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RESUMO 

 

 

As funções da administração são aplicáveis a qualquer tipo de negócio, incluindo desde as 

organizações urbanas, públicas, privadas e também as rurais. Um dos setores que mais carecem 

sobre o uso das ferramentas administrativas é a agricultura familiar. Neste contexto, este 

trabalho de conclusão de curso teve como objetivo obter um mapeamento sobre as atitudes dos 

agricultores familiares quanto às formas de gerir as suas propriedades, considerando as funções 

da administração. A pesquisa foi desenvolvida na cidade de Cachoeira do Sul – RS e aplicada 

em diferentes propriedades do município na área rural, nas seguintes localidades: Passo D’areia, 

Enforcados, Ferreira, Três Vendas, Faxinal da Guardinha e Taboão, com seis famílias 

participantes. Diante dos resultados pode-se identificar que os agricultores têm sua própria 

forma de gerir suas propriedades e utilizam as funções da administração dentro de seus 

estabelecimentos de acordo com seus próprios costumes de forma tradicional. Analisou-se 

também que a sucessão na propriedade se originou em todas as famílias, mas não há indícios 

de que irá seguir para os filhos. Assim, o trabalho abriu novas possibilidades de pesquisas para 

aprofundar o conhecimento na área e obter uma compreensão mais detalhada dos processos 

realizados e culturas, além de explorar diferentes regiões do país, podendo desenvolver 

diferentes análises, as quais poderão retratar a heterogeneidade da gestão na agricultura 

familiar. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Gestão. Funções da Administração. 
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ABSTRACT 

 

 

The functions of administration are applicable to any type of business, including from urban, 

public, private and rural organizations. One of the sectors that most need to use administrative 

tools is family farming. In this context, this course conclusion work aimed to obtain a mapping 

of the attitudes of family farmers regarding ways to manage their properties, considering the 

functions of administration. The research was developed in the city of Cachoeira do Sul – RS 

and applied in different properties of the municipality in the rural area, in the following 

locations: Passo D’areia, Enforcados, Ferreira, Três Vendas, Faxinal da Guardinha and Taboão, 

with six participating families. Based on the results, it can be identified that farmers have their 

own way of managing their properties and use the administration functions within their 

establishments according to their own customs in a traditional way. It was also analyzed that 

the succession in the property originated in all families, but there is no indication that it will 

continue with the children. Thus, the work opened up new research possibilities to deepen 

knowledge in the area and obtain a more detailed understanding of the processes carried out 

and cultures, in addition to exploring different regions of the country, being able to develop 

different analyses, which could portray the heterogeneity of management in agriculture. 

familiar. 

Keywords: Family Farming. Management. Administration Functions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As quatro funções da Administração: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar abordam 

a complexidade do funcionamento das organizações, pois são a partir delas que conseguimos 

gerir com maior facilidade as dificuldades para o empreendimento. A primeira delas, a função 

“Planejar” indica o estabelecimento de metas a cumprir. Para que elas sejam concretizadas é 

necessário “Organizar” (segunda função), buscando recursos, desde o quadro de colaboradores 

até os materiais usados para determinadas atividades. A terceira função “Dirigir” está 

diretamente relacionada às pessoas. Ao “Dirigir” uma empresa, o líder deve sempre motivar e 

abordar os propósitos que estão sendo buscados e assim Controlar as várias atividades 

desenvolvidas, chegando todos juntos no mesmo objetivo. 

As funções da administração são aplicáveis a qualquer tipo de negócio, incluindo desde 

as organizações urbanas, públicas, privadas e as rurais.  No meio rural, um dos setores que mais 

carece sobre o uso das ferramentas administrativas é a agricultura familiar. Apesar disso, a 

agricultura familiar vem evoluindo com os anos, “deixando de ser somente uma prática de 

subsistência”, por conseguinte apresentando inúmeras formas de gestão, de acordo com o perfil 

particular do proprietário. Esta atividade é realizada em pequenas propriedades com até quatro 

módulos fiscais, utilizando a produção agropecuária para seu próprio sustento, como fonte de 

alimentação e ao mesmo tempo gerando renda com a comercialização dos produtos. 

No entanto, em geral, percebe-se que a agricultura familiar não tem um olhar focado no 

negócio, já que a prioridade não é a obtenção de lucro, e sim, a subsistência da família. Apesar 

disso, destacou-se a importância de construir um olhar diferente sobre as suas atividades, 

especialmente com a finalidade de construir competividade e inserção em canais de 

comercialização cada vez mais exigentes. Além disso, percebe-se que o uso das técnicas e 

ferramentas de gestão ainda são bastante limitados. Tais recursos podem auxiliar os agricultores 

familiares no que diz respeito ao estabelecimento de um valor de comercialização compatível 

com a sua dedicação, além de orientar a realização de investimentos adequados às suas 

realidades.  

Nesse contexto, o município de Cachoeira do Sul é caracterizado pela expressividade 

no número de estabelecimentos da agricultura familiar, com aproximadamente 2 mil, segundo 

o último Censo Agropecuário (IBGE, 2017). Com relação ao número de habitantes, a cidade 

tem aproximadamente 83 mil, com cerca de 12 mil residindo no interior. No ano de 2017, 

apresentava em torno de 28 agroindústrias, em 2018, tivemos 2.780 propriedades rurais no 
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município apresentadas, sendo que 99% das áreas plantadas, foram colhidas, chegando a um 

valor de produção com mais ou menos R$ 520 milhões, uma forte movimentação na linha 

econômica.  

Considerando a relação entre as funções da administração e o público “agricultura 

familiar”, este trabalho de conclusão de curso tem como questão norteadora: Como podem ser 

identificados as atitudes dos agricultores familiares quanto às formas de gerir as suas 

propriedades, considerando as funções da administração? 

Este trabalho de conclusão de curso está dividido em sete capítulos, a contar desta 

introdução. O próximo capítulo tem como finalidade apresentar os objetivos da pesquisa. O 

terceiro capítulo abordará a justificativa. O quarto capítulo apresentará o referencial teórico, 

com os principais autores, conceitos e definições que serviram como guia para a realização da 

pesquisa. O quinto capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada para que fosse possível 

desenvolver a pesquisa. O sexto já aborda os resultados e discussões adquiridos dentre as 

pesquisas realizadas com as seis famílias participantes, compreendendo a forma em que elas 

realizam sua gestão e o sétimo e último capítulo aborda as considerações finais em relação aos 

resultados, comparando-se aos objetivos propostos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Obter um mapeamento sobre as atitudes dos agricultores familiares quanto às 

formas de gerir as suas propriedades, considerando as funções da administração. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Descrever o perfil das famílias, considerando os aspectos sociais e econômicos;  

 

b) Analisar as técnicas e ferramentas utilizadas pela família quanto ao 

planejamento das atividades e da propriedade rural, quanto ao controle de custos 

e uso dos recursos financeiros;  

 

c) Compreender o modo em que são aplicadas as funções da Administração pelos 

agricultores (Planejar, organizar, dirigir e controlar). 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 

Este trabalho de conclusão de curso pode ser justificado a partir de três aspectos, a saber:  

 

a) Através da percepção de poucos trabalhos que buscam associar a agricultura 

familiar e gestão no país, foi identificado a sua importância para o 

desenvolvimento rural e agroindustrial. Deste mercado, analisou-se as 

características de gerenciamento compartilhadas nas propriedades, pelo grupo 

que reside e pratica as atividades. 

 

b) A pesquisa teve por objetivo entender as formas de administrar uma propriedade 

rural, de acordo com cada perfil particular, assim encaixou-se todas as etapas 

ao ambiente educacional do curso. A visão e a experiência que a autora possui, 

com base na sua história, de familiares próximos, com relação as maneiras de 

gerir suas propriedades, são na maioria das vezes sem conhecimento 

administrativo. 

 

c) Mediante disciplinas cursadas, obtemos o conhecimento das temáticas 

abordadas e por conseguinte à pesquisa, gerar contribuições para o público-

alvo, com atos a serem aplicados, havendo uma possibilidade de mudança na 

realidade atual. Temos discernimento que este trabalho poderá servir aos 

agricultores, de acordo com os resultados, para avaliar as formas de como estão 

gerindo os seus negócios, atividades e a propriedade rural.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos e noções que 

guiaram a realização da pesquisa. Para tanto, está organizado em três seções, em 

consonância aos objetivos propostos na investigação. A próxima seção tem como 

finalidade descrever sobre o histórico e a trajetória da agricultura familiar no Brasil, 

evidenciando as noções teóricas e normativas. A seção 4.1 apresenta as quatro funções da 

Administração, juntamente com os autores e conceitos. O capítulo finaliza com a gestão da 

agricultura familiar, especialmente resgatando autores e trabalhos referências que fazem 

esta relação.  

 

 

4.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL: TRAJETÓRIA E NOÇÕES  

 

 

 Desde a pré-história, durante o período neolítico, quando o homem chegou à 

conclusão de que através do cultivo de determinadas plantas estas lhe trariam retorno, 

surgiu a Agricultura primitiva. Eram utilizadas técnicas para a expansão do ciclo nativo, 

onde as sementes caíam e germinavam, possibilitando com maior facilidade a alimentação 

do indivíduo, iniciando uma longa fase de desenvolvimento até hoje (FELDENS, 2018). 

 Alguns autores defendem o fato de que a agricultura brasileira surgiu em torno do 

século XVI, quando os portugueses ocuparam o Brasil, onde os grupos indígenas, 

principalmente os Tupis, davam os primeiros passos a uma revolução agrícola (RIBEIRO, 

2006). Guimarães (1977) retrata que os índios desta época praticavam, com efeito, uma 

agricultura fundamental para os períodos de sedentariedade, alternando com os de 

nomadismo. Essa tribo efetuava roçadas na mata, as quais apresentavam subsídios à 

carência alimentar que afetava os povos pré-agrícolas, assegurando então a diversidade 

durante o ano (RIBEIRO, 2006). 

  Assim, a trajetória da agricultura brasileira, em regime escravocrata no período 

colonial e depois com base na mão de obra dos imigrantes europeus, foi sofrendo 

transformações, tanto na produção como no social, enfrentando intervenções de agentes 

ligados ao universo desta área. O principal marco histórico, para a mudança do ambiente, 

iniciou a partir da Segunda Guerra Mundial, desde então tudo foi se aperfeiçoando. Nas 
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décadas de 1960 e 1970, uma técnica surgiu para intervir no meio rural, reconhecida como 

Revolução Verde ou modernização da agricultura (OLIVEIRA, 2004).  

A metodologia da Revolução, buscava melhorar o setor, aumentando a produção 

alimentar e idealizando o término da fome, como argumenta Rosa (1998, pg.19):  

 
“O problema da fome tornava-se cada vez mais sério em várias partes do mundo, 

e o governo americano e os grandes capitalistas temiam que se tornasse elemento 

decisivo nas tensões sociais existentes em muitos países, o que poderia ampliar 

o número de nações sob o regime comunista, particularmente na Ásia e na 

América Central, tradicionais zonas de influência norte-americana.”  
 

Conforme afirma Octaviano (2010 apud Ferraz1), por mais que o intuito era acabar 

com a fome mundial, não podemos deixar de lembrar que essa revolução trouxe inúmeros 

impactos sociais e ambientais negativos. Os aspectos do movimento também eram trazer 

subsídios de crédito agrícola, de forma a estimular à produção, as esferas agroindustriais, 

as empresas de maquinários e de insumos industriais para uso agrícola, a produção de 

processados para a exportação e a diferenciação do consumo, como de queijos e iogurtes 

(MOREIRA, 1999). Quando a revolução foi aplicada, criou-se políticas públicas para 

adesão de um novo padrão por parte dos agricultores, podemos nos referir ao crédito 

subsidiado, juntamente à compra de insumos para uso nas práticas (Octaviano 2010 apud 

Ferraz). Como exemplo, o SNCR (Sistema Nacional de Crédito Rural), criado em 1965. 

Neste período, a produção agrícola passou a sofrer alterações, que ocorreram junto 

a aplicação de processos tecnológicos no Centro-Oeste Brasileiro. De acordo com o 

coordenador de Agropecuária do IBGE, a cooperação entre o meio agrícola e pecuário, 

resultou no deslocamento de pessoas e no investimento no campo. Os Censos Agro do 

IBGE, realizados ao longo dos anos, apresentam o aumento da produção de grãos de milho, 

sendo 547 mil toneladas em 1970, enquanto no ano de 1995 já passa para quase três 

milhões. O crescimento não se dá somente por este produto, como também o da criação de 

aves, que quase duplicou neste período, além disso, Oliveira também relata (Revista 

Retratos pag. 16, 2017): “O milho e a soja são a base da ração de muitos animais. O 

aumento dessas plantações no Centro-Oeste, com contribuição decisiva da Embrapa, 

estimulou a avicultura e a suinocultura a irem para a região”. 

