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Abstract 

 

Agribusiness is an important sector of Brazilian economy and studies focusing on decision-

making are important for this sector. This research aims to analyze publications with focus on 

decision making inserted in the context of Brazilian agribusiness. A bibliometric survey was 

conducted based on articles indexed in the Web of Science, and after analysis of content. The 

discussion of the results was developed according to the following steps: i) search of the 

articles the keywords "decision making" and "agribusiness"; ii) read in full the articles found 

and; iii) grouping and compiling the objectives of the articles. Twenty-two articles were 

identified. The journal "Custos e @gronegócio on line" had more evidence, with half of the 

publications. Based on the objective of the articles, the sample was grouped into four 

categories: "decision making", "innovation", "biology" and "costs"; This last group includes 

half of the published articles. Thus, the importance of cost analysis in studies on agribusiness 

is highlighted. 
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1. Introdução 

 

 A tomada de decisão é um processo relevante que influencia no desempenho das ações 

humanas e no panorama organizacional. Essa abordagem abrange conceitos amplos da 

administração e áreas específicas da psicologia. Além disso, vem sendo estudada por 

inúmeros pesquisadores, entre eles, Daniel Kahneman e Angus Deaton, vencedores, 

respectivamente, em 2002 e 2015, do Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred 

Nobel. 

A partir da década de 1940, o cientista político Herbert Alexander Simon passa a 

sistematizar as ideias sobre o processo de decisão gerencial, que já haviam tomado a atenção 

de John Dewey, no início do século passado. As ideias de Simon ressaltam que o ser humano 

realiza o processo decisório com base na racionalidade limitada, a partir de restrições mentais 

e ambientais, promovendo a noção de otimização na ótica das restrições (TODD e 

GIGERENZER, 2003). Nesse sentido, os indivíduos são racionalmente limitados, não 

possuindo condições de perceber todas as alternativas disponíveis em determinado ambiente e 

período de tempo em que estão inseridos. Nessa perspectiva, há a busca pelo resultado 

satisfatório, levando em considerações possíveis consequências resultantes (SIMON, 1972). 

  No âmbito do agronegócio, as discussões e pesquisas relacionadas ao processo 

decisório são imprescindíveis. O setor representa, aproximadamente, 22% do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro (ESALQ, 2015), gerando milhões de empregos diretos e indiretos. Com 

base nessas informações, o estudo tem por objetivo analisar as publicações referentes à 

abordagem da tomada de decisão inseridas no contexto do agronegócio brasileiro. Assim, será 

possível identificar as temáticas relacionadas aos estudos sobre a tomada de decisão, bem 

como delinear novas pesquisas, a fim de avançar nas contribuições já alcançadas.  

 

2. Revisão da literatura 

2.1. Teoria da Decisão: abordagem da racionalidade limitada 

 

 Durante toda a vida o indivíduo toma decisões, considerando as alternativas 

percebidas, buscando atender um determinado objetivo. Em virtude da sua importância, nas 

ações pessoais e organizacionais, a Teoria da Decisão vem sendo amplamente abordada por 

estudiosos, das mais variadas áreas (ARTUZO et al. 2015; DALCIN; MACHADO, 2015). 
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 Duas grandes categorias de decisões merecem destaque: as estruturadas e as não 

estruturadas. No primeiro caso, as decisões possuem características rotineiras, ou seja, há 

maior familiaridade frente ao contexto proposto e os níveis de incerteza são menores. Por 

outro lado, as decisões não estruturadas possuem maior grau de risco e de complexidade 

(SIMON, 1972). 

 No âmbito organizacional, existem três níveis distintos onde o processo decisório 

ocorre. O primeiro nível é o operacional, onde as decisões são programáveis e os 

procedimentos utilizados são preestabelecidos. Na sequência, tem-se o nível tático, 

compreendendo decisões geralmente voltadas com o controle administrativo. E por fim, o 

nível estratégico, onde a alta gerência atua na elaboração de estratégias de planejamento e 

gestão (ANSOFF; SANVICENTE, 1977; DRIVER, et al., 1990; ROBBINS, 2005). 

 As decisões são descrições de um possível estado futuro de determinados elementos. 

