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Resumo: O artigo tem por objetivo compreender a dinâmica tecnológica da produção 
citrícola paulista, lembrando que a citricultura está inserida dentro de um complexo 
agroindustrial e ao se empregar um recorte que abrange apenas o setor produtivo agrícola a 
compreensão de tal dinâmica fica limitada, entretanto, o esforço empregado no estudo visa 
compreender essa dinâmica por meio da verificação dos determinantes de inovação que estão 
relacionados com o ambiente econômico, o paradigma tecnológico e o setor de atividade a 
qual a citricultura pertence. Chega-se a conclusão, por meio de pesquisa qualitativa, que 
diferentemente do que se imagina a dinâmica tecnológica do setor não é fraca e que a pressão 
cada vez maior por questões sociais e ambientais está condicionando a mudança nas 
trajetórias do paradigma tecnológico vigente.  
Palavras-chave: Produção citrícola; Dinâmica tecnológica; Setor de atividade. 

1. Introdução 

O complexo agroindustrial citrícola paulista é notadamente reconhecido por sua 
pujança produtiva e competitividade internacional, considerando que a busca por 
competitividade leva à inovação tecnológica é possível entender a importância de se estudar o 
dinamismo tecnológico desse setor.  

O setor agrícola sempre foi caracterizado como um setor de baixo dinamismo 
tecnológico, principalmente se comparado aos setores industriais. Entretanto, o que se observa 
é que o setor produtivo citrícola foge do paradigma historicamente disseminado. As 
transformações dos sistemas produtivos, o acirramento da concorrência, bem como 
conjunturas internas, como o desenvolvimento de pragas e doenças, levaram o setor a inovar 
tecnologicamente. 

Essas inovações ocorreram por meio de tecnologias desenvolvidas por fornecedores 
de insumos agrícolas e de instituições públicas e privadas de pesquisa, principalmente de 
áreas correlatas à biotecnologia. A participação dessas instituições no desenvolvimento de 
tecnologias acentua o caráter competitivo do setor produtivo citrícola e sua importância 
econômica e social para o país. 

Atualmente é possível observar que a citricultura, assim como a agricultura de forma 
geral, está passando por um processo de transição do paradigma tecnológico vigente, que visa 
a obtenção de ganhos de produtividade, para um paradigma que privilegia mais a qualidade. 
Com isso, a tendência é de crescente preocupação com o desenvolvimento de tecnologias que 
respeitem a sustentabilidade dos sistemas produtivos, abrangendo aspectos econômicos, 
sociais e ambientais. 

2. Metodologia 

A abordagem utilizada no trabalho foi a qualitativa e no delineamento da pesquisa foi 
utilizado o método de pesquisa secundária visando a obtenção de dados descritivos, já que 
esta buscou integrar informações advindas de revisão bibliográfica de áreas relativas à 
produção, economia industrial e administração e da consulta a endereços eletrônicos 
confiáveis do setor. 
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Estudar a dinâmica tecnológica da produção citrícola exige entender o setor de 
atividade em que a produção citrícola está inserida, já que a agricultura possui especificidades 
quanto à produção e a processos produtivos que a diferenciam da indústria. Portanto, a 
estruturação do trabalho se deu da seguinte forma: Primeiramente, propõe-se fazer uma breve 
descrição das transformações que ocorreram na agricultura decorrentes de mudanças em sua 
base técnica. As inovações tecnológicas são tratadas na quarta seção do trabalho a partir de 
duas abordagens: a abordagem neoclássica e a abordagem evolucionista.  

Na quinta seção são definidos os paradigmas e as trajetórias tecnológicas que 
direcionam a busca por inovações na agricultura, já os determinantes para a inovação 
tecnológica na citricultura paulista são discutidos na sexta seção do trabalho. As tecnologias 
empregadas atualmente na citricultura, bem como a caracterização da produção citrícola e sua 
formação são assuntos abordados no final do trabalho.  

3. Transformações na agricultura  

O processo de desenvolvimento da agricultura, que resultou na inserção da produção 
agrícola nos moldes capitalistas de exploração, está associado a momentos históricos de 
alguns países. O mais importante deles ocorreu na Inglaterra por volta dos séculos XVI e 
XVIII e ficou conhecido como revolução agrícola. A partir da metade do século XIX nos 
Estados Unidos e já no final deste mesmo século na Alemanha é possível observar o processo 
de industrialização da agricultura e em certa medida o início da substituição da agricultura 
pela indústria (MARCHESINI, 2003). 