 
1 OCTAVIANO, Carolina. Muito além da tecnologia: os impactos da Revolução Verde. ComCiência, n. 

120, p. 0-0, 2010. 
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Na década de 1990 foi desempenhada uma locomoção para consolidar a criação de 

gado, que durante muito tempo era solto pelo interior, com isso, a carne passou a ser 

produzida e beneficiada pela abertura do mercado europeu. Segundo Oliveira (Revista 

Retratos, 2017), a proposta entre as empresas e o produtor foi de extrema importância para 

melhorar o fluxo de exportação, a maneira com que elas iniciaram o trabalho com o criador, 

foi como é nas cooperativas agropecuárias até hoje, ou seja, em troca do produto garantido 

para compra, forneciam assistência técnica, genética e até os animais para criação.    

Durante o período de modernização, a agricultura familiar ainda não era 

reconhecida enquanto categoria social importante para a economia e abastecimento 

alimentar brasileiro. Através da importância encontrada com ela para o desenvolvimento 

socioeconômico local, um dos fatores inerentes é a intervenção estatal em forma de 

políticas públicas. Foi a partir da década de 1990, que as instituições se alertaram para a 

busca da redução das desigualdades e prestação de serviços para a melhoria da qualidade 

de vida das famílias rurais nas diversas regiões brasileiras (MAGALHÃES & 

BITTENCOURT, 1997).  

Em certo sentido, a agricultura familiar surgiu no Brasil ainda no período da 

Colonização, mas, foi a partir da metade da década de 1990 que ela passou a ser 

reconhecida, quando o setor foi identificado no cenário social e político em 1996, através 

da criação do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(SCHNEIDER, et al, 2004). O que relata Buainain (2003), é que a inserção das pequenas 

propriedades em certas comunidades produtivas, acaba garantindo a sua sustentabilidade, 

visto que a maioria dos estabelecimentos não passa de cinco hectares, o que dificulta a 

exploração sustentável destas propriedades.  

Outro autor, traz o termo agroindústria familiar rural, aplicado na literatura do país, 

designa pequenas unidades, conduzidas por famílias de agricultores familiares, que 

acionam produtos de origem animal e vegetal (MIOR2, 2005 apud MIOR, 2007). O termo 

agricultura familiar vem desenvolvendo legitimidade social e científica no país, sendo 

reconhecida também nos discursos de movimentos sociais rurais, agências governamentais 

e todos os aspectos do pensamento acadêmico, especialmente estudiosos das ciências 

sociais que lidam com a agricultura e o mundo rural (SCHNEIDER, 2006). 

Sabe-se que o elevado nível de importância se agrega com relação a agricultura, 

que hoje abrange grande parte do país com suas atividades. Na década de 1990, o estudo 

 
2 MIOR Luiz Carlos. Agricultura familiar, agroindústria e desenvolvimento territorial. 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. p. 15, 2007.   
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Novo Retrato da Agricultura Familiar: o Brasil Redescoberto, o Convênio FAO/Incra, 

junto com o MDA, mostrou ao País uma visão diferente sobre a dimensão da agricultura 

familiar para o desenvolvimento do Brasil (MDA/INCRA/FAO, 2000), confirmando a 

importância deste segmento na agricultura brasileira. Segundo o Censo Agropecuário de 

1995/1996, apresentava cerca de 4.139.369 estabelecimentos familiares, ocupando uma 

área de 107,7 milhões de hectares, responsáveis por produzir R$ 18,1 bilhões. Desta forma, 

ela representava 85% do total de estabelecimentos, 30% da área total e aproximadamente 

38% do valor bruto da produção (VBP). Os estabelecimentos da agricultura familiar 

passaram de 85% em 2006 para 76,8% em 2016 (IBGE, 2017) 

No mundo, existem aproximadamente 570 milhões de propriedades agrícolas, 

destas mais de 90% apresentam dependência da mão de obra familiar, ela é principal fonte 

para a produção de alimentos e garantia do seu abastecimento (ONU, 2018). Segundo 

dados do IBGE (2017), o Brasil, ressalta neste ramo, 3.897.408 dos estabelecimentos 

agropecuários, contribuindo assim com 23% do valor da produção e utilizando 23% da área 

total, evidenciando grande contribuição social e econômica, gerando renda para 10,1 

milhões de pessoas, sendo 67% do total de trabalhadores nos estabelecimentos 

agropecuários, bem como é essencial na produção de alimentos (IBGE, 2017). 

Pode-se comparar os estabelecimentos familiares e não familiares, observando-se a 

diferença em relação aos censos de 2006 e 2017, considerando as características de 

tipologia e sexo, que na agricultura familiar apresenta-se em decréscimo com relação a não 

familiar, conforme tabelas com dados do Censo Agro (2006, 2017), analisa-se também que 

no município de Cachoeira do Sul, a agricultura familiar está em maior número com relação 

a não familiar, reduziu 10,73%, no Brasil; 22,34% no Rio Grande do Sul e 24,31% em 

Cachoeira do Sul, ou seja, 1/4 de redução. conforme tabela 01: 
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Tabela 01 - Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários 

 

Variável - Número de estabelecimentos agropecuários 

Brasil, 

Unidade 

da 

Federação 

e 

Município 

Tipologia 

Total 2006 Total 2017 

Não 

familiar 

2006 

Não 

familiar 

2017 

Agricultura 

familiar 

2006 

Agricultura 

familiar 

2017 

Brasil 5.175.636 5.073.324 809.369 1.175.916 4.366.267 3.897.408 

Rio 

Grande 

do Sul 

441.472 365.094 63.119 71.202 378.353 293.892 

Cachoeira 

do Sul 

(RS) 

3.341 2.780 1.017 1.021 2.324 1.759 

              Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 

 

Quanto ao pessoal ocupado considerando os dados da agricultura familiar e não 

familiar, a Tabela 02, a seguir apresenta a evolução dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros, considerando a comparação com os dados do Censo Agropecuário de 2006 e 

2017. Comparando o país, dentre as duas amostras temos uma redução quando falamos em 

agricultura familiar e aumento na não familiar, sendo o mesmo caso para homens e 

mulheres, embora os homens ainda tenham uma maior presença no meio, o que sempre foi 

uma realidade no contexto da agricultura familiar. Dentro do município de Cachoeira do 

Sul/RS também não é diferente, o aumento foi baixo e somente ocorreu nas mulheres na 

agricultura não familiar. O pessoal ocupado em estabelecimento da agricultura familiar, 

teve uma redução de 34%, tanto de homens como de mulheres, ou seja, mais de 1/3. No 

Brasil a redução foi de 1/4 ou seja 25%. 
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Tabela 02 - Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12, total e de 14 

anos e mais, por sexo e agricultura familiar 

 

  Variável - Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

B
ra

si
l,

 U
n

id
ad

e 
d

a 

F
ed

er
aç

ão
 e

 

M
u

n
ic

íp
io

 Agricultura 

familiar 

Sexo 

Total 2006 Total 2017 
Homens 

2006 

Homens 

2017 

Mulheres 

2006 

Mulheres 

2017 

B
ra

si
l 

Total 16.568.205 15.105.125 11.515.717 10.726.106 5.052.488 4.379.019 

Não 

familiar 
4.245.095 4.989.566 3.342.360 3.928.224 902.735 1.061.342 

Agricultura 

familiar 
12.323.110 10.115.559 8.173.357 6.797.882 4.149.753 3.317.677 

R
io

 G
ra

n
d

e 
d

o
 

S
u

l 

Total 1.231.825 992.413 770.915 654.618 460.910 337.795 

Não 

familiar 
240.165 275.718 179.173 211.221 60.992 64.497 

Agricultura 

familiar 
991.660 716.695 591.742 443.397 399.918 273.298 

C
ac

h
o

ei
ra

 d
o

 S
u

l 

(R
S

) 

Total 10.237 7.825 7.193 5.528 3.044 2.297 

Não 

familiar 
4.272 3.875 3.461 3.054 811 821 

Agricultura 

familiar 
5.965 3.950 3.732 2.474 2.233 1.476 

          Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 

                            

 Ao relacionar na tabela 03, a área dos estabelecimentos agropecuários, por condição 

do produtor em relação às terras e agricultura familiar comparando 2006 e 2017, a relação 

trouxe um aumento em ambas as atividades, familiar e não familiar, quando comparamos 

ao país, embora a cidade de Cachoeira do Sul e o próprio Estado, Rio Grande do Sul – RS, 

tenha tido uma redução na agricultura familiar. A agricultura familiar, analisando 

juntamente com a não familiar ainda tem uma área menor, a área da agricultura familiar 

em Cachoeira do Sul reduziu 23,3%, perdendo 9.158 hectares e a não familiar, aumentou 

1,11%, 5.500 hectares ocorrendo uma diferença de 3.658 hectares, conforme abaixo: 
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Tabela 03 - Número de estabelecimentos e Área dos estabelecimentos agropecuários, por 

condição do produtor em relação às terras e agricultura familiar 

Variável - Área dos estabelecimentos agropecuários (Em mil hectares) 

Brasil, 

Unidade 

da 

Federação 

e 

Município 

Tipologia 

Total 2006 Total 2017 
Não familiar 

2006 

Não familiar 

2017 

Agricultura 

familiar 

2006 

Agricultura 

familiar 

2017 

Brasil 333.680.037 351.289.816 253.577.343 270.398.732 80.102.694 80.891.084 

Rio 

Grande 

do Sul 

20.326.715 21.684.558 14168104 16.208.095 6.158.610 5.476.463 

Cachoeira 

do Sul 

(RS) 

324.123 320.464 284.701 290.201 39.422 30.264 

 Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 

 

Foguesatto et al., (2016) afirma que a agricultura familiar é responsável por mais 

de um terço da formação do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário, assim gerando 

renda para o sustento do grupo. Para Schneider (2006), este ramo da agricultura é uma 

família que preserva as atividades agrícolas baseadas no parentesco e na herança entre os 

indivíduos, levando a uma tomada de decisão e ação mais rápidas.  

Santos (2002), aborda a importância social e econômica, responsável pelo 

abastecimento de alimentos em todo território, mas enfatiza que a parcela de trabalhadores 

rurais foi excluída das políticas de desenvolvimento feitas para a elaboração das grandes 

propriedades, passando maior dificuldade pois luta com a competividade e desafios da 

globalização.  

Pelo seu desenvolvimento dentro do núcleo familiar, incorpora fatores, 

considerando a terra como um bem, que é usada para o sustento, essa atividade que tem 

por finalidade alavancar a produção de alimentos, e ser economicamente viável, apresenta 

práticas de sustentabilidade, fortalecendo, assim o meio ambiente, seu mercado é de 

produtos saudáveis, fornecidos diretamente dos produtores (RIBEIRO, 2017). 

Já para os fins de estudos e técnicas apresentadas para a população, foram criadas 

políticas públicas, que auxiliavam a agricultura a se manter e principalmente amparar para 

melhor desenvolver as atividades, como normas e leis. O Art. 3º da Lei 11.326, estabelece 

que agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do 
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que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 

renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006).  

A última alteração nesta lei, foi realizada através do Decreto nº 10.688/2021., 

modificando os percentuais mínimos exigidos para um empreendimento familiar rural ser 

definido e substituindo o DAP pelo CAF, conforme Portal O Correio (2021):  

 
“As alterações têm impacto na definição dos agricultores familiares que podem 

ter acesso à Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). Tal declaração será substituída pelo Cadastro 

Nacional da Agricultura Familiar (CAF), quando este estiver totalmente 

implementado”  

 

O objetivo principal do CAF é substituir a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 

para o acesso às políticas públicas destinadas à Unidade Familiar de Produção Agrária 

(UFPA), os empreendimentos familiares rurais e as formas associativas de organização da 

agricultura familiar (SENAR, 2021). 

 

 

 

4.2 FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Formulada através das contribuições de precursores, filósofos, físicos, economistas, 

estadistas e empresários, estes com os anos compartilharam teorias de grandes estudos 

oficializadas em livros (CHIAVENATO, 2004). Segundo Maximiliano (2000), a 

Administração em primeiro lugar significa ação, mas se compara com diversas palavras. 

Expressão que tem como base o latim (administratione), nos traz ações de gerência, 

controle, conjunto de princípios e normas, que juntos apresentam função de ordenar fatores 

e busca por resultados positivos. Para Chiavenato (2004, pág 2): “Todas as atividades 

relacionadas à produção de bens (produtos) ou prestação de serviços (atividades 

especializadas) são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e controladas pelas 

organizações”. 