Simon (1972) destaca quatro etapas desse processo: i) inteligência – é a fase inicial, nela 

ocorre a identificação de determinada situação e a busca por informações, com o objetivo de 

encontrar problemas e oportunidades; ii) concepção – acontece a análise e criação de soluções 

com base nas alternativas disponíveis; iii) escolha – etapa de ação, onde acontece a seleção de 

determinada alternativa visando atingir o melhor resultado possível, e; iv) revisão – é a última 

fase, onde são revisadas decisões passadas.  

Entretanto, o autor adverte que o indivíduo não possui capacidade de analisar todas as 

alternativas possíveis no processo decisório, apresentando, dessa forma, limitações racionais. 

A condição de racionalidade limitada não significa que o ser humano deixe de ser 

racional, mas, em virtude de suas limitações na tomada de decisão, é impossível perceber e 

analisar todas as possibilidades disponíveis (SIMON, 1965). Contrapondo a ideia da 

racionalidade plena, onde o ser humano possui o domínio de todas as variáveis, Simon (1965) 

destaca que, os tomadores de decisões, a partir dos seus limites cognitivos, se satisfazem 

quando encontram a solução que atende os objetivos estipulados previamente. 

Explicando o “porquê” de o comportamento do tomador de decisão não possuir caráter 

racional pleno, Simon (1965) destaca os seguintes fatores: i) a racionalidade requer o 

conhecimento completo, antecedendo as repostas de cada escolha; ii) como as consequências 

são resultados futuros, a imaginação deve suprir a falta de percepção vivida em impor valor a 

elas; e iii) a racionalidade demanda uma escolha entre todas as alternativas possíveis, 

entretanto o ser humano é incapaz de perceber todas elas. 
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Além de analisar o comportamento dos indivíduos, no agronegócio, pesquisas com 

foco no processo decisório são importantes para o entendimento de questões de 

gerenciamento. Por exemplo, no estudo de Artuzo et al. (2015) foi demonstrado por meio de 

um estudo de caso em uma propriedade rural, como ocorre a tomada de decisão para 

investimentos em máquinas e implementos agrícolas a partir do dimensionamento 

planejamento e avaliação da viabilidade econômica da mecanização. 

 

2.2 O agronegócio brasileiro 

 

 O termo agribusiness surgiu em meados dos anos 1950, sendo conceituado como a 

soma de todas as operações envolvidas no processamento e distribuição dos insumos 

agropecuários (DAVIS; GOLDBERG, 1957). Contribuindo com esse conceito, e a fim de 

aprimorá-lo, outros pesquisadores seguiram pelo mesmo caminho, e novas definições 

surgiram para explicar o termo, que envolve a inter-relação setorial entre agricultura, indústria 

e serviços (ZYLBERSZTAJN, 2000). 

Após o desenvolvimento de uma definição para o idioma português, Batalha e Lago da 

Silva (2007) descrevem o agronegócio como um conjunto amplo de práticas de negócios, 

dentro de determinado ponto de vista econômico. Nesse setor, as atividades ocorrem “antes, 

dentro e depois da porteira”. Os agentes “antes da porteira” são aqueles que comercializam e 

distribuem insumos produtivos para a cadeia; “dentro da porteira” é o segmento onde ocorre a 

produção agropecuária e agroindustrial e; “depois da porteira” é representada pelas atividades 

de processamento e distribuição dos produtos agropecuários/agroindustriais, que por meio de 

modais logísticos chegam até os consumidores finais (ARAÚJO, 2005). 

O Brasil tem papel de destaque no setor, sendo um dos principais players no cenário 

internacional, principalmente na produção e exportação de commodities agrícolas 

(MASUQUETTI, et al. 2015). Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2015), vários são os fatores que levam o panorama brasileiro a 

apresentar resultados relevantes no agronegócio. Entre eles: i) a disponibilidade de área; ii) 

plantação de florestas comerciais; iii) disponibilidade de água doce; iv) condições climáticas 

favoráveis e; v) desenvolvimento de políticas agrícolas. Nesse contexto, em decorrência do 

seu dinamismo, a participação do PIB do agronegócio em relação ao PIB total brasileiro, 

apresenta resultados relevantes, conforma a Figura 1.  
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Figura 1: Representatividade do PIB do agronegócio entre 2000 e 2015 em relação ao 

PIB brasileiro total 
Fonte: ESALQ (2015). 