O processo de revolução agrícola aconteceu antes mesmo da revolução industrial, 
segundo Valle (2002) apud Matoux (1998) no momento em que surgiu a grande indústria, a 
agricultura moderna já estava fundada. Esse processo tinha como intuito inserir a produção 
agrícola nos moldes capitalistas, para melhor aproveitar os recursos investidos e aumentar a 
produtividade da terra. Para isso foram necessárias a reestruturação do modelo de organização 
do espaço rural e a utilização de métodos de plantios mais eficientes. Por meio de um 
processo conhecido como cercamento de terras e do progresso técnico foi possível dar início à 
revolução deixando para trás uma base técnica arcaica. 

Porém, isso não quer dizer que o nascimento da indústria não estimulou o 
desenvolvimento da agricultura, a separação entre o campo e a cidade decorrente da revolução 
industrial aumentou a demanda nesta por alimentos e matérias-primas o que exigiu o aumento 
da produtividade do campo, e esta elevação só se tornou possível com a disponibilização de 
insumos agrícolas produzidos pela indústria. Esse processo não ocorreu só a montante da 
indústria, mas a jusante também, o crescimento das cidades, a alta perecibilidade dos produtos 
agrícolas e seu baixo valor agregado “exigiram” o surgimento da indústria processadora. Daí 
resulta a articulação entre atividade agrícola, indústria produtora de insumos e indústria 
processadora (VALLE, 2002). 

A partir de então, um novo modelo de produção agrícola surge e com ele um novo 
objetivo a ser alcançado: a produtividade da terra e do trabalho. A forma de exploração 
capitalista fez com que a produção para o auto-consumo fosse cada vez mais substituída pela 
produção mercantil sedimentando a passagem da agricultura primitiva para agricultura 
moderna baseada em procedimentos mais formais, tecnicistas e padronizados. 

4. Inovação tecnológica 

Como vimos anteriormente o progresso técnico desempenhou um papel fundamental 
no desenvolvimento da agricultura moderna, portanto, entender como a tecnologia afeta a 
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economia é vital para a compreensão do crescimento da riqueza dos países e da dinâmica das 
sociedades contemporâneas.  

Podemos dizer que a produção de riqueza das sociedades provém da combinação dos 
seguintes fatores: disponibilidade de recursos naturais, estoque de capital disponível 
(máquinas, equipamentos, instalações, etc.) e volume e grau de qualificação de sua mão-de-
obra (CAMPANÁRIO, 2002). 

A abordagem neoclássica entende que o desenvolvimento da tecnologia ocorre para 
facilitar a substituição dos fatores relativamente escassos por fatores relativamente abundantes 
na economia, ou seja, para as teorias mais tradicionais da economia, a tecnologia estabelece 
como esses fatores poderão ser combinados para a produção de bens e serviços, tratando a 
tecnologia como um fator exógeno ao desenvolvimento, estando relacionado à simples e 
natural evolução dos mercados (CAMPANÁRIO, 2002). 

Já a abordagem evolucionista tem suas bases de desenvolvimento na visão de 
organização e desenvolvimento econômico elaborados por Schumpeter. Essa abordagem trata 
a tecnologia com uma variável endógena, principal responsável pela competitividade de um 
país.  

Para essa abordagem a tecnologia e a inovação possuem estreita relação com a 
economia de um país e seu bom desempenho, visto que a tecnologia é considerada como um 
fator de crescimento econômico, a inovação por sua vez, é responsável pelo aperfeiçoamento 
das técnicas de produção e processos, trazendo ganhos em termos de competitividade, já que é 
considerada como elemento central da concorrência em mercados oligopolizados.  

Segundo Schumpeter (1984) em países em desenvolvimento a competição entre 
empreendedores, principalmente em termos de inovação industrial forma a base para o 
desenvolvimento econômico, já que o lucro vem da capacidade de inovação, do espírito 
empreendedor do empresário capitalista. Por meio da inovação as empresas se diferenciam 
conseguindo obter com isso lucros extraordinários, aumentando também o seu potencial de 
acumulação. 

