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RESUMO

O presente trabalho discute a importância da gestão para as propriedades rurais da

agricultura familiar. O problema de pesquisa foi construído diante da dificuldade dos

agricultores familiares, apontadas pela literatura, em realizar práticas de controle e

gestão na propriedade. O estudo objetiva analisar as práticas de gestão adotadas

pelos agricultores familiares do município de Três Passos (Rio Grande do Sul, Brasil)

para  o  gerenciamento  de  suas  propriedades.  Para  isso,  procedeu-se  com  a

realização de uma pesquisa de campo, junto a dez agricultores familiares (amostra

por conveniência), por meio da aplicação de um questionário e análise dos dados

atrelada à revisão bibliográfica. Os resultados mostram a realidade dos agricultores

familiares referente às práticas adotadas de gestão e a percepção da gestão para a

sua propriedade através da compreensão de elementos de gestão que são adotados

e a importância do planejamento para as decisões na propriedade. Os controles

adotados pelos agricultores familiares são aplicados a curto prazo, contemplando na

maioria das propriedades algumas atividades específicas e não abrange o conjunto

das propriedades. Ainda, na opinião dos agricultores familiares o planejamento pode

ser  fundamental  para  viabilizar  as  propriedades  rurais.  As  práticas  de  gestão

adotadas  pelos  agricultores,  mesmo  com  algumas  dificuldades,  tais  como:

planejamento a longo prazo, controles de todos os custos das atividades e análise

da  comercialização,  contribuem  para  o  sucesso  financeiro  e  das  atividades

produtivas dos agricultores familiares. 

Palavras-chave: Gestão. Planejamento. Agricultura familiar. 



ABSTRACT 

This paper discusses the importance of management for rural properties of family

farming. The research problem was built in the face of the difficulty of family farmers,

pointed out  in the literature,  to perform control  and management practices in the

property. The objective of this study is to analyze the management practices adopted

by family farmers in the municipality of Três Passos (Rio Grande do Sul, Brazil) to

manage their properties. For that, a field research was carried out, together with ten

family farmers (sample for convenience), through the application of a questionnaire

and data analysis linked to the bibliographic review. The results show the reality of

family farmers regarding the adopted management practices and the perception of

the  management  for  their  property  through  the  understanding  of  management

elements that are adopted and the importance of the planning for the decisions in the

property. The controls adopted by family farmers are applied in the short term, with

most  of  the  properties  having  some  specific  activities  and  do  not  cover  all  the

properties. Still, in the opinion of the family farmers, the planning can be fundamental

to make feasible the rural properties. The management practices adopted by farmers,

even  with  some  difficulties,  such  as:  long-term planning,  controls  of  all  costs  of

activities  and  analysis  of  marketing,  contribute  to  the  financial  success  and

productive activities of family farmers. 

Key words: Management. Planning. Family agriculture. 
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1 INTRODUÇÃO

A  agricultura  familiar  tem  um  papel  fundamental  para  a  produção  de

alimentos no país. Estima-se, de acordo com a última divulgação sobre a estrutura

fundiária no Brasil - o Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2006) – que a agricultura

familiar  foi  responsável  por  87%  da  produção  nacional  de  mandioca,  70%  da

produção de feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 58% do leite, 59% do

plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 21% do trigo. Essa alta

taxa  de  participação  relativa  da  produção  da  agricultura  familiar  entra  em

consonância com a questão da gestão das propriedades e a sua qualidade. 

Muitas vezes incorre-se, por parte dos agricultores familiares, em desafios

ligados  à  organização,  ao  processamento,  à  agroindustrialização  e  à

comercialização desta produção. Tais circunstâncias incitam uma maior quantidade

de estudos e análises que discutam os aspectos de gestão para a agricultura familiar

no Brasil. Neste sentido, no que tange à forma de relacionar a agricultura familiar,

enquanto  conceito  normativo  e  como  categoria  social,  Abramovay (1997,  p.  03)

apresenta  uma  contribuição  importante  ao  afirmar  que:  “A agricultura  familiar  é

aquela  em  que  a  gestão,  a  propriedade  e  a  maior  parte  do  trabalho  vêm  de

indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento”. 

Ainda  na  concepção  do  autor,  a  definição  de  agricultura  familiar  não  é

unânime e muitas vezes tampouco operacional. Isso é perfeitamente compreensível,

já que os diferentes setores sociais e suas representações constroem categorias

científicas que servirão a certas finalidades práticas. No município de Três Passos,

situado  na  região  Noroeste  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  agricultura  mostra-se

predominante, sendo composta por um conjunto de pequenas propriedades rurais, e

que utilizam mão de obra familiar.

Para o propósito do presente estudo, é válido salientar que alguns aspectos

básicos sejam coercitivos no que se relaciona a forma de compreender e relacionar

a gestão e a agricultura familiar na região de Três Passos – RS: (i) percepção, (ii)

propriedade e (iii) trabalho (mão de obra) familiar estejam presentes.
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Para obter sucesso na gestão da propriedade rural, o gestor precisa ter bem

definido seus objetivos e, para isso, precisa planejar, implementar e controlar. Desta

forma,  a  eficiência  na  forma  como  o  gestor  rural,  enquanto  agricultor  familiar,

administra,  gerencia  e  planeja  suas  atividades  produtivas  é  um  elemento

fundamental para que haja uma produção economicamente viável, com o uso de

tecnologias adequadas e que permita gerar renda, qualidade de vida e proporcionar

condições para a permanência no campo. 

Lima et al. (2005) identifica três ações que podem ser trabalhadas com os

agricultores  familiares  para  a  administração  rural,  que  são:  (i)  ferramentas  que

gestão  para  o  uso  dos  agricultores  familiares,  (ii)  preocupação  com  assistência

econômica e gerencial aos agricultores, (iii) formação administrativa e econômica. A

assistência  econômica  e  gerencial,  no  sentido  de  ter  uma visão  empresarial  da

agricultura, pela sua complexidade. A formação administrativa e econômica visando

à  formação  econômica  e  gerencial  dos  agricultores  para  auxiliar  na  gestão  da

propriedade.  

Nesse sentido, Silva, Rech e Rech (2010), afirmam que o gestor de uma

propriedade rural precisa conhecer suas funções e atividades, saber da importância

do  produtor  rural,  entender  o  funcionamento  de  sua  propriedade  rural,  suas

particularidades, analisar  todos os custos,  fazer controles e ter  conhecimento da

comercialização. A gestão eficiente1 nas propriedades de produção agrícola, assim,

pode ser um fator determinante para que o agricultor  familiar tenha condições de

manter-se  em  suas  atividades.  Além  disso,  possibilita  o  adequado  controle  e

gerenciamento  de  todo  o  conjunto  de  atividades  que  desenvolve,  incluindo  o

acompanhamento e planejamento de seus gastos e receitas. 

A falta de um conjunto adequado de práticas de gestão pode trazer efeitos

não  positivos  para  a  propriedade  rural,  tais  como:  (i)  problemas  financeiros,  (ii)

dificuldade  de  analisar  as  receitas  e  despesas,  (iii)  dificuldade  de  controle  da

produção e comercialização e (iv) inviabilidade da propriedade.

1Entende-se que eficiência, no sentido abordado por este estudo é, de acordo com 
SOUZA FILHO, H. M. (2004) Guia para gestão da propriedade agrícola familiar.
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Segundo  Iribarrem  (2017),  as  propriedades  rurais  que  não  possuem

orçamentos e controle de seus custos, podem apresentar alguns riscos, dentre eles:

investimentos desnecessários, aumento ou diminuição das atividades exploradas,

desconhecimento do resultado da sua atividade, facilidade de endividar-se, perdas

em consequência da redução de produtividade e aumento do custo financeiro.

Dessa forma, o planejamento, a realização do fluxo de caixa e a utilização

de outras ferramentas de gestão, podem ser vistos como fatores fundamentais para

auxiliar os agricultores familiares em suas atividades, e dar suporte para as decisões

tomadas, visando, com isso, auxiliar no conjunto mais amplo de toda a propriedade,

pela possibilidade de visualizar  as potencialidades,  limitações e com redução de

riscos de investimentos desnecessários no seu setor. 

Diante de tal escopo introdutório, tem-se que os agricultores familiares se

apresentam como importantes para a consolidação da produção de alimentos no

país, bem como seu papel social e econômico como mantenedores do papel social

do pequeno e médio produtor que,  em consequência, denotam aos mesmos um

papel crucial para as discussões sobre desenvolvimento rural. 

A partir da discussão inicialmente esboçada aqui, e pelo importante papel

relativo  que  a  agricultura  familiar  tem no  município  de  Três  Passos,  o  presente

estudo  apresenta  como  pergunta  norteadora  o  seguinte  problema  de  pesquisa:

Como são as  práticas  gerenciais  adotadas pelos agricultores  familiares  em Três

Passos  –  RS?  Assim,  este  trabalho  apresenta  como  objetivo  geral:  Analisar  as

práticas  de  gestão  adotadas  pelos  agricultores  familiares  do  município  de  Três

Passos para o gerenciamento de suas propriedades. Os objetivos específicos são:

(i)  Compreender  os  elementos  de  gestão  que  são  adotados  pelas

propriedades rurais da agricultura familiar;

(ii) Analisar o papel do planejamento nas decisões das propriedades rurais

em Três Passos, e;

(iii) Avaliar a percepção dos agricultores sobre gestão da propriedade.

A  proposta  deste  estudo  justifica-se  pela  necessidade  de  se  discutir

mecanismos e práticas de gestão que sejam mais eficientes e complacentes com a
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realidade social e econômica da agricultura familiar no Brasil. É notório e de senso

comum que a busca por mecanismos mais eficientes podem melhorar as etapas

produtivas condicionantes para a geração de renda dos agricultores familiares. Isso,

de acordo com Amaral e Dantas (2010), em função do desenvolvimento tecnológico,

a agricultura vem aumentando cada vem mais a produção, por outro lado existem

instabilidade do mercado e alta competitividade. Por isso, há a necessidade de se

buscar  ferramentas  e  tecnologias  para  aprimorar  a  produção,  e  isso  pode  ser

auferido  com a  implementação  de  instrumentos  de  gestão  que  se  adéquem ao

contexto produtivo em questão. O gerenciamento eficiente dos recursos físicos e

financeiros torna-se um requisito básico para sobrevivência e sucesso de qualquer

agricultor familiar  pela possibilidade de auxiliar  na tomada de decisões para sua

propriedade. 

