cognitiva de valorização, manutenção normativa de incorporação e rotinização e 

ainda o trabalho institucional de disrupção normativa de desvinculação das fundações morais. 

Para os produtores, representados na região de Guarapuava, a adoção da agricultura de precisão 

é irreversível, compreendida e se encontra totalmente amparada por uma diversidade de atores. 

Porém, mesmo assim, encontram-se barreiras relacionadas à comparação de indicadores com 

os da agricultura convencional. 

O trabalho institucional de manutenção normativa de incorporação e rotinização é 

percebido na agência projetiva da academia, do SENAR, da pesquisa agropecuária, laboratório 

de análise de solo, prestadores de serviços e da consultoria. São ações focadas no estreitamento 

de relações entre atores presentes na atual configuração e na inserção de novos atores com 

soluções nos gargalos existentes e na capacitação e qualificação profissional nas práticas, na 

interpretação e intervenções para a redução da variabilidade espacial. O trabalho institucional 

de manutenção normativa de mitologização é encontrado na agência projetiva dos prestadores 

de serviços pelas ações projetivas focadas na interpretação de informações sobre a redução 

gradual de custos da agricultura de precisão, associado ao fato da redução de insumos nas áreas 
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padronizadas ou com restrição física e sobretudo na diminuição das amplitudes na unidade 

produtiva.  O trabalho institucional de manutenção cognitiva de valorização presente na agência 

projetiva da pesquisa agropecuária, na indústria de máquinas e equipamentos e no sindicato 

rural, trata das ações focadas na interpretação da agricultura de precisão como integrante de um 

pacote tecnológico de grande valia, desde que seja bem usada e construída como prática 

sustentável para gerações futuras. 

Ações de ordem disruptivas, como o trabalho institucional de disrupção cognitiva de 

problematização, são percebidas na agência projetiva do Governo Municipal que prevê 

dificuldades associadas ao perfil do produtor conservador, pela falta de conectividade no campo 

para que os dados da AP possam circular em tempo real e trazer e entregar a sua efetiva utilidade.  

Após a conclusão do estudo, fica evidente que os tipos de trabalho institucional mais 

ligados aos pilares normativo e cognitivo-cultural fizeram mais sentido do que as práticas com 

bases regulativas, dado que as ações individuais ou coletivas se legitimaram muito mais pelo 

poder de persuasão relativo a normas e questões culturais-cognitivas do que por sua capacidade 

de sanção ou coerção, que constrangem as ações dos atores no campo. Por outro lado, são 

utilizadas como argumento de segurança e confiabilidade nas ações e interações. 

Essencialmente, ressalta-se que o termo agricultura de precisão não se aplica a uma ferramenta 

ou equipamento. Sim, designa-se a uma filosofia de gestão do sistema de produção no uso 

intensivo de informação para a tomada de decisão, em que a variabilidade espacial tem papel 

essencial (GIMENEZ; MOLIN, 2018). 

5.1 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA 

A contribuição empírica e temática deste estudo reside na proposta de identificação 

dos tipos de trabalho institucional no que diz respeito às ações sociais de criação, manutenção 

e ruptura de instituições a partir do modelo desenvolvido por Jacometti (2013), que concilia as 

tipologias de institutional work de Lawrence e Suddaby (2006) vinculada nos pilares regulador, 

normativo e cognitivo-cultural que tendem a prover estabilidade e significado para a vida social 

das organizações (SCOTT, 2008). Neste sentido, amplia-se o rol de estudos realizados com 

foco nas ações e interações dos atores na mudança institucional e formação do campo 

organizacional. 

Esta pesquisa traz subsídios para o trabalho institucional cognitivo-cultural de 

educação de uma coletividade de atores sociais com habilidades necessárias para atender os 

critérios de eficiência técnica e institucional. Dentre as ações percebidas no campo em estudo, 
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a capacitação profissional e a disseminação do conhecimento se apresentaram marcantes e 

oferecem indícios para o isomorfismo normativo no campo organizacional em que atores são 

possuidores de conhecimento multidisciplinar diretamente atrelados à agricultura de precisão. 

O isomorfismo normativo se caracterizou a partir da dinâmica provocada pela troca de 

experiências e ensinamentos oriundos da movimentação ativa dos atores no campo. Essa 

evidência é percebida no relato obtido junto à pesquisa agropecuária em Guarapuava, no 

prestador de serviços, na consultoria e nas ações dos produtores ao contratar profissionais 

qualificados. A partir de verificações na realidade em estudo, o estabelecimento de estruturas 

cognitivas providenciou elementos para os padrões normativos e regulativos mediante a 

interpretação dos atores acerca do ambiente, bem como suas identidades as quais servem 

também para orientações de ação. Esse conhecimento instituído na organização se enquadra na 

tipologia de conhecimento institucional abordada por Jacometti (2013, p.95), caracterizado 

como “padrão em evolução, pela sua internalização e que passa a ser uma referência para os 

diversos atores sociais de um mesmo campo, afetando suas regras e normas ao longo do tempo”.  

Como resultados desta investigação estão as contribuições aos estudos de Greenwood 

et al. (2008), na observação do campo que incentiva e motiva a reprodução de práticas, mas 

que permite espaços para a agência alterar, traduzir, adaptar de forma que se adquira 

legitimidade. A insuficiência normativa no campo foi determinante para que o prestador de 

serviços adotasse metodologia própria com processos eficazes e conhecimento multidisciplinar 

construindo assim uma identidade organizacional, aceita e confiável na visão dos produtores, 

ao prestar trabalhos na agricultura de precisão com consultoria, investigação, intervenção e 

continuidade. Atualmente, a  Associação Brasileira de Prestação de Serviços em AP se 

encarrega de conferir esse padrão de qualidade com o selo certificador e a cartilha de boas 

práticas. 

Este estudo contribui também com as abordagens de Battilana e D’auno (2009) ao 

descrever que, embora os atores possam participar das rotinas e práticas habitualizadas que 

reproduzem as instituições, muitas vezes as praticam, ou não, com consciência e propósito. 

Notou-se, no campo organizacional, parte dos atores sociais de uma categoria agindo para 

provocar mudanças institucionais. Seja no sentido de criação da instituição, seja com ações de 

ruptura da instituição. Nesse caso, motivados pela existência de elementos decisivos para a 

continuidade da agricultura convencional em detrimento da agricultura de precisão, mesmo 

cientes das inerentes variações entre solo e cultura.  

Outra forma da contribuição deste estudo é como instrumento de fonte de informação 

para organizações do setor público e ou privado incrementarem o desenvolvimento regional por 
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meio de tecnologias aplicadas na agricultura de precisão. Existem lacunas e gargalos técnicos 

relatados por atores sociais que limitam suas ações na agricultura de precisão. Nesse sentido, a 

contribuição prática do estudo é de ser um facilitador da ação e da interação entre os atores do 

campo, uma vez que a análise de resultados traz informações sobre as habilidades e os recursos 

da totalidade dos atores, que não serviriam apenas para capacitação das organizações agrícolas 

em termos de eficiência e eficácia, mas também como fonte e destino de recursos simbólicos, 

como o reconhecimento social e a legitimação. Exemplo disso é que, para o Governo Municipal, 

a conectividade e a internet nas propriedades agrícolas representam um gargalo técnico para 

que os dados da agricultura de precisão possam circular em tempo real, para trazer e entregar a 

sua efetiva utilidade. Pela observação do campo realizada nessa pesquisa, a solução desses gaps 

técnicos passa pela padronização das máquinas nas propriedades, seguindo uma cooperação 

estratégica entre produtores e a indústria de máquinas e equipamentos para resolver problemas 

de conectividade. Além disso, já está em andamento um projeto de cooperação entre indústria 

de máquinas e equipamentos e empresas do ramo das telecomunicações  e da internet, para a 

solução do gargalo técnico relacionado à conectividade e permitir ao campo ficar on-line e 

superar a limitação do RTK (Real Time Kinematic Network) em rede, para minimização do 

desvio do curso de máquinas e equipamentos agrícolas. 