Essa mesma linha de pensamento defende que a continuidade do processo de 
inovação é vital para o amadurecimento das economias capitalistas, sendo responsável 
também pela configuração das estruturas industriais, uma vez que o crescimento diferenciado 
por parte das firmas resulta da introdução e difusão de inovações e que mediante um processo 
de seleção natural somente os que conseguem acompanhar a velocidade e a direção do 
progresso técnico permanecem competitivos no mercado. Isto caracteriza o processo de 
concorrência como um processo de busca por inovações. 

5. Paradigma e trajetórias tecnológicas na agricultura 

A busca pela inovação segue um padrão definido pelo paradigma tecnológico vigente 
no momento. Paradigma tecnológico segundo Dosi (1988) é uma espécie de padrão ou 
modelo para a formulação e encaminhamento de soluções para problemas tecnológicos 
específicos, baseando-se o mesmo em princípios derivados das ciências naturais e de 
tecnologias materiais.  

As trajetórias tecnológicas representam a forma de enxergar como a tecnologia se 
articula para a formação de um novo paradigma, representam portanto, os diferentes caminhos 
existentes dentro de um dado paradigma. Dentro de cada paradigma é possível haver 
inovações que seguem as trajetórias tecnológicas deste. Essas inovações podem ser 
incrementais, radicais ou levar a uma mudança de paradigma.  

Podemos dizer que a lógica do paradigma tecnológico da agricultura está centrada na 
busca pelo aumento da produtividade do trabalho. As trajetórias tecnológicas, ou melhor 
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dizendo os caminhos existentes dentro deste paradigma levam a agricultura a ter as seguintes 
possibilidades de inovação tecnológica quando do: 

1. Desenvolvimento de tecnologias moto-mecânicas: Inovações em máquinas e 
equipamentos que proporcionam, principalmente, uma economia na utilização de mão-de-
obra. 

2. Desenvolvimento de tecnologias físico-químicas: São as inovações que facilitam a 
substituição da terra, representada por inovações em agrotóxicos, adubos e defensivos 
agrícolas, bem como em novas formas de aplicação. 

3. Desenvolvimento de tecnologias biológicas: Considerada uma das mais 
importantes para a agricultura, pois auxiliam geralmente na redução do período de produção e 
da potenciação dos efeitos das inovações mecânicas e físico-químicas (CORTÉZ, 1993 
APUD GRAZIANO DA SILVA, 1980).  

4. Desenvolvimento da organização do trabalho: Corresponde a mudanças no 
processo de trabalho e nas formas de contratação dos trabalhadores, pode muitas vezes 
interferir na produtividade do trabalho (CORTÉZ, 1993 APUD ALVES, 1991). 

As atividades de inovação possuem características específicas à firma e ao local e 
também características de cumulatividade, isto torna o desenvolvimento da tecnologia menos 
sujeito ao acaso. É importante destacar que a inovação tecnológica na produção agrícola 
possui especificidades inerentes à própria cultura, já que primeiramente trata da produção de 
seres vivos e conseqüentemente possui caráter reprodutivo, com isso a relação 
insumo/produto utilizado na agricultura acaba sendo diferente da utilizada na indústria, já que 
uma unidade de insumo na agricultura produz mais de uma unidade de produto. Outra 
característica tem relação com o tempo de trabalho, na indústria o tempo de produção é igual 
ao tempo de trabalho, já que segundo Marx (1968) trabalho é a fonte de valor e o que o 
capitalista busca é a taxa de mais valia - lucro decorrente de trabalho excedente e não de 
trabalho ocioso. 

Já na agricultura o tempo de trabalho é menor que o tempo de produção, já que existe 
tempo de não trabalho e a dimensão de tempo se deve aos ciclos biológicos, os quais 
geralmente impõem um período de produção longo. Portanto, mesmo sendo as inovações 
biológicas a única maneira capaz de conseguir reduzir o tempo de produção, elas não 
conseguem acabar com a dependência da agricultura para com a natureza em seu processo de 
reprodução, mas sim diminuir um pouco o tempo de não trabalho. Conseqüentemente, a base 
tecnológica da produção depende fortemente das condições naturais.  

Outra característica da agricultura é de que as operações agrícolas são seqüenciais e 
possuem seqüências de operações que são separadas por intervalos de tempo, isso inviabiliza 
uma completa especialização do trabalhador conforme as operações, além de que na indústria 
a maioria dos processos envolve máquinas estacionárias, enquanto, que na agricultura 
máquinas móveis, com isso podemos concluir uma terceira especificidade da agricultura a de 
que a mecanização agrícola é diferente da industrial (MARCHESINE, 2003). 

