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1. INTRODUÇÃO 

O agronegócio de maneira geral é um sistema que envolve não apenas o empreendimento rural de 

forma única, mas está relacionado com toda a cadeia produtiva abrangendo os fornecedores, clientes, empresas 

e instituições de fomento a agricultura e pecuária além do processo dentro da propriedade. Dessa forma 

englobando todo o conceito de agronegócio e envolvendo as propriedades que pratica a agricultura e também 

empresas pecuaristas (MACHADO, 2016).    

Visto que o agronegócio engloba toda a cadeia de suprimento de uma propriedade rural, e as 

interligações entre outras empresa urbanas ou rurais. Dessa forma este processo está relacionado como a 

inovação aberta, pois para Andrade (2015), inovação aberta trata da diversificação do conhecimento, não 

somente da organização mas todas as instituições que podem influenciar no modelo de negócio é analisado ou 

mesmo podem provocar inovações dentro da empresa.  

Portanto, o conceito de inovação aberta busca diversificar as fontes de conhecimento. O processo de 

inovação aberta desenvolve estratégias como: pesquisar clientes, fornecedores, centros de pesquisa, 

universidades e outras empresas, ampliando assim as formas de trazer o conhecimento para a instituição 

(ANDRADE, 2015). 

Dessa forma visando descrever as inovações este trabalho busca apresentar o processo da 

bovinocultura de corte desde sua aquisição até o seu abate. Tendo em vista apresentar fatores que possam 

facilitar ou dificultar os produtores a inovar no setor agropecuário, e abordar os um comparativo entre a cadeia 

pecuarista nacional com o município de Rondon do Pará (PA).   

Esta pesquisa busca analisar o setor pecuarista do município de Rondon do Pará (PA), mediante o 

estudo de casos múltiplos, onde observa os agentes envolvidos na pecuária de corte está colaborando para o 

desenvolvimento de inovação. Após a coleta de informações que é possível por meio de um roteiro de 

entrevista é analisado a cadeia de suprimento envolvendo os produtores, com isso abordar a inovação aberto 

dentro da cadeia pecuarista.  

O problema de pesquisa apresentado nesta pesquisa é de que forma os agentes envolvidos na cadeia 

agroindustrial da pecuária de corte no município de Rondon do Pará (PA) estão colaborando para o 

desenvolvimento de inovação aberta no setor? 

O agronegócio é uma área de grande relevância para a economia brasileira, segundo dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) (2018), sua contribuição é de aproximadamente 23,5% do PIB 

(Produto Interno Bruto) do país. Isso demonstra a importância do setor para a economia nacional e o valor em 

aprofundar pesquisas sobre a temática. No ano de 2018 o setor permaneceu estável, com um crescimento de 

aproximadamente 0,1%, ainda assim, tem grande parcela de contribuição para a economia do país. 
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Dessa forma a pecuária tem sua contribuição com a economia nacional, mas, para garantir um 

crescimento ademais no setor, a inovação tem sua parcela de contribuição assegurando que as empresas rurais 

sobrevivam, como exposto por Sunding e Zilberman (2001), no qual estes mencionam que os diferentes tipos 

de aprimoramento podem gerar além de maior produtividade, reduzir os custos, melhorar a qualidade dos 

produtores e proteger o meio ambiente e da biodiversidade, e por esse motivo é essencial que este setor esteja 

em constante atualização e aperfeiçoamento, por meio de promoções de eventos e atividades com os 

interessados nesta área. 

O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo, com cerca de aproximadamente 219,10 

milhões de cabeças de acordo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2017), sendo 

que o Estado do Pará encontra-se na quinta posição com aproximadamente 21.176 milhões de bovinos. 

Demostra a amplitude do mercado da pecuária no país, haja vista que Alonso Moraes et al. (2014), afirma que 

devem ser utilizadas algumas técnicas para melhorar o aproveitamento do solo, como por exemplo: promover 

um sistema de integração lavoura e pecuária, que proporcionam melhorias efetivas no solo. 

A inovação é indispensável quando se trata de instituições, seja ela pública ou privada, portanto, deve 

sempre utilizar dos recursos da melhor forma possível, como afirma Nogami e Vieira et al., (2018). Inovação 

não é um recurso disponível apenas para instituições de grande porte, dessa maneira, qualquer forma de 

aprimoramento de um produto, serviço ou processo é considerado inovação, consequentemente qualquer 

empresa que busca sempre melhorar sua maneira de trabalhar ou seu produto é uma organização inovadora 

(MANUAL DE OSLO, 2016). 

No entanto, para que o município e a região se desenvolva, faz-se necessário o reconhecimento da 

importância da pecuária para a economia do Estado, estimulando assim, políticas públicas que venham 

incentivar a produção mais limpa e com maior produtividade, porém, para desenvolver a pecuária e reduzir as 

dificuldades do setor é indispensável a aplicação de recursos na área de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação 

(PD&I), e com isso, o setor pecuarista deverá trabalhar de maneira sustentável. 