Através dos estudos de Taylor e Fayol, tivemos contribuições para a produtividade 

dentro das organizações, atribuindo um caráter científico para a administração. Taylor 



23 
 

sempre buscou em suas metodologias oferecer benefícios aos trabalhadores, assim a 

empresa apresenta maior ganho de acordo com a produtividade do cooperador (MASIERO, 

2017). Fayol contribuiu para o avanço da administração, em um contexto de ideias, 

percebendo pontos no comando executivo, reparando na necessidade de preparo em 

determinada área para os administradores (SILVA, 1996).  

Ambos discordavam de várias visões na lógica das ações administrativas, pois 

Fayol tinha seu foco voltado para o ato operante e visualizava as “funções de prever, 

organizar, comandar, coordenar e controlar, como formas de administrar a serem 

praticadas, já Taylor ao operado e enfatizando que administrar é encontrar a pessoa ideal 

para a função, fazendo com que execute perfeitamente a tarefa” (LENZI, et al, pg. 18, 

2010). Para Taylor, a gerência precisa cumprir quatro princípios do saber: Planejamento, 

Preparo, Controle e Execução. Além destes ele também enfoca em sua obra, mais onze 

princípios implícitos (CHIAVENATO, 2000). 

Com origem em 1916, as funções administrativas, sintetizadas por Fayol, 

afirmavam que a atividade da administração era caracterizada por cinco funções específicas 

que definiam o gerente e, juntas, significavam uma definição funcional (MONTANA; 

CHARNOV, 2006). “O mais importante do enfoque funcional proposto por Fayol está em 

separar a tarefa da administração das tarefas operacionais e técnicas” (MAXIMILIANO, 

2000). Para ele, os princípios seriam universais e aplicáveis em qualquer organização 

(FAYOL, 1960), ambos os estudiosos, mesmo com as discordâncias sobre os princípios, 

debatiam a mesma preocupação no que se refere a seleção de pessoas (DIAS, 2011). 

Dentro da entidade, Taylor, pai da Administração Científica, entregou-se ao estudo 

da produtividade, diferenciando as funções de direção das de execução (MAXIMILIANO, 

2000). Para Stephen Robbins (1998), a definição de planejamento é o destaque pelas metas 

a serem alcançadas em uma organização, utilizando uma estratégia global para o alcance e 

o desenvolvimento de uma hierarquia de planos, onde integram e coordenam atividades, 

ou seja, definir como e o que será feito para cumprir o que foi traçado. Planejamento é 

“Definir objetivos e desenvolver estratégias e ações para alcançá-los” (DE OLIVEIRA, 

2002). Conforme Rosa (2013) se trata de um documento que contém por escrito os 

objetivos do negócio e o caminho a ser percorrido para que sejam alcançados estes, 

diminuindo assim incertezas e riscos. Através deste, pode-se identificar e limitar os erros 

ao papel, e não diretamente no mercado. O plano auxilia a concluir se há viabilidade ou 

não na abertura, manutenção ou ampliação de um negócio. 
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Henry Ford, adotou três princípios básicos: Intensificação, que se trata de fortalecer 

a produção e reduzir o tempo necessário para que os produtos cheguem ao mercado com a 

implementação do pipeline; Economicidade, trabalhar com a redução do volume de estoque 

em transformação, reduzindo o custo da produção; e Produtividade, aumento da produção 

em menos tempo, especializando a linha de montagem. Luther Gulick, propôs sete 

elementos da Administração: Planejamento, Organização, Assessoria, Direção, 

Coordenação, Informação e Orçamento. Apesar dos princípios, os autores da teoria clássica 

abordam que não se deve ficar atento somente a eles, mas sim ir além e estabelecer 

condições para que as funções sejam aplicadas. Já Urwick, aderiu a Especialização, 

Autoridade, Amplitude Administrativa e Definição (CHIAVENATO, 2000). 

Em 1998, Robbins e Coulter, tinham como funções Planejar: que seria definir 

metas, estabelecer estratégias e desenvolver sub planos e assim coordenar as atividades; 

Organizar: maneira de delinear o que deve ser feito, como e quem irá fazer; Liderar: como 

conduzir e motivar todas as partes e resolver conflitos; Controlar: vistoriar o que será feito 

para que seja realizada conforme foi delineado. Para Stoner e Freeman (1999), as funções 

seriam processos administrativos. O Processo de planejar significa que os líderes pensam 

antes no que fazer em relação aos objetivos e através disso executam seus atos através de 

métodos, planos ou lógica.  

O Processo de organizar consiste em alocar trabalho, autoridade e recursos entre os 

membros da organização para que possam efetivamente atingir os objetivos da 

organização. O processo de liderança significa orientar, influenciar e motivar os 

colaboradores para a execução de tarefas básicas. No processo de controle, o administrador 

deve garantir que as ações dos integrantes da organização realmente os conduzam aos 

objetivos traçados. Por conseguinte, as funções de gerenciamento dentro da organização 

devem ser cuidadosamente aplicadas para atingir os objetivos. Ao analisar uma 

determinada organização, descobrimos que sua estrutura hierárquica pode ser mais ou 

menos extensa. 

A tabela 04, a seguir, apresenta a evolução das funções da Administração na 

literatura, considerando os principais autores que tratam deste tema. É possível observar 

que algumas funções diferem da perspectiva contemporânea, que resume em quatro: 

Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. Diante de cada autor, se foi aperfeiçoando as 

funções de acordo com as necessidades encontradas no decorrer de suas aplicações em 

empresas.  
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Tabela 04 – Autores e suas funções 

Funções Autores 

Planejar, Coordenar, Dirigir, Executar e Controlar Chiavenato 

Planejar, Preparar, Controlar e Executar Taylor 

Prever, Organizar, Comandar, Coordenar e Controlar Fayol 

Intensificação, Economicidade e Produtividade Henry Ford 

Planejamento, Organização, Assessoria, Direção, 

Coordenação, Informação e Orçamento 

Luther Gulick 

Especialização, Autoridade, Amplitude 

Administrativa e Definição 

Urwick 

Planejar, Organizar Liderar e Controlar Robbins, Coulter, 

Stoner e Freeman 

       Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021). 

 

Considerando a história da Administração, pode-se analisar de acordo com cada 

autor a importância das funções e a ideia apresentada a partir delas, comparando com a 

gestão atual verificou-se que não existe outra forma de administrar uma organização que 

não seja seguindo os princípios básicos. 

 

4.3 A GESTÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

 

Após a compreensão sobre as funções da Administração, é pertinente descrever 

sobre a gestão no âmbito da agricultura familiar. Primeiramente, pode-se definir gestão, 

seguindo um conceito científico e técnico, o potencial que temos de aplicar os princípios 

básicos da administração: planejar, coordenar, dirigir, controlar e avaliar (PERFEITO, 

2007). No Brasil, as principais razões da mortalidade empresarial estão ligadas a falta de 

conhecimento e liderança, 50% dos negócios, acabam fechando nos dois primeiros anos 

após iniciar suas atividades (OLIVEIRA, 2002). “O processo de gestão compreende o ato 

de administrar. O modelo de gestão pode auxiliar o produtor nas suas atividades do dia a 

dia e nas suas decisões” (SOUZA FILHO et al, 2004). 

Conforme Kay, et al (2014), para qualquer negócio, um dos fatores cruciais é a sua 

boa gestão, não sendo diferente para os empreendimentos rurais, é fundamental que haja o 

controle dos gastos por meio de planilhas e até a implantação de softwares de 
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gerenciamento nas propriedades rurais familiares. Os gestores de hoje, para obterem 

sucesso, demandam de mais tempo para desenvolver habilidades e tomar decisões do que 

seus pais e avós necessitavam. Isto se dá devido as mudanças que ocorreram em 

determinadas linhas, como por exemplo, na de maior mecanização, contínua adoção de 

novas tecnologias, maiores estabelecimentos, maior utilização de capital arrendado ou 

emprestado, alternativas novas para a comercialização, maior investimento de capital pelo 

trabalhador e maiores riscos. Todos estes fatores possibilitam a criação de novos problemas 

gerenciais, porém também apresentam aos gestores novas oportunidades. 

A evolução da economia brasileira tem o setor rural e agropecuário atuando com 

um importante papel, toda produtividade que vem do campo. Ele assegura o abastecimento 

de centros urbanos e ainda tem seu excedente exportado, o que gera divisas e estabilidade 

econômica. O meio rural também se mostra ao setor secundário como um grande provedor 

de matéria-prima, existindo toda uma interdependência dos setores. Este setor torna-se 

imprescindível ao contexto econômico brasileiro, servindo de sustento a uma grande cadeia 

produtiva, do campo a agroindústria (MARQUES, 1997).   

A partir da segunda metade da década de 1970, inspirada na "Teoria Econômica 

Camponesa" proposta por Alexander Chayanov (1974,1981), surgiram no Brasil as 

primeiras pesquisas sobre agricultores e pequenos proprietários. É o caso de obras como 

Tavares dos Santos (1978), Heredia (1979) e Garcia Jr. (1983). No entanto, embora essas 

obras sejam inovadoras ao romper as fronteiras do marxismo clássico, especialmente do 

leninismo, elas não romperam completamente com essa tradição. Portanto, os produtores 

analisados por Garcia Jr. e Heredia, usam autonomia relativa para descrever a gestão do 

trabalho e dos processos de produção relacionados ao sistema econômico dominante. Por 

outro lado, a obra de Tavares dos Santos, além de mostrar o mecanismo interno de gestão 

e funcionamento da economia camponesa, mostra também como ele obedece ao capital. 

Semelhante à visão de que a relação entre pequenos produtores e capital ocorre como uma 

relação de subordinação, outras referências obrigatórias também surgiram, como 

Wanderley (1996), embora deva ser destacado que esses autores discordam da visão de que 

os agricultores são proprietários de produtores agrícolas. Racionalidade específica ou 

característica de um certo tipo de "particularidade" (SCHNEIDER, 2006). 

No ramo de negócios rurais também é necessário que haja este tipo de 

planejamento. Em todos os setores, a cada safra, sempre surgem novos métodos, técnicas, 

produtos e máquinas, que visam melhorar de alguma forma os empreendimentos, e para 

utilizar-se destes, os agricultores devem analisar e estudar as inovações apresentadas ao 
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seu setor, antes de investir, a fim de evitar possíveis prejuízos aos seus negócios. Não é à 

toa que o ramo decaiu 9,5% de 2006 até 2017(IBGE, 2017), essa redução demonstra que 

assim como qualquer outro empreendimento, a agricultura familiar, necessita de uma 

atenção voltada à gestão para se manter de pé. No passado, a agricultura, era baseada em 

gerar mão de obra e capital, mas com o tempo os setores foram se desenvolvendo e as 

propriedades começando a utilizar novas tecnologias de produção e para a gestão, e 

sucessivamente se encaixando nas exigências de mercado (UECKER, G., et al, 2005).  

Um fato importante deste planjamento é a diversicação dos cultivos dentro da 

propriedade, gerando uma reprodução social, que segundo Ellis (1993), essa reprodução, 

diante do acesso aos mercados pode se basear de acordo com a diversificação, já de acordo 

com Padilha (2009) existem duas definições para a diversificação, a primeira nos fala sobre 

uma vantagem competitiva, informando um crescimento da propriedade diante da alocação 

de recursos excedentes e a segunda nos apresenta o sustento rural, embora tenha uma 

maneira de reduzir riscos utilizando um meio da seleção de rendimentos com correlação 

baixa ou negativa entre si. 

Lamarche (1993), busca conhecer uma maneira profunda, a feição familiar dos 

estabelecimentos agrícolas e como funcionam. Em 1990, através de pesquisa, a FAO junto 

com o INCRA, tinha como propósito estabelecer regimentos para um modelo de 

desenvolvimento sustentável, opinou sobre duas formas, Patronal e Familiar. O Patronal 

tem características de separação completa entre a gestão e o trabalho, uma organização 

descentralizada que dá grande importância ao profissionalismo, produção e práticas 

agrícolas padronizadas, principalmente o uso de mão de obra de trabalhadores assalariados 

e adoção de tecnologias destinadas a eliminar as decisões "fundiárias" e "correntes". Já o 

familiar é caracterizado pela estreita relação entre trabalho e gestão, a direção do processo 

de produção do proprietário e a ênfase na diversificação da produção e em termos de 

persistência de recursos e qualidade de vida, utilizando o trabalho remunerado de forma 

complementar e tomando decisões imediatas, essas decisões são consistentes com processo 

de produção altamente previsível (FAO/INCRA, 1994, p. 2). 

