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RESUMO  

 

A agricultura familiar possui grande importância social e notoriedade nacional na produção de 

alimentos no Brasil. Resultados que permitem adotar o status de agronegócio. Assim, para ter 

um crescimento constante a gestão qualificada é indispensável. Este trabalho tem como 

escopo o estudo sobre a administração no agronegócio familiar. A questão problema a ser 

respondida é, qual a evolução dos métodos de administração do agronegócio dos agricultores 

familiares? Como objetivo geral tem-se o estudo sobre a gestão do agronegócio dos 

agricultores familiares e os seguintes objetivos específicos, conceituar sobre a gestão do 

agronegócio, apresentar a gestão praticada pelos agricultores familiares: analisar a forma de 

gestão do agronegócio dos agricultores familiares e sugerir melhorias nos métodos de gestão 

do agronegócio dos agricultores familiares. A metodologia utilizada nesta pesquisa é 

classificada como bibliográfica, descritiva e explicativa com pesquisa a campo. Os principais 

conceitos abordados neste estudo são as definições de, agronegócio, agricultura familiar, 

agricultor familiar e o papel do administrador rural. Na parte prática é feita a análise dos 

dados coletados da pesquisa aplicada, identificando a gestão utilizada pelos agricultores 

familiares. Pode-se notar que o agricultor familiar possui diversas carências no que concerne à 

capacidade de gestão do negócio, sendo empírico a característica central da administração. 

Não registram as receitas e despesas e não sabem qual o seu faturamento, nem separam as 

contas do negócios com as pessoais. Por fim, nota-se o uso do planejamento para os próximos 

anos, e discutem as contas com todos os envolvidos na família. 

 

Palavras-Chave: Gestão. Agronegócio. Agricultura Familiar. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Apesar das dificuldades enfrentadas por todos os setores da economia brasileira nos 

últimos anos, o agronegócio vem ganhando destaque e tornando-se base do crescimento 

econômico do nosso país. Isto se deve ao aumento da demanda interna e externa das suas 

commodities, aumento da produtividade com a implementação de novas tecnologias e das 

condições climáticas favoráveis para a produção agropecuária. Sem deixar de citar que, outro 

ponto impulsionador deste crescimento são as políticas de fortalecimento do agronegócio, 
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dentre elas, o incentivo e a facilidade do acesso ao crédito agrícola, que proporciona aos 

produtores a possibilidade de financiamentos de custeio, investimento e comercialização.  

Para que haja sucesso e crescimento deste setor, o agronegócio também deve possuir 

em sua essência a gestão dos seus empreendimentos. Da mesma forma que ocorre em outros 

setores econômicos, a competitividade e a velocidade das mudanças é muito alta, o que exige 

cada vez mais dos profissionais, capacitação para gerir e administrar os seus negócios, neste 

caso o agronegócio.  

O artigo aborda o seguinte tema: a gestão do agronegócio do agricultor familiar. O 

problema que se pretende responder é: qual a evolução dos métodos de administração do 

agronegócio dos agricultores familiares? Tem como objetivo geral conhecer a gestão do 

agronegócio dos agricultores familiares de Marechal Cândido Rondon-PR. Já os objetivos 

específicos são definidos em: conceituar a gestão do agronegócio; apresentar a gestão 

praticada pelos agricultores familiares: analisar a forma de gestão do agronegócio dos 

agricultores familiares e sugerir melhorias nos métodos de gestão do agronegócio dos 

agricultores familiares. 

A realização do estudo justifica-se pela importância que o agronegócio possui no 

desenvolvimento econômico do município, região, Estado e sobretudo do nosso país, e ainda 

por ser uma grande fonte de renda e geradora de empregos. Também pela necessidade da 

profissionalização da gestão do agronegócio, sobretudo na gestão do agronegócio familiar, 

visto que são um público desamparado de conhecimento aprofundado na área de 

administração. 

O artigo proporciona uma oportunidade de estudo para identificar os métodos de 

administração utilizados pelos agricultores familiares para gerir os seus negócios, e pela 

possibilidade de análise da situação atual, para identificação de problemas administrativos 

enfrentados por eles, que possibilita a criação de soluções e orientações sobre os métodos de 

gestão com comprovação científica, a fim de adequá-los e impulsionar novos métodos de 

gestão e a inovação do agronegócio familiar. 

Quanto a metodologia de estudo empregada neste trabalho e a sua classificação no 

universo científico, a pesquisa é classificada como bibliográfica, quantitativa, descritiva e 

explicativa, com pesquisa a campo, utilizando-se de material de pesquisa, fontes secundárias, 

obras literárias impressas, artigos e materiais publicados na internet, e pesquisa realizada com 

agricultores familiares residentes no município de Marechal Cândido Rondon, Paraná. 