Dentre as contribuições práticas do estudo está a importância da geração, análise e 

interpretação das informações por meio do conhecimento multidisciplinar de uma diversidade 

de atores sociais. De acordo com os dados primários e secundários, o campo organizacional era 

marcado pela insuficiência técnica e mínimo conhecimento necessário para a execução das 

práticas, ocasionando erros operacionais e ausência de informações confiáveis. Nesse contexto, 

as soluções apresentadas pelos atores sociais estão presentes nas ações e interações, na 

capacitação profissional e na disseminação do conhecimento. Como a tecnologia da AP já vinha 

embarcada nos equipamentos e máquinas, houve iniciativas por parte de produtores, prestadores 

de serviços, pesquisa agropecuária e consultoria para a promoção de programas de capacitação 

e treinamento contínuo aos operadores, no que tange ao conhecimento operacional das 

máquinas e equipamentos no campo, durante a execução das operações. A indústria de 

máquinas e equipamentos, por sua vez, passou a desenvolver e oferecer treinamento específico 

aos colaboradores e produtores em processos de entrega técnica. As ações da academia se 

apresentavam no incremento da grade curricular dos cursos de graduação em Agronomia e nos 

mestrados em Agricultura de Precisão, com disciplinas relativas à mecanização agrícola, com 

foco nas práticas desenvolvidas e na criação de laboratórios de agricultura de precisão com 

infraestrutura e ambiente de trabalho para as atividades e projetos. Uma série de eventos como 
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workshops, jornadas de atualização e congressos foi realizada, trazendo em seus conteúdos 

treinamento e capacitação, permitindo a ampliação do conhecimento e a qualificação para a 

totalidade dos atores do campo. Assim, percebeu-se nesse estudo que a consequência direta da 

demanda de conhecimentos necessários, conforme as premissas da AP, alteraram o perfil 

profissional no meio agrícola, tanto na parte operacional da geração de dados em nível de campo, 

quanto na interpretação da informação e validação das intervenções, para redução da 

variabilidade espacial do solo. 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Por ser tratar de uma vertente teórica recente, uma das limitações enfrentadas estava 

relacionada à construção de fonte de referências bibliográficas. Muitas destas com custos para 

fazer o download, o que implicava na necessidade de recorrer a colegas de mestrado e doutorado 

em outras instituições, demandando tempo para a busca de artigos e publicações, escolha de 

materiais, entendimento e posterior elaboração das leituras das referências bibliográficas deste 

estudo. Como reflexo negativo, a consequência direta dessa limitação foi o dispêndio de tempo 

envolvido na busca. Porém, a despeito disso, foi possível construir uma base de referências 

bibliográficas consistente e que também pode servir de base para estudos futuros. 

No que tange à coleta de dados primários, a população de interesse para este estudo 

abrangeu inicialmente os atores sociais da agricultura de precisão, conforme definições da 

Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, instaurada em 2012. Para minimizar a 

limitação da questão de escolha sobre a quantidade de representantes em cada categoria, a 

seleção dos indivíduos levou em consideração o envolvimento com o fenômeno, o 

conhecimento e a posição estratégica do ator na organização presente no campo organizacional. 

Outra limitação encontrada está relacionada ao fato dos entrevistados serem apenas da região 

de Guarapuava, enquanto se sabe que a AP está presente em todo o território nacional. Dessa 

forma, para reduzir a limitação, buscou-se evidências nas fontes secundárias, onde foram 

encontrados relatos dos atores sociais que participaram do pioneirismo da agricultura de 

precisão brasileira. Também para minimizar essa limitação, foram escolhidos para as 

entrevistas e para a obtenção de dados atores sociais que pertencessem ao campo organizacional, 

independente das fronteiras geográficas, mas que fizessem parte do rol de atores sociais 

definidos pela CBAP. 

 

 



173 

 

5.3 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

A primeira sugestão para estudos futuros é pertinente a um tema que tomou 

consistência e evidência na visão de parte dos atores sociais e está relacionado ao ecossistema 

de inovação. Denominados de ambientes colaborativos, eles estimulam melhores resultados, 

compostos de interações sociológicas entre equipes de múltiplas habilidades e capacidade de 

cooperar com o ambiente interno e externo, transformando o conhecimento em inovação 

(BITTENCOURT, 2019). Assim como na região de Guarapuava, as demais regiões pesquisadas 

possuem centros de inovação tecnológica atuando como centro de apoio e suporte à criação de 

startups, micro e pequenas empresas de inovação, empreendedores da área tecnológica, ligadas 

ou não ao agronegócio. Aplicar a metodologia desenvolvida nesta dissertação pode auxiliar a 

investigação sobre como o institutional work realizado por incubadoras de empresas de base 

tecnológica, juntamente com seus parceiros, gera empresas inovadoras e que se lançam no 

mercado, promovendo o desenvolvimento local e solucionando as demandas do meio agrícola. 

A segunda sugestão de estudos consiste em compreender como o trabalho institucional 

foi exercido nas regiões pioneiras, no RS e em SP, onde a AP foi adotada. Com o propósito de 

verificar concordâncias e discordâncias sobre o período, os atores sociais relevantes e os tipos 

de trabalho institucional exercidos para criação, manutenção e ruptura de instituições. Para tanto, 

o estudo deve estar em consonância com o modelo desenvolvido por Jacometti (2013), com a 

proposta de identificação dos tipos de trabalho institucional no que diz respeito às ações sociais 

de criação, manutenção e disrupção de instituições, conciliando as tipologias de IW de 

Lawrence e Suddaby (2006), vinculadas aos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural 

de Scott (2008). Este estudo sugerido deve abranger ainda o mapeamento do campo, com as 

ações e interações dos atores sociais e os recursos e habilidades utilizados. 
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APÊNDICE 1: Trabalhos selecionados para leitura e referência 

Artigo Autoria Características 

INSTITUTIONS AND 
INSTITUTIONAL WORK 

LAWRENCE; 
SUDDABY (2006) 

Ação proposital de indivíduos e organizações 
destinadas a criar, manter e perturbar as instituições, 
o institutional work contrasta de outras abordagens 
institucionais, ao colocar o destaque para o papel 
dos atores e seus esforços para interagir e 
influenciar as instituições. 

DESENVOLVIMENTO E 
INSTITUCIONALIZAÇÃO 

DE PRÁTICAS EM 
ESPAÇOS SÓCIO 
TERRITORIAIS: 

A REGIÃO DOS CAMPOS 
GERAIS 

GRAEFF; 
MACHADO-DA-

SILVA (2008) 

Estudo sobre Institucionalização e 
Desinstitucionalização. Verificar o processo de 
adoção da prática organizacional do plantio direto e 
a simultânea descontinuidade da tecnologia do 
plantio convencional. 