* Variação anual do PIB do Agronegócio 

 

 Percebe-se que entre 2000 e 2015, o agronegócio contribuiu com expressiva parcela 

do PIB do Brasil, variando de 19,82% a 24,07%, nos anos de 2012 e 2003, respectivamente. 

As projeções futuras apontam que os produtos, com maior dinamismo do agronegócio 

brasileiro, deverão ser, por exemplo, a soja em grão, o trigo, a carne de frango e carne suína 

(MAPA, 2015).  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

 A pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, levando em consideração dados 

secundários, obtidos na base de dados da Web of Science. Do total dos artigos publicados, 

foram selecionados aqueles desenvolvidos no Brasil, a fim de avaliar em quais situações os 

estudos sobre tomadas de decisão estão sendo desenvolvidos no contexto do agronegócio. A 
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escolha da presente base de dados se justifica pela qualidade e relevância dos periódicos nela 

indexados. Os dados foram coletados utilizando procedimentos bibliométricos. 

 A pesquisa bibliométrica é caracterizada como um estudo em evolução, sendo 

ferramenta primária na analise comportamental de pesquisadores em relação as suas decisões 

no desenvolvimento do conhecimento (VANTI, 2002). Além disso, adotou-se a análise de 

conteúdo como método.  Dessa forma, com o objetivo de analisar estudos contemporâneos, a 

amostra é composta por artigos publicados entre 2000 e 2015. 

A análise e discussão dos resultados foi desenvolvida de acordo com as seguintes 

etapas: i) busca dos artigos a partir das palavras-chaves decision making e agribusiness; ii) 

leitura na integra dos artigos encontrados, e; iii) agrupamento e compilação dos objetivos dos 

artigos. Para tanto, foi avaliado a frequência de publicação de artigos relacionados às 

palavras-chaves, área do periódico, bem como sua frequência e classificação, instituições dos 

pesquisadores e a frequência das palavras presentes nos títulos dos artigos. Por fim, a análise 

dos dados e a construção das figuras foram realizadas utilizando os softwares SigmaPlot e 

NVivo. 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Com base nos procedimentos metodológicos, foram identificados 65 estudos (articles 

e reviews), sendo 22 desenvolvidos no Brasil. Conforme a Figura 2, as publicações sobre 

tomada de decisão no agronegócio ocorreram a partir do ano de 2007, ressaltando-se o ano de 

2010 e 2015, com quatro artigos, e os anos de 2009 e 2013, ambos com três artigos.  

Além disso, percebe-se que a tomada de decisão no agronegócio abrange diversas 

áreas do conhecimento. Coronel, Machado e Dutra (2007) destacam que a tomada de decisão 

engloba as seguintes áreas: Economia, Sociologia, Administração, Psicologia, Antropologia e 

Filosofia. Da mesma forma, o agronegócio também possui características de 

interdisciplinaridade. Conforme Hoff et al. (2007), essa área do conhecimento é estudada em 

inúmeras disciplinas, entre elas: Química, Biotecnologia, Engenharia, Medicina Veterinária, 

Agronomia, Economia, Saúde, Sociologia, Gestão Logística e Psicologia do Consumidor. 
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Figura 2: Número de artigos publicados (a) e área dos periódicos (b).  
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2016). 

Nota: Entre os anos de 2000 e 2006 não ocorreram publicações.  

 

 Deixa-se claro que a maioria dos periódicos enquadra-se em mais de uma área do 

conhecimento. Por meio desse agrupamento, percebe-se que os 22 artigos analisados 

contemplam nove áreas do conhecimento, com destaque para “Agricultura” e “Economia e 

Negócios”. 

 Com esse enfoque, Hoff et al. (2007), afirmam que, as novas fronteiras com que a 

ciência se depara indicam que o conhecimento específico de maneira isolada não possuí 

capacidade de entender a complexidade de determinado elemento a ser estudado, e, dessa 

maneira, a interdisciplinaridade surge como uma possibilidade para essa nova forma de 

investigar fenômenos. A interdisciplinaridade emerge no sentido de auxiliar o enfrentamento 

do movimento de especialização da ciência, que fragmenta o conhecimento nas diversas áreas 

de pesquisa (COSTA, 2012). Assim, a sobreposição de artigos, nas diferentes áreas do 

conhecimento, torna-se evidente nos estudos relacionados à tomada de decisão no 

agronegócio.  