 O IBGE define como agricultura familiar características diferentes da não familiar, 

com uma gestão centralizada na família que reside na propriedade e tem esta atividade 

como fonte de renda. Na forma legal considera o que consta no Decreto nº 10.688, de 26 

de abril de 2021, onde:   
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“Art. 1º As políticas públicas direcionadas à agricultura familiar deverão 

considerar a Unidade Familiar de Produção Agrária - UFPA, os 

empreendimentos familiares rurais, as formas associativas de organização da 

agricultura familiar e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF”. 

 

Lima e Toledo (2003), acusam a falta de atitudes melhoria é exposta por vários 

fatores, como, o desinteresse ao pesquisar sobre os indicadores de desempenho, despreparo 

para entender o grau de satisfação do cliente, falta de ações preventivas, a não identificação 

de problemas que poderiam ser evitados e a ausência de atuação nas causas dos problemas, 

acabando por permitir, eventualmente, a recorrência deles. Ploeg (2008), sinaliza sobre a 

mudança nos canais de comercialização que estão sendo adotados pelos agricultores, forma 

de estrema importância na gestão para esta área, utilizando estratégias de mercado, para 

efetuar a venda ao consumidor, como por exemplo, as feiras livres. 

Assim como em todos os ambientes empresariais, na agricultura familiar, também 

apresenta uma concorrência e demais dificuldades com relação a comercialização do seu 

produto, e através desta gestão podemos elaborar um plano para seguir sempre em frente 

no mercado, obter planejamento e os demais princípios. Como exemplo básico, podemos 

apresentar a pandemia, que iniciou em 2020, trazendo adversidades para todos. A 

agricultura, como qualquer outra organização, foi se adequando ao impacto causado.  

Segundo Reardon, et al (2020), diante dos impactos do COVID-19, foi menor com relação 

aos demais ramos, porém os prejuízos, desde a produção até a venda, foram evidenciados. 

Diante das dificuldades neste contexto, o produtor também adquiriu o direto ao 

benefício do auxílio emergencial. Através da emenda que altera a Lei nº 13.982, de 2 de 

abril de 2020, realizando modificações nas regras, no caso da agricultura familiar, a versão 

original, do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o benefício seria somente para os 

produtores incluídos no CAF. Mas apresentada pela Frente Parlamentar Agropecuária 

(FPA), essa emenda alterava o critério de comprovação para a Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP), sob a alegação de que o CAF ainda não foi implantado. Assim, o deputado 

Cezinha de Madureira (PSD-SP), relator do substitutivo ao projeto original, foi a favor da 

aprovação parcial, aos integrantes da Bancada Ruralista. Finalizando o texto, informando 

mencionar apenas “agricultores familiares”, sem informar qual seria o critério utilizado 

para identificar os beneficiários. 

A pandemia não é a única dificuldade que o agricultor passa, pois cada dia um novo 

desafio aparece, Crepaldi (1998), enfatiza que o sucesso na gestão agrícola, não é somente 

sobre, quando e como produzir, nem sobre os recursos financeiros para a realização dessa 

produção rural, mas devemos nos preocupar com o controle e gerenciamento dos 



29 
 

investimentos aplicados em todas as fazes da atividade e assim verificar os resultados 

alcançados, comparando-os com os iniciais, analisar safras anteriores e comparar aos 

obtidos por outros produtores. 

A gestão nesta atividade precisa ser vista como maneira essencial, unir as 

experiências de demais propriedades, utilizar todos os recursos necessários para ter retorno 

e garantir seu sustento. Mas principalmente adequar-se as funções administrativas, pois 

qualquer negócio precisa tomar decisões corretas para seguir em frente. Entretanto só será 

possível o entendimento do correto, analisando o que foi planejado e os resultados obtidos. 

Para isso, as funções da administração apresentam-se como um caminho para o sucesso na 

gestão das propriedades rurais. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo tem como finalidade descrever os métodos utilizados no processo de 

desenvolvimento da pesquisa, contemplando os instrumentos de coleta e análise dos dados, 

de acordo com os objetivos traçados. 

A pesquisa foi desenvolvida pela autora na cidade de Cachoeira do Sul – RS no 

período de julho a agosto do ano de 2021. Ela foi aplicada em diferentes propriedades do 

município na área rural. Consultando o órgão EMATER, obteve-se como características de 

agricultores familiares no município as seguintes áreas: Passo D’areia, Enforcados, 

Ferreira, Três Vendas, Faxinal da Guardinha e Taboão. O público-alvo da pesquisa foram 

os agricultores familiares, compreendido pela Lei 11.326 de 2006. Nesse sentido, 

considera-se agricultor familiar como já citado no teórico aquele que pratica atividades no 

meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 

predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente 

originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou 

empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 

(BRASIL, 2006).  

O estudo, caracterizado como qualitativo, buscou informações, dados 

contemplando interpretações. A seleção das famílias considera, além de ser caracterizado 

como agricultores familiares, a inclusão de diferentes localidades do município, tendo em 

vista abranger a diversidade social e geográfica.   

De acordo com a situação atual da pandemia, segundo a Portaria Interna nº 

053/2020, da UERGS, não foi possível realizar encontros presenciais com os participantes, 

sendo plausível realizar as coletas de dados mediante forma virtual, como pelo aplicativo 

WhatsApp e ligações telefônicas. Considerando os objetivos, foram coletados dados 

secundários sobre o perfil das famílias, analisando aspectos sociais e econômicos, buscou-

se entender as técnicas e ferramentas utilizadas nas propriedades, observar o controle de 

custos e a utilização de recursos financeiros, compreender a maneira de gestão aplicada 

pelo produtor, relacionando-a às funções da Administração. 

Mediante o método qualitativo, Ramos, et al (2005), descrevem-no como forma não 

traduzida em números, mas sim, na verificação em relacionar o que ocorre com os objetivos 
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de estudo, assim, apresenta-se interpretações de uma análise indutiva por parte do 

pesquisador. Segundo Richardson (1989), este método é diferente do quantitativo, pois não 

busca uma maneira estatística como foco para a análise e não enumera categorias. 

Relacionando este método com o curso pode-se citar de acordo com Dalfovo, Lana e 

Silveira (2008): 

“Conservando a ideia de que a pesquisa qualitativa não envolve a quantificação 

de fenômenos, em Administração ela pode ser associada com a coleta e análise 

de texto (falado e escrito) e a observação direta do comportamento.” 

 

Mediante aplicação da pesquisa, buscou-se a relação com as disciplinas cursadas 

dentro da unidade acadêmica de ensino, para compreender quais os tipos de perfis dos 

agricultores familiares e como chegaram até este modelo de gestão. Para a coleta dos dados 

foi utilizado um formulário composto por questões abertas, tendo em vista captar a 

profundidade da resposta, nesse sentido, os entrevistados puderam ficar à vontade para 

expor as suas interpretações e relatar como os mesmos executam a gestão das suas 

propriedades.  

O formulário foi dividido em três seções, a saber: 1. Perfil da Família, tendo por 

método a ideia de entender de acordo com dados básicos qual análise do perfil desta 

propriedade; 2. Gestão da Propriedade Rural – controle de custos e uso dos recursos 

financeiros o foco desta seção é entender a forma que o produtor se organiza para obter um 

bom planejamento em busca dos objetivos, levando em consideração os custos e recursos 

buscados; 3. Funções da Administração, dentro desta seção desenvolveu-se a relação do 

agricultor dentro de sua propriedade na gestão utilizada, observando o uso das funções: 3.1 

Planejar, 3.2 Organizar; 3.3 Dirigir e 3.4 Controlar.  

Após a coleta dos dados, eles foram organizados em planilhas, utilizando o 

programa Excel. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica “análise de conteúdo”, que 

para Bardin (2011) designa:  

 

“Conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores qualitativos que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens.”  

 

Seguindo as categorias definidas nos objetivos, assim, foram utilizados 

depoimentos dos entrevistados, tendo em vista relacionar a teoria com as análises 

realizando um estudo de casos múltiplos, Para Goode e Hatt (1999, apud LAZZARINI 
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1995, p.17), trata-se de uma maneira “organizar os dados em termos de uma determinada 

unidade escolhida”. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados do Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC. Para tanto, ele está organizado da seguinte forma. Na próxima 

seção, 6.1, serão apresentados os perfis das famílias, as características de suas 

propriedades, a produção agropecuária com informações dos produtos desenvolvidos e 

como chegaram até este ramo.  Na seção 6.2 serão descritas as informações sobre as partes 

técnicas e ferramentas utilizadas nas propriedades rurais, compreendendo suas 

organizações quando relacionamos custos e demais informações financeiras. Na seção 6.3 

serão relatadas as formas utilizadas pelas famílias para a comercialização de seus produtos, 

quais as estratégias que elas utilizam para fidelizar e conquistar novos clientes e como 

podemos relacionar as funções da administração de acordo com os perfis dos agricultores 

familiares.  

 

 

6.1 PERFIL DAS FAMÍLIAS, CONSIDERANDO OS ASPECTOS SOCIAIS E 

ECONÔMICOS 

 

 

Todos os entrevistados residem no interior do município de Cachoeira do Sul, 

apresentando seis localidades distintas, Três Vendas, Taboão, Faxinal da Guardinha, 

Enforcados, Passo D’areia e Ferreira, onde se enquadram na categoria de agricultores 

familiares, conforme observamos o mapa dos distritos da região: 
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Figura 01 – Mapa Distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal do Povo (2005) 

 

Os entrevistados são caracterizados como agricultores familiares, pois possuem de 

2 a 15 hectares de terra, os responsáveis das propriedades têm idade entre 36 a 63. De 

acordo com Neves (2007), trazendo um conceito de agricultura familiar, onde ela pode ser 

definida como uma categoria socioeconômica e assim apresentar diversas maneiras, diante 

da situação em que é abordada, assim, pode-se avaliar o agricultor de acordo com às formas 

de organização de sua produção em que a família é dona dos meios de produção e executora 

das atividades produtivas. Nesse sentido, compreende-se então que a atividade é tanto 

econômica (para venda) como para abastecer a própria mesa com seus produtos 

(autoconsumo).  
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Diante das seis famílias entrevistadas, podemos adquirir o conhecimento da gestão 

das propriedades, costumes e formas de trabalho. Dentre as entrevistas, somente uma das 

famílias trabalha com áreas arrendadas, as demais são próprias. Na Tabela 05, a seguir, é 

possível observar os distritos em que os produtores entrevistados residem. Sendo a família 

01 em Três Vendas, a família 02 na localidade de Tabõao, família 03 em Faxinal da 

Guardinha, família 04 Enforcados, família 05 Passo D’areia e a família 06 no distrito de 

Ferreira. 

 

Tabela 05 – Identificação da propriedade 

Famílias Localidade Hectares Característica da propriedade 

Família 1 Três Vendas 1 Própria 

Família 2 Taboão 15 Arrendada 

Família 3 Faxinal da Guardinha 3,3 Própria 

Família 4 Enforcados 5,1 Própria 

Família 5 Passo D’areia 0,5 Própria 

Família 6 Ferreira 13,3 Própria 

Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Na tabela 06, identifica-se as faixas etárias de idade dos entrevistados e o número 

de moradores que residem em cada uma das propriedades. Considerando os dados 

apresentados, dois agricultores possuem faixa etárias compatíveis com a categoria “idoso”. 

Os demais possuem até 45 anos. Quando aos residentes na propriedade rural, as famílias 

possuem até cinco componentes.  

 

Tabela 06 – Idade e número de pessoas na família 

 

Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021). 

Famílias Idade responsável Moradores na propriedade 

Família 01 62 2 

Família 02 43 5 

Família 03 63 2 

Família 04 45 2 

Família 05 36 5 

Família 06 43 3 
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Os produtos cultivados variam de hortaliças, flores, processados, compotas, carnes 

e derivados, conforme tabela 07 abaixo e imagens, podemos analisar as diferentes fontes 

de renda que os agricultores trabalham com a diversificação de sua produção. Destaca-se 

que os alimentos industrializados, além de servir como fonte de renda, também são 

utilizados pela agricultura familiar como uma estratégia para aumentar a vida útil dos 

produtos e como fonte de alimentação para o sustento da família. A renda destes 

produtores, se baseia somente em suas atividades dentro da propriedade, sendo extras o 

que é feito além dela, como aposentadoria ou trabalhos realizados fora da agricultura.  