INSTITUTIONAL WORK 
AND THE PARADOX OF 
EMBEDDED AGENCY. BATTILANA, 

D’AUNNO(2009) 

Sugere que cada tipo de agência pode estar ligado a 
cada tipo de trabalho institucional. No intuito em 
compreender a relação entre agência e o 
institutional work, propuseram uma abordagem 
multidimensional da agência, sendo: iterativa, 
prática-evolutiva e projetiva. 

EMPREENDEDORISMO 
INSTITUCIONAL: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
IMERSÃO E 

MECANISMO DA 
TEORIZAÇÃO. 

BARATTER.; 
FERREIRA.; 

COSTA (2009) 
Compreensão da inovação e mudança em campos 
organizacionais e refletir a respeito da capacidade 
dos atores, ainda que imersos, de enxergar além das 
fronteiras do seu campo. 

INTRODUCTION: 
THEORIZING AND 

STUDYING 
INSTITUTIONAL WORK 

LAWRENCE; 
SUDDABY; LECA, 

(2009) 

Primeiro, revisa o papel de atores, agências e 
instituições em estudos institucionais de 
organização. Em segundo lugar, elabora o conceito 
de trabalho institucional. Em terceiro lugar, teoriza 
a noção de trabalho institucional, situando-o em 
termos de um conjunto de questões e conceitos 
fundamentais. 

HOW ACTORS CHANGE 
INSTITUTIONS: TOWARDS 

A 
THEORY OF 

INSTITUTIONAL 
ENTREPRENEURSHIP. 

BATTILANA; LECA; 
BOXENBAUM (2009) 

Explicar como atores são capazes de prever e 
desenvolver alternativas, atuar no campo 
organizacional, influenciar, modificar uma 
construção social, que visam resultados promissores 
e propor uma nova forma institucional, mesmo 
diante de pressões que possam emergir 

EMPREENDEDORISMO 
INSTITUCIONAL, 

AGÊNCIA E MUDANÇA 
INSTITUCIONAL: UMA 

CONTRIBUIÇÃO AO 
INSTITUCIONALISMO 

ORGANIZACIONAL. 

OMETTO; LEMOS 
(2010) 

Os atores sociais estão imersos em contextos 
institucionais que condicionam a sua ação, e não a 
determinam, logo, mudanças institucionais podem 
ocorrer. Esta perspectiva vem crescendo 
significativamente no exterior, entretanto, ainda são 
poucas as pesquisas brasileiras ligadas ao tema. 

EMPREENDEDORISMO 
INSTITUCIONAL: 

CARACTERÍSTICAS DA 
AÇÃO INTENCIONAL 

BARATTER; 
FERREIRA & COSTA 

(2010) 

Explicar a capacidade de reflexão dos atores, 
imersos, em um ambiente institucional, tendo em 
vista que eles mesmos encontram-se sujeitos a 
pressões reguladoras, normativas e cultural-
cognitivas. Explicitar como esses atores, imersos, 
conseguem fazer com que outros membros, também 
imersos, aceitem as novas práticas. 

INSTITUTIONAL WORK: 
REFOCUSING 

INSTITUTIONAL STUDIES 
OF ORGANIZATION 

LAWRENCE; 
SUDDABY; LECA 

(2011) 

A pesquisa sobre o trabalho institucional pode 
contribuir para trazer o indivíduo de volta à teoria 
institucional, ajudar a reexaminar a relação entre 
agência e instituições e fornecer uma ponte entre 
visões críticas e institucionais de Organização. 
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Artigo Autoria Características 
TRABALHO 

INSTITUCIONAL E 
TEORIA DA MUDANÇA 

GRADUAL: REFLEXÕES 
SOBRE ATORES SOCIAIS, 

ESTRATÉGIAS E 
CONTEXTOS. 

CORAIOLA, 
JACOMETTI, , 
BARATTER & 

GONÇALVES, (2012). 

No centro dessa proposta, encontra-se a busca por 
entender a dinâmica da vida institucional. As 
práticas de criação, manutenção e dirupção das 
instituições em determinado contexto serão, 
portanto, resultado da interação entre as 
características do contexto institucional e dos tipos 
de atores sociais. 

INSTITUTIONAL WORK: 
CURRENT RESEARCH, 
NEW DIRECTIONS AND 
OVERLOOKED ISSUES 

LAWRENCE; LECA; 
ZILBER, (2013) 

Neste ensaio introdutório, revisamos o contexto 
intelectual dos artigos publicados na Edição 
Especial, primeiro recordando a evolução do 
trabalho institucional como uma conversa 
acadêmica dentro dos estudos da organização. Em 
seguida, apresentamos os artigos nesta edição 
especial, destacando onde eles se encaixam na 
conversa acadêmica atual, e como eles nos movem 
em novas direções importantes. 

INSTITUTIONAL WORK E 
CONHECIMENTO EM 

REDES 
INTERORGANIZACIONAIS: 

UMA PROPOSTA PARA 
INVESTIGAR APLS. 

JACOMETTI; 
GONÇALVES; 

CASTRO (2014) 

As instituições regulativas, normativas e cognitivas 
e a cultura organizacional presentes no ambiente 
institucional em que se propõe a mudança devem 
ser compreendidas, uma vez que as norteiam e 
modelam as práticas sociais das organizações. 

MEIO AMBIENTE E 
ESTRATÉGIA: UM 

ESTUDO MULTICASO NO 
SETOR VITIVINÍCOLA DA 

REGIÃO CENTRAL DO 
RIO GRANDE DO SUL SOB 

A PERSPECTIVA DA 
TEORIA INSTITUCIONAL 

BORGES; DUTRA; 
SCHERER, (2014) 

O trabalho institucional promove inovações no 
campo, alterando arranjos institucionais fixados, 
introduzindo novas práticas e significados para a 
ação. 

CONCILIANDO AGÊNCIA 
E CONTEXTO NA 

DINÂMICA DA MUDANÇA 
INSTITUCIONAL. 

CORAIOLA, 
JACOMETTI, 
BARATTER & 

GONÇALVES (2015) 

O contexto institucional possui certo nível de 
plasticidade e pode ser modificado de acordo com a 
disponibilidade de práticas, significados e recursos. 
As práticas de criação, manutenção e dirupção das 
instituições em determinado contexto serão, 
portanto, resultado da interação entre as 
características do contexto institucional (nível de 
plasticidade institucional) e dos tipos de atores 
sociais (nível de discricionariedade institucional). 

INSTITUTIONAL WORK: 
TAKING STOCK AND 
MAKING IT MATTER 

HAMPEL; 
LAWRENCE; 

TRACEY, (2017) 

A agência na perspectiva do institutional work 
assenta-se na necessidade de integrar uma 
compreensão heterogênea da agência considerando 
a relação entre instituições e organizações 

A CONCEPTUAL 
FRAMEWORK FOR 

ELUCIDATING HOW 
AGENCY SHAPES 

DESTABILIZATION OF 
SOCIO-TECHNICAL 

SYSTEMS 

DURYGAN; KACHY; 
RINSCHEID (2019) 

O institutional work apresenta uma abordagem mais 
refinada para o estudo da agência na transformação 
das instituições e direciona o foco dos atos, 
realizados pelos atores sociais na mudança das 
instituições, à toda a prática proposital relevante 
para moldar instituições 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em periódicos da Capes, Spell, Epsco e Scielo (2019). 
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APÊNDICE 2: Teses e Dissertações selecionadas para leitura e referência 

Tese ou Dissertação Autoria Características 

INSTITUTIONAL WORK NA 
CONFORMAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 
DIFUNDIDO EM REDES 

INTER ORGANIZACIONAIS: 
ESTUDO DE APLS NO 
ESTADO DO PARANÁ. 