 Após identificar as áreas de conhecimento das publicações, observa-se na Tabela 1, o 

nome dos periódicos, a frequência de artigos em cada periódico, e sua classificação (melhor 

classificação), de acordo com a Plataforma Sucupira da Capes. Ao todo, os estudos da 

amostra estão distribuídos em doze periódicos, e destes, dois possuem classificação A1, 

quatro A2 e seis B1.  

 

 

 

 

 

a) b) 
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Tabela 1:Frequência e classificação dos periódicos da amostra estudada 

Nome do periódico Quantidade(n°) Qualis 

Journal of Cleaner Production 1 A1 

Water Resources Management 1 A1 

Revista de Administração Pública 1 A2 

Sociedade & Natureza 1 A2 

Custos e @gronegócio on line 11 A2 

Computers and Electronics in Agriculture 1 A2 

Revista Ceres 1 B1 

Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 1 B1 

Revista Brasileira de Ciência Avícola 1 B1 

Revista Produção 1 B1 

Florida Entomologist 1 B1 

Engenharia Agrícola  1 B1 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

 Em relação à frequência de publicações, a revista Custos e @gronegócio on line, se 

destaca, apresentando 11 artigos (50% da amostra). Esse periódico tem como missão vincular 

artigos científicos, que contemplem o agronegócio, por diversas perspectivas de pesquisa e 

aplicação inerente aos custos de forma atual e relevante. Percebe-se também que, além do 

cenário nacional, os pesquisadores buscam publicar seus estudos em periódicos 

internacionais, como é o caso do Journal of Cleaner Production, Water Resources 

Management, Computers and Electronics in Agriculture e Florida Entomologist. 

Nesse contexto, há 85 pesquisadores, somando autores e coautores. O artigo com 

maior número de componentes contém sete integrantes e o com menor, um. Ao todo, chega-se 

ao somatório de 29 instituições. Com exceção da EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) e a J. Macêdo (que é uma organização voltada ao ramo de alimentos), 

as demais instituições são universidades. Entre elas, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) é a que ocupa a primeira posição em relação ao número de autores e coautores 

(Figura 3). 
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Figura 3: Instituições dos pesquisadores (autores e co-autores) da amostra estudada 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2016). 
 

A UFRGS é representada por dez pesquisadores que participaram da construção de 

quatro artigos. Nessa perspectiva, no período em que estes estudos foram publicados, oito 

deles eram vinculados ao Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios (CEPAN), sendo 

estudantes ou professores do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. Para este centro, 

o entendimento da complexidade do agronegócio reflete-se na forma de oferta do seu 

mestrado e doutorado, que tem por base uma proposta interdisciplinar (HOFF et al. 2007). 

 A fim de identificar as principais temáticas abordadas, foi realizado um levantamento 

de todas as palavras que constituem o título (Figura 4a) e o conteúdo dos artigos (Figura 4b). 

A palavra que mais aparece no título é “decision” (em seis títulos), seguido por 

“agribusiness” e “making” (ambas em cinco títulos). Por outro lado, no conteúdo dos textos, 
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as palavras mais descritas foram “custos”, “produção” e “custo”, com a frequência de 1075; 

432 e 399, respectivamente.  

. 

 

Figura 4: Frequência das palavras no título (a) e do conteúdo dos artigos (b)  
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dado da pesquisa (2016). 

Nota: Adotou-se o título em inglês para construção da nuvem de palavras.   

 

Embora as palavras “custo” e “custos” não tenham destaque no título, essas estão entre 

as mais utilizadas no conteúdo dos artigos. A priori, parte-se do pressuposto que estudos 

intitulados com o tema da tomada de decisão, tenham vínculos com abordagens relacionadas 

aos custos. Mas, em compensação, apenas com a nuvem de palavras não é possível fazer tal 

inferência, tendo em vista que a frequência de palavras pode estar presente, em maior parte, 

em determinados artigos, em relação a outros. Dessa forma, tendo a necessidade de uma 

análise profunda, se fez necessário averiguar o objetivo de estudo de cada artigo, que está 

apresentado no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) a) 
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Quadro 1: Agrupamento e compilação dos objetivos dos artigos da amostra estudada 