A agricultura familiar desenvolve diversas formas de cultivo para seu sustento, 

onde diversificando seus produtos não somente para a comercialização, mas também para 

seu meio de vida, apresentam um foco na sua reprodução social. Esta diversificação, além 

de promover vantagens alimentares para a família, gera também um maior retorno 

financeiro, embora seu foco  não seja no lucro, mas sim pensando no viver diário do seu 

ambiente, ou seja, os mesmos produtos disponibilizados no mercado são usados para 

alimentar a família. Segundo Ellis (1993), a reprodução social, diante do acesso aos 

mercados pode se basear de acordo com a diversificação, já de acordo com Padilha (2009) 

existem duas definições para a diversificação, a primeira nos fala sobre uma vantagem 

competitiva, informando um crescimento da propriedade diante da alocação de recursos 

excedentes e a segunda nos apresenta o sustento rural, embora tenha uma maneira de 

reduzir riscos utilizando um meio da seleção de rendimentos com correlação baixa ou 

negativa entre si.    

Assim, dentro dos produtores entrevistados três famílias (Famílias 02, 03 e 05) nos 

apresentam, além dos cultivos, o ramo agroindustrial, embora a família 05 ainda está com 

seu projeto em andamento, assim citamos novamente uma diversificação das produções. 

Através do gosto pelo o ramo agroindustrial, as famílias fizeram pesquisas sobre o ramo e 

assim decidiram realizar este investimento, conforme relatam: “Eu já gostava, sempre tive 

vontade de fazer, via nos outros lugares, comentários e fui me empolgando, daí resolvemos 

montar, largamos o fumo, trocamos as instalações todas para a agroindústria” (Família 03). 

As famílias 02 e 03 iniciaram as suas atividades no tabaco, mas buscaram os conhecimentos 

para a abertura da agroindústria, onde tiveram assistência técnica do órgão Emater para 

realizarem os projetos. Após a finalização do projeto, a família 03 substituiu o cultivo de 

tabaco, que através de cursos adquiridos na área agroindustrial pela esposa, os fez alternar 

somente para o ramo, utilizando sua área de 3,3 hectares para plantação de mandioca, batata 
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doce, milho e pomares. Os locais anteriormente utilizados para secar o fumo (fornos), 

foram  adaptados e transformados em agroindústria. Já a família 02 continua com o tabaco, 

além do hortifruti orgânico que alimenta a família e também é comercializado, podemos 

observar que ambas fazem uso intensivo da quantidade de terras que possui, a família 02 

pode seguir com suas atividades normais de produtos orgânicos, madeira, criação de gado 

e tabaco, mesmo montando a agroindústria, equilibrando dentro dos 15 hectares. 

Podemos analisar uma gestão de qualidade em evidência diante das duas 

agroindústrias já em execução, relacionando-as com qualquer empresa localizada em 

ambiente urbano, ambas relataram sobre as vistorias nos locais, cuidados com os produtos 

e análises de órgãos públicos. Para iniciar as atividades, os produtores destacaram quais os 

passos foram dados, com a aprovação dos projetos realizados pela Emater, as famílias 

procuraram a prefeitura municipal, na secretaria da saúde, onde o Departamento de 

Vigilância Ambiental - DVA foi solicitado para inspeções nos locais, após autorizações 

concedidas iniciaram a produção e por conseguinte, as vendas. A importante maneira de 

dar à sociedade qualidade nos alimentos comercializados, faz com que esse ramo seja 

fiscalizado através do governo, promovendo um controle sanitário dos produtos a serem 

vendidos, onde as normas para controle dos processos só vêm aumentando, para que a 

qualidade dos produtos colocados na mesa do brasileiro sejam as melhores (BATALHA, 

et al, 2005).  

 

Tabela 07 – Produtos cultivados 

Famílias Produtos 

Família 1 Hortaliças, frutas, carnes (frango e porco), milho e mandioca. 

Família 2 Tabaco Orgânico, hortaliças, madeira, gado, frango, peixe e 

melado (agroindústria). 

Família 3 Hortaliças, frutas, processados, milho, batata doce, chimias e 

compotas (agroindústria). 

Família 4 Hortaliças e feijão. 

Família 5 Hortaliças, frutas e flores. 

Família 6  Hortaliças, carnes (gado, porco e galinha) e derivados. 

                 Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  
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Figura 02 - Plantação de hortaliças 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

 

Figura 03 – Plantação de Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

         Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  
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Figura 04 – Criação de Gado e Porco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

         Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

   

 

 

Figura 05 – Compotas e legumes processados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  
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Figura 06 – Agroindústria de Melado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

 A família 02, reconhecida e premiada dentro do município, como o Prêmio Agro 

em 2019, evento este realizado por promoção da revista Planeta Arroz, do Jornal do Povo 

e da rádio GVC – Grupo Vieira da Cunha, de Cachoeira do Sul (coletiva, 2021), trazendo 

uma maneira de homenagear a importância dos produtores, entidades, empresas e 

profissionais ligados ao setor primário que se destacaram em 25 segmentos do agronegócio 

em 2019.  

 Foi a família que nos apresentou a maior diversificação de produtos, embora chame 

atenção para o cultivo de tabaco orgânico, plantio este que os dá o maior retorno 

atualmente. O agricultor iniciou a produção de fumo orgânico de maneira diferenciada, 

buscando assistência técnica na Emater e da UERGS. O produtor sempre foi interessado 

por produções orgânicas e assim buscou implementar dentro do cultivo de tabaco, ele 

também comenta que deseja reformar toda sua área e trabalhar somente com a forma 

orgânica, incluindo na criação de gado, conforme relata o mesmo “Eu gosto de desafios, e 

na parte orgânica a gente é desafiado”.  

 Diante do tabaco, ele relata como o seu produto ficou reconhecido em todo Brasil, 

quando em 2011 realizou uma entrevista para o anuário brasileiro do tabaco, essa revista 

gerou uma visão para diversas localidades, incluindo pessoas interessadas em consumir o 

tabaco orgânico, assim, iniciaram contato com o produtor e foi feita uma parceria, que 

atualmente geram grandes oportunidades para ele, a atual oportunidade, seria um projeto 

para fazer todo o processamento do tabaco dentro de sua propriedade, onde terá um retorno 

maior que o atual: “Vou deixar de lado a agroindústria por um tempo e investir em uma  
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picadeira de fumo, processamento de tabaco, nós vamos plantar o tabaco orgânico, colher, 

secar, destalar ele e vender ele pronto” (Família 02). 

 

Figura 07 – Plantação de tabaco orgânico 

 

Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

 Sobre a renda adquirida com a atividade rural, uma das famílias apresentou renda 

fora da agricultora, atuando como cuidador de idosos, pois como os horários são variados 

consegue acompanhar tranquilamente as suas atividades na propriedade, situação que pode 

ser descrita como uma estratégia de pluriatividade. De acordo com Schneider (2003), esta 

significa um fenômeno onde algum membro da família do meio rural, busca por outras 

atividades que lhe gere renda extra, mesmo fora do ramo, embora isso, segue sua trajetória 

de vida na atividade rural conciliando-a normalmente. Embora o responsável da família 01 

já apresente 62 anos de idade, o mesmo ainda não está aposentado e relata sobre a 

dificuldade que tem em conseguir esse benefício. Já a família 03, recebe também 

aposentadoria, sendo ela recebida por esta mesma área. O restante dos entrevistados segue 

somente com a atividade rural, seja para consumo próprio ou para venda, não tendo outra 

fonte.  

 Dentro destes, todos enfatizam que o maior retorno vem de um determinado 

produto, este apresenta maior procura pelo consumidor, sendo ele de 50% a 80%, conforme 

tabela 08, comparando ao total das vendas. Com exceção da família 04 que apresenta 

metade do percentual total, sendo o feijão e o restante dividido entre todas as hortaliças 

cultivadas pelo produtor, as demais chamam atenção para dependência de um determinado 

produto para se manter no mercado e adquirir a sua renda. A família 01 mencionou que o 

milho é o produto predominante, pois auxilia na criação dos frangos, conforme relata: “o 

milho é o meu principal produto, porque dele eu dou comida para os frangos, além de 

vendê-lo e utilizar para consumo próprio”.   
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 Assim sempre com foco maior no cultivo de determinado produto com elevada 

procura e realizando análises sobre novos a serem explorados dentro do município, 

conforme tabela 08 abaixo, pode-se compreender de acordo com cada família, qual produto 

o traz maior retorno: 

 

Tabela 08 – Produto com maior retorno 

Famílias Percentual Produto 

Família 1 70% Milho 

Família 2 80% Tabaco Orgânico 

Família 3 80%  Processados, chimias e compotas (agroindústria). 

Família 4 50% Feijão 

Família 5 70% Flores. 

Família 6 70% Carne de porco 

Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Quanto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR, que é uma organização social, 

onde representa a classe dos produtores rurais familiares e trabalha com foco no 

desenvolvimento rural e direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais (STR,2021), onde 

todas as famílias têm participação, contando com benefícios médicos, auxílio técnico e 

intermédios para venda, assim como a participação em projetos públicos, como o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.  

O PNAE  é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com finalidade em 

promover a alimentação e educação escolar e nutricional a estudantes da educação básica 

pública, através de recursos federais repassados a estados, municípios e escolas federais 

(FNDE, 2017). Assim, a política pública também incentiva o agricultor familiar para que 

ele seja reconhecido e siga com suas atividades no meio rural, realizando de forma 

contratual a compra dos produtos da área rural, frisando uma certa qualidade, produtos 

específicos para a merenda escolar, conforme relatam as famílias 3 e 4, além de fixar datas 

de entrega. 

O PAA foi criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, no âmbito 

do Programa Fome Zero, onde tem como finalidades básicas promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar, programa este com grande importância para 

comercialização do produtor familiar, gerando uma forma de segurança alimentar (FNDE, 

2017). A família 03 faz entregas para o Exército Brasileiro e para o Programa Mesa Brasil. 
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O Mesa Brasil atua como programa nacional, implementado em 2003, atua como rede de 

solidariedade que junta doadores, instituições sociais e voluntários com ideia em diminuir 

carências alimentares, o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da 

população atendida (SESC, 2021), em Cachoeira do Sul, nosso município quem faz esse 

papel é a Prefeitura Municipal, através do PAA, que também trata em valorizar o produtor 

local.  

Assim, pode-se observar conforme gráfico 01, as vantagens que as famílias 

adquirem de acordo com o vínculo ao STR do município, onde ele oferece aos produtores, 

assistência técnica, serviços para auxílio com legislação e declarações, intermédio da venda 

nos programas públicos PAA e PNAE, organizando documentos e demais necessidades 

para os intermédios, além de descontos para consultas médicas e dentistas. 

 

Gráfico 01 – Vínculo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 

             Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Já tratando de cooperativas ou associações, todos relataram a presença do órgão 

Emater, onde contam com a assistência técnica para projetos, palestras e cursos, dentro de 

cooperativas contamos com três dos entrevistados e estes informam as parcerias realizadas 

dentro delas, com a principal finalidade do intermédio de suas vendas.  

A família 2 atua junto ao grupo Pampa Saudável (associação de produtores 

orgânicos), com início em sua participação recentemente, este grupo trabalha com feiras 

de produtos na cidade de Porto Alegre, levando para outro município os produtores locais. 

A família 03 atua com a Cooperativa Cachoeirense dos Agricultores Familiares – 

Coopercaf desde o ano de 2020, recebendo o auxílio para a venda, um intermédio até o 

consumidor. 

A família 4, junto ao Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia - Núcleo Santa 

Cruz (CAPA), recebe o auxílio técnico para vistorias na propriedade e assim estar 

certificado para venda e trabalha com o Grupo Folha Verde, com a certificação do mesmo 

e atua como Presidente da Associação de Fruticultores e Hortifrútis, recebendo o benefício 
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da disponibilidade de equipamentos, como tratores e demais utilidades. Diante destes 

dados, podemos verificar de acordo com o gráfico 02 a forma em que os produtores se 

enquadram nestas opções.  