Desse modo, esta pesquisa torna-se importante por tratar de um assunto relevante para a economia 

do município de Rondon do Pará, do Estado e do país, haja vista que a cadeia agroindustrial da pecuária de 

corte interfere diretamente na economia do país, gerando emprego direto e indiretamente, segundo a Secretaria 

do Trabalho e Ministério da Economia (2017), a cada 10 (dez) ocupações profissionais com os melhores saldo 

de emprego, 5 (cinco) é do setor do agronegócio.  

O intuito deste estudo é contribuir para o melhoramento da atividade pecuária da região de Rondon 

do Pará, para que dessa forma entendam como funciona o processo de recria do rebanho bovino, quais os 

métodos de inovação estão sendo realizados dentro de alguns empreendimentos rurais do município, e quais 

empecilhos que dificultam o procedimento de inovação dentro da criação do rebanho bovino. 

O objetivo geral desse trabalho é analisar como os agentes envolvidos na cadeia produtiva da 

pecuária de corte no município de Rondon do Pará, estão colaborando para o desenvolvimento de inovação 

aberta no setor. Juntamente com os objetivos específicos que são eles:  

Descrever o processo de recria do rebanho bovino do município de Rondon do Pará desde a sua 

aquisição até o seu abate. 

Investigar como os agentes da cadeia produtiva da pecuária de corte do município de Rondon do 

Pará estão contribuindo para gerar inovações para o setor. 

Identificar os tipos de inovação aberta recorrentes na cadeia produtiva da pecuária de corte do 

município em comparação com a cadeia nacional.  

Identificar quais os fatores que dificultam a implementação de inovações dentro da recriação do 

bovino de corte do município de Rondon do Pará. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

A pesquisa exploratória trata da definição de objetivos e a busca por informações correspondente ao 

assunto de interesse (CERVO et al., 2017), (KÖCHER, 2015). 

A pesquisa qualitativa compreende em apresentar reflexões ao leitor através dos dados e das 

informações (SAMPIERI et al., 2013). 

O estudo de caso múltiplos é baseado na recolha de dado mais abrangente de determinado caso o 

grupo de humano, com objetivo de apresentar situações de um fato e aprender com a situação (LAKATOS e 

MARCONI, 2017).   



 
 
 
 
 

A entrevista semiestruturada é uma reunião onde a uma troca de informações entre o entrevistado e 

o entrevistador, com a utilização de um roteiro de perguntas, porém, com abertura para introduzir novos 

questionamentos (SAMPIERI et al., 2013).   

Os critério de validade que contará na pesquisa é a validade da entrevista que é necessário a utilização 

de termos de confiabilidade da que é aplicado junto a uma amostra (CERVO et al., 2017). 

Outro critério é a validade do construto que determina medições para apresentar os conceitos de 

forma conveniente, através de várias evidências em uma sequência correta (YIN, 2001). A confiabilidade é 

utilizada para reduzir possíveis erros, dessa forma seguindo os processos realizados por outros pesquisadores 

e apresentar resultados similares (YIN, 2001). Dessa forma o modelo de instrumento de coleta de dados será 

o roteiro de entrevista, de acordo com Yin (2001), é o instrumento mais adequado para a pesquisa.   

 

3. RESULTADOS ESPERADOS  

Com o desenvolvimento dessa pesquisa que posteriormente deverá analisar como os agentes 

envolvidos na cadeia produtiva da pecuária de corte no município de Rondon do Pará estão colaborando para 

o desenvolvimento de inovação aberta no setor. Visto que inovação aberta engloba toda a cadeia de 

suprimentos de um negócio, então este trabalho busca trazer como de fato é a produção da bovinocultura de 

corte do município supracitado.  

Dessa forma, analisando como alguns produtores rurais tem se movimentado para desenvolver uma 

produção com maiores ganhos, com pouca degradação do meio ambiente e gerando inovações para o setor. 

Contudo a pesquisa também estuda a influência dos seus fornecedores, clientes, empresas de fomento a 

pecuária, e instituições financeiras no setor da bovinocultura de corte.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho está em processo de construção, e demonstra sua relevância acadêmica por ser 

um dos primeiros estudos da pecuária de corte do município de Rondon do Pará. Dessa forma, analisa-se a 

situação da cultura bovina e os fatores influenciadores no aprimoramento do setor na localidade. 

A relevância do estudo agropecuário brasileiro que por sua vez tem sua importância para a economia 

do país, gerando emprego e renda, e é uma cultura presente em todos os estados nacionais. Dessa forma o 

Brasil possui o segundo maior rebanho do mundo segundo dados do IBGE, e apresenta o maior rebanho 

comercial do mundo, o que torna a atividade um grande influenciador na balança comercial do país.    
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