T
o
m

ad
a 

d
e 

D
ec

is
ão

 

Processo decisório participativo do planejamento 2005 da EMATER RN 

(MEDEIROS; BORGES, 2007); 

Processo decisório na construção de cenários nas agroindústrias da cadeia produtiva 

do leite (SCHNORRENBERGER et al., 2008); 

Tomada de decisão e aprendizagem social no cenário de bacias hidrográficas 

(WATANABE et al., 2014); 

Modelo de tomada de decisão com base no método multicritério PROMETHEE II 

para fornecer um ordenamento de alternativas consistentes e viáveis para a melhoria 

do desempenho organizacional gestão em uma empresa de produção e 

comercialização de frutas (CASTRO SILVA; FONTES; BARBOSA, 2015); 

Desenvolver uma modelagem capaz de identificar o perfil ideal de produtores 

terminadores de suínos utilizando a otimização de desempenho interativa (SANGOI 

et al., 2015). 

Analisar a tomada de decisão para investimentos em máquinas e implementos 

agrícolas a partir do dimensionamento, planejamento e avaliação da viabilidade 

econômica da mecanização para uma propriedade rural (ARTUZO et al., 2015). 
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C
u
st

o
s 

Analisar a adoção da armazenagem como estratégia de comercialização do café 

(PACHECO et al., 2009); 

Adotar o Balanced Scorecard para avaliar o desempenho de uma organização que 

explora a pecuária de gado bovino de corte (NUITIN; CURI; NOGUEIRA, 2010); 

Desenvolver um modelo de apuração de custos para o segmento da estrutiocultura 

(SIMÕES et al., 2010); 

Determinar os fatores comparativos de custos de produção entre a soja convencional 

e a transgênica para subsidiar estratégias de decisão de atores do agronegócio, 

utilizando-se como região de análise o Estado do Paraná (SILVEIRA; RESENDE, 

2010); 

Identificar se o uso do custo de oportunidade pode revelar informações 

complementares no processo de tomada de decisão em relação a três alternativas 

possíveis para o subproduto caroço de algodão (VELLANI; FAVA; 

ALBUQUERQUE, 2010); 

Entender a adequação dos mecanismos derivativos às atitudes dos produtores de 

soja, para reduzir riscos de preço do produto, tendo como foco produtores da região 

de Rio Verde, Goiás (MORAIS; CEZAR; SOUZA, 2011).  

Analisar o método de custeio baseado em atividades (ABC) na produção agrícola de 

grãos utilizando como base de comparação, o método tradicional de custeio por 

absorção (SAMPAIO; AKAHOSHI; LIMA, 2011); 

Verificar a importância do processo de apuração de custos na agricultura para 

demonstrar a viabilidade e a rentabilidade da cultura da soja (ANDRADE et al., 

2012); 

Utilizar a contabilidade de custos como ferramenta para suprir as necessidades de 

planejar, orçar, organizar e orientar a administração das propriedades rurais 

(DUMER et al., 2013); 

Examinar a margem de contribuição em uma granja de frangos de corte visando 

identificar a opção com melhores resultados lucrativos, se com ou sem a integração 

com a agroindústria (RIBEIRO et al., 2013); 

Demonstrar a metodologia de detalhamento e direcionamento dos principais fatores 

de atuação no processo de gestão de custos, e por meio de indicadores, encontrar 

possíveis causas de problemas (ALVARENGA et al., 2014). 

In
o
v
aç

ão
 

Analisar o sensoriamento remoto para quantificar o uso da terra (MENKE et al., 

2009); 

Analisar a agricultura de precisão aplicada na produção avícola (MOLLO; 

VENDRAMETTO; OKANO, 2009); 

Estudar a tendência, requisitos de rotulagem e de certificação nos mercados 

internacionais (RUVIARO et al., 2012); 

Implemetar software para auxiliar na análise de decisão (SARTI, 2015). 

B
io

lo
g
ia

 Estudar as distribuições vertical e horizontal de Hyadaphis foeniculi (Pass.) nas 

plantas de erva-doce e suas dinâmicas populacionais na cultura da erva-doce solteira 

e consorciada com algodão com fibras coloridas em função da idade (FERNANDES 

et al., 2013). 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados da pesquisa (2016). 