A partir  da  análise  das  práticas  de  gestão  adotadas  pelos  agricultores

familiares, o estudo busca verificar os problemas relacionados à falta de controle

financeiro, da análise as estruturas de controles existentes nas propriedades rurais

em Três Passos - RS, bem como pela compreensão do nível de conhecimento das

famílias a respeito das técnicas e práticas de gestão existentes. 

1.1 Organização do trabalho

Este trabalho está organizado em cinco capítulos, a contar este introdutório.

O Quadro 1 sintetiza a organização do estudo completo.

Quadro 1 -  Organização do trabalho

Capítulo Título Descrição

1 Introdução

Este capítulo apresenta a importância da agricultura e da gestão
para as propriedades, bem como os objetivos e problemática para
o  estudo  das  práticas  de  gestão  adotados  pelos  agricultores
familiares para o gerenciamento de suas propriedades. 

2 Revisão de Literatura

Este  capítulo  apresenta  diferentes  conceitos  e  abordagens
utilizados sobre a gestão na agricultura familiar, tais como: (i) A
Gestão  na  Agricultura  Familiar,  (ii)  As  Práticas  de  Gestão  na
atividade rural no Brasil e (iii) Planejamento como Estratégia de
Desenvolvimento da Agricultura Familiar. 
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3 Metodologia

Este capítulo apresenta a metodologia para esse estudo, que tem
objetivo  de  analisar  as  práticas  de  gestão  adotados  pelos
agricultores  familiares  do  município  de  Três  Passos  para  o
gerenciamento de suas propriedades. E, para tal, apresentam os
procedimentos metodológicos adotados para atender os objetivos
desse estudo.

4
Resultados e
Discussões

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da pesquisa
a campo.  E para descrever,  esse capítulo  está  estruturado em
cinco subseções, (i) apresenta a característica dos gestores, (ii) a
característica da propriedade, (iii) a Percepção dos entrevistados
sobre a gestão, (iv) as Práticas adotadas de gestão e por fim a (v)
busca discutir a análise da gestão na agricultura familiar.

5 Considerações Finais

Este  capítulo  apresenta  fechamento  dos  resultados  alcançados
comparando com o que a literatura apresenta sobre as práticas de
gestão,  suas  contribuições,  limitações  e  desafios  para  a
agricultura familiar. 

Fonte: Elaboração própria, 2017.

Este  capítulo  apresenta  a  importância  das  práticas  gerenciais  para  a

agricultura familiar,  os problemas relacionados a falta  de gestão,  os  objetivos,  a

problemática e a justificativa para esse estudo de analisar as  práticas de gestão

adotados pelos agricultores familiares para o gerenciamento de suas propriedades. 

Este estudo está estruturado, a partir dessa introdução, pelo Capítulo 2, que

trata sobre a Revisão de literatura, Capítulo 3 Metodologia e Capítulo 4 Resultados e

discussões referente aos dados da pesquisa a campo. Por fim, são apresentadas as

Considerações finais no Capítulo 5.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo apresenta os diferentes conceitos e contribuições da literatura

em relação a temas ligados à gestão rural e aos aspectos ligados às práticas no

contexto econômico e social da agricultura familiar. Tais tópicos são importantes para

embasar a construção do estudo proposto, bem como para fomentar as discussões

dos resultados obtidos a campo.

Buscando a construção de uma revisão da literatura adequada ao problema

de  pesquisa  apresentado,  este  capítulo  está  estruturado  em  três  subseções:  a

primeira  discute  a  gestão  diante  da  realidade  da  agricultura  familiar;  a  segunda

discute as práticas de gestão na atividade rural no Brasil; a terceira busca discutir

elementos relacionados ao planejamento como estratégia de desenvolvimento da

agricultura familiar. 

2.1 Gestão na Agricultura Familiar

Nesta  subseção,  busca-se  apresentar  os  conceitos  e  alguns  estudos

empíricos relacionados à gestão para a agricultura familiar, através da revisão da

literatura, bem como trazer elementos de vários autores para embasar a construção

desse estudo. 

Para  Santos,  Marion  e  Segatti  (2009),  devido  às  grandes  mudanças

ocorridas no setor agropecuário nos últimos anos, o agricultor precisou passar a se

preocupar cada vez mais com questões que vão além do cultivo agrícola  ou da

produção  pecuária.  A alta  competitividade,  as  relações  trabalhistas,  as  questões

ambientais e as margens de lucro cada vez são mais reduzidas, fizeram com que

este setor voltasse sua atenção também para a gestão de toda a atividade. Para os

referidos autores, é importante que ocorra uma reestruturação da propriedade rural,

que  resulte  na  adoção  de  políticas  mais  eficientes  de  gestão  e  de  custos  da

atividade rural. 

Nas  propriedades  rurais,  a  gestão  pode  ser  considerada  como  uma

ferramenta  muito  importante,  pois  o  agricultor  precisa  acompanhar  as  suas
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atividades para a elaboração de orçamentos, para o adequado controle financeiro e

de estoque, e analisar a captação de recursos e as oportunidades de investimentos.

Nesse sentido a gestão pode servir como subsídio para o agricultor familiar.

Para obter melhorias na gestão agrícola, com um controle eficaz para suas

atividades, e alcançar os resultados esperados da produção, não basta saber o que,

quanto e como produzir, nem somente buscar subsídios financeiros para a atividade

rural, é necessário que haja uma preocupação com o controle e gerenciamento dos

investimentos  aplicados,  antes  e  durante  a  atividade  de  produção  e  avaliar  os

resultados alcançados (CREPALDI, 1998). 

Para Silva, Rech e Rech (2010), a gestão da produção rural é um conjunto

de atividades que tem por objetivo orientar a produção rural, auxiliar no controle de

qualidade, a partir do uso dos recursos humanos, tecnológicos e naturais existentes

da melhor forma possível. Assim, na agricultura familiar é fundamental identificar os

problemas e as soluções para buscar uma maior rentabilidade e uma redução dos

custos de produção.

As práticas  relacionadas ao controle  e  gerenciamento  da produção bem

como a avaliação dos resultados, constitui-se um dos principais campos de ação do

administrador em uma propriedade rural.  Diante dessas práticas, o agricultor tem

informações essenciais para a tomada de decisões (CREPALDI, 1998).

Vários  fatores  podem  influenciar  as  atividades nas  propriedades  rurais.

Dentre eles pode-se citar: (i) a escolha das tecnologias a serem utilizadas; (ii) o que

será produzido e (iii) a venda dos produtos. Por precisar de diversas decisões, torna-

se necessário o gerenciamento nas propriedades familiares (LOURENZANI, 2006).

Nesse sentido a gestão rural se faz necessária na agricultura familiar, para

auxiliar o gestor rural, com elementos que podem direcionar e orientar as futuras

decisões. Essa tarefa influencia as estratégias de ação adotadas para gerenciar a

propriedade, e afeta nos resultados e na sustentabilidade da propriedade. 

De acordo com Hoffmann et al. (1987), alguns riscos para as propriedades

rurais  que  não  têm  controle  de  custos,  fluxo  de  caixa  e  orçamentos  são:

desconhecimento do resultado econômico, diminuição ou aumento das atividades

exploradas,  investimentos  desnecessários,  mal  dimensionados  ou  realizados  em



18

momentos impróprios, facilidade de endividar-se, facilidade de ser influenciado por

terceiros, perdas e ganhos obtidos por produtividade e ou aumento dos preços dos

produtos e crescimento sem sustentação.

Os  mesmos  autores  incluem  alguns  elementos  que  torna  necessário  a

reestruturação  na  gestão  da  propriedade:  alto  nível  de  endividamento,

descapitalização, aumento dos custos financeiros; margens de lucros declinantes,

falta de crédito, escassez ou aumento dos custos dos insumos e serviços; eventos

climáticos, políticas governamentais.

Para Batalha, Buainain e Souza Filho (2005) os grandes desafios gerenciais

da agricultura familiar estão em dois níveis diferente de atuação: gestão do sistema

e  da  propriedade.  O  primeiro  é  a  capacidade  e  necessidade  de  desenvolver

ferramentas  sistêmicas  e  a  relação  entre  os  próprios  agricultores  familiares,

capacidade de promover projetos viáveis sem precisar depender de outros agentes.

Ter  maior  liderança  e  buscar  cada  vez  mais  a  articulação  entre  os  próprios

agricultores, colocar isso como um desafio maior e mais estratégico, pois depende

muito dessa capacidade de organização. O segundo nível está na gestão individual

das  propriedades,  pela  dificuldade  de  ferramentas  gerenciais  adequadas  a  sua

realidade, baixo investimento, descapitalização pela falta de acesso a informação,

baixo nível de educação formal dos agricultores, falta de cultura para adotar novas

tecnologias  de gestão,  falta  de  capacidade adequada dos técnicos que realizam

assistência técnica na propriedade.

2.2 Práticas de Gestão na atividade rural no Brasil

As  práticas  de  gestão  mais  conhecidas  que  podem  ser  utilizadas  pelos

agricultores  familiares  para  o  gerenciamento  de  suas  propriedades  estão

diretamente ligadas às atividades produtivas, tais como: planejamento e controle da

produção; compra dos insumos; controle de qualidade; controle de custos; controle

de receitas; comercialização; captação de crédito, e; avaliação.

Para  Souza  Filho (2004),  o  planejamento  da  produção  consiste  na

formalização sobre o que se objetiva que aconteça em determinado momento no
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futuro.  O planejamento  nos empreendimentos  rurais,  serve para  o produtor  rural

tomar decisões sobre o que produzir,  quanto produzir  e para quando produzir.  A

decisão do prazo para produzir depende da época de plantio, prazos estabelecidos

dos clientes, ciclo das culturas. A decisão da quantidade a ser produzida, depende

dos acordos com os clientes e de sua capacidade de produção.

Ainda  conforme  Souza  Filho  (2004),  a  compra  de  insumos  pode  ser

fundamental para o produtor rural  reduzir seus custos de produção, é necessário

que o responsável identifique todo o processo que envolve a compra dos insumos

para aumentar seus ganhos. A gestão da compra precisa garantir qualidade e preços

baixos  dos  produtos  que  são  adquiridos,  buscar  avaliar  quais  os  produtos  e  a

quantidade a ser adquirida, além de realizar uma pesquisa de mercado avaliando a

qualidade dos produtos, condições de pagamento e as vantagens oferecidas. 