JACOMETTI 
(2013) 

Objetivo geral analisar, teórica e empiricamente, 
como o institutional work influenciou a conformação 
do conhecimento difundido em período específico 
nos APLs do Paraná, contribuindo para a 
institucionalização do modelo prescrito de APL. 
Tipos de trabalho institucional de criação, a saber: 
(1) aquisição; (2) definição; (3) defesa; (4) 
construção de identidades; (5) mudança de normas; 
(6) construção de redes; (7) mimetismo; (8) 
teorização; e (9) educação. 

TRABALHO 
INSTITUCIONAL NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO 
ROTEIRO TURÍSTICO 

SENTIDOS DO CAMPO NO 
ESTADO DO PARANÁ 

LAGO, (2018) 

Como o institutional work coletivo influenciou a 
implementação do roteiro, possibilitando o seu 
desenvolvimento, pois a percepção é de que o 
sucesso do empreendimento demanda de esforços 
individuais e coletivos para fortalecer o aglomerado 
turístico existente, transformando-o 
progressivamente num aglomerado de maior 
abrangência e complexidade. 

A INFLUÊNCIA DAS 
PRÁTICAS 

EMPREENDEDORAS DE 
UMA UNIVERSIDADE NA 

FORMAÇÃO DE UM 
ECOSSISTEMA DE 
INOVAÇÃO: UMA 

PERSPECTIVA A PARTIR 
DO TRABALHO 

INSTITUCIONAL 

BITTENCOURT 
(2019) 

As universidades passam a figurar como um grande 
influenciador e facilitador do processo de criação e 
desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação 
(FOSS; GIBSON, 2015). Para compreensão do 
fenômeno, utilizou-se a Teoria do Trabalho 
Institucional (LAWRENCE; SUDDABY, 2006), 
que reforça a centralidade do ator e de suas práticas 
na promoção de novas configurações institucionais. 
A pesquisa empírica empregou uma abordagem 
qualitativa processual, onde resgatou-se a trajetória 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), destacando sua mudança 
organizacional voltada para uma postura mais 
empreendedora e conectada com o mercado, a qual 
reverberou na formação de um Ecossistema de 
Inovação. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) (2019). 
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APÊNDICE 3: 
TECLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu______________________________________________, RG nº________________, estou 

sendo convidado (a) a participar de um estudo intitulado: INSTITUTIONAL WORK DOS 

ATORES SOCIAIS NA AGRICULTURA DE PRECISÃO NA REGIÃO DE GUARAPUAVA 

NO PARANÁ, cujo objetivo é: Compreender o trabalho institucional dos atores sociais na 

agricultura de precisão na região de Guarapuava no Paraná. 

Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental importância. 

Caso aceite participar desta pesquisa, eu responderei a uma entrevista elaborada pelos 

pesquisadores. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer outro dado 

confidencial serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de maneira 

codificada, respeitando a ética da confidencialidade. Estou ciente de que posso me recusar a 

participar do estudo ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, 

nem sofrer qualquer dano. 

O Projeto de Dissertação é apresentado como requisito à obtenção de grau de Mestre em 

Administração do Curso de Pós-Graduação em Administração na Área de Concentração em 

Estratégia, Inovação e Tecnologia da UNICENTRO. Os pesquisadores envolvidos com o 

referido projeto são: Prof. Dr. Luciano Ferreira de Lima (orientador), Prof. Dr. Marcos de 

Castro (coorientador) e Roberto Vasil Zastavny (mestrando), com quem poderei manter contato 

pelo telefone (042) 98816-7726. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do estudo. Li, 

portanto, este Termo, fui orientado (a) quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e 

compreendi a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a participar. 

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não receberei nem 

pagarei nenhum valor econômico por minha participação. 

 

____________________, ______ de ____________________ de ______. 
 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE 4: 
GUIA PARA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Caracterização do Campo Organizacional da AP 

1. Organização – Instituição – Ator. 

2. Nome, formação e função. 

3. Data da entrevista. 

4. Histórico da Organização. Atividade. Tempo de Atuação. 

5. As atividades executadas têm alguma relação com Agricultura de Precisão. 

6. O que a AP representa para a organização, ator. 

7. Por que foi instituído.  

8. Fatos que desencadearam o processo decisório. 

9. Mudanças ocorridas. Eventos importantes. 

10. Maiores dificuldades no início e atuais. 

11. Perspectivas futuras. 

12. Apoios recebidos de órgãos governamentais. Apoios recebidos de outras instituições. 

13. Recursos técnicos, financeiros, pessoais e materiais. 

14. Relacionamento com os colaboradores, programas de treinamento, qualidade de vida no 

trabalho, atuação dos profissionais, condições especificas de trabalho. Como são 

assimiladas práticas que envolvem conhecimentos mais específicos ao longo do tempo. 

15. Grau de profissionalização. Mudança de Gestão. 

16. Sustentabilidade e Meio ambiente. 

17. Inovação: práticas novas nas organizações (sobre produtos, sobre processo produtivo, 

serviços entre os parceiros, melhoria da qualidade, imitação de práticas de 

parceiros/concorrentes).  

18. Formas de cooperação e competição entre as organizações. Intercâmbio de práticas de 

gestão entre organizações para resolver problemas do dia a dia. Troca de informações, 

conhecimento, ideias, tecnologias, soluções, novidades, encontros e treinamentos entre 

os componentes. 

19. Quais são as organizações que se relacionam mais na AP? Organizações de referência 

e as mais atuantes. Relações de confiança, relações sociais. Atuação e interesses 

envolvidos. Existência de regras formalizadas entre os componentes. 

20. Há alguma organização ou ator que indica para a pesquisa. 

21. Alguma consideração ou algum ponto para concluir a entrevista. 
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APÊNDICE 5: FONTES DE DADOS SECUNDÁRIOS 
 

Boletim Informativo do Sistema FAEP nº 1278 | Semana de 06 a 12 de outubro de 2014 – 
páginas 5 a 9. 
 
Boletim Informativo do Sistema FAEP Nº 1282 | Semana de 03 a 09 de novembro de 2014 – 
páginas 4 a 7. 
 
Boletim Informativo do Sistema FAEP Nº 1408 | Semana de 09 a 15 de outubro de 2017 – 
páginas 6 a 9. 
 
Boletim Informativo do Sistema FAEP Nº 1450 | Semana de 01 a 07 de outubro de 2018 – 
páginas 4 a 8. 
 