6. Determinantes da inovação na produção citrícola 

Dosi (1988) classificou os determinantes para o progresso tecnológico e relata que os 
mesmos decorrem da: existência de oportunidades para a inovação, das condições de 
apropriabilidade (maior ou menor facilidade para reter os benefícios do desenvolvimento de 
novas tecnologias) e da cumulatividade (existência de conhecimento tecnológico prévio). 

Quando o conhecimento tecnológico está sujeito a cumulatividade e apropriabilidade 
existem assimetrias tecnológicas importantes e tendem a ser ainda mais importantes quando 
existem maiores oportunidades para inovação no setor. Por sua vez, a presença de assimetrias 
tecnológicas gera barreiras à entrada de novos concorrentes. 
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Poderíamos então, classificar a agricultura como aquela que possui uma dinâmica 
tecnológica baixa, onde a apropriabilidade da tecnologia é mais difícil de acontecer, 
principalmente se partirmos do pressuposto formulado pela tipologia de Pavitt.  

Pavitt (1984) investigou as diversas fontes do progresso tecnológico segundo os 
diferentes setores industriais e de acordo com sua classificação a agricultura estaria entre os 
setores dominados pelos fornecedores e portanto, tomadores de inovações. Estendendo esse 
raciocínio para a citricultura, já que é um ramo da agricultura, ela se encaixaria nesta 
tipologia. Além de possuir uma fraca conexão com o D1 agrícola (máquinas e equipamentos) 
uma vez que os equipamentos utilizados não são específicos para a citricultura, diferente do 
que acontece com o maquinário destinado a indústria. Com isso as barreiras à entrada seriam 
menores.  

Porém, conforme Possas et al (1996) não se pode generalizar afirmando que a 
dinâmica tecnológica agrícola é baixa, pois a dinâmica neste segmento se vincula à presença 
de um escopo heterogêneo de atores e instituições, não haveria uma trajetória tecnológica 
geral na agricultura e as fontes de inovação da agricultura incluiriam as instituições que geram 
inovações. Na citricultura percebe-se este caráter heterogêneo, com a presença de mais de 
uma fonte de inovação, não só dos fornecedores de máquinas e insumos, mas também de 
instituições públicas e privadas que utilizam o seu conhecimento para realizar o 
melhoramento e o desenvolvimento de novos produtos e processos. 

Outra característica é a de que apesar de existirem poucas barreiras a entrada na 
agricultura, entre os citricultores é possível identificar uma diferenciação quanto a 
tecnificação, os grandes produtores, por exemplo, possuem todos os equipamentos 
necessários e muitos ainda utilizam sistemas de irrigação, propiciando vantagens em escala de 
produção, o que nem sempre ocorre com os pequenos. Poderíamos, então dizer que existem 
neste setor barreiras relacionadas a vantagens absolutas em custo. 

7. Produção citrícola paulista 

A produção citrícola do Estado de São Paulo é a maior do Brasil responsável pela 
produção de 360,7 milhões de caixa na última safra 2004/05 e pela exportação de 2,16 
milhões de caixa no mesmo período, já as exportações de suco concentrado de laranja foram 
de 1.411.173 toneladas na safra 2004/05 (ABECITRUS, 2006).  

Muitos são os fatores condicionantes desta situação favorável, primeiramente a 
região possui vantagens comparativas significativas com relação a outras regiões do país e do 
mundo no que diz respeito a: oferta abundante e alta qualidade para a produção de sucos 
(laranja); a safra que se extende pelo ano todo; baixo custo de produção – há disponibilidade 
de terras e mão-de-obra baratas; ótimo clima e proximidade do setor produtivo e do canal de 
escoamento (CEPEA, 2006). 

Além do mais, a produção de laranja do Estado de São Paulo conta com a 
intervenção do governo no que tange ao desenvolvimento de tecnologia desde 1928 quando 
foram criadas as primeiras estações experimentais de citricultura. Contudo, o movimento de 
expandir as pesquisas com o objetivo de fornecer novas variedades de laranja só ganhou força 
na década de 60, nesta mesma década também começaram a ser instaladas as primeiras 
plantas processadoras no Estado.  Já nos anos 70 com a constituição do CAI citrícola paulista 
há a formação de um pólo científico na região (ALMEIDA, 2002). 