Os autores que alimentam o assunto apresentado no trabalho são, Araújo (2009), 

Banco Central do Brasil (2015), Banco do Brasil S/A (2015), Bateman (1998), Brasil (2015), 



 

 

 

Buainain e Souza Filho (2015), Crepaldi (2006), Flores (2001), Guilhoto et al (2015), 

Instituto Ambiental do Paraná (2015), IBGE (2015), Lages (2001), Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (2015), Oliveira (2012), Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (2015), Queiroz (2006) e Vilckas e Nantes (2006). O artigo 

inicia com o resumo apontando as diversas etapas da pesquisa. A introdução procura 

apresentar o artigo e justificar sua importância. Segue-se com a fundamentação teórica 

metodológica expondo a forma como o artigo foi elaborado e aproveitando estudos já 

realizados por outros autores. Na parte 2 tem-se os resultados e discussões, analisando os 

dados primários conseguidos pela pesquisa e por final apresenta-se as considerações finais e 

as referências utilizadas para a realização do trabalho. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O termo agronegócio é recente, até pouco tempo agricultura era a forma correta de 

expressar todo o processo que envolve a agropecuária, contudo a necessidade de mudança 

veio com o passar dos anos quando a agropecuária expandiu e assim surgiu o termo que é 

conhecido hoje, agronegócio. O termo agricultura não deixou de ser usado, apenas foi 

adaptado. Ao utilizar a expressão agronegócio, refere-se a toda cadeia de processos e negócios 

relacionados à agropecuária. 

Para tanto, Davis e Goldberg (1957) apud (ARAÚJO, 2009, p. 16) definem 

agronegócio ou agribusiness como, “[...] o conjunto de todas as operações e transações 

envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas 

unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos produtos 

agropecuários ‘in natura’ ou industrializados”. Definição que torna clara a sua complexidade e 

a exigência de uma visão sistêmica do processo agropecuário, que se origina no setor de 

insumos e produção, segue ao processamento e finaliza na distribuição. 

O agronegócio representa boa parte no resultado do PIB brasileiro, como ressalta 

Guilhoto et al (2015, p. 22), “[...] o conjunto do agronegócio nacional foi responsável, em 

2005, por 27,9% do PIB”. Resultado da soma de diversas variáveis, tais como, o clima 

tropical favorável, grande território produtivo e a forte produção de carnes, além disso o 

agronegócio brasileiro, “Ocupa posição de destaque no cenário global e tem importância 

crescente no processo de desenvolvimento econômico por ser um setor dinâmico e pela 

capacidade de impulsionar outras áreas” (BANCO DO BRASIL S/A, 2015). Resultado da 



 

 

 

demanda de serviços voltados ao agronegócio e as suas exportações, que torna o país 

conhecido como “celeiro mundial”. 

Da mesma forma que o agronegócio possui grande importância para o 

desenvolvimento social e econômico do nosso país e do mundo, a agricultura familiar também 

possui parcela de participação neste resultado. Para evidenciar a devida importância sobre a 

atuação deste segmento, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (2015), instituiu o ano de 2014 como o Ano Internacional da Agricultura 

Familiar, com o objetivo de proporcionar uma discussão dos desafios de dimensão mundial 

para este setor, tais como, políticas agrícolas, ambientais e sociais, para possibilitar apoio e 

desenvolvimento, igualitário e equilibrado, além de permitir identificar oportunidades para 

estes produtores. 

Para permitir uma melhor definição da agricultura familiar, primeiramente necessita-se 

definir a peça central desta, o agricultor familiar, que pode ser conceituado conforme sustenta 

Brasil (2015),  

 

[...] considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural 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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo;   

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

Sobre o tamanho da área que perfaz a propriedade rural do agricultor familiar, a 

referida lei citada acima estabelece que a área não deve ultrapassar quatro módulos fiscais, 

que são unidades de medidas estabelecidas em hectares, podendo variar o tamanho do módulo 

fiscal em determinado município da unidade federativa, como pode ser verificado de acordo 

com IAP (2015), no município de Marechal Cândido Rondon o tamanho do módulo fiscal é 

de 18 hectares, enquanto que em Maria Helena o tamanho é de 22 hectares, e ambos os 

municípios localizados no estado do Paraná. 

Para agregar informações que facilitam a caracterização do agricultor familiar, usa-se 

do entendimento do Banco Central do Brasil (2015), no quesito renda bruta familiar, é 

considerado agricultor familiar aquele que possua no mínimo 50% desta renda originada da 

exploração do seu estabelecimento rural, e em números a renda bruta familiar dos últimos 12 

meses, de até R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais), provenientes do 

desenvolvimento das atividades no estabelecimento rural e fora dele, recebidos de todos os 



 

 

 

membros da família, excetuando-se deste cálculo rendimentos previdenciários originados da 

atividade rural e benefícios sociais. 