ESALQNET – Premiação Acadêmicos na Sociedade Internacional de AP- Data de Acesso: 
20/03/2020 – Disponível em: https://www.esalq.usp.br/boletim/esalqueanos-premiados-pela-
sociedade-internacional-de-agricultura-de-precis%c3%a3o 
 
ESALQTEC – Incubadora Tecnológica – Apoio Startups – Data de Acesso: 20/03/2020 – 
Disponível em: https://www.esalqtec.com.br/site/esalqtec/ 
 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – Agricultura de 
Precisão e a Produção Sustentável. Data de Acesso: 20/01/2020 – Disponível em: 
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-
tematicas/documentos/camaras-tematicas/agricultura-sustentavel-e-
irrigacao/2018/32aro/2018-03-2018-camara-setorial-mapa.pdf 
 
Portal do Produtor – WINTERSHOW 2019 – Data de acesso: 20/03/2020 – Disponível em: 
https://portaldoprodutor.agr.br/wintershow-2019-ocorre-de-15-a-17-de-outubro 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – Criação do Celeiro de Inovação – Data 
de Acesso: 04/03/2020 – Disponível em: https://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/celeiro-
de-inovacao-e-lancado-durante-o-future-day-em-guarapuava/ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – 1 Expotech – Data de Acesso: 
04/03/2020 – Disponível em: https://www.guarapuava.pr.gov.br/noticias/guarapuava-
debatera-inovacao-e-tecnologia-na-1a-edicao-da-expotech/ 
 
Projeto Aquarius - 17 anos de pioneirismo em Agricultura de Precisão no Sul do Brasil. Data 
de Acesso: 07/01/2020. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/316145239_Projeto_Aquarius_17_anos_de_pioneiri
smo_em_Agricultura_de_Precisao_no_Sul_do_Brasil 
 
Revista A Granja – Editora Centauro – Edição 742, 04/2010 – Data de Acesso: 18/03/2020 – 
Disponível em: https://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/742/materia/3144 
 
Revista A Granja – Editora Centauro – Edição 774, 06/2013 – Data de Acesso: 18/03/2020 – 
Disponível em: https://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/774/materia/5223 
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Revista A Granja – Editora Centauro – Edição 825, 09/2017 – Data de Acesso: 18/03/2020 – 
Disponível em: https://edcentaurus.com.br/agranja/edicao/825/materia/8728 
 
Revista Agrária. Guarapuava/PR: p. 19 - EDIÇÃO 2015 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 1, p.2, 06/2007 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 5, p.2, 11e12/2007 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 6, p.2, 03e04/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 7, p.2, 05e06/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.3, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.28, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.29, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.30, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.31, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.32, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 8, p.33, 07e08/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 9, p.28, 09e10/2008 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 15, p.2, 09e10/2009 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 15, p.8, 09e10/2009 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 16, p.17, 11e12/2009 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 16, p.21, 11e12/2009 
 
Revista Produtor Rural. Guarapuava/PR: Edição 16, p.53, 11e12/2009 
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APÊNDICE 6: RESUMO EXECUTIVO 
 

INSTITUTIONAL WORK DOS ATORES SOCIAIS NA AGRICULTURA DE 
PRECISÃO NA REGIÃO DE GUARAPUAVA NO PARANÁ 

 
Mestrando: Roberto Vasil Zastavny 
Orientador: Prof. Dr. Luciano Ferreira de Lima 
Coorientador: Prof. Dr. Marcos de Castro 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este resumo executivo apresenta os principais pontos da investigação com a intenção 

de explanar os eventos relevantes na adoção das práticas da agricultura de precisão, a partir da 

interpretação e análise das ações e interações de uma diversidade de organizações e indivíduos, 

deste ponto em diante denominados de atores sociais.  

Inicialmente, este tópico abordará os objetivos específicos e geral do estudo, bem 

como a questão norteadora, em seguida será apresentada uma contextualização da perspectiva 

teórica utilizada na pesquisa e a síntese metodológica para a sua realização. Diante da 

diversidade de atores sociais que fizeram parte da pesquisa, a linguagem teórica acadêmica 

mesclada com a linguagem técnica da agricultura se faz necessária, uma vez que há atores 

sociais atuando em distintas instituições e conhecem tanto os termos técnicos agrícolas, quanto 

os termos teóricos utilizados na academia. Procurou-se então, associar a descrição teórica e 

acadêmica com a descrição técnica agrícola utilizada no campo com exemplos e explicações 

complementares para o entendimento das informações ao longo do estudo.  

Este estudo possui como questão norteadora a compreensão de como foi exercido o 

trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na região de 

Guarapuava no Paraná. Para atingir o objetivo geral do estudo foram seguidas etapas 

complementares que consistem em: 

 Mapear o campo organizacional dos atores sociais na agricultura de precisão 

na região de Guarapuava no Paraná; 

 Analisar a interação dos atores sociais por meio de recursos, habilidades e 

ações na agricultura de precisão na região de Guarapuava no Paraná;  

 Identificar o trabalho institucional exercido pelos atores sociais destinado para 

a criação, manutenção e ruptura de instituições;  

 Identificar o trabalho institucional dos atores sociais pela sua posição subjetiva 

e agência projetiva para a agricultura de precisão. 
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A agricultura em suas múltiplas formas de exploração e configurações é resultado de 

um processo de evolução regulada por pressões ambientais que apresentam, no tempo e no 

espaço, impactos de diferentes intensidades e estabelecem os limites legais e culturais nos 

sistemas de produção (LOURENÇO et al., 2016). O sistema convencional de produção é 

caracterizado pelo predomínio de práticas homogêneas que podem levar a reflexos negativos, 

uma vez que este sistema é moldado pela exploração intensiva e elevada dependência de 

defensivos, corretivos e fertilizantes em relação à real necessidade de uma determinada área, 

ignorando as inerentes variações entre solo e da cultura. Nesse contexto, um olhar mais atento 

na variabilidade espacial, caracterizada pela variação dos atributos relacionados aos meios de 

produção, é reconhecer que uma área agrícola não é uniforme e que nela há aptidões 

agronômicas diferentes alterando a forma de condução convencional das práticas agrícolas por 

métodos presentes na agricultura de precisão que remetem para a eficiência produtiva, 

sustentável e econômica da atividade agrícola (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). 

A Agricultura de Precisão (AP) é um conceito recente de gerenciamento da variação 

dos atributos relacionados aos fatores de produção agrícola que coloca em evidência a 

desuniformidade de uma área agrícola (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). A 

gestão agrícola sob os preceitos da AP otimiza os processos dentro da propriedade, oferece o 

uso racional de insumos agrícolas e minimiza os impactos ambientais ao proporcionar a 

rentabilidade sustentável da atividade agrícola (MOLIN, 2015; PUSCH et al., 2019). 

A institucionalização da Agricultura de Precisão nas organizações, tendo por objetivo 

comum a redução da variabilidade espacial das unidades produtivas, provocou o surgimento de 

outras organizações que a praticam e utilizam agindo e interagindo com outras organizações já 

estabelecidas ou em formação. As instituições representam o conjunto de regras e normas, 

formais e informais, que regulam as interações entre indivíduos e organizações que representam 

uma totalidade originada das pressões e necessidades sociais. No sentido da compreensão da 

construção do campo, insere-se o institutional work no intuito de alinhar ações que se encaixem 

nas demandas dos atores frente às pressões institucionais que afetam o campo organizacional 

(JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006; SCOTT, 2008). 

Definida por Lawrence e Suddaby (2006, p.215), como "a ação proposital de 

indivíduos e organizações destinadas a criar, manter e perturbar as instituições", o Institutional 

Work contrasta de outras abordagens institucionais, uma vez que permite o estudo da 

heterogeneidade de atores sociais com objetivos singulares. Fundamenta-se na agência que 

proporciona sentido e motivação para as ações e interações na criação, manutenção e disrupção 
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de instituições agregando conhecimentos para a compreensão da mudança institucional da 

agricultura convencional para a agricultura de precisão. 

O percurso metodológico é caracterizado como estudo de caso com abordagem 

qualitativa de perspectiva histórico-longitudinal, uma vez que existe o interesse na análise da 

formação do campo organizacional dos atores sociais na Agricultura de Precisão ao longo do 

tempo. Procurou-se evidenciar os fatos para a motivação para a adoção, verificar as ações e 

interações com foco em momentos históricos e incidentes críticos que marcaram a história da 

Agricultura de Precisão e que, de certa forma possuem relevância na sua atual configuração. A 

delimitação das fronteiras do estudo foi elaborada por meio do auxílio de dois conceitos: sendo 

o primeiro o campo organizacional, definido como um grupo de organizações que 

compartilham os mesmos significados, e em segundo instante o conceito de espaço geográfico 

que fornece uma dimensão dinâmica ao território deste estudo (MACHADO-DA-SILVA; 

COSER, 2006).  