O controle  de custos para produção é um elemento fundamental  para a

administração na agricultura familiar. É, também, uma prática que pode auxiliar no

planejamento para aquisição de insumos, escolha de culturas, tecnologias ou até

mesmo para criações, buscando produzir com mais eficiência pela capacidade de

diagnóstico dos custos para produção e para identificar o que pode ser melhorado. 

O controle  de custos para produção é um elemento fundamental  para a

administração  na  agricultura  familiar,  é  uma  prática  que  pode  auxiliar  no

planejamento para aquisição de insumos, escolha de culturas, tecnologias ou até

mesmo para criações, buscando produzir com mais eficiência pela capacidade de

diagnóstico dos custos para produção e para identificar o que pode ser melhorado. 

Os  controles  de  custos  e  receitas  são  vital  para  o  agricultor  familiar

conseguir avaliar suas atividades, conhecer quais os custos reais para implantação

da atividade, bem como, para avaliar  quais são as margens de lucro. Com isso,

proporciona-se  ao  agricultor  familiar  a  possibilidade  de  existir  um  indicador  de

análise, que possibilite a avaliação dos seus custos e receitas, em conformidade

com o que fora planejado. Isso, por sua vez, visa garantir um processo de melhoria

na geração de renda para a propriedade rural. 

Além da  análise  de  controles  de  custos  e  receitas,  é  importante  que  o

agricultor garanta a qualidade da produção e esse fator não pode ser visto como um
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custo para o produtor, mas como um investimento que pode melhorar as condições

de comercialização e garantir o sucesso da atividade. Além disso, fideliza o mercado

para comercialização de seus produtos.

 Para  Souza  Filho  (2004),  a  comercialização  é  uma  das  maiores

dificuldades encontradas pelos produtores rurais, pois é preciso entender qual é a

melhor  forma  e,  além  disso,  para  quem  ou  para  onde  deve-se  realizar  a

comercialização. O agricultor precisa conhecer as empresas que atuam no ramo

para  verificar  a  melhor  forma  de  comercializar  seus  produtos.  Com  essas

informações, o agricultor consegue uma melhor forma de pagamento ou melhores

preços para comercialização dos produtos.

É  importante  que  o  agricultor  familiar  conheça  todos  os  fatores  que

envolvem as atividades, desde a produção até a comercialização, sempre buscando

avaliar  suas  atividades  produtivas.  Além  disso,  precisa  observar  os  recursos

financeiros  que possui  para  desenvolver  suas atividades e  em caso de falta  de

recurso, precisa analisar qual a melhor forma de captação desses recursos (juros,

prazos,  limites)  levando  em  conta  sua  capacidade  de  pagamento.  Para  que  o

agricultor  familiar  acompanhe  e  fortaleça  suas  atividades,  é  fundamental  que  a

propriedade seja administrada como uma empresa, com procedimentos e técnicas

adequados a sua realidade (VILCKAS, 2004). 

A gestão na atividade rural que visa à geração de informações, coleta de

dados, tomada de decisões e ações em geral que visam subsídios na tomada de

decisões  são  pouco  estudados  na  literatura  nacional.  Geralmente,  os  trabalhos

existentes sobre a gestão na propriedade, são voltados específicos para um produto

como,  por  exemplo:  Sistema  de  gestão  de  custos  nas  pequenas  propriedades

leiteiras, Marion e Segatti (2009).  Nesse sentido, são poucos os estudos sobre as

práticas  de  gestão  utilizadas  pelos  agricultores  familiares para  conjunto  da

propriedade rural.  São incipientes os estudos da literatura no Brasil  dedicados a

ferramentas de gestão, principalmente nos critérios de definição do produto e do

processo de produção que ultrapassem a visão de curto  prazo das margens de

contribuição, sistemas de gestão da qualidade, sistemas de planejamento e controle

da produção e sistema de logística (BATALHA; BUAINAIN e SOUZA FILHO, 2005). 
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O trabalho de Lima et al.  (2005), nesse sentido, afirma que há a falta de

estudos e iniciativas voltadas para a área de administração rural no Brasil. Segundo

os autores, existe carência de referências teóricas e metodológicas que auxilie os

profissionais que atuam com assistência técnica e extensão rural  para efetivar e

instituir de ações que visam apoiar os produtores rurais. 

Batalha  (2012),  por  sua  vez,  salienta  que  em  algumas  propriedades

modernas  a  organização  e  gestão  dos produtores  são mais  avançadas.  Nesses

casos,  principalmente,  os  empresários  têm  uma  visão  mais  ampla  das  suas

atividades e determinam limites e regras para cada uma das suas atividades de

produção e para comercialização. No entanto, na maioria das propriedades rurais do

Brasil,  principalmente  os  minifúndios,  essa  realidade  é  diferente,  pois  nessas

propriedades rurais observa-se nenhum ou pouco controle das contas, havendo um

baixo nível de gestão da pequena propriedade rural. 

Pode-se  dizer  que  a  utilização  de  técnicas  de  gestão  pelos  agricultores

familiares brasileiros é altamente insatisfatória na agricultura familiar2, o que pode

comprometer  a  sustentabilidade  e  competitividade  das  propriedades  rurais.  Esta

situação deve-se, à dificuldade do agricultor na gestão, à falta de ferramentas de

gestão  para  a  agricultura,  à  descapitalização  dos  agricultores  (que  impede  a

contratação de técnicos qualificados) e às políticas públicas de estímulo ao setor,

que não privilegiam os aspectos de gestão (BATALHA, BUAINAIN e SOUZA FILHO,

2005).

Muitas vezes, quando as práticas de gestão na agricultura familiar não são

aplicadas permanentemente, para conseguir monitorar todo o sistema de produção,

ou  quando  análise  dos  controles,  sejam  eles  de  produção,  custos  ou

comercialização, for analisada de forma incorreta, podem incorrer efeitos negativos

para a propriedade, pois a gestão precisa acontecer em todos os setores produtivos

para ter um diagnóstico real da propriedade rural.

2Considera-se, para fins analíticos deste estudo, que as práticas de gestão são 
satisfatórias quando: A gestão atende o conjunto da propriedade, considerando os 
aspectos econômicos, sociais e sustentáveis. 
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2.3 Planejamento como Estratégia de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

O  planejamento  nas  propriedades  rurais  representa  um  fator  muito

importante  para  que  as  atividades  produtivas  e  de  comercialização  sejam

organizadas de acordo com a realidade de cada propriedade, observando-se seu

potencial  produtivo  e  proporcionando  uma  ferramenta  de  subsídio  para  suas

decisões  de  como  produzir,  o  que  produzir  e  onde  comercializar.  Por  isso,  a

presença  do  planejamento  pode  ser  decisiva  para  a  viabilidade  dos

empreendimentos  rurais,  para:  organizar  as  atividades  produtivas  e  projetar  os

resultados.

No  processo  de  planejamento,  uma  das  primeiras  decisões  a  serem

tomadas pelo produtor rural relaciona-se com as atividades a serem desenvolvidas

na propriedade no próximo período de tempo (meses, anos, etc.). No entanto, as

decisões em geral  são realizadas de forma pouco estruturada, de acordo com o

conhecimento  e  a  compreensão  de  cada  agricultor,  que  muitas  vezes  têm

dificuldades para entender todos os sistemas ou processar todas as informações

que recebe (GOMES et al., 2002). Desta forma, destaca-se a importância de se ter

uma ferramenta de gestão, a exemplo do planejamento, que pode ajudar o produtor

rural a compreender de forma mais clara todo o sistema de produção a qual está

imerso, bem como ter uma visão prospectiva e de longo prazo em relação à sua

capacidade produtiva e comercial. 

Buarque (1999) afirma que o planejamento é uma ferramenta de trabalho,

utilizada para tomar decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, de

forma a garantir os melhores resultados com os menores custos e no menor prazo

possível, buscando alternativas e analisando mudanças para alcançar os resultados

desejados no futuro. Amaral e Dantas (2010) apresentam três tipos de planejamento:

(i)  planejamento  estratégico;  (ii)  planejamento  gerencial  e  (iii)  planejamento

operacional. 

O planejamento estratégico, por sua vez, é aquele que define os objetivos e

metas para a empresa, identificando os pontos fortes e fracos para decisões do

futuro da empresa. O planejamento gerencial tem a finalidade de implementação das
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decisões tomadas no planejamento estratégico,  determinar  o  fluxo  de receitas  e

despesas das atividades, captação de recursos e a comercialização da produção.

Por último o planejamento operacional tem a finalidade de elaborar a programação

das tarefas e as rotinas da propriedade. Diante do contexto da agricultura familiar,

que possui, na maior parte dos casos, realidades mais simples gestão, esses tipos

de planejamentos podem ser vistos à luz da literatura com um desafio importante

para ser implantado na agricultura familiar.

Para Souza Filho (2004), o produtor precisa avaliar os fatores internos e

externos  que  influenciam a  decisão  sobre  a  produção.  Os  fatores  internos  são:

Recursos  naturais  (fertilidade  e  tipo  de  solo,  disponibilidade  de  água,

temperatura…),  recursos  humanos  (domínio  das  técnicas  de  produção,  mão  de

obra…),  recursos  financeiros  próprios  (capital  próprio  disponível  para  custeio  e

investimento),  recursos  tecnológicos  e  de  infraestrutura  (disponibilidade  de

máquinas  e  equipamentos  e  toda  infraestrutura  necessária  para  produção),

atividades  complementares  (existência  de  outras  atividades  na  propriedade  que

complementam à produção do produto, aquele que possam fornecer insumos ou

utilizar subprodutos), produtividade (nível de produtividade possível de ser atendido

pelos  recursos  disponíveis  do  produtor).  Os  fatores  externos  aqueles  que  são

adquiridos  pelo  produtor  fora  da  unidade  de  produção:  Informações  sobre  a

demanda do produto (identificar os possíveis clientes, preço do produto, quantidade

exigida  pelos  compradores…),  informações  sobre  a  oferta  do  produto  (produtor

precisa identificar o nível de produção regional, se existem produtos substitutos e se

o mercado já não está saturado…), serviços de apoio (se o produtor tem acesso aos

insumos  necessários,  se  existem  cooperativas  que  adquirem  insumos  ou

comercializam o produto, acesso à assistência técnica…).