 

 

Gráfico 02– Auxílio de órgão 

 

         Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Assim como qualquer outra entidade a área rural também exige uma dedicação fixa, 

os agricultores dedicam-se ao trabalho de 6 até 12 horas por dia, tendo como visão de 

gestão do planejamento de segunda a segunda, o que acontece com todos os produtores da 

área, embora a maioria enfatiza que mesmo após parar, continuam planejando as atividades 

a serem realizadas no próximo dia, “varia, pois quando não estamos aqui, estamos 

resolvendo algo que também é relacionado às atividades” (Família 02), “quando não estou 

lidando na agroindústria, estou na cidade entregando ou organizando os pedidos, sempre 

estamos trabalhando” (Família 03), conforme Gráfico 03:  

 

Gráfico 03 – Horas trabalhadas 

 

 

 

 

 

                        

Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Ao se tratar dos canais de comercialização, os agricultores mencionaram a Feira 

Livre Municipal, a Feira da Agricultura Familiar, entregas em domicílio e venda direta (na 

propriedade). Somente a família 01 apresentou o único canal, em sua residência. Os outros 

cinco realizam entregas em domicílio e vendas diretas, quatro deles trabalham com a feira 
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livre, destes, somente três participam da feira da agricultura familiar (projeto desenvolvido 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul - UERGS). Assim eles demonstram a 

diversificação destes canais, nota-se que estas famílias estão dependentes das relações 

diretas de comercialização, caracterizando assim as vendas diretas ao consumidor, 

conforme gráfico 04: 

 

Gráfico 04 – Canais de comercialização 

 

 Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Os produtores foram questionados se haveria dificuldade de acesso a algum canal 

para comercialização. Três deles informaram que sempre tiveram sucesso com suas vendas 

e que não teriam tentado outros locais, os três demais entrevistados enfatizaram sobre o 

desinteresse das redes de supermercados do município, que nunca deram abertura para o 

pequeno produtor, conforme relatam os produtores, família 01: “Já fui várias vezes 

demonstrar meu produto e sempre me passam para um comprador e nunca consigo 

concretizar o negócio”, família 02: “Eles não dão espaço para os produtores locais” Família 

03: “Acho que eles preferem pegar de fora um volume maior, nós pequenos produtores não 

temos a quantidade que eles precisam, teriam que pegar de vários”. De acordo com a 

pesquisa foi diagnosticado que os únicos programas de políticas públicas citados foram o 

PNAE e o PAA, utilizados por duas famílias, o Pronaf, pouco citado foi utilizado há anos 

atrás e somente por duas famílias, onde uma delas acabou se endividando com o mesmo.  

 

 

6.2 TÉCNICAS E FERRAMENTAS UTILIZADAS  

 

 

Sobre a forma em que administram as suas propriedades com relação aos custos e 

demais informações financeiras, podemos concluir que o controle de despesas e 

4

6

3

5

0 1 2 3 4 5 6 7

Feiras no município

Consumidor vai até o produtor

Vendas intermediadas. (sindicato/coop)

Entregas a domicílio



46 
 

investimentos é baixo, tendo como principal foco a subsistência, não visando o lucro, 

somente uma das famílias (a família 5) demonstra um interesse maior, onde a mesma está 

construindo uma agroindústria e justificou o controle específico para este projeto. Três 

deles anotam os valores mais significativos para formularem preços e outros dois não tem 

controle, “eu já anotei todos os valores, mas com o tempo ficamos loucos, é tanto gasto 

que dá vontade de parar, então acabei desistindo, hoje anoto somente os valores maiores” 

(Família 02), “A gente anota o que lembra, mas não tudo, até pra formular os preços” 

(Família 03), conforme análise do gráfico 05, a seguir: 

 

Gráfico 05 – Controle de gastos 

 

          Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Quando falamos sobre auxílio financeiro, a busca por instituições financeiras ou 

taxas de juros atuais, todos os produtores relatam que não fazem o uso dos mesmos, hoje, 

as suas atividades rendem o possível para que sejam feitas aplicações dentro da propriedade 

com as sobras de recursos, conforme relata um deles “Se pegarmos um valor, temos que 

pagar, e nossa produção pode não dar o valor que precisamos para cobrir” (Família 04). 

Mas de acordo com o censo agropecuário do IBGE (2017), nota-se que o pequeno 

agricultor não busca este auxílio. Uma das possibilidades é a resistência em adquirir valores 

de instituições financeiras, que pode ser justificada pelo receio ou insegurança de não ter o 

valor combinado para pagamento, definindo uma forma de planejamento e controle 

financeiro na propriedade. Mas também é importante ressaltar que o foco do agricultor 

familiar não é investir financeiramente em atividades as quais podem não ter certeza da 

continuidade pelas futuras gerações. Além disso, as experiências prévias no que diz repeito 

às dificuldades para honrar os pagamentos pode ser outra razão que justifica a não adesão 

aos créditos bancários.  

Sobre a utilização de poupanças ou similares, não é definido um valor fixo nem um 

conhecimento de suas vantagens ou desvantagens, todos utilizam para uma emergência, 

colocando valores conforme as sobras dos investimentos dentro da propriedade. Pode-se 
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concluir que o interesse na área financeira para gerir a propriedade não se dá como 

importante para eles, pois a preocupação só ocorrerá caso falte valores para a sobrevivência 

da família. Nota-se no decorrer da entrevista que a maioria não tem o conhecimento sobre 

o rendimento de cada produção e os cursos ou palestras que já foram realizados são 

voltados para a produção, somente três dos entrevistados concluíram o curso ofertado pela 

UERGS, Gestão de Propriedades.  

Assim como todo empreendimento, os agricultores também passam por 

dificuldades financeiras, quando relatam sobre endividamento, três deles realizam 

parcelamentos de dívidas antigas, um deles teve dificuldades ao ter acesso ao Pronaf, os 

outros três enfatizaram sobre a pandemia, que não chamariam de endividar-se, mas sim da 

dificuldade de manter as redes de vendas que tinham antes dela.  

Ao questionar os produtores sobre a sua opinião de rentabilidade e conforto dentro 

das atividades, todos concordaram que sua situação segue positiva e que todo agricultor 

pode viver bem quando sabe trabalhar em sua terra, cultivando o que lhe traz retorno, 

podendo fazer seu próprio horário, tendo a vantagem de se alimentar com o que ele mesma 

planta e colhe, conforme detalha um deles “Além de ter a vantagem de comer o que eu 

mesmo planto, sabemos que aquele produto é limpo e saudável” (Família 06). Nesse 

sentido, é pertinente destacar que o agricultor relaciona o retorno positivo à situação de ter 

disponíveis os alimentos necessários para o consumo familiar. Essa é uma das questões a 

qual diferencia a agricultura familiar dos demais setores, inclusive as empresas. Em outros 

ramos é difícil conciliar a produção, comercialização e consumo familiar. Ficou nítida que 

essa associação é interpretada pelos agricultores como sinônimo de viver bem e retorno 

positivo.  

Em todo o tempo de entrevista, as famílias demonstraram amor pela atividade rural, 

mas a sucessão na maioria delas não ocorre, pois os filhos, vêm para cidade buscar outra 

profissão, e recebem apoio dos pais, isso demonstra a falta da função Planejamento da 

sucessão familiar da administração da propriedade. No decorrer da trajetória acadêmica 

ouve-se falar sobre a sucessão familiar, ou o êxodo rural, temas importantes para a 

sobrevivência da agricultura familiar e principalmente para o consumidor, pois sem o 

homem do campo nos faltará o alimento. Stropasolas (2011, pg 26.) nos passa que sucessão 

é: “a transferência de poder e do patrimônio entre gerações no âmbito da produção agrícola 

familiar”, na década de 70, apresenta-se este processo entre as gerações como uma forma 

cultural, e que com os anos foi diminuindo por motivos como, o desinteresse dos mais 
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jovens pela área rural e a influência dos pais em seguir carreira influência dos pais para que 

os filhos buscassem outras carreiras com maiores vantagens. 

Todos os produtores participantes iniciaram as suas atividades em decorrência de 

seguimento as praticadas pela família e o gosto pelo ramo, onde acompanhavam desde 

pequenos, conforme relatam: “Acompanho minha família desde os oito anos de idade” 

(Família 01), “Desde criança quando acompanhava meu pai e meu avô, nunca gostei de 

estudar, sempre fui apaixonado pela terra” (Família 02), onde este mesmo produtor também 

observa o gosto pela terra no filho pequeno, que sempre está junto a ele nas atividades, “No 

ramo da agricultora, me criei trabalhando” (Família 03), “Sempre trabalhei ajudando meu 

pai, depois que comprei minha terra iniciei a própria produção” (Família 04),  “Eu iniciei 

desde que me conheço por gente, sempre ajudei o pai”(Família 05), “A minha família 

sempre foi agricultora, meu pai foi agricultor, plantava arroz, a gente sempre lidou, cuidou 

dos bichos, com a aposentadoria do meu pai eu fiquei responsável”(Família 06), assim, 

temos uma abordagem da trajetória de todas as famílias e como elas chegaram até as 

atividades praticadas nas propriedades até hoje, concluindo a tradição familiar do processo 

de sucessão. 

Assim, como qualquer outro negócio, a sucessão se torna algo indispensável de 

planejamento para dar seguimento ao negócio e é nos filhos e netos que os agricultores 

buscam esta esperança, embora alguns ainda preferem apoiar os filhos para que estudem e 

consigam seguir um ramo com maior rentabilidade, conforme relata a família 05 “eu quero 

que meu filho estude e consiga outra carreira, que dê mais dinheiro pra ele”. Os motivos 

da falta de sucesso para a continuidade das atividades da propriedade são os mais diversos 

onde os autores nos trazem em evidência e podemos observar ao cenário atual com os 

resultados apresentados nas entrevistas, o desinteresse dos pais em incentivar os filhos 

(Pieper, 2014),  ou até a própria vontade dos jovens em continuar no meio rural (Oliveira 

& Filho, 2018),  ou até  políticas  públicas  que lhes tragam  condições  de permanência no  

campo  (WINK, 2017). Somente dois dos agricultores informaram a continuidade dos 

filhos (Família 02 e Família 04), outros dois pretendem incentivar os netos (Família 03 e 

06) e assim definimos o Gráfico 06, a seguir:   
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Gráfico 06 – Sucessão de propriedade 

 

       Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Pode-se analisar que a taxa de sucessão é baixa, o que faz a agricultura familiar 

diminuir diante o passar dos anos, como já citado pelo Censo Agro do IBGE (2006, 2017).  

 

 

6.3 AS FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

 

De acordo com as funções da Administração, pode-se analisar como os produtores 

realizam as suas atividades relacionando-as. Pode-se notar que o planejamento é 

desenvolvido de acordo com o dia a dia de cada agricultor, onde cada um tem uma visão 

de gestão e tenta seguí-la. Assim como qualquer outro empreendimento de pequeno, médio 

ou grande porte, a propriedade necessita de uma gestão administrativa, assim, a agricultura 

apresenta uma estrutura de opções para este planejamento, dentro de uma propriedade rural 

conta-se com uma pessoa principal, onde o responsável pela gestão é somente esta, não 

tendo a divisão das responsabilidades ou de setores, embora não costumam tomar decisões 

sozinhos, mas sim em família. 

Taylor (2003), aborda uma forma de planejamento em que paramos de improvisar 

o que será feito e iniciamos um definição, e para Maximiano (1995), planejar é uma relação 

ao traçar objetivos, definir metas, atividades e recursos.  Assim, nota-se diante dos 

depoimentos que os produtores em alguns momentos têm essa ideia de organização e a 

acompanham de acordo com os retornos apresentados pelo cultivo, tendo como foco a 

sobrevivência. Pode-se também relacionar a forma de definir a gestão da propriedade com 

as demais funções, organizar, dirigir e controlar. 

A organização, de acordo com Maximiano (1995) é a maneira em que o gestor 

define como será realizado o que já foi planejado, o que se deixa claro dentro das 

propriedades entrevistadas é que essa organização é em forma de um ciclo de atividades 
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que nunca param, tendo ênfase no dia a dia das famílias, onde as tarefas são realizadas 

sempre com o mesmo proprósito. O reconhecimento desta área nos faz obter uma 

organização sobre qualquer situação que ocorra no estabelecimento, Salgado et al. (2003) 

traz uma visão sobre gestão na suinocultura, mas que pode servir para qualquer 

empreendimento, assim ele relata que as práticas administrativas apresentam ao produtor 

uma melhor gerência, para que diante das opções, o agricultor analisará o todo antes de 

tomar determinadas decisões.  

Com isso, pode-se relacionar a metas traçadas, ou seja, uma maneira de planejar e 

organizar suas rotinas de trabalho. Nesse sentido, duas das famílias relataram que definem 

o que será feito durante a semana, “No domingo nos organizamos do que precisa ser feito 

durante a próxima semana” (Família 03), “a gente vê o que precisa naquela semana e 

pegamos juntos” (Família 05), duas famílias, sempre pela manhã, fazem as mesmas 

atividades “a gente faz o que tem pra fazer no dia, da milho para os pintos, depois vamos 

mexer nas outras coisas” (Família 01), “eu levanto e vou fazendo, dou comida para os 

porco, para as galinhas, quando tem carniação já começamos de manhã com a atividade” 

(Família 06), e o restante tem uma mesma rotina, porém por semana. 

É pertinente considerar, ainda, que o planejamento do contexto da agricultura 

familiar difere dos demais setores, especialmente o empresarial, industrial. Nesse sentido, 

a agricultura, além da dependência pela mão-de-obra familiar, é também dependente dos 

fatores climáticos, ambientais e sazonais. A função “planejar” está inserida nas 

emergências diárias dos cultivos e dos animais, como irrigação, adubação, alimentação, 

entre outros. O Gráfico 07, a seguir, apresenta as frequências nas quais os agricultores 

estabelecem os planejamentos para as suas propriedades rurais.  