Neste estudo, os marcos que definem a mudança institucional não foram definidos a 

priori, uma vez que somente a partir de dados coletados e analisados foi possível determinar a 

transição da agricultura convencional para a AP. A análise de conteúdo de dados secundários, 

extraídos de diversas formas de registro (jornais, revistas, leis, sites das organizações) foi 

realizada para o período de publicação compreendido inicialmente para 2019 e a cada evento 

relevante buscou-se as fontes, conduzindo a pesquisa até os primeiros relatos dos atores sociais 

no fim da década de 1990. Desta maneira, pôde-se transferir uma quantidade considerável de 

dados para a linha do tempo e conectá-los de forma a analisar quais foram as fases predecessoras, 

quais foram as sucessoras, e a influência de cada uma delas nas fases seguintes e no contexto 

geral do fenômeno (Langley, 1999). Com a análise dos dados secundários foi possível 

identificar os atores precursores ou pioneiros que participaram da fase em que se iniciaram os 

primeiros eventos associados sobre a adoção da agricultura de precisão no Brasil, Paraná e 

Guarapuava.  

A seleção dos indivíduos para as entrevistas semiestruturadas levou em conta o 

envolvimento, conhecimento e a posição estratégica ocupada dos atores sociais que fazem parte 

do campo organizacional. Ressalta-se que os indivíduos e organizações da região de 

Guarapuava representam os atores sociais do campo que constam na Comissão Brasileira 

de Agricultura de Precisão, sendo assim entrevistados: 7 produtores rurais, indústria de 

máquinas e equipamentos, academia, consultoria, 2 prestadores de serviços, laboratório de 

análise de solo, sindicato rural, serviço nacional de aprendizagem rural, governo municipal e 2 

representantes da pesquisa agropecuária.  
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Quanto aos produtores selecionados para entrevista, destaca-se o fato que cada um 

possui uma singularidade na adoção ou não das práticas no período compreendido entre 2004 

e 2019. Sendo assim, uma oportunidade desta pesquisa para encontrar as motivações distintas 

bem como suas ações e interações de uma mesma categoria de atores sociais. São considerados 

relevantes os relatos dos atores, à época dos eventos, uma vez que reforçam a base de dados 

para análise temporal histórica e inferência mais precisa na resolução dos objetivos propostos 

neste trabalho. 

Assim, de acordo com o exposto, procurou-se neste estudo identificar os atores sociais 

relevantes, suas ações e interações por meio de recursos e habilidades, agindo e interagindo na 

atividade agrícola para compreender o meio no qual a agricultura de precisão se desenvolveu e 

evoluiu ao longo do tempo, bem como o tipo de trabalho institucional exercido para a criação, 

manutenção e ruptura de instituições. 

 

RESULTADOS RELEVANTES DO ESTUDO PARA AS ORGANIZAÇÕES 

Há uma diversidade de estudos e pesquisas já realizadas ou em andamento sobre 

agricultura de precisão, em sua maioria abordando as questões técnicas de como utilizar uma 

determinada ferramenta ou prática bem como as vantagens agronômicas do processo utilizado. 

Porém, a abordagem nos aspectos institucionais, a interação entre atores sociais e sua agência 

e formação do campo não foram percebidas nesses estudos. Portanto, este estudo pode 

contribuir com informações adicionais às pesquisas já realizadas no setor, colaborando para 

uma maior compreensão do processo de criação, manutenção e ruptura de instituições, 

especificamente no meio agrícola. 

A consonância com a base teórica seguida neste trabalho e o contexto analisado, tal 

qual estabelecido por Machado-da-Silva, Guarido Filho e Rossoni (2006), permitiu definir os 

limites do campo organizacional dos atores sociais da agricultura de precisão com suas 

fronteiras delimitadas de maneira funcional, inicialmente formado por produtores, indústria 

de máquinas e equipamentos, academia e fabricante de insumos agrícolas operando numa 

arena funcionalmente específica. Geograficamente localizados e de forma mais intensa no Rio 

Grande do Sul e São Paulo, estes atores sociais praticantes da agricultura convencional, ao 

reconhecer que uma área agrícola não é uniforme e possui aptidões agronômicas diferentes, 

utilizaram o conhecimento multidisciplinar, conjugaram competências, agiram e interagiram de 

forma integrada, coordenada e complementar em um trabalho contínuo de mudança 

institucional.  
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A mudança institucional, no final da década de 90, inicialmente obedeceu a critérios 

de legitimidade, eficiência e sustentabilidade, e em períodos paralelos, a critérios técnicos. 

Quando a ênfase incidiu sobre os elementos cognitivos, valorizaram-se as interpretações 

subjetivas que os atores sociais fizeram dos ambientes configuradores, por meio da 

interpretação de fatores legitimados mediante compartilhamento e socialização das práticas da 

AP, dadas como certas, bem-sucedidas e legitimadas em outros países e regiões. A ênfase 

normativa, com base essencialmente moral e legitimidade organizacional, foi determinada em 

termos de sua adesão a normas definidas como padrões de comportamento com a incorporação 

gradual de práticas ao processo de produção que permitiram a redução da variabilidade espacial 

da unidade produtiva, elemento essencial da agricultura de precisão.  

A agricultura de precisão se tornou compreensível e acessível, demonstrando sua 

potencialidade tanto no ambiente técnico uma vez que estava comprovada a sua eficiência na 

redução da variabilidade espacial, em retornos econômicos e operacionais, tanto como no 

ambiente institucional, no que diz respeito à sua legitimidade no meio de produção agrícola 

como prática sustentável, legítima e racionalizada na sociedade. As instituições normativas e 

cognitivas e a cultura organizacional presentes no ambiente institucional em que se propõe a 

mudança, uma vez compreendidas, passaram a nortear o comportamento, interação e a conduta 

dos atores sociais ao longo do tempo e modelaram a adoção das práticas da AP em outras 

regiões do Brasil. 

Para suprir as deficiências percebidas na capacitação técnica, que teve a participação 

intensiva de atores sociais pioneiros do RS e SP, ocorreu a difusão do conhecimento das práticas 

por meio de simpósios, workshops, palestras, publicações em revistas, congressos e capacitação 

e treinamento para operadores e produtores. A carga de informações geradas e o 

desenvolvimento de uma conscientização mútua entre os participantes provocou o aumento 

sensível de centros de integração e pesquisa pela necessidade da oferta de infraestrutura de 

apoio e aumento da oferta de tecnologia embarcada em máquinas e equipamentos. 

Dando prosseguimento ao atendimento dos objetivos específicos, a teoria institucional, 

na sua vertente denominada Institutional Work, orienta para a compreensão de fenômenos 

relacionados à mudança institucional com foco voltado para a criação, manutenção e ruptura de 

instituições, tendo em vista o esforço dos atores sociais no campo organizacional, que agiram, 

interagiram por meio de recursos e habilidades na adoção, manutenção e disseminação da 

agricultura de precisão. As ações exercidas pelos atores sociais destinadas para a criação da 

agricultura de precisão tiveram suas origens na incerteza das práticas da agricultura 
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convencional, tendo por base o reconhecimento que uma área não possui as mesmas aptidões 

agrícolas de produção.  