Nesse sentido, o planejamento pode ser uma forma de organizar todo setor

de produção e comercialização, pois o agricultor, ao conhecer todas as etapas de

sua atividade produtiva, pode analisar os possíveis riscos da atividade e conhecendo

o  mercado  para  comercialização  dos  produtos,  é  uma  forma  de  melhorar  sua

produção e a renda para propriedade pela  capacidade de auxiliar  nas melhores

decisões para sua propriedade. 
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Para Buarque (1999),  o planejamento deve ter uma visão estratégica de

médio e longo prazo concentrar em ações que são determinantes para o futuro. Para

isso, é necessário identificar a análise da realidade, os fatores mais relevantes dos

problemas e potencialidades que são essenciais para o desenvolvimento rural.

A aplicação de uma ferramenta gerencial, a exemplo do fluxo de caixa, para

Frezatti  (1997),  possibilita  apoiar  as  etapas  produtivas  da  propriedade  rural,

orientando  a  tomada  de  decisão.  Para  o  desenvolvimento  de  ferramentas  de

controle, é fundamental realizar um estudo sobre as condições reais da atividade do

local, assim como o funcionamento e a divisão de tarefas na atividade, assim pode-

se  propor  um  fluxo  para  a  atividade  rural  e  estudo  de  ferramentas  contábeis

apropriado às necessidades do administrador da propriedade rural. 

Este capítulo apresentou os diferentes conceitos e abordagens baseados em

literatura  sobre  as  práticas  de  gestão  rural  no  contexto  econômico  e  social  da

agricultura familiar. O próximo capítulo apresentará o caminho metodológico para

atender aos objetivos deste estudo.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta o caminho metodológico do estudo, que tem por

objetivo  analisar  quais  são  as  práticas  de  gestão  adotados  pelos  agricultores

familiares no município de Três Passos para o gerenciamento de suas propriedades.

As  subseções  seguintes  apresentam  os  procedimentos  metodológicos  adotados

para atender os objetivos desse estudo.

3.1 Tipo de estudo

Esta  pesquisa  é  do  tipo  descritiva.  Além disso,  para  atingir  os  objetivos

desse trabalho,  foi  realizada uma pesquisa com análises de cunho qualitativo.  A

pesquisa qualitativa se deu com a descrição das informações sobre a percepção dos

agricultores sobre gestão da propriedade. Mayring (2002) descreve quatro maneiras

de gerar dados no contexto da pesquisa qualitativa: (i) dados verbais por meio de

entrevista centrada num problema, (ii) entrevista narrativa, (iii) grupo de discussão e

(iv) dados visuais por meio da observação participante. 

Para  compreender  aos  elementos  de  gestão  que  são  adotados  pelas

propriedades rurais da agricultura familiar e analisar o papel do planejamento nas

decisões das propriedades rurais em Três Passos, o esforço metodológico do estudo

deu-se em relação a avaliar e discutir à luz da literatura teórica e empírica (discutida

no Capítulo 2) sobre gestão no contexto rural e as especificidades da agricultura

familiar. 

3.2 Campo de estudo/unidade de análise

O estudo foi realizado na área de abrangência do município de Três Passos,

Rio Grande do Sul.  Conforme consta no mapa abaixo (Figura 01),  localizada na

região 02, o município inserido na região celeiro do estado do Rio Grande do Sul. 
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Figura 01: Mapa do Rio Grande do Sul

Fonte: FEE (2009)

3.3 População e amostra

Foram entrevistados dez agricultores familiares que residem em Três Passos

e  que  atuam  na  atividade  rural.  Esses  agricultores  foram  definidos  através  de

amostragem  não-probabilística.  A  escolha  foi  por  conveniência,  identificando

agricultores já entrevistados em outros estudos, levando em consideração a relação

entre  o  pesquisador  e  a  realidade  local  da  agricultura  familiar  na  região  e  no

município e, possibilitando uma análise das práticas de gestão que são adotadas

pelos agricultores familiares. 

A amostragem por conveniência, deve definir primeiramente uma população,

estruturas  e  técnicas  de  amostragem,  para  posterior  executar  o  possesso  de

amostragem. A amostragem por conveniência busca obter amostra de elementos
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com base na conveniência do pesquisador e, em muitas vezes, são mais rápida e

mais acessíveis (MALHOTRA, 2006).

3.4 Coleta dos dados

Foi realizada uma pesquisa de campo, com a aplicação de um questionário

semiestruturado  contando  com  perguntas  abertas  e  fechadas  relacionadas  aos

aspectos  e  práticas  de  gestão  adotadas  pelos  agricultores  familiares  de  Três

Passos.  O Quadro  2  apresenta  a  estrutura  e  as  características  dos  blocos  que

constituíram o instrumento de coleta de dados.3

Quadro 2 – Organização do instrumento de coleta de dados

Bloco Descrição Número de perguntas

1.  Características  dos
entrevistados

Identificação dos gestores,  escolaridade
e capacitações

5

2.  Características  das
propriedades

Especialização da propriedade, produção
e fonte de renda

3

3.1 Gestão na propriedade Percepção do produtor sobre a gestão e
registros de controles. 

4

3.2 Gestão na propriedade Atividades  produtivas,  parte  financeira,
itens de gestão e registros de aquisições

5

4. Planejamento na propriedade Função  e  realização  do  planejamento,
reservas  financeiras,  controles  na
propriedade,  controles  de  custos  de
produção e de comercialização.

7

5. Viabilidade econômica Avaliação da propriedade,  programação
de  safra,  planejamento  de  produção,
viabilidade e planejamento.

5

Fonte: Elaboração própria, 2017.

A coleta  de  dados  foi  realizada  no  período  compreendido  entre  26  de

setembro a 06 de outubro de 2017. 

 

3.5 Análise dos dados 

3 Amostra por conveniência é, de acordo com o estudo descrito na população e 
amostra de (MALHOTRA, 2006)
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A análise de dados foi desenvolvida a partir das respostas das entrevistas,

chegando a uma análise de cunho qualitativo das perguntas. As análises qualitativas

deram-se  mediante  a  transcrição  e  análise  das  informações,  buscando  a

compreensão da realidade, fomentando a construção analítica a partir da visão dos

agricultores  familiares.  A  pesquisa  qualitativa  preocupa-se  com  aspectos  da

realidade,  centrando-se  na  compreensão,  explicação,  descrição  e  precisão,

buscando dados empíricos dos investigados,  com resultados mais fiéis  possíveis

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009).

O estudo buscou identificar o perfil de cada propriedade rural através de sua

principal  atividade desenvolvida e analisar  as práticas de gestão adotadas pelos

agricultores familiares. 

3.6 Aspectos éticos

O  estudo  respeitou  os  preceitos  éticos  dos  envolvidos,  zelando  pela

legitimidade das informações prestadas, privacidade das informações, considerando

todo o processo da pesquisa. Foi esclarecido aos participantes sobre o estudo e

assinado um termo de  consentimento4 constando os procedimentos da pesquisa e

concordando com os dados coletados da pesquisa. 

Este  capítulo  apresentou  os  caminhos  metodológicos  percorridos  para

atender  os objetivos desse trabalho.  O próximo capítulo  apresenta os resultados

obtidos através da pesquisa a campo, comparando com o que a literatura apresenta,

para as práticas de gestão na agricultura familiar.

4O Anexo 1 apresenta o Modelo de Termo de Consentimento assinado pelos 
entrevistados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os  resultados  aqui  apresentados  são  oriundos  das  entrevistas

semiestruturadas  e  da  análise  e  percepção  das  entrevistas  realizadas  com  dez

agricultores familiares do município de Três Passos sobre o tema da gestão da sua

propriedade rural.

Buscando  apresentar  os  resultados  obtidos  no  presente  estudo,  este

capítulo está estruturado em cinco subseções. A primeira apresenta a característica

dos  gestores.  A  segunda,  as  características  das  propriedades.  A  terceira,  a

percepção  dos  entrevistados  sobre  a  importância  dos  aspectos  relacionados  à

gestão. A quarta, as práticas de gestão adotadas pelos agricultores. Por fim, a quinta

busca discutir a análise da gestão na agricultura familiar.

Nesse  sentido,  busca-se  apresentar  e  analisar  as  práticas  de  gestão

adotados pelos agricultores para gerenciamento de suas propriedades, buscando

atender o objetivo desse estudo e comparando com o que a literatura apresenta

sobre as práticas de gestão adotados no Brasil para a agricultura familiar.

4.1 Características dos gestores

Esta  subseção  visa  analisar  o  perfil  dos  gestores  das  propriedades,

analisando a faixa etária da maioria dos entrevistados, concentra-se entre 41 e 50

anos, seguindo pelos 31 a 40 e 51 a 60 anos de idade. A figura 2 traz o percentual

de cada grupo.

Levando em consideração a FEE (2010), onde a população do município de

Três Passos é de 23.965 habitantes, e destes mais de 50% concentram-se na faixa

de  25  a  60  anos  de  idade.  Com  isso  certifica  estar  de  acordo  com  o  estudo

realizado.
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Figura 2 – Idade dos entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Identificou-se  que 60% das famílias entrevistadas são formadas por  dois

membros, como podemos verificar na Figura 3. Isso pode ser reflexo do cenário

atual no Brasil, onde nos últimos dez anos, o número de filhos por família caiu mais

de 10%. No Município de Três Passos, a população rural do município no período de

2000 a 2010, reduzir cerca de 25%, analisando esses 10 anos (IBGE 2010). Nesse

sentido  justifica-se,  pelo  baixo  número  de  membros  na  composição  familiar  dos

agricultores familiares entrevistados no município de Três Passos. 

Figura 3 – Membros da família que vivem propriedade.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).
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Os  entrevistados  foram  perguntados  a  respeito  da  existência  de  algum

responsável pela gestão nas propriedades. Dos dez entrevistados, tem-se que em

60% dos casos há a presença de uma pessoa responsável pela gestão, enquanto

nos 40% dos casos restantes, não há. Isso implica, para fins desta análise, que a

realidade  da  agricultura  familiar  em  Três  Passos  é  composta  por  60  %  das

propriedades  rurais,  existem  pessoas  responsáveis  para  realizar  a  gestão  nas

propriedades rurais. 

Em relação ao grau de escolaridade, há uma concentração de entrevistados

em níveis de escolaridade mais baixo, em que a maioria dos agricultores possui o

ensino médio, representando 70% dos entrevistados. A figura 4 traz o percentual de

cada grupo dentro da amostra.