 

 

Gráfico 07 – Planejamento das atividades 

 

                Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  
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Dentro de uma organização devem ser realizadas as análises de ambientes externos 

e internos, como a concorrência e a necessidade do consumidor perante o produto 

comercializado. Tal análise está inserida na literatura sobre o Planejamento Estratégico, a 

qual utiliza como principal ferramenta a matriz FOFA ou SWOT.  Já na propriedade rural, 

o agricultor deve ter conhecimento sobre análise de riscos, avaliar os ambientes assim como 

qualquer outra empresa, porém, o principal ponto é sobre o clima. De acordo com a 

mudança deste, o seu planejamento deverá ser alterado, conforme relatado por Queiroz 

(2014, pg 17): “O setor está sob a influência direta de condições que apresentam riscos e 

incertezas inerentes à atividade agrícola devido às condições do ambiente onde a atividade 

está inserida. Um exemplo marcante é o clima.” 

Dirigir é o princípio que apresenta a ideia do saber, de quando e como fazer, uma 

forma de se aproveitar da situação e enquadrar a sua atividade dentro de qualquer contexto. 

Os entrevistados puderam mostrar isso no decorrer da pandemia. O novo Coronavírus 

(Covid-19), iniciou sua devastação nos países em 2019, atingindo toda a população e o 

agricultor também foi danificado, com uma pandemia iniciada em março de 2020, de 

acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (MEDEIROS,  2020;  PAULINO,  

2020; RIBEIRO  et al,  2020;  SOARES;  LIMA,  2020), fazendo com que o Brasil 

decretasse estado de emergência, iniciando medidas de isolamento para evitar a 

transmissão do vírus (LANCET, 2020). 

Com impactos em toda a rede brasileira, a sociedade teve que se adaptar as novas 

maneiras de vida, assim, os agricultores também tiveram que se adequar a nova era, ficando 

sem os canais de comercialização, como todo o empreendedor, eles também necessitaram 

estudar formas de retornar ao mercado. A tecnologia vem avançando no decorrer dos anos 

e com ela as vantagens, com a pândemia ela se fortaleceu, unindo pessoas, 

empreendimentos e auxiliando a economia das mais variadas formas, com isso o produtor 

iniciou um ciclo diferente do que o seu costume, se inteirando das plataformas digitais e 

resultando em vantagens para a comercialização do seu produto. 

Conforme Rezende, Marcelino, Miyaji (2020), é preciso que as micros e pequenas 

empresas tenham ideias para manter seu negócio, poder comercializar seu produto e assim, 

manter seu fluxo de caixa, alterando as formas presenciais pela utilização das redes. 

..Diante desta situação envolvemos o agricultor à Universidade Uergs, que impossibilitada 

de realizar a Feira da Agricultura Familiar presencialmente, desenvolveu um papel muito 

importante perante ao produtor, com foco aos que já desenvolviam o projeto da feira da 
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agricultura familiar junto ao órgão, para que estes pudessem se adequar ao novo contexto 

em que a sociedade vive, conforme O Extensionista (2020): 

 
“Com o avanço da pandemia COVID-19 no Brasil houve uma necessidade de 

organização social, principalmente, em relação as formas de comunicação e 

trabalho. Diante das medidas restritivas impostas pela pandemia houve impacto 

em todas as instituições, inclusive, no funcionamento das instituições de ensino, 

em todos os níveis. No mês de março de 2020, as atividades suspensas incluíram 

também os projetos de extensão desenvolvidos pelas Universidades.” 

 

A figura 08 mostra o logo do projeto, onde ocorria antes da pândemia, quando os 

produtores traziam seu produto até a feira realizada no centro da cidade. 

 

Figura 08– Logomarca da Feira da Agricultura Familiar 

 

 

 

 

 

 
                                    Fonte: Projeto de Extensão “Feira da Agricultura Familiar 

 

 

 Após o início do surto de Covid-19 os agricultores foram convidados a participar 

do novo projeto de feira, porém com o foco em delivery, assim como os demais 

estabelescimentos da cidade, abaixo, na figura 09, segue flyer desta mobilização. 

 

                                Figura 09 - Flyer do projeto Agricultura Familiar Delivery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: Projeto de Extensão “Feira da Agricultura Familiar” 
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Diante disso, os canais de comercialização apresentados, para atendimento ao 

cliente foram: o telefone e presencial (propriedade) por todos, cinco agricultores trabalham 

com o aplicativo WhatsApp, quatro deles realizam a venda direta na Feira Livre Municipal, 

que retornou após decreto autorizado pela prefeitura, já a feira em que faz parceria com a 

universidade ainda não retornou com o atendimento presencial. Assim trazendo novamente 

foco para a gestão e o planejamento dentro das propriedades entrevistadas. 

Com a mudança nas formas de atendimento, a qualidade destes tende a baixar, pois 

o contato presencial com o cliente e a apresentação do seu produto torna a venda mais 

viável. Assim, foi questionado as famílias sobre estas formas e o que eles julgam 

importante neste contexto para o contato com o consumidor, todos informaram que não 

tem um comportamento específico, nem horário para atendimento, somente para entregas, 

formando assim uma maneira de gestão própria, priorizando o respeito ao seu cliente e 

assim garantindo uma melhoria continua, focando nos feedbacks dos consumidores. 

Podemos relacionar com a opinião dos autores Bateson e Hoffman (2001), sobre a 

qualidade da prestação de um serviço, que com sua boa prestação obtém destaque perante 

a concorrência, principalmente quando falamos de ideias iguais em um pequeno ambiente 

de comercialização, então trazendo esta mesma abordagem para o produtor. 

Além da geração de uma estratégia de marketing de relacionamento, onde a apartir 

do aceite de um determinado cliente, ele irá adquirir uma fidelidede com o produtor, 

conforme cita D'Angelo, et al (2006):  

 

“O marketing de relacionamento é uma filosofia empresarial que prevê a 

construção e a manutenção de relacionamentos individuais com os clientes, 

vislumbrando um horizonte de longo prazo”. 

 

Como relata o agricultor “Nós temos que aceitar as críticas também, às vezes os 

clientes reclamam de algo que é particular para ele, que outros gostam, mas temos que 

tentar melhorar para este, assim ele vai comprar de novo” (Família 03), “Enquanto estou 

acordada continuo respondendo as mensagens de clientes” (Família 06), “Na quinta feira 

organizo os pedidos pelo whats e na sexta vou para cidade fazer as entregas (Família 04)”, 

“Tenho um agricultor parceiro que me faz os pedidos do que precisa eu arrumo na quinta 

e na sexta-feira de manhã ele busca e leva pra cidade” (Família 05), conforme demonsta o 

gráfico 08:  
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Gráfico 08 – Formas de atendimento 

 

                 Fonte: Informações da Pesquisa, elaborado pela autora (2021).  

 

Considerando as formas de atendimento citadas anteriormente e as respostas dos 

agricultores quanto aos feedbacks, é pertinente relacioná-los com a função controlar. Nesse 

sentido, o retorno dos consumidores quanto à qualidade dos alimentos, entregas realizadas 

e atendimento são fatores considerados pelos agricultores para o desenvolvimento de 

mudanças. A inovação é outro elemento que pode ser desenvolvido a partir do contato com 

os consumidores, por meio do feedback. Nesse sentido, os agricultores podem buscar 

outros meios para a satisfação do consumidor.    

Assim como todos os gestores de empresas, a propriedade também necessita de um 

líder, relacionando novamente com as funções da administração, pode-se definir o ato de 

dirigir e controlar, pois um gestor deve avaliar as diversas opções para lidar com a sua terra. 

Diante dos questionamentos realizados, todos os entrevistados se identificaram como um 

líder, embora as decisões sempre são tomadas em grupo, para toda e qualquer atividade a 

ser feita, não tendo uma divisão de setores ou um organograma como ocorre nas 

organizações. Para dirigir, o gestor deve ter uma comunicação e mostrar liderança dentro 

do estabelecimento, motivar a equipe para juntos alcançarem os objetivos, para controlar 

exige que o líder esteja sempre a par do que está sendo realizado e principalmente observar 

problemas e vantagens diante das situações apresentadas pelo estabelecimento 

(MASIERO, 2017).  

Dentre as propriedades, somente uma delas apresenta um trabalhador externo 

(Família 05), o restante são todos de dentro do grupo familiar, pois falta colaboradores 

aptos no mercado rural de trabalho. Quando questionados sobre os ensinamentos ou a 

necessidade de mão de obra externa, apresenta-se as mesmas exclamações, “Não tem quem 

saiba trabalhar” (Família 01, 02 e 05), “Ninguém quer trabalhar, querem só receber” 

(Família 02, 06). Além da falta de mão de obra no mercado, os agricultores não 

apresentaram confiança em contratar alguém externo, quando tem a necessidade de 
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contratação, este sempre é um conhecido da família ou indicado por alguém que já o 

contratou, quando se trata de não ter experiência, três destes produtores informaram que 

conseguem passar com facilidade suas atividades, mas a aprendizagem depende do 

interesse do contratado ou familiar.  

Chiavenato (1997), nos traz diversas ideias sobre uma gestão de recursos humanos, 

onde pode-se relacionar com a agricultura familiar, devemos estabelecer o perfil da 

empresa e os objetivos que devem ser alcançados, de forma que o novo colaborador interaja 

com esta ideia, fazendo com que o produtor cresça e reconheça o trabalho deste empregado.  

Além disso, cita também sobre as avaliações de desempenho, que devem ser realizadas 

com o tempo, assim como qualquer outra organização realiza.  

O processo de gerir pessoas na agricultura familiar pode-se somente relacionar com 

as medidas adquiridas nas empresas, igualar não seria possível, pois o que se conclui com 

os depoimentos é que o produtor não consegue obter a confiança necessária para essa 

contratação e prefere na maioria das vezes ficar sem a mão de obra do que investir em 

alguém que não tem o conhecimento ou a indicação que desejam. Por fim o agricultor não 

realiza o processo de seleção, pois já tem em mente sua definição das pessoas disponíveis 

no mercado rural. 

Com o encerramento do exercício, chegam deveres a fazer e os produtores definem 

este encerramento quando finalizam a safra, que é definida de acordo com o produto 

cultivado. Quatro deles somam os valores de gastos e de venda para realizar uma análise 

de como foi seu desenvolvimento, os outros dois não costumam fazer este controle, mas 

sempre esperam um resultado melhor que a anterior. Caso percebam o resultado não foi o 

desejado ou falte algum recurso financeiro, todos verificam o que pode ser alterado para 

que na próxima não ocorra o mesmo problema, mas isso nos gera uma dúvida, pois nenhum 

deles nos apresenta um controle real de valores, sendo este impossível de gerar uma 

conclusão de sua receita, ou formular um custo para definir seus valores de venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo obter um 

mapeamento sobre as atitudes dos agricultores familiares quanto às formas de gerir as suas 

propriedades, considerando as funções da administração. Assim, foi possível adquirir o 

conhecimento da agricultura familiar, analisar a sua importância para o desenvolvimento 

social e rural, mas principalmente compreender como definem a gestão de suas 

propriedades. 

Então, pode-se identificar que as famílias seguiram as suas atividades por tradição, 

onde a sucessão ocorreu de pai para filho. No entanto, uma das situações que coloca em 

xeque o futuro da agricultura familiar é a falta de perspectiva de continuidade das 

atividades pelas futuras gerações. Embora todos os agricultores passem a sensação de 

paixão pelo que fazem em cada propriedade, muitos deles não apresentam o desejo que o 

filho siga a mesma carreira, fazendo com que alternam por carreiras mais rentáveis.  

Diante disso, podemos relembrar os dados dos Censos do IBGE, dos anos de 2006 

e 2017, onde as informações, com o passar das duas pesquisas, apresentam uma diminuição 

no número de estabelecimentos e das pessoas dedicadas às atividades no contexto da 

agricultura familiar, evidenciando assim, a redução da sucessão, a qual foi observada nesta 

pesquisa de TCC. 

Quanto às suas propriedades, o pequeno agricultor mostra-se proprietário do local 

onde mora e trabalha, tendo somente uma das famílias com o arrendamento da área, embora 

esta seja de seu pai (Família 02). Analisou-se então que diante da quantidade 

disponibilizada para cada uma das famílias, todas elas fazem o uso total da área, trazendo 

uma ideia de planejamento, objetivando em alimentar-se com o que produz e ainda ter um 

recurso extra dentro das atividades desenvolvidas no ramo rural para realizar a compra dos 

demais utensílios necessários para o viver da família, ou seja, o que não é produzido dentro 

da propriedade.  