 

Apesar de que todos os artigos selecionados estejam relacionados à tomada de decisão 

no agronegócio, alguns não possuem como foco principal a “tomada de decisão”. Nesse 
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sentido, a partir dos objetivos de cada artigo, foi possível dividi-los em quatro grupos: (i) 

“tomada de decisão”; (ii) “custos”; (iii)“inovação” e; (iv) “biologia”.  

 Com base nessa divisão, ressalta-se que metade da amostra (11 artigos) faz parte do 

grupo “custos”. Segundo Dumer et al. (2013), as informações sobre os custos estão 

relacionadas ao controle operacional, custo do produto,  controle administrativo e estratégico, 

entre outros. Nesse sentido, a tomada de decisão percorre vários campos nas temáticas que 

possuem relação a custos, mesmo, por vezes, não sendo o foco principal do estudo (como 

demonstrado no quadro 1).  

  

5. Conclusões 

 

A Teoria da Decisão relaciona-se com diversos ramos da ciência, analisando o 

comportamento dos indivíduos frente ao processo de escolha de alternativas. Exemplificando 

a importância da tomada de decisão, destaca-se que, nos últimos anos, pesquisadores foram 

vencedores do Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, por meio do 

desenvolvimento de estudos nessa área. Por ser o setor de maior destaque na economia 

brasileira, o agronegócio também merece evidência. Dessa forma, o objetivo do estudo foi o 

de analisar as publicações referentes à abordagem da tomada de decisão inseridas no contexto 

do agronegócio brasileiro. 

A partir dos procedimentos metodológicos utilizados, as analises foram desenvolvidas 

com base em uma amostra de 22 artigos. Destaca-se que entre 2000 e 2006 não ocorreram 

publicações. Por outro lado, 2010 e 2015 foram os anos com o maior número de artigos 

publicados, ambos com quatro.  

. Analisando as áreas do conhecimento dos periódicos, evidencia-se a 

interdisciplinaridade dos artigos, ressaltando também, a interdisciplinaridade de estudos 

voltados ao processo decisório e ao agronegócio. Dentre esses periódicos, a revista Custos e 

@gronegócio on line destaca-se, tendo publicado 11 artigos (50% da amostra). Ressalta-se 

também que todos os periódicos apresentam relevante classificação, levando em consideração 

o Qualis, proposto pela Plataforma Sucupira da Capes. 

 As universidades representam a maioria das instituições aos quais os pesquisadores 

eram vinculados no ano das publicações. A UFRGS merece evidência nesse sentido. Essa 

universidade é representada por dez pesquisadores que participaram da construção de quatro 
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artigos. Entre esses pesquisadores, oito estavam vinculados ao Centro de Estudos e Pesquisa 

em Agronegócios – CEPAN/UFRGS, no período em que estes estudos foram publicados. 

 A partir dos objetivos dos artigos da amostra, os mesmos foram divididos em quatro 

grupos: i) “tomada de decisão”; ii) “custos”; iii) “inovação” e; iv) “biologia”. As divisões 

possibilitam identificar os caminhos em que os estudos envolvendo a tomada de decisão estão 

sendo utilizados. Mesmo que todos os artigos tenham sidos selecionados a partir das palavras 

“decision making” e “agribusiness”, foi necessário criar um grupo específico para a “tomada 

de decisão”. Esse fato se deve pelo objeto dos estudos. Algumas pesquisas tem como foco 

principal a tomada de decisão, outras, por exemplo, utilizavam o resultado da pesquisa como 

elemento para a tomada de decisão, como o artigo pertencente ao grupo “biologia”. Essa 

peculiaridade ratifica a necessidade de ampliar os estudos envolvendo a Teoria da Decisão 

para outros campos do agronegócio. Entretanto, não apenas como objeto principal de estudo, 

mas sim, como forma de usar conclusões de estudos como elementos para embasar a tomada 

de decisão.  

Por fim, apesar da limitação de pesquisa, que analisou apenas uma base de dados, a 

partir dos procedimentos metodológicos descritos, ressalta-se o enfoque dos estudos no 

contexto dos “custos”. Nesse sentido, o artigo possibilita apontar os caminhos em que os 

estudos relacionados à tomada de decisão, no agronegócio, estão sendo desenvolvidos no 

Brasil.  
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