Para Lourenzani (2006) o grau de escolaridade dos agricultores familiares

influencia o modo com o qual eles trabalham com as suas atividades, sejam elas

gerenciais  ou  de  produção.  O baixo  nível  de  escolaridade pode representar  um

desafio para os agricultores familiares, uma vez que pode haver, em alguma medida,

influência na assimilação de informações, técnicas de produção e manejo, além do

uso de ferramentas de gestão para a propriedade.

Figura 4 –  Nível de escolaridade dos gestores

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

O estudo, ainda buscou identificar, se os gestores já participaram de algum

curso ou capacitação que auxilie na gestão da propriedade. Do total  da amostra
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desta  pesquisa,  tem-se  que  50%  dos  agricultores  pesquisados  afirmam  já  ter

participado de  algum  curso,  ou  capacitação  que  auxilia  para  a  gestão  na

propriedade,  tais  como:  cursos  de  administração,  técnico  em  agropecuária,

sustentabilidade, capacitação de produção e análise, direção e planejamento. E os

outros 50% dos pesquisados citam não possuir nenhuma capacitação na área de

gestão ou cursos de especialização.

Para  Lourenzani et al (2008), a capacitação dos agricultores familiares em

extensão rural e técnicas gerenciais são de extrema importância para a busca de

conhecimento e contribuir para a sustentabilidade econômica de sua propriedade.

Nesse sentido, a qualificação técnica em gestão dos agricultores é uma ferramenta

fundamental para melhorar o gerenciamento das propriedades, melhorar as práticas

de  produção  e  gestão  para  encontrar  um  ponto  de  equilíbrio,  buscando  maior

estabilidade e rentabilidade para suas atividades.

Para  Silva,  Rech  e  Rech  (2010),  os  produtores  rurais,  na  maioria  das

propriedades não utilizam práticas de gestão formais, muitas vezes em razão de

pouco conhecimento deles sobre a gestão. Nesse sentido, sugere aos agricultores

familiares, participar de cursos de formação, buscar auxílio nas entidades, tais como:

sindicatos,  cooperativas  e  outras  entidades que trabalham com o produtor  rural.

Ainda,  buscar  auxílio  técnico,  com  objetivo  de  melhorar  o  gerenciamento  das

propriedades rurais. 

Esta  subseção  teve  por  objetivo  apresentar  o  perfil  dos  gestores  das

propriedades rurais de Três Passos. De forma sumarizada, é possível afirmar que os

agricultores que compõem esta pesquisa são de média idade, baixa escolaridade, a

maioria das propriedades possui um responsável pela gestão, a composição familiar

é baixa, e 50% realizaram cursos de capacitação na área de gestão.

4.2 Características das propriedades

Esta  subseção  visa  apresentar  as  características  das  propriedades  dos

agricultores  entrevistados,  em  relação  as  estruturas  de  produção  e  atividades

desenvolvidas.
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Quando  os  dez  agricultores  foram  perguntados  se  a  propriedade  é

especializada  em termos  de  produção,  60  % responderam que  sim e  40% dos

entrevistados responderam que a propriedade não é especializada em termos de

produção. A especialização das propriedades, se refere na capacidade e experiência

de  produção  para  desenvolver  as  atividades.  Na  maioria  dos  entrevistados  a

especialização  e  com  estruturas  de  máquinas  e  equipamentos  para  usar  nas

atividades de produção de grãos.

Buscou-se  identificar  as  características  das  propriedades,  o  que  os

agricultores familiares produzem, as atividades que são desenvolvidas no local, bem

como,  a  principal  fonte  de  renda  nas  propriedades  rurais.  Nesse  sentido,

identificaram-se  as  seguintes  atividades  desenvolvidas:  produção  de  leite,  soja,

milho,  trigo,  feijão,  laranja,  uva,  figo,  caqui,  produção  de  subsistência,  peixes,

produção de ovos, aves de corte, gado de corte. As atividades mais desenvolvidas

nas propriedades rurais entrevistadas, concentram-se na produção de grãos (soja,

milho e trigo) e atividade pecuária (produção de leite). 

A principal fonte de renda familiar dos entrevistados decorre da produção de

grãos em 50% das propriedades rurais pesquisas, sendo seguida pela produção de

leite, que é a principal fonte de renda de 30% das propriedades, enquanto os outros

20%  tem  como  principal  fonte  de  renda  a  produção  de  frutas  e  atividade  de

piscicultura. A figura 5 traz o percentual de cada atividade dentro da amostra.

Figura 5 – Principal fonte de renda da propriedade

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).
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As  atividades  desenvolvidas,  na  maioria  das  propriedades  rurais,  são

planejadas de acordo com a afinidade e conhecimento de cada agricultor, bem como

na realidade da propriedade e possibilidade de realizar a atividade, e que atenda os

objetivos de cada agricultor familiar. 

Segundo  Crepaldi  (2012),  para  ter  um bom desempenho  nas  atividades

agrícolas, não basta o agricultor ter atenção somente para os processos produtivos,

mas também para ações gerenciais da propriedade. Não basta saber quanto, como

e  o  que  produzir,  é  necessário  analisar  o  que  foi  planejado,  medir  os  lucros  e

prejuízos e os resultados alcançados na colheita.

Para  Vilckas  (2004),  é  necessário  que  o  agricultor  tenha  uma  visão

sistêmica  do  processo  produtivo,  para  que  as  decisões  a  serem  tomadas  das

atividades desenvolvidas na propriedade sejam de forma assertiva. Para entender

melhor  e  analisar  sua  propriedade,  o  agricultor  familiar  precisa  compreender

elementos internos e visualizar sua propriedade como um sistema. (com processos,

entrada, saídas e avaliação do seu funcionamento).

Esta  subseção  teve  por  objetivo  apresentar  as  características  das

propriedades.  Neste  sentido,  é  possível  sintetizar  afirmando  que  as  principais

atividades realizadas dos entrevistados, são voltadas para a produção de grãos e

atividade leiteira.

4.3 Percepção dos entrevistados sobre a gestão

Buscando atender os objetivos desse estudo, de avaliar a percepção dos

agricultores sobre a gestão na propriedade, foi possível identificar vários elementos

que  podem  ser  fundamentais  para  a  conscientização  do  papel  da  gestão  na

agricultura familiar. A opinião dos entrevistados sobre é gestão pode ser considerada

positiva, pois em todos os casos, a gestão é considerada importante, por exemplo:

para  ter  controle  e  viabilidade  da  propriedade,  custo-benefício,  atribuir  novas

tecnologias,  ter  presente  os  custos  e  receitas,  identificar  os  potenciais  das

propriedades e acompanhar os trabalhos nas propriedades.  
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Nesse  sentido,  percebe-se  que  os  agricultores  entrevistados  têm

conhecimento  da  importância  da  gestão  para  sua  propriedade,  servindo  de

ferramenta para melhorar os trabalhos e a rentabilidade de suas atividades. 

Buscou-se analisar através da opinião dos entrevistados, a influência da

gestão  para  as  atividades  produtivas  nas  propriedades  rurais.  Os  resultados

demostraram,  que  a  gestão  pode  melhorar  a  forma  de  produzir,  melhorar  a

produção, melhorar o lucro e buscar a viabilidade das propriedades.

Em relação ao controle da produção (custos, insumos e receitas), 90% dos

entrevistados  realizam  algum  tipo  de  controle,  na  maioria  das  propriedades,  o

controle é feito antes de implantar as culturas, analisando orçamentos e recursos

disponíveis,  e  após  a  comercialização  para  ter  presente  os  resultados.  Nesse

sentido, os controles são realizados eventualmente, e não existem controles que

permitam monitorar e avaliar permanente todas as atividades das propriedades. 

Para Crepaldi (2012), o grande problema em realizar registros de controles,

das atividades desenvolvidas nas propriedades, é na dificuldade do agricultor em

separar  os  gastos  pessoais,  com  o  que  é  custo  de  produção,  bem  como  a

inexistência de notas fiscais, extratos de conta e outros documentos que poderia

facilitar essa prática.

Os dez entrevistados foram perguntados se é realizado algum controle da

oferta  e  demanda  dos  produtos  e,  destes,  50%  responderam  que  não  e  50%

responderam que realizam algum tipo de controle, na maioria dos casos realizam um

controle  de  oferta  e  demanda conforme o  mercado.  Nesse  sentido,  a  análise  e

conhecimento do mercado para os agricultores, é de suma importância no momento

de iniciar a produção, pois permite ter elementos que auxiliem nas decisões sobre o

que produzir e uma forma de garantia no momento da comercialização. 

Quando foram perguntados se  as  atividades produtivas  são financiadas,

80% dos entrevistados responderam que financiam as suas atividades através do

Pronaf, e 20% responderam que as atividades produtivas não são financiadas. Para

os agricultores que buscam financiamento para suas atividades, o principal motivo é

para  garantir  o  seguro  da produção em caso de intempéries.  A Tabela  1  traz  o

percentual do uso de financiamento das atividades e a finalidade dos recursos.
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Tabela 1 – financiamento das atividades produtivas

Financiamento das atividades produtivas  Entrevistados

Financia para garantir o seguro da produção em caso de intempéries 60%

Financia, pois precisa do recurso para custear a atividade 20%

Não financia suas atividades 20%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017)

 

Quando  os  agricultores  foram questionados  se  já  passaram  por  alguma

dificuldade  financeira,  70%  dos  entrevistados  responderam  que  sim,  e  30%

responderam que não, conforme podemos visualizar na Figura 6.

No que tange às  dificuldades financeiras,  mostra-se  na literatura  que os

agricultores familiares no Brasil, apresentam dificuldades em pontos diversos como:

gestão e controles.  Neste sentido,  os agricultores de Três Passos confirmam tal

constatação,  uma  vez  que  70%  dos  entrevistados  afirmam  ter  algum  tipo  de

dificuldade financeira. É importante, para fins de análise sobre as práticas de gestão,

ter-se em conta que o apontamento de dificuldades financeiras pode apresentar uma

relação intrínseca quanto à maneira como a gestão da propriedade está sendo feita.

Figura 6 – Já passou por dificuldade financeira

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).
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Esta  seção  teve  como  propósito  apresentar  a  opinião dos  agricultores

familiares  sobre  a  gestão  na  propriedade,  e  identificou  que  os  agricultores  têm

conhecimento da importância da gestão para sua propriedade, para acompanhar as

atividades  produtivas  e  melhorar  a  forma  de  produção  em  busca  de  melhores

resultados.

4.4 Práticas adotadas de gestão

Esta  subseção  visa  a  apresentar  as  práticas  de  gestão  adotadas  pelos

agricultores familiares nas propriedades rurais.