A forma de diversificação das produções adquirida pelas famílias já mostra a ideia 

de planejamento, pois é através dela que os agricultores irão ter uma variedade em sua 

mesa, sem precisar realizar a compra de determinadas mercadorias, além de saber a sua 

origem e qualidade, pois se alimentará do que ele mesmo cultivou.  As ferramentas de 

planejamento utilizadas pelas famílias foram todas com foco na subsistência e reprodução 

social, expressando a ‘autonomia relativa’ ante ao sistema econômico, não focando nos 
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lucros obtidos nas atividades. Tal situação pode ser evidenciada pelo fato que as pessoas 

que vivem na propriedade são as mesmas que trabalham nela, não ocorrendo assim uma 

contratação de mão de obra, o que não é o caso apenas da família 05, que tem a contratação 

de um terceiro para auxiliar nas tarefas. 

A falta do desinteresse da mão de obra e o desinteresse de terceiros em trabalhar 

dentro do ramo rural, fez com que os produtores deixassem de ir atrás mesmo tendo 

dificuldades em determinadas épocas com maior demanda, preferindo ele mesmo dedicar-

se em maior tempo de trabalho ou buscar um familiar de confiança que possa ajudar 

temporariamente.  Além do custo ser alto para manter um trabalhador por diárias que é a 

forma mais encontrada neste meio, este valor não se encontra em vantagem, pois as pessoas 

quando contratadas não têm a perspectiva de apresentar o seu trabalho de forma eficiente 

e com responsabilidade, mas sim de forma “desinteressada”, conforme citam os 

entrevistados. Nesse sentido, é relevante mencionar que pode haver uma limitação de 

pessoas qualificadas que tenham uma estreita relação com o meio rural, condição que foi 

apontada pelos produtores como importante para o trabalho na agricultura.  

Os custos que envolvem as atividades para obter uma produção, independentemente 

do tamanho ou dos produtos cultivados, são os mais variados, porém, os agricultores não 

apresentam interesse em detalhar todos os valores gastos. As suas informações passam a 

ideia de que a falta de controle é pelo fato da atividade não ser algo focado no lucro, mas 

sim na reprodução social da família. Tal contexto pode ser evidenciado em citações como 

“Se eu estou conseguindo comprar as coisas para dentro de casa, nossa atividade é rentável, 

não tenho controle de tudo que gasto para produzir” (Família 06). 

Nota-se que os recursos financeiros são dos próprios agricultores, não envolvendo 

entidades terceiras, como bancos e demais entidades da área, o que também acaba passando 

a ideia de que não é necessário investir um valor que não tem ao seu alcance em tempo 

real, embora demonstrem “receio” de obter dívidas. Os investimentos, quando realizados, 

são com os próprios recursos, e estes não apresentam um nível alto de empreendimento, 

somente mais diversificações na propriedade ou um aumento de determinado produto, 

como por exemplo os mais rentáveis, apresentados na tabela 08. 

Comparando as funções da administração dentro de cada propriedade, chega-se à 

conclusão que todas trabalham com elas, mas cada um dos produtores tem as suas maneiras 

de encontrarem maior viabilidade de lidar com determinadas situações dentro da gestão do 

empreendimento. A liderança exercida por eles é algo importante, pois não gerenciam as 

suas atividades sozinhas, o que faz relembrar sobre o principal foco em dirigir algo, onde 



58 
 

o gestor deve ser um líder e saber ouvir. Quando questionados sobre as tomadas de 

decisões, os produtores enfatizam que elas sempre são decididas em família, ou seja, por 

quem trabalha no local. Nesse sentido, é importante ressaltar que o agricultor familiar 

considera os membros que executam o trabalho na propriedade como as pessoas 

qualificadas para opinar sobre os rumos da propriedade rural.  

Assim, chama a atenção também para a função de organizar, onde a família trabalha 

em equipe, sempre realizando todas as atividades que são necessárias, colocando em prática 

o que antes foi planejado, indiferente da forma particular de planejamento em que cada 

produtor adquire, todos juntos em prol de um mesmo objetivo e das metas traçadas, onde 

a principal é manter economicamente a família.  

Para relacionar o controle dentro destas propriedades, nota-se a maneira pela qual 

os produtores focam em ter qualidade em seu produto e atender bem o seu cliente, definindo 

padrões do que deve ser apresentado e caso haja algo incorreto, analisar e definir a correção 

necessária. Esta correção não ocorre somente no atendimento ao cliente ou na qualidade de 

seu produto, como também nas análises de resultados em que eles realizam ao final de cada 

safra ou quando ocorre o desejo de iniciar um novo cultivo para atender determinada 

utilidade da família, sempre pensando o retorno financeiro para o próprio uso.  

Com o baixo índice de pesquisas nesta área específica da gestão de propriedades 

rurais dentro da agricultura familiar, pode-se observar como foi citado no trabalho, que os 

agricultores não têm uma gestão propriamente conhecida, o que faz essa área ser pouco 

explorada. Porém, diante dos resultados apresentados, já foi possível compreender que os 

produtores têm a sua própria forma de gerir as suas propriedades, o que foi comparado e 

identificado com as funções da administração aplicadas nas organizações empreendedoras 

urbanas.  

 Por fim, pode-se identificar novas possibilidades de pesquisas para aprofundar o 

conhecimento na área e obter uma compreensão mais detalhada dos processos realizados, 

culturas, além de explorar diferentes regiões do país, podendo desenvolver diferentes 

análises, as quais poderão retratar a heterogeneidade da gestão de propriedades rurais no 

âmbito da agricultura familiar.  
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APÊNDICE 

 

FORMULÁRIO DA PESQUISA  

ENTREVISTAS COM AGRICULTORES FAMILIARES  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL – UERGS 

Curso de Graduação em Administração  

Pesquisador: Caroline Moraes Agne Orientadora: Dra. Chaiane Leal Agne 
 

 

Entrevistado 

(s):............................................................................................................................ 
Localidade:.............................................................................................................................

...... 
Área total: ................; sendo que, em hectares, (  ) próprios (   ) arrendada para terceiros (   

) arrendada de terceiros (   ) comodato ou parceria (   ) outra. 

 

(1) PERFIL DA FAMÍLIA  
 

Idade do respondente:............................................................................................................. 

Número de pessoas que residem na propriedade:................................................................... 

Relate a sua história na agricultura, há quantos anos está na agricultura? Seus pais/avós 

eram agricultores? 

 

Produtos agropecuários desenvolvidos (consumo e comercialização):.................................. 

................................................................................................................................................

....... 

 

Informações complementares: outras atividades/produtos/rendas: 

(   ) aposentadoria (   ) artesanato (   ) arrendamento (   ) alugueis de máquinas, implementos 
(   ) serviços remunerados a terceiros (   ) agroturismo (   ) restaurante (   ) armazém (  ) 

Bolsa Social (família, etc)  (   ) nenhuma (   ) outra 
   

Principal fonte de renda da 

família:............................................................................................... 

Quanto representa em porcentagem (%) a principal fonte de renda na sua renda 

total?.......................................................................................................................................

....... 
Você é vinculado a algum sindicato? Se sim, qual? Desde que ano? Que tipo de benefícios 

essa participação tem para as suas atividades?  

 

Você participa de alguma associação, grupo de agricultores ou cooperativa? Se sim, qual? 

Desde que ano? Que tipo de benefícios essa participação tem para as suas atividades?  

 

Quantas horas você se dedica aos trabalhos nas atividades da propriedade?  

 

Quais são os canais de comercialização? Para onde você comercializa cada produto?  

 

Você possui dificuldades de acesso aos mercados? Quais?  
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Você acessa ou acessou algum programa ou política pública? Ex. Pronaf, PNAE, PAA, 

outro? Se sim, desde que ano? Onde foram aplicados os recursos? Você ficou satisfeito 

com o acesso? Que tipo de benefício esse acesso tem para as suas atividades?  

 

 

Você tem algum apoio técnico (para a parte técnica da agricultura e pecuária), agrônomo, 

veterinário, etc? Se sim, é público ou privado? Relate como esse apoio influencia nas suas 

atividades:  

 

 
 

(2) GESTÃO DA PROPRIEDADE RURAL – controle de custos e uso dos recursos 

financeiros  
 

Você já tentou conseguir algum tipo de apoio (técnico, financeiro) e não obteve êxito? Qual 

(is) foi (foram) as dificuldades?  Como você resolveu esta situação? 
Antes de obter algum tipo de financiamento, você ouve algum especialista ou alguém que 

você pede conselho?  

Há algum tipo de projeto antes de obter um financiamento? 

Você considera a taxa de juros antes de obter um financiamento?  

Você costuma anotar todos os gastos para produzir? Se sim, relate como isso é feito:  

Você costuma anotar todos os gastos para comercializar? Se sim, relate como isso é feito:  

Quando há sobras de recursos, como você costuma aplicar?  

Você utiliza algum meio de aplicação financeira de rendimentos, como poupança, CDB, 

ações ou outros? Relate desde quando você faz aplicações, quem informou e orienta sobre 

isso:  

Você já ficou endividado? Relate:  

Você considera as suas atividades rentáveis? Explique:  

Você considera que um agricultor pode sobreviver bem e viver com conforto? Explique:  

Você tem conhecimento de quanto rende cada atividade que você desenvolve? Ou esse 

controle é feito de forma geral (todas as atividades juntas):  

Você já fez algum tipo de curso, capacitação na área financeira. Se sim, mencione quais. 

Em que ano foi o primeiro curso.  

 

 
 

(3) FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

3.1 Planejar  

Sobre a sucessão da propriedade, como você percebe futuramente? Haverá continuidade? 

Explique:  

Quais são os seus objetivos futuros (para daqui há 10 anos):  

Você tem metas diárias, semanais, mensais? Se sim, relate sobre elas:  

Você tem algum jeito, comportamento de lidar com os consumidores? Ou com os 

intermediários, quem você precisa vender a sua produção? Como você acha que eles devem 

ser tratados? Há algum tipo de negociação nestes espaços de venda?  

Você costuma atender clientes e compradores pelo telefone? Como é esse atendimento? 

Você utiliza WhatsApp?  Como você acha que deve ser esse atendimento?  
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Você adota alguma norma? Exemplo: respeitar o horário de chegada em reuniões, 

encontros, quando combina algo com comprador, cliente? Você considera isso importante? 

Relate?  

 

3.2 Organizar  

 

Quantas pessoas estão envolvidas nas atividades agropecuárias?  São contratadas, da 

família, da comunidade? 

Há alguma divisão de tarefas entre as pessoas envolvidas nas atividades agrícolas e 

pecuárias? Relate como funciona:  

Descreva as funções e tarefas de cada pessoa que trabalha na propriedade:  

Há alguma pessoa que é a autoridade da propriedade? Se sim, quem é:  

Descreva como a sua propriedade está organizada, com relação à quantidade de área para 

cada cultura, estrutura disponível, casa (moradia), local para animais (se houver), 

pomares:  

 

3.3 Dirigir  

 

Você é o líder da propriedade? Se sim, relate como você orienta as pessoas na execução 

dos trabalhos.  

Você se sente motivado para executar as atividades da agricultura e pecuária?  

Quando há a necessidade de tomar decisões importantes, quem toma a decisão? Há 

alguma pessoa específica responsável por isso ou as decisões são divididas? Relate.  

Em algum momento vocês já contrataram trabalhadores externos? Como é feita a 

seleção? São prioridade aos conhecidos, relações de confiança?  

Você considera fácil encontrar trabalhadores com conhecimentos para trabalhar na 

agricultura? Explique a sua resposta.  

Como considera fácil ensinar as pessoas a trabalhar na agricultura? Você já precisou 

ensinar algum trabalhador sobre como o serviço deve ser feito? Você ensinou os filhos, 

ou alguém da família, como eles aprenderam?  

Se você tivesse que contratar um trabalhador externo, quais os requisitos você julga ser 

importantes para trabalhar na agricultura?  

 

3.4 Controlar  

 

No final da safra, você costuma fazer algum tipo de avaliação? Se o resultado foi como 

vocês esperavam, se foi bom, ruim? Relate como você faz essa avaliação.  

Qual é o resultado que você espera no final da safra?  

Se o resultado no final da safra não for como você imaginou, o que você faz? Há algum 

tipo de correções, mudanças de culturas, atividades, monitoramento de custos?  
Você observa as informações da economia, da televisão, internet e outros meios de 

comunicação para avaliar os seus resultados?  

Você compara os seus resultados com os resultados de outros agricultores? Explique a sua 

resposta.  

Em uma escala de 0 a 10, qual é a sua avaliação sobre a última safra? Último ano (2020). 

Explique a sua nota.  

 

  

 

 