Por meio da identificação das ações individuais e coletivas dos atores sociais foi 

possível identificar uma diversidade de trabalhos institucionais inicialmente relacionados a 

criação cognitiva-cultural de mimetismo, quando os atores sociais observaram, 

interiorizaram e passaram a utilizar as práticas legitimadas e racionalizadas nos EUA e na 

Europa. Pela intensa participação coletiva e colaborativa dos atores sociais transferindo 

habilidades e conhecimentos necessários na disseminação e incorporação de conceitos para 

apoiar e criar os requisitos mínimos para a atuação dentro de um campo organizacional, foi 

exercida a criação cognitiva-cultural de educação. 

Simultaneamente ocorria a criação normativa de construção de identidades por 

meio da adesão de novos atores e profissionais na agricultura de precisão, ao passo a criação 

normativa de mudança de normas foi exercida na incorporação gradativa de práticas 

georreferenciadas para a redução da variabilidade espacial, o que não ocorre na agricultura 

convencional onde as áreas sofrem o mesmo tipo de prática em sua totalidade. O trabalho 

institucional de criação normativa de construção de redes está presente no trabalho contínuo 

e multidisciplinar na conexão entre produtores, academia, fabricantes de insumos agrícolas e 

pela indústria de máquinas e equipamentos. Por fim, a criação cognitiva-cultural de 

teorização ocorreu na avaliação, na aplicabilidade, viabilidade técnica, econômica e 

sustentável da agricultura de precisão frente à agricultura convencional cuja comprovação se 

deu pelas evidências encontradas na redução da variabilidade espacial química do solo e 

padronização da produtividade. 

Com o campo organizacional constituído, os atores sociais exerciam os tipos de 

trabalho institucional de manutenção normativa de mitologização, percebido na 

comprovação da eficiência na redução da variabilidade espacial em diferentes dimensões de 

propriedade, manejo de solo e infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas 

para sensoriamento e controle. A manutenção normativa de incorporação e rotinização se 

fez presente na capacitação, treinamento, adequações e inclusão de matérias com assuntos 

correlatos na grade acadêmica das universidades e na infusão das fundações normativas da 

agricultura de precisão nas rotinas e práticas organizacionais. O trabalho institucional de 

manutenção cognitiva de valorização foi encontrado nos exemplos positivos e negativos que 

ilustraram os fundamentos normativos, entre estes a apresentação de resultados em eventos 

abertos para a sociedade, na inclusão de novos atores sociais nos congressos nacionais no 

sentido de atender a demanda crescente da interpretação de informações, nas premiações e 
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reconhecimento nacional e internacional das ações dos atores sociais, nos incentivos estruturais 

e financeiros entre os atores do campo, em artigos sobre a adoção da AP no Brasil em 

publicações internacionais de renome e sua completa integração com o agronegócio nacional. 

Durante a fase de manutenção do campo organizacional foram encontradas ações 

disruptivas classificadas como trabalho institucional de disrupção normativa de 

desvinculação das fundações morais exercidos por atores do campo que a deixaram de 

praticar ou se sentiram desestimulados, estas ações estavam relacionados à falta de capacitação 

técnica, mínimo conhecimento necessário e serviços mal ou parcialmente executados com as 

premissas da AP. Foram notadas ações de tentativas de redução dos riscos percebidos que 

minam as principais crenças e pressupostos que estabilizam as instituições, tais como a 

desconfiança nas práticas, diversidade de interesses, bem como da possibilidade de distintas 

interpretações acerca da realidade e a presença de indicadores como a lucratividade da 

agricultura de precisão comparada à agricultura convencional, estas ações disruptivas por parte 

dos produtores são classificadas como trabalho institucional de disrupção cognitiva de 

problematização. 

Somente a partir do período compreendido entre 2009 a 2019, com a constante e 

extensa presença nos pilares normativo e cognitivo-cultural da agricultura de precisão no Brasil, 

foi notado o surgimento dos trabalhos institucionais de ordem regulativa, sendo o trabalho 

institucional de manutenção regulativa de permissão, presente em leis municipais, estaduais, 

federais, atas de associações, programas governamentais de incentivo, na criação de regras e 

procedimentos que promoveram, complementaram e sustentaram a AP seja na execução de 

rotinas ou na redistribuição de recursos no campo. 

Por fim, fica evidente que os tipos de trabalho institucional mais ligados aos pilares 

normativo e cognitivo-cultural fizeram mais sentido do que as práticas com base regulativas, 

dado que as ações individuais ou coletivas se legitimaram muito mais pelo poder de persuasão 

relativo a normas e questões culturais-cognitivas do que por sua capacidade de sanção ou 

coerção que constrangem as ações dos atores no campo, por outro lado são utilizadas como 

argumento de segurança e confiabilidade nas ações e interações. 

No que diz respeito ao quarto e último objetivo específico, que procurou identificar o 

trabalho institucional dos atores sociais pela sua posição subjetiva e agência projetiva de ações 

como uma capacidade para idealizar possíveis trajetórias de ação, criativamente configuradas 

acerca do futuro. Para os produtores, representados por agricultores da região de Guarapuava, 

a adoção da AP é irreversível uma vez que já se faz compreendida e se encontra totalmente 

amparada por uma diversidade de atores, porém ainda se encontram-se barreiras relacionadas à 
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comparação de indicadores com a agricultura convencional. Ações de ordem disruptivas são 

percebidas na agência projetiva do Governo Municipal que prevê dificuldades associadas ao 

perfil do produtor conservador, pela falta de conectividade no campo para que os dados da AP 

possam circular em tempo real e trazer e entregar a sua efetiva utilidade. Para suprir as 

deficiências técnicas e minar a força das barreiras originadas pela agricultura convencional, a 

agência projetiva da pesquisa agropecuária, laboratório de análise de solo, consultoria e 

prestadores de serviços está nas ações focadas no estreitamento de relações entre atores 

presentes na atual configuração e na inserção de novos atores com soluções nos gargalos 

existentes e na capacitação e qualificação profissional nas práticas da agricultura de precisão 

como ferramenta integrante de um pacote tecnológico na interpretação e intervenções para a 

redução da variabilidade espacial.  

Essencialmente, percebeu-se e ressalta-se que o termo Agricultura de Precisão, não se 

aplica a uma ferramenta ou equipamento, e sim, designa-se a uma filosofia de gestão do sistema 

de produção no uso intensivo de informação para a tomada de decisão, na qual a variabilidade 

espacial tem papel essencial (GIMENEZ; MOLIN, 2018). 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO PARA AS ORGANIZAÇÕES 

Dentre as contribuições práticas do estudo, está a importância da geração, análise e 

interpretação das informações por meio do conhecimento multidisciplinar de uma diversidade 

de atores sociais. De acordo com os dados primários e secundários, o campo organizacional era 

marcado pela insuficiência técnica e mínimo conhecimento necessário para a execução das 

práticas, ocasionando erros operacionais e ausência de informações confiáveis. Nesse contexto, 

as soluções apresentadas pelos atores sociais estão presentes nas ações e interações na 

capacitação profissional e a disseminação do conhecimento. 