Para  atender  os  objetivos  do  estudo,  de  compreender  os  elementos  de

gestão que são adotados pelas propriedades rurais da agricultura familiar e analisar

o papel  do planejamento nas decisões das propriedades rurais em Três Passos,

buscou-se verificar  diante a perspectiva  dos entrevistados,  os  controles que são

utilizados nas atividades produtivas, bem como analisar a opinião dos mesmos a

respeito da importância do planejamento para as propriedades. 

Silva,  Rech e Rech (2010) afirmam que,  em função do desenvolvimento

tecnológico, a agricultura vem aumentando a produtividade a cada ano, mas, por

outro lado, existem competitividade, instabilidade de mercado e situações climáticas

que  não  podem  ser  controladas.  Com  isso,  os  agricultores  familiares  precisam

procurar novas tecnologias e melhorar suas técnicas de produção e gestão para se

manter competitivo nesse mercado.

Conforme exposto no Capítulo 2 (Revisão de literatura), o planejamento é

fundamental para o agricultor sistematizar suas atividades, aumentando a eficiências

das  ações  e  impactos  positivos  na  sua  propriedade  (BUARQUE,  1999).  Neste

sentido,  é  importante  analisar  informações  a  respeito  da  forma  como  se  dá  o

planejamento nas propriedades estudadas de Três Passos.

Quando os entrevistados foram perguntados se fazem um planejamento na

propriedade, as respostas foram positivas. O total de 90% dos entrevistados fazem

planejamento  na  propriedade  e  somente  10%  não  realizam  planejamento  na

propriedade.  Para  os  agricultores  que  realizam o  planejamento,  o  objetivo,  sem
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dúvida, é a melhoria da capacidade de organizar as atividades produtivas, em busca

de retorno financeiro.  Nas palavras dos entrevistados o planejamento serve para

“melhorar  a  produção e diminuir  os custos,  saber  o  que vou plantar,  o  que vou

produzir,  o  que  vou  fazer,  para  quem  vou  vender  a  produção  e  quanto  posso

vender”. Analisando o mercado para ver as tendências e quais itens dariam maior

retorno.

Para Lourenzani (2006), em todas as atividades produtivas desenvolvidas na

propriedade, o planejamento é a principal ferramenta de gestão que pode auxiliar o

gestor na tomada de decisão, pode influenciar diretamente no desempenho da sua

propriedade e para permanência na atividade e no mercado. 

Para todos os agricultores entrevistados, o planejamento tem uma função

muito importante para a propriedade, onde permite auxiliar em suas decisões e na

organização das atividades.  Para a maioria  dos entrevistados o “planejamento  é

fundamental  para a viabilidade da produção,  organizar as atividades e definir  os

rumos  e  planejar  o  futuro  da  propriedade”.  Alguns  entrevistados  destacam  o

planejamento é importante para “saber o que fazer  durante todo o período e as

surpresas que podem ter, para ter maior rentabilidade e estabilidade financeira, ter

as  contas  em  dia,  controlar  e  organizar  suas  atividades  e  poder  visualizar  os

problemas de sua propriedade”. 

Para Buarque (1999), o planejamento é um instrumento de grande utilidade

para orientação dos processos de decisões,  contribui  para a implementação das

ações, aumentando sua eficiência e servindo como uma forma de controle do futuro.

O Planejamento é fundamental para buscar atender os objetivos que são definidos,

fundamentar  suas  escolhas  e  evitar  os  desperdícios  de  recursos  para  levar  ao

desenvolvimento sustentável. 

Para Vilckas (2004) o planejamento pode auxiliar o agricultor familiar no que

produzir, quando produzir e quanto produzir. Na questão do que produzir o agricultor

precisa  considerar  as  condições  financeiras,  recursos  naturais  da  propriedade  e

condições  de  mercado.  O  quanto  produzir  está  ligado  na  área  disponível  para

produzir e nas demandas de mercado. A questão de quando produzir, observa-se
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nesse sentido, que os produtos primários na sua grande maioria, ficam dependentes

das indústrias processadoras. 

Ao realizar um planejamento, a propriedade define um rumo a ser seguido

para  melhorar  o  desempenho  de  suas  atividades  e  ajuda  a  evitar  surpresas.

Lourenzani  et  al  (2008)  acrescenta  que  é  essencial  o  agricultor  administre  sua

propriedade, adotando com técnicas e procedimentos gerenciais adequados a sua

realidade.

As práticas de gestão mais conhecidas na literatura Brasileira, que podem

ser  utilizadas  pelos  agricultores  familiares  para  o  gerenciamento  de  suas

propriedades  em  suas  atividades  produtivas,  são:  planejamento  e  controle  da

produção; orçamentos; compra dos insumos; controle de custos e receitas.

Figura 7 –  Ferramentas utilizadas de gestão

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Buscou-se,  através  desta  pesquisa,  analisar  as  ferramentas  de  gestão

utilizadas pelos agricultores familiares. Entre os itens relacionados, o estudo permite

elencar as seguintes: contas a receber, contas a pagar, planejamento e orçamento e

nenhum, e 60% dos entrevistados responderam planejamento e orçamento, 30%

responderam contas a pagar e 10% outros. Isso ocorre, provavelmente porque o

agricultor precisa planejar suas atividades antes de serem implantadas e fazer um
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orçamento  para  analisar  os  custos,  se  estão  dentro  de  sua  capacidade  de

pagamento. 

Buscando analisar a opinião dos agricultores em relação a falta de gestão na

propriedade  os  agricultores  foram  perguntados  o  que  a  falta  de  gestão  pode

ocasionar na propriedade, e 80% dos agricultores afirmaram que a falta de gestão

pode  inviabilizar  a  propriedade,  10  %  responderam  dificuldade  de  analisar  as

receitas e despesas e 10% outros. Conforme podemos analisar na Figura 8. 

Figura 8 – Problemas ocasionados pela falta de gestão

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

A produção agrícola e pecuária no Brasil  nos últimos anos teve enormes

modificações, com altos níveis tecnológicos de produção, com alta produtividade e

competitividade. Em função desses avanços, observa-se a importância do agricultor

melhorar os controles na propriedade,  buscando uma análise mais precisa,  para

melhor rentabilidade da propriedade. 

Para Souza Filho (2004), a gestão na propriedade ajuda a evitar problemas

e  garantir  a  sobrevivência  das  pequenas  propriedades  rurais.  Provavelmente  o
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principal desafio dos agricultores está na capacidade de gestão da propriedade para

garantir  a  competitividade.  Muitas  vezes,  o  problema  não  está  na  utilização  de

técnicas adequadas, mas na compreensão de mercado e na gestão do processo

produtivo.  

O resultado da pesquisa demonstrou que a maioria dos agricultores realizam

registros  das  despesas  nas  propriedades.  Nesse  sentido,  60%  dos  agricultores

entrevistados, afirma fazer anotações de todas as receitas e despesas para saber

onde  gasta  o  dinheiro,  e  a  origem  das  receitas,  e  40%  dos  entrevistados  já

começaram a fazer mas esquecem de anotar alguma despesa.

Para Crepaldi (2012), as atividades rurais, por menor que sejam, demandam

de um controle eficiente para realizar uma boa gestão. Poucos agricultores separam

as despesas referentes as suas atividades produtivas, das despesas referentes aos

seus  gastos  particulares.  Nesse  sentido  os  gestores  das  propriedades  não

conseguem distinguir os resultados obtidos com as atividades, se está estão sendo

viável e quais estão sendo mais rentável, bem como, não é possível analisar os

custos de produção de suas atividades. 

Figura 9 - Registro de aquisições, gastos e despesas 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

60%

40%

Anoto todas as receitas e despesas para saber onde gasto meu dinheiro e onde vem as receitas.

comecei, mas acabo esquecendo de anotar algumas despesas.



42

Ao  serem  perguntados  se  possuem  reserva  de  dinheiro  para  situações

imprevistas  (doença,  acidentes,  frustração  de  safra),  o  resultado  da  pesquisa

demostra  que  todos  os  entrevistados  consideram  importante  possui  reservas

financeiras,  sendo  que  60% possuem reserva  em aplicações  financeiras  e  40%

gostaria  de  guardar,  mas  afirmam  não  disponibilizar  do  montante  suficiente  de

recursos ao final de cada período, neste caso representando pelos meses.

Figura10 – Reservas financeiras. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Quando  perguntados  sobre  onde  costumam  recorrer  em  situações  de

emergência financeira, 40% dos entrevistados afirmaram ter aplicações financeiras

para  situações  de  emergência.  A  maioria  (50%)  dos  entrevistados  recorre  a

empréstimos bancários, e 10% recorre a um amigo ou parente. 

Tabela 2. Ocorrências de situações imprevistas

Onde costuma recorrer quando precisa de dinheiro  Entrevistados

Empréstimo bancário 50%

Possui aplicação financeira 40%

Recorre a um amigo ou parente 10%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).
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Fica claro, neste estudo que grande parte dos agricultores têm acesso a

crédito, que pode ser em função do acesso aos créditos que são subsidiados pelo

governo,  para  a  agricultura  familiar,  como  é  o  caso  do  Programa  Nacional  de

Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (PRONAF).  Para  Souza  Filho  (2004),  os

agricultores  familiares,  para  terem  acesso  ao  Pronaf,  precisam  ter  até  quatro

módulos fiscais, morar no imóvel ou próximo e usam mão de obra familiar. 

Para ter acesso ao Pronaf, os agricultores também precisam ter pelo menos

80% de sua renda familiar proveniente das atividades desenvolvidas no imóvel e ter

até dois empregados permanentes na propriedade. 

Para os entrevistados que não realizam financiamento, os mesmos utilizam

as aplicações financeiras para realizar suas atividades.  A importância de possuir

reservas, é o objetivo principal do planejamento financeiro, mas muitas vezes, só é

compreendida em uma situação de emergência ou na ocorrência de um imprevisto.

O estudo  demostrou  que  boa  parte  dos  entrevistados possui  aplicações

financeiras. Isso demostra a importância e o entendimento dos agricultores para a

educação  financeira,  que  é,  além  de  realizar  controles,  buscar  uma  autonomia

financeira que permite uma autogestão de sua propriedade, que é fundamental para

manter um equilíbrio financeiro e sem dependência de recursos externos. 