Na década de 70 e 80 a citricultura paulista encontrava-se no auge da sua produção e 
comercialização, é justamente neste período que se nota a entrada de muitos produtores 
vislumbrando na cultura uma maneira de enriquecer rapidamente, ademais não existiam na 
época grandes barreiras a entrada de novos produtores, nem mesmo para os pequenos que por 
meio de estratégias de arrendamento (possíveis de se realizar graças ao amplo espaçamento 
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entre as culturas o que facilitava o cultivo entrelinhas) não precisavam desembolsar grandes 
montantes de capital inicial, pois os custos de implantação ficavam todos a cargo do 
arrendatário. À medida que se capitalizavam os pequenos produtores começavam a investir 
em tratores, implementos, infra-estrutura e na formação e condução dos pomares 
(LAFORGA, 2005). 

Entretanto, nos anos 90 as inovações tecnológicas, o fim do contrato padrão (entre 
indústria e produtores) e o surgimento de inúmeras pragas e doenças constituíram fortes 
barreiras a permanência de muitos pequenos produtores. As inovações obrigaram os 
agricultores a imobilizar grandes somas de capital em pequenas áreas, trazendo á tona 
problemas quanto à escala mínima exigida para esses novos recursos. O fim do contrato 
padrão deixou aos produtores o ônus da contratação dos trabalhadores e dos gastos com a 
colheita que antes eram da indústria e com o surgimento das doenças aumentaram-se 
significativamente os gastos com controle fitossanitários.  

Sintetizando, conjunturas externas e internas ao país na década de 80 propiciaram o 
aumento das exportações de laranja. Com o aumento da produção para atender o mercado 
externo intensifica-se o processo de modernização da agricultura, por meio de mudanças na 
base técnica de produção, com isso a dinâmica tecnológica do setor avança. Todos esses 
processos influenciaram na formação da estrutura produtiva do setor que hoje em dia se 
caracteriza como uma estrutura oligopolizada e concentrada. Além das mudanças técnicas que 
influenciaram na estrutura do setor um período de crise que afetou a rentabilidade da cultura 
reforçou essa estrutura. De acordo com Laforga (2005) entre os anos de 1997 e 2000 houve 
uma tendência de redução do número de participantes do setor, tanto na indústria quanto na 
produção agrícola. Entre as indústrias ocorreram fusões e aquisições e entre os citricultores 
houve uma exclusão dos pequenos predominando a presença dos grandes produtores.  

A indústria se constitui hoje no elemento mais relevante na conformação da cadeia 
produtiva, já que é ela quem dita as bases de mudança técnica na produção agrícola e está 
interligada com todos os segmentos que compõe o CAI. Sua vinculação com a atividade 
agrícola foi acentuada com o processo de verticalização para trás das indústrias processadoras 
que hoje produzem a maior parte dos insumos (laranja) que consomem durante o processo 
produtivo.  

7.1 Tecnologias emergentes 

Como vimos fazer um enfoque individualizado da dinâmica do complexo citrícola é 
muito difícil já que os segmentos estão integrados entre si, porém, o objetivo é constatar o 
nível de progresso técnico da atividade produtiva citrícola, para tanto o recorte empregado 
previlegiará a indústria a montante da etapa produtiva, o produtor de citrus que fornece fruta 
fresca tanto para o mercado interno (empresas processadoras e barracões) quanto para o 
mercado externo (de forma direta ou não), assim como as instituições públicas e privadas de 
pesquisa. As instituições citadas abaixo são os atores menos destacados nas representações de 
uma cadeia produtiva. A cadeia que abrangeria todas essas instituições é denominada de 
cadeia inovativa (VALLE, 2002).  
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Fonte: Elaboração própria, 2006. 

Figura 1 - Recorte da cadeia produtiva citrícola. 