Como a tecnologia da agricultura de precisão já vinha embarcada nos equipamentos e 

máquinas, houveram iniciativas por parte de produtores, prestadores de serviços, pesquisa 

agropecuária e consultoria na promoção de programas de capacitação e treinamento contínuo 

aos operadores no que tange o conhecimento operacional das máquinas e equipamentos a nível 

de campo durante a execução das operações. A indústria de máquinas e equipamentos, por sua 

vez, passou a desenvolver e oferecer treinamento específico aos colaboradores e produtores nos 

processos de entrega técnica. As ações da academia se apresentavam no incremento da grade 

curricular dos cursos de graduação em agronomia e nos mestrados em agricultura de precisão 

com disciplinas relativas a mecanização agrícola com foco nas práticas desenvolvidas e na 
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criação de laboratórios de agricultura de precisão com infraestrutura e ambiente de trabalho 

para as atividades e projetos. 

A predominância de eventos como workshops, jornadas de atualização, congressos 

trazia em seus conteúdos treinamento e capacitação, permitindo a ampliação do conhecimento 

e qualificação para a totalidade dos atores do campo. Assim, percebeu-se nesse estudo que a 

consequência direta da demanda de conhecimentos necessários, conforme as premissas da 

agricultura de precisão, alteraram o perfil profissional no meio agrícola, quer seja na parte 

operacional na geração de dados a nível de campo, ou seja na interpretação da informação e 

validação das intervenções para redução da variabilidade espacial do solo. 

Outra forma da contribuição deste estudo, é como instrumento de fonte de informação 

para organizações do setor público e ou privado incrementar o desenvolvimento regional por 

meio de tecnologias aplicadas na agricultura de precisão. Existem lacunas e gargalos técnicos 

relatados por atores sociais que limitam suas ações na agricultura de precisão, nesse sentido a 

contribuição prática desse estudo poderia facilitar a ação e interação entre os atores do campo. 

Uma vez que, na análise de resultados há informações sobre as habilidades e recursos da 

totalidade dos atores que não apenas capacitariam as organizações agrícolas para a eficiência e 

eficácia, mas também serviriam como fonte e destino de recursos simbólicos como o 

reconhecimento social e a legitimação. 

Para a academia e universidades, a contribuição empírica e temática deste estudo 

reside na proposta de identificação dos tipos de trabalho institucional no que diz respeito às 

ações sociais de criação, manutenção e ruptura de instituições a partir do modelo desenvolvido 

por Jacometti (2013) que concilia as tipologias de institutional work de Lawrence e Suddaby 

(2006) vinculada nos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural que tendem a prover 

estabilidade e significado para a vida social das organizações (SCOTT, 2008).  

Este estudo contribui também com as abordagens de Battilana e D’auno (2009) ao 

descrever que, embora os atores possam participar das rotinas e práticas habitualizadas que 

reproduzem as instituições, muitas vezes as praticam, ou não, com consciência e propósito. 

Notou-se no campo organizacional a presença de parte dos atores sociais de uma mesma 

categoria que integram o campo organizacional agindo sobre as mudanças institucionais, quer 

seja no sentido de criação da instituição, assim como, parte destes pode estar nas ações de 

ruptura da instituição, nesse caso motivados pela existência de elementos decisivos pela 

continuidade da agricultura convencional em detrimento da AP, mesmo cientes das inerentes 

variações entre solo e cultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este resumo executivo buscou apresentar a relevância prática e teórica da pesquisa 

sobre a compreensão do trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de precisão na 

região de Guarapuava no Paraná. 

A partir da análise de evidências encontradas nos dados secundários e nas entrevistas 

com os atores sociais que participaram deste estudo, abre-se um leque de opções de pesquisa 

complementares, tais como a aquisição de conhecimento e capacitação profissional da 

totalidade dos atores relevantes no campo.  

Um tema que tomou consistência e evidência na visão de parte dos atores sociais está 

relacionado ao ecossistema de inovação, denominados de ambientes colaborativos que 

estimulam melhores resultados, compostos de interações sociológicas de equipes de múltiplas 

habilidades e capacidade de cooperar com o ambiente interno e externo transformando o 

conhecimento em inovação. Abrem-se perspectivas e estudos relacionados ao institutional work 

relacionados ao ecossistema de inovação para atores, cujas habilidades e conhecimentos 

específicos, mesmo que não estejam atuando diretamente na agricultura podem contribuir com 

soluções tecnológicas. 

Por fim, enaltece-se a contribuição de cada pessoa e organização que representaram os 

atores sociais da agricultura de precisão neste estudo. Pretende-se ainda como forma 

complementar do resumo executivo apresentar os resultados de forma presencial em cada 

organização de onde foram coletadas as informações colocando em evidência a participação de 

cada ator para a construção deste estudo, bem como as suas contribuições para a Agricultura de 

Precisão. 

MODELO TEÓRICO 

Alicerçado nos objetivos geral e específicos, problema de estudo e com o 

aprofundamento teórico, o modelo teórico na figura abaixo apresenta o objetivo desta pesquisa 

que consiste em compreender o trabalho institucional dos atores sociais na agricultura de 

precisão na região de Guarapuava no Paraná.  

A agricultura em suas múltiplas formas de exploração e configurações é resultado de 

um processo de evolução regulada por pressões ambientais de ordem técnica e institucional que 

apresentam, no tempo e no espaço, impactos de diferentes intensidades e estabelecem os limites 

legais e culturais nos sistemas de produção (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015).  
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O sistema convencional de produção é caracterizado pelo predomínio de práticas 

homogêneas que podem levar a reflexos negativos, uma vez que este sistema é moldado pela 

exploração intensiva e elevada dependência de defensivos, corretivos e fertilizantes em relação 

à real necessidade de uma determinada área, ignorando as inerentes variações entre solo e da 

cultura (INAMASU; BERNARDI, 2014; MOLIN, 2015). 

É neste cenário que a reflexão dos atores sociais (indivíduos ou organizações) na 

maioria das vezes é feita no sentido de avaliar o ambiente em que estão inseridos, interagindo 

e alterando a forma de condução convencional das práticas agrícolas por métodos que remetam 

para a eficiência produtiva, sustentável e econômica da atividade agrícola. 

No sentido da compreensão da construção do campo, insere-se o institutional work no 

intuito de alinhar ações que se encaixem nas demandas dos atores frente às pressões 

institucionais que afetam o campo organizacional (BATTILANA; LECA; BOXENBAUM, 

2009; DIMAGGIO; POWELL, 2005).  

Definida por Lawrence e Suddaby (2006, p.215), como "a ação proposital de 

indivíduos e organizações destinadas a criar, manter e perturbar as instituições", o IW contrasta 

de outras abordagens institucionais, uma vez que permite o estudo da heterogeneidade de atores 

sociais com objetivos singulares, bem como suas ações e interações na criação, manutenção e 

disrupção de instituições agregando conhecimentos para a compreensão da mudança 

institucional (JACOMETTI, 2013; LAWRENCE; SUDDABY, 2006).  

A proposta deste estudo reside na identificação dos tipos de trabalho institucional no 

que diz respeito às ações sociais de criação, manutenção e ruptura de instituições a partir do 

modelo desenvolvido por Jacometti (2013) que concilia as tipologias de IW de Lawrence e 

Suddaby (2006) vinculada nos pilares regulador, normativo e cognitivo-cultural que tendem a 

prover estabilidade e significado para a vida social das organizações (SCOTT, 2008). 
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Modelo Teórico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Battilana e D' Aunno (2009); Battilana; Leca e 

Boxenbaum (2009); Carvalho et al., (2005); DiMaggio e Powell, (2005); Inamasu e Bernardi, 

2014; Jacometti (2013); Lawrence e Suddaby (2006), Molin (2015) e Scott (2008). 

 