Essa preocupação pode ser reflexo da oscilação de preços dos produtos

que tem na agricultura, onde muitas vezes o agricultor só sabe do preço quando

realiza a comercialização de seus produtos. E com essa reserva financeira, permite

ele realizar a comercialização de seus produtos quando o preço estiver em alta,

buscando uma maior rentabilidade para suas atividades, ou até mesmo para realizar

uma compra antecipada dos insumos para a propriedade, garantindo um preço mais

acessível.

Em  relação  aos  controles  de  custos  de  produção  e  do  volume

comercializado na propriedade, identificou-se que 80% dos entrevistados realizam

controle de custos de produção e que 20% não o fazem. Constata-se em relação a

isso que a maioria dos entrevistados realizam controles de custos de produção. Em

relação  ao  volume  comercializado,  todos  os  entrevistados  responderam  que
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realizam  o  controle  da  comercialização.  A Tabela  3  apresenta  os  controles  de

produção de comercialização.

Os controles de custos e comercialização, geralmente são mais realizados

pelos agricultores, pela necessidade de fazer pesquisa de preço antes de realizar a

compra  de  seus  insumos,  para  conseguir  implantar  suas  atividades,  e  na

comercialização para analisar o lucro das atividades. 

Tabela 3 – Controles de produção e comercialização

Controle de custo de produção e do volume comercializado na 
propriedade

 Entrevistados

Realizam controle de custos de produção 80%

Não realizam controle de custos de produção 20%

Realizam controle do volume comercializado 100%

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Para  compreender  as  práticas  de  gestão  que  são  adotadas  pelos

agricultores, os tipos de controles e a forma de registro dos controles, foi solicitado

aos entrevistados como é realizado o controle de custos na propriedade, e 90% dos

entrevistados responderam que realizam anotações em caderno e  10% fluxo de

caixa. Os estudos da literatura no Brasil demonstram a deficiência de sistemas de

gestão para a agricultura familiar, bem como, os sistemas de controle são pouco

usados pelos agricultores,  muitas  vezes pela sua complexidade e dificuldade de

entendimento por parte dos agricultores. Esse estudo confirma essa deficiência de

práticas  formais,  sistemas  de  gestão  e  controles  financeiros  nas  propriedades.

Nesse sentido, o fluxo de caixa, poderia ser uma ferramenta importante para uso

dos agricultores familiares. 

Crepaldi (1998) destaca a importância de realizar registros financeiros para

auxiliar  na gestão da propriedade,  para fornecer  dados para um planejamento e

gestão eficaz, em busca do sucesso para a propriedade rural. Nesse sentido, em

relação ao controle de  custos, a figura 11 retrata a distribuição das respostas dos

agricultores no que tange os controles de custos na propriedade.
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Figura 11 – Existem controle de custos na propriedade 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Esta subseção teve por objetivo apresentar as práticas de gestão adotadas

pelos agricultores familiares nas propriedades rurais de Três Passos.

4.5 Análise da gestão nas propriedades

Em relação ao planejamento dos agricultores para a safra atual e da safra do

período seguinte, o estudo demonstrou que os agricultores realizam algum tipo de

planejamento  a  curto  prazo.  A maioria  dos  casos  retrata  que  a  decisão  do que

plantar e do comprar, em termo de insumos necessários, acontece pouco antes do

plantio.  Poucos  agricultores  realizam  planejamento  a  longo  prazo  e  compra

antecipada para buscar uma melhoria de preço na aquisição dos insumos. Grande

parte dos agricultores analisam como foi o desempenho da cultura do ano anterior

para realizar o planejamento da nova safra. 

Outro fato que acorre em algumas propriedades, sobre a decisão do que

plantar, é devido à necessidade de implantar alguma cultura, seja pela demanda do

90%

10%
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produto  para  consumo  interno  da  propriedade  ou  para  rotação  de  cultura,  que

influência diretamente na produtividade.

Crepaldi  (2012) afirma que para a modificação do conceito da agricultura

familiar  é  necessário  que o agricultor  administra  sua propriedade de forma mais

profissional, buscando tomar decisões baseadas no planejamento e analisando os

resultados  baseado  em  dados,  para  melhorar  a  forma  de  administrar  e  dar

continuidade a sua propriedade.

Os  entrevistados  foram  perguntados  se  é  feito  alguma  avaliação  na

propriedade, e 60% dos entrevistados responderam que sim, e 40% responderam

que  não.  Dos  entrevistados  que  realizam  avaliação,  na  maioria  dos  casos  é

realizada no momento da comercialização dos produtos, para verificar a viabilidade

das atividades.

Para Lourenzani (2006), a viabilidade socioeconômica da agricultura familiar

depende  da  eficiência  da  exploração  de  suas  atividades  e  exigências  dos

consumidores, bem como, do desenvolvimento de sua capacidade de administrar

eficiente sua propriedade.

Buscando  verificar  realidade  dos  agricultores  em  relação  as  formas  de

planejamento na propriedade, os entrevistados foram perguntados se mudaram a

forma de planejar ao longo do tempo, e 80% dos entrevistados responderam que

sim, e 20% responderam que não. A figura 12 traz o resultado da pesquisa. 

Nesse sentido, pode ser reflexo do cenário econômico atual na agricultura

familiar, com oscilação de preços dos produtos e pela incerteza de produção e da

comercialização. Com isso, faz com que os agricultores busquem cada vez mais

auxílio  e  aprimoramento  de  técnicas  gerenciais  para  a  propriedade,  e  instiga  a

necessidade de buscar uma melhoria dos processos produtivos, para melhorar a

rentabilidade e garantir a sustentabilidade da propriedade. 
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Figura 12 – Já mudou a forma de planejar

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados da pesquisa (2017).

Para entender  a opinião dos associados sobre os fatores relacionados à

viabilidade da propriedade, os entrevistados foram perguntados o que consideram

importantes para a viabilidade de sua propriedade, em termos de rentabilidade das

atividades,  frente  as  despesas  de  produção.  E  identificou  vários  fatores,  como:

menor  custo  de  produção,  empenho  e  dedicação  de  todos  da  família,  custo  e

benefício sem fechar negativo, preço dos produtos, clima, preço dos insumos, busca

de  conhecimento,  projeções,  demanda  de  mercado  para  comercializar  toda  a

produção,  planejamento  e  controle,  conseguir  ter  sobras  das  atividades

desenvolvidas e manter-se competitivo no mercado. 

No  que  tange  às  práticas  gerenciais,  mostra-se  na  literatura  que  os

agricultores  familiares  no  Brasil  apresentam  dificuldades  em  realizar  registros  e

controles, a exemplo dos estudos de (SOUZA FILHO 2004) e (CREPALDI 2012).

Nesse sentido, este estudo demostra que os agricultores familiares, mesmo que não

em sua totalidade,  realizam algum tipo de registros de controle  e gestão,  sendo

essas, um fator determinante para o sucesso de suas propriedades rurais.
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4.6 Resultados: Síntese

Este estudo tem por objetivo compreender os elementos de gestão que são

adotados pelas propriedades rurais  da agricultura familiar de Três Passos.  Além

disso, propõe-se a analisar o papel do planejamento nas decisões das propriedades

rurais  em Três  Passos  e  avaliar  a  percepção  dos  agricultores  sobre  gestão  da

propriedade. Desta forma, os dados discutidos neste capítulo permitem afirmações

relacionadas a forma como os produtores realizam a gestão nas propriedades rurais.

No  Quadro  3,  mostra-se  os  principais  resultados  confrontados  com  os

objetivos do estudo.

Quadro 3 – Resultados confrontados com os objetivos do estudo

Objetivos Resultados

Objetivo Geral: Analisar as práticas de
gestão  adotadas  pelos  agricultores
familiares  do  município  de  Três
Passos  para  o  gerenciamento  de
suas propriedades

As  práticas  de  gestão  adotadas  pelos  agricultores,  se
resume  no  planejamento  e  orçamento  das  atividades,
anotações  e  registros  de  custos  das  atividades
desenvolvidas  na  propriedade  e  do  volume
comercializado. As práticas são basicamente, anotações
e  não  possui  registro  em  sistemas  de  controle,  que
permite  avaliar  todas  as  atividades  desenvolvidas  na
propriedade.

Objetivos específicos 1: Compreender
os  elementos  de  gestão  que  são
adotados  pelas  propriedades  rurais
da agricultura familiar

Elementos  de  gestão  adotados  pelos  agricultores:
anotações  das  receitas  e  despesas  em  caderno,
planejamento  e  orçamento,  controles  de  custos  de
produção e comercialização

Objetivos  específicos  2:  Analisar  o
papel do planejamento nas decisões
das  propriedades  rurais  em  Três
Passos

Planejamento é realizado para implantação das culturas,
planejar  as  atividades  da  propriedade,  organizar  as
atividades  desenvolvidas  e  melhorar  a  produção  em
busca da viabilidade da propriedade

Objetivos  específicos  3  Avaliar  a
percepção  dos  agricultores  sobre
gestão da propriedade

Gestão  é  importante  para  analisar  a  viabilidade  da
propriedade, monitorar as receitas e despesas, identificar
as  limitações  e  os  potenciais  da  propriedade,  e
acompanhar o desempenho das atividades desenvolvidas
na propriedade

Fonte: Elaboração própria, 2017.

No  próximo  capítulo  apresenta  as  considerações  finais  deste  estudo,

buscando avaliar esse este trabalho, considerando os elementos da pesquisa com

outros estudos sobre o tema da gestão.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão na agricultura familiar se define por uma série de atividades que

visam ao planejamento,  controle  e organização, em busca de fornecer  subsídios

para  o  agricultor  familiar  gerenciar  as  suas  atividades  e  auxiliar  na  tomada  de

decisões. A gestão adequada, assim e em sentido amplo, tem por objetivo de criar

meios para que se obtenha o aumento da produção, a redução de custos e, em

consequência, obtenção de melhores resultados econômicos e financeiros para sua

propriedade rural. 

Este trabalho teve como objetivo “analisar as práticas de gestão adotados

pelos agricultores familiares do município de Três Passos para o gerenciamento de

suas  propriedades”.  Neste  sentido,  buscou-se  conhecer  os  principais  estudos

relacionados as práticas de gestão para a agricultura familiar a base da literatura e

conhecer a realidade dos agricultores familiares no que se refere as práticas de

gestão que são adotadas e a percepção da gestão para sua propriedade.