A utilização crescente de tecnologia na produção citrícola pode ser observada através 
do aumento da produtividade do trabalho. A relação entre os indicadores da produção 
agropecuária anual e o total de pessoas ocupadas na agropecuária paulista nos mostra isso. De 
acordo com Vicente (2002) no ano de 1995, cada trabalhador ocupado respondia por R$ 12,5 
mil do valor da produção, enquanto em 2002 esse valor passou para R$ 16,4 mil, ou seja, teve 
um crescimento de 31,2%. Embora tenham ocorrido oscilações nesse indicador durante o 
período considerado, a taxa de crescimento da produtividade do trabalho foi de 4,8% ao ano. 
Na citricultura paulista a ocupação de mão-de-obra agrícola por unidade de área seria a de 3 
trabalhadores permanentes e o máximo de 7 trabalhadores temporários por 100 hectares 
(LAFORGA, 2005 APUD PINO ET AL , 2001).   

Com relação à indústria a montante da produção citrícola percebe-se um crescente 
avanço tecnológico. Na indústria de máquinas e equipamentos as inovações se deram com o 
desenvolvimento de:  

• Novos tratores mais potentes e sofisticados.  
• Turbos atomizadores que substituíram os pulverizadores de pistola. 
• Grades laterais de discos intercambiáveis, que servem para o controle de mato. 
• Roçadeiras, utilizadas no controle de mato, são uma alternativa ao uso de grades, 

pois seu uso não é recomendado mais de uma vez ao ano. 
• Barra de herbicidas que substituiu a enxada rotativa utilizada na capina. 
• Aplicadores de adubo e calcário. 
• Sistemas de irrigação, que permitiram aos produtores plantar a qualquer época do 

ano, utilizando carretas tanque, tratores ou caminhões pipa. 
Segundo Laforga (2005) apud Marino & Mendes (2002) a irrigação é a tecnologia 

disponível que mais contribui positivamente para o aumento da produtividade na agropecuária 
paulista. 

Já na indústria produtora de insumos é onde se percebe os maiores avanços, 
principalmente aqueles relacionados à indústria química na produção de defensivos, adubos, 
fertilizantes, etc. Com o aumento da utilização de herbicidas houve uma queda no uso da 
capina manual. De acordo com dados do IEA (2001) a capina manual no ano de 89 era feita 
em 36% das propriedades do estado de São Paulo no ano de 98 caiu para 13% acarretando, 
por sua vez, no aumento do uso de agrotóxicos.  

A preocupação com os tratos fitossanitários aumentou consideravelmente com o 
aparecimento de doenças, estas por sua vez ajudaram também a ampliar o faturamento da 
indústria química. A receita da indústria de fertilizantes, implementos e defensivos se 
aproxima dos 330 milhões/ano, além de representar a maior parcela dos custos totais de um 
produtor, tanto na fase de formação quanto na fase de produção (Valle, 2002). A única 
redução percebida no consumo de insumos se deu com a utilização de adubos químicos, 
principalmente pelos pequenos produtores devido à queda nos preços recebidos pela venda da 
caixa de laranja (LAFORGA, 2005 APUD AMARO ET AL, 2001). 

Vale ressaltar que as inovações, principalmente no setor químico, têm propiciado o 
aparecimento de problemas relacionados com o meio ambiente, influenciando o surgimento 
de novas trajetórias tecnológicas que visam solucionar tais problemas. 

Houve também avanços na área biológica quando do aparecimento de doenças na 
citricultura paulista. Tanto as instituições públicas quanto as privadas tiveram um papel 
importante no desenvolvimento de tecnologias que visam à qualidade genética e sanitária de 
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pomares e de viveiros e também no desenvolvimento de variedades de mudas que mais se 
adaptem às necessidades do cliente, já que hoje existem variedades específicas para a 
produção de frutas destinadas ao consumo “in natura”, direcionadas às agroindústrias para a 
produção de sucos e variedades que possuem boa aceitação tanto pela indústria quanto pelo 
mercado interno (ALMEIDA, 2002).  

O Instituto Agronômico (IAC) foi um dos primeiros a desenvolver pesquisas em 
citrus no Estado de São Paulo, em 1928 foi responsável pela formação das primeiras estações 
experimentais de citricultura na região de Limeira, entretanto, percebemos a participação mais 
ativa dessas instituições no combate de doenças.  

A primeira grande doença a surgir na citricultura paulista ocorreu nos anos 30 com o 
aparecimento da “tristeza” dos citrus, esta doença dizimou a maioria dos pomares paulistas, 
com a intervenção de órgãos de pesquisa como o IAC e universidades como a ESALQ foi 
possível encontrar uma solução a partir da substituição do porta-enxerto utilizado na época, o  
Laranja azeda, por uma nova variedade de porta-enxerto, o Limão cravo, que se mostrou mais 
tolerante ao vírus. Neste período firmava-se, então, um novo pacote tecnológico para a 
citricultura paulista (VALLE, 2002). 