Para que este estudo fosse concretizado, foram entrevistados agricultores

familiares do município de Três Passos para obter informações sobre seus controles

adotados,  ou  a  não  realização  de controles,  bem como registros  de informação

sobre  as  suas  atividades  desenvolvidas  na  propriedade  e  avaliar  a  opinião  da

importância da gestão para os agricultores familiares. 

Em  relação  aos  resultados,  destaca-se  o  planejamento  e  o  registro  de

anotações,  em  que  a  maioria  dos  entrevistados  realizam  planejamento  na  sua

propriedade e registro de anotações para o controle de custos. Esses fatores podem

ser  considerados  muito  importantes  para  a  viabilidade  das  propriedades,  pela

capacidade de ter acompanhamento das atividades e planejar a produção em busca

de resultados econômicos. 

Neste sentido, a organização da propriedade pode ser determinante para

viabilizar  as  propriedades  rurais  e  trazer  retorno  econômico  aos  agricultores

familiares.  Nesse trabalho destaca-se que grande parte dos entrevistados possui

aplicações  financeiras,  realizam  controles  de  custos  e  comercialização  e

planejamento, que pode ser em função dessas ferramentas de gestão que auxilia na
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gestão financeira e econômica dos agricultores. Com isso, destaca-se a importância

da educação financeira  para aumentar  a autonomia e o equilíbrio  financeiro  dos

agricultores.

Como podemos analisar nesse estudo, a gestão na agricultura familiar é um

desafio para os agricultores familiares, pois na maioria dos casos, o planejamento,

os controles e registros são realizados de forma específica em alguma atividade,

geralmente é feito na implantação ou na comercialização, seja de produtos agrícolas

ou pecuário e não abrange o conjunto da propriedade. 

A pesquisa revela que os entrevistados têm compreensão da importância da

gestão para a agricultura e  realizam diversos tipos de controle,  mesmo que em

muitos sejam simples, ou sem o uso de ferramentas mais robustas, mas que podem

ser fundamentais para a viabilidade das propriedades, pela capacidade de realizar

controles e planejar as atividades, em busca de sustentabilidade para a propriedade

rural.

 Os  agricultores  entrevistados  afirmaram  que  a  falta  de  gestão  pode

inviabilizar as atividades das propriedades. A maioria dos entrevistados afirmam que

já passaram por alguma dificuldade financeira. Conclui-se que os agricultores têm a

percepção da importância  da  gestão para  o  gerenciamento  de sua propriedade,

mas, por outro lado, podemos afirmar que as ferramentas de gestão usada pelos

agricultores são informais, na maioria das propriedades, pois a pesquisa apontou

que grande parte dos controles são registros em caderno e não realizam controle

através  de  fluxo  de  caixa,  que  poderia  possibilitar  um  controle  e  gestão  mais

eficiente para a propriedade rural.  

O agricultor  familiar  tem riscos e prejuízos reduzidos quando desenvolve

ações  de  planejamento,  controle  financeiro  e  econômico  e  desenvolvendo

estratégias  para  melhorar  a  rentabilidade  e  viabilidade  de  sua  atividade.  Estas

práticas,  quando  aplicadas  na  agricultura  familiar,  de  tal  modo,  que  a  análise

gerencial se torna uma prática constante, no monitoramento e avaliação e de outras

atividades  desenvolvidas,  referência  a  importância  e  aplicação  desse  estudo  na

agricultura familiar.
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Esta pesquisa contribui para uma compreensão e análise das praticas de

gestão que são adotadas pelos agricultores familiares de Três Passos. Este estudo

demostra que a prática da gestão, não está presente em todas as propriedades

rurais.  Nesse  sentido,  observa-se  que  a  necessidade  dos  agricultores  familiares

buscar capacitação e ferramentas de gestão que possibilita melhorar as práticas

gerenciais nas propriedades rurais.

Através da revisão da literatura, identificou que a utilização de técnicas de

gestão adotadas pelos agricultores familiares brasileiros é altamente insatisfatória.

Nesse estudo demonstrou que a gestão, mesmo não estando presente em todas as

propriedades, e ter deficiência de técnicas e ferramentas gerenciais, existem vários

agricultores  que  tem  presente  as  práticas  gerenciais  na  sua  propriedade  rural,

permitindo  um  acompanhamento  dos  resultados  e  buscando  uma  melhoria  nos

processos produtivos.

Com  isso,  esta  pesquisa  contribuiu  para  identificar  vários  elementos  de

gestão que são usados pelos agricultores familiares nas propriedades rurais de Três

Passos e analisar a visão dos agricultores sobre vários temas relacionados a gestão

da propriedade. Essa analise é essencial para buscar mecanismos e ferramentas

que atenda as necessidades dos agricultores, e para melhoria no gerenciamento de

suas propriedades rurais. 
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APÊNDICE 1 – Questionário da pesquisa Quali-quanti

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM DESENVOLVIMENTO RURAL – PLAGEDER

(estudo sobre as práticas de gestão na agricultura familiar)

Bloco 1: características dos entrevistados:
1- (opcional) Nome________________ Idade______ Posição na familia________

2- Quantas pessoas moram na propriedade? ______

3 - Possui um responsável pela gestão da propriedade?    
(  ) Sim     
(  ) Não. 
Se “sim”, quem? 

4 - Qual o seu nível de escolaridade do responsável pela gestão?
( )Analfabeto 
( )Ensino Fundamental  
( )Ensino Médio  
( )Superior incompleto  
( )Superior completo.

5- O responsável pela gestão da propriedade possui alguma capacitação nessa
área?
(  ) sim    
(  ) não.  
Se sim, qual?___________________ 
Curso, qual?_____________________

Bloco 2: características da propriedade
6- A propriedade é especializada em termos de produção?
( ) sim 
( ) não
Qual?

7- O que se produz na propriedade? 

8- Qual a principal fonte de renda familiar?
( ) Leite   
( )Grãos
( ) suínos
( ) Aves    
( ) Agroindústria   
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( ) Outro, cite_________

Bloco 3: Gestão na Propriedade (Parte 1 do bloco 3: percepção do produtor)
9- Na sua opinião, qual a importância da gestão?

10- Na sua opinião, o que a gestão pode influenciar na atividade produtiva?

11- Como é realizado o controle da produção (insumos, custos, receitas) ? e
em que período é feito?

12- É realizado algum controle da oferta e demanda dos produtos? se sim,
quais?

Parte 2 do bloco 3: perguntas sobre a gestão na propriedade e estimativa de
métricas
13- As atividades produtivas são financiadas?
( ) sim, precisa do recursos para custear a atividade.
( ) sim, para garantir o seguro da produção em caso de intempéries.
( ) Não são financiadas.

14- Já passou por alguma dificuldade financeira? 
( ) Sim   
( ) Não.  
Se sim, o que motivou?__________

15- Na sua opinião, o que a falta de gestão pode ocasionar na propriedade?
( ) Problemas financeiros. 
( ) Dificuldade de analisar as receitas e despesas
( ) inviabilidade da propriedade  
( ) Outros

16- Quais desses itens você usa para realizar a gestão na propriedade?
( ) Contas a receber  
( ) Contas a pagar     
( ) Planejamento e orçamento   
( ) Nenhum outro, qual?

17- Realiza registro de aquisições, gastos e despesas?
( ) Anoto todas as receitas e despesas para saber onde gasto meu dinheiro e onde
vem as receitas.
( ) Gostaria, mas não sei como fazer
( ) Já comecei, mas acabo esquecendo de anotar algumas despesas.
( ) Nunca fiz anotações 
( ) Não acho necessário realizar controle

Bloco 4: Planejamento na propriedade
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18- Na sua opinião, qual a função do planejamento na propriedade?

19 - Você faz um planejamento na propriedade?
( ) Sim    
( ) Não. 
Como? 
Por quê? 

20- Possui reserva de dinheiro para situações imprevistas? 
( ) Tem reserva em aplicações financeiras
( ) valor que sobra no final do mês acabo gastando e não guardo.
( ) Gostaria de guardar, mas não sobra no final do mês.
( ) Nunca me preocupei em poupar.

21-  Onde  costuma  recorrer  quando  precisa  um  dinheiro  em  situações  de
emergência? 
( ) Empréstimo bancário.   
( ) Recorre a um amigo ou parente.
( ) Possui uma aplicação financeira.      
( ) São sabe

22- A propriedade possui algum controle de custo da produção?  
( ) Sim      
( ) Não

23- A propriedade possui algum controle do volume comercializado? 
( ) Sim       
( ) Não

24- Como é realizado o controle de custos na propriedade?
( ) Anotações em caderno
( ) Possui sistema para acompanhamento 
( ) fluxo de caixa   
( ) Outros, cite____

Bloco 5: viabilidade econômica
25- O que você considera importante para a viabilidade de sua propriedade?

26- É feito alguma avaliação da propriedade? Como?

27- Como programa a safra do ano/período seguinte?

28-  O  que  leva  em  consideração  para  planejar  a  produção  do  período
seguinte?

29- Mudou a forma de planejar ao longo do tempo?
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ANEXO 01

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO, LIVRE E ESCLARECIDO

Trabalho de Conclusão de Curso
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL – UFRGS

NOME:___________________________________________________

RG/CPF: __________________________________________

Este Consentimento Informado explica o Trabalho de Conclusão de Curso Estudo
sobre as práticas de gestão na agricultura familiar no município de Três Passos,
para o qual você está sendo convidado a participar. Por favor, leia atentamente o
texto abaixo e esclareça todas as suas dúvidas antes de assinar. 

Aceito  participar  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  do  Estudo  sobre  as
práticas de gestão na agricultura familiar no município de Três Passos  – do
Curso Bacharelado em Desenvolvimento Rural  –  PLAGEDER,  que tem como
objetivo Analisar  as  práticas  de gestão adotadas pelos agricultores familiares do
município de Três Passos para o gerenciamento de suas propriedades. 

A minha participação consiste na recepção do aluno Luis Eduardo Wolfardt para a
realização de entrevista. 

Fui orientado de que as informações obtidas neste Trabalho de Conclusão serão
arquivadas pela Universidade Federal  do Rio Grande do Sul/UFRGS e que este
projeto/pesquisa resultará em um  Trabalho de Conclusão de Curso escrito pelo
aluno. Para isso,(  ) AUTORIZO /  (  ) NÃO AUTORIZO a minha identificação.

Declaro ter  lido  as informações acima e  estou ciente dos procedimentos  para a
realização do Trabalho de Conclusão de Curso, estando de acordo. 

Assinatura____________________________________________

____________________, _____/_____/2017
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