Entretanto, o maior obstáculo à citricultura paulista foi a expansão da clorose 
variegada dos citrus (CVC ou amarelinho). Essa doença tem por característica a obstrução do 
sistema de vasos responsáveis pela distribuição de água e nutrientes da planta e é causada por 
uma bactéria transmitida por algumas espécies de cigarrinhas, o seu controle se faz através da 
erradicação total das plantas ou pela troca por outras variedades de mudas, entretanto, isso 
exigiu o desenvolvimento de uma nova base técnica para a produção de mudas. 

Atualmente o Centro de Citricultura Sylvio Moreira e o Fundecitrus participam do 
programa genoma Fapesp responsável pelo sequenciamento genético das bactérias 
transmissoras dos vírus clorose variegada dos citros e do cancro cítrico. Estudos na área de 
biotecnologia e biologia celular pretendem no longo prazo combater a doença. No curto prazo 
o que se tem é o desenvolvimento da produção de mudas em ambientes telados, que permitem 
um maior monitoramento na produção de mudas visando sua qualidade genética e sanidade. O 
cultivo das mudas em ambientes telados evita a transmissão de doenças por vetores (VALLE, 
2002). 

Como vimos anteriormente, os processos de busca por inovações tecnológicas 
realizados pelas empresas variam de acordo com o paradigma tecnológico e as trajetórias 
tecnológicas vigentes em cada momento, bem como do conhecimento acumulado de cada 
empresa. 

Quando se trata da agricultura é possível perceber que as inovações decorrem em sua 
maioria da solução a problemas gerais (ou áreas-problemas) que estão presentes na produção 
agrícola e que possuem uma natureza essencialmente técnica, como exemplo estão as pestes e 
doenças acima mencionadas que encontram suas soluções no emprego de pesticidas químicos.  

A sucessão de soluções para essas áreas-problemas caracteriza as trajetórias 
tecnológicas e essas soluções estão atreladas às regras do paradigma tecnológico vigente, 
sendo que o paradigma condiciona a solução e a solução pode também afetar o paradigma 
tecnológico (MARCHESINI, 2003 APUD POSSAS ET AL, 1996).  

Segundo Marchesini (2003) apud Possas et al (1996) o que se observa atualmente é 
que o paradigma tecnológico da agricultura estaria em transição, já que estaria ocorrendo uma 
inversão do atual regime tecnológico baseado em ganhos de produtividade para outro mais 
relacionado com a qualidade, portanto o objetivo de desempenho seria: a produtividade 
considerando aspectos qualitativos, maior interesse nos ganhos indiretos da produtividade, 
uma maior diversificação da produção e técnicas que sejam adequadas ecologicamente. 

8. Conclusão 



                                                                           XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. 

 9 

Partindo da premissa de que a inovação é a principal responsável pela 
competitividade de um país e que o processo de concorrência se caracteriza como um 
processo de busca por inovações é possível concluir que a dinâmica tecnológica da produção 
citrícola não é fraca, diferentemente do que se imagina quando se pensa em produção 
agrícola. 

Sendo a maior parte da produção destinada à fabricação de sucos e sendo o destino 
principal dos sucos o mercado externo é forte o caráter competitivo do setor, devido às 
exigências do mercado externo e ao padrão de concorrência existente. Apesar da 
competitividade do setor estar relacionada a vantagens comparativas no que diz respeito a 
recursos naturais e custos de mão-de-obra é possível perceber que as inovações acabam 
acirrando essas vantagens, a Florida (EUA), por exemplo, conta com tecnologias que a 
aproximam cada vez mais do Brasil.  

Já o reconhecimento da importância dos fatores produtivos na obtenção de produtos 
de boa qualidade ressalta a tendência histórica de elevação da composição orgânica do capital 
na agricultura, levando ao consenso geral de autores de que o nível de tecnificação na 
agricultura vai aumentar, já que o produtor além de visar cada vez mais à redução nos custos 
de produção também está preocupado com a qualidade dos produtos oferecidos e com 
questões ambientais e sociais que parecem estar condicionando as mudanças na trajetória do 
paradigma tecnológico vigente. 
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