Diante do exposto, pode-se definir que, agricultura familiar é a atividade de 

exploração do empreendimento rural, tendo na sua essência a interação familiar, onde o 

trabalho e a gestão são executados pela família, que dependem diretamente da renda deste 

empreendimento, mesmo que permita rendimentos parciais fora dele, limitado a proporção de 

50% da sua renda total, e ainda que a renda bruta total limita-se ao valor R$ 360.000,00 anual, 

e que o tamanho de suas propriedades rurais não ultrapassem a quantidade de 4 (quatro) 

módulos fiscais. 

Atualmente a agricultura familiar destaca-se por ser o grande produtor de alimentos 

para abastecimento interno do nosso país, segundo o IBGE (2015), no ano de 2006 o censo 

agropecuário constatou a participação da agricultura familiar na produção nacional dos 

seguintes alimentos, 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do 

arroz, 58% do leite, 59% do plantel suíno, 50% do plantel de aves, 30% dos bovinos, 21% do 

trigo e 16% da soja. Além destes, pode-se citar também as hortaliças e frutas.  

O agricultor é o ator principal para que se exerça de maneira mais eficiente a gestão no 

agronegócio familiar, em consonância com o acatado por Oliveira (2012, p. 97), “Para 

eficiência na propriedade rural, algumas funções devem ser elaboradas e executadas com 

competência pelo produtor, como planejar, organizar, dirigir e controlar”. Porém, surge a 

dificuldade para inserir a gestão no negócio dos agricultores familiares, pois estes não 

possuem tanta familiaridade com o tema, e em sua maioria, utilizam-se de métodos empíricos 

e obsoletos de direcionamento da gestão do seu negócio.  

Gestão e administração, no dizer sempre expressivo de Bateman e Snell (1998, p. 27), 

“[...] é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para realizar objetivos 

organizacionais”, conceito complementado e contextualizado no meio rural pelos 

ensinamentos de Crepaldi (2006, p. 25), “Administração Rural é, portanto, o conjunto de 

atividades que facilita aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua unidade de 

produção, a empresa agrícola, com o fim  de obter o melhor resultado econômico, mantendo a 

produtividade da terra”. Desse modo, a organização deverá definir os seus objetivos, para 

buscar o alinhamento das pessoas que a fazem, utilizar os recursos como ferramentas para 

alcançar estes objetivos, e cabe ao processo de administração subsidiar informações para o 

gestor tomar as melhores decisões. 

O processo de gestão inicia-se com o planejamento, que é a elaboração de planos para 

a tomada de decisões e ações futuras. Analisar a situação atual e criar informações que 



 

 

 

permitem assertividade nas ações, proativas, para se antecipar de situações inesperadas ou de 

dificuldades. O planejamento consistirá no delineamento dos objetivos, estabelecimento de 

metas e quais serão os métodos que deverão ser utilizados para atingi-los.  

Para reunir e coordenar todos os recursos, o administrador rural utilizará da 

organização, que é definido como “[...] uma função administrativa que se preocupa em 

estruturar todos os recursos da propriedade, a fim de atingir objetivos definidos pelo produtor 

e por sua família” (OLIVEIRA, 2012, p. 98). Recursos estes que podem ser físicos (terra, 

benfeitorias, equipamentos e maquinários), financeiros, humanos, informações, tempo e 

espaço. 

Para assegurar que os objetivos definidos no planejamento sejam alcançados, é 

necessário o controle das ações, conforme leciona Oliveira (2012), controle compreende no 

registro das atividades executadas na propriedade, para permitir a verificação dos resultados 

obtidos, se estes estão de acordo com o que se planejou inicialmente. Desse modo, permite a 

avaliação do resultado alcançado, e se necessário, a correção das ações ou a reavaliação do 

que foi planejado. 

O agricultor familiar e também administrador do seu empreendimento, deve executar 

todas as funções administrativas, a respeito, depreende-se os ensinamentos de Bateman e 

Snell (1998), o administrador não deverá negligenciar-se de nenhuma das funções 

administrativas (planejar, organizar, liderar e controlar). Tornando claro que não existe uma 

“meia” administração, evidenciando a interdependência estas funções para obter um sistema 

de gestão.  

Cabe também ao gestor criar competitividade para o empreendimento, para enfrentar 

dificuldades devido as limitações do seu porte, de acordo com Vilckas e Nantes (2006), a 

competitividade depende da capacidade do gestor em empreender e adotar estratégias 

competitivas. No contexto da agricultura familiar, empreender, orienta a diversificação da 

produção, “descomoditização” e padronização, além de produzir com o uso reduzido, ou 

isento de agrotóxicos. Estratégias afirmadas por Flores (2001), a agricultura familiar deve 

buscar atender os interesses dos consumidores em produtos de alto valor cultural agregado, 

produtos com apelo ambiental e saudável para os seres humanos.  

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 de Julho e 31 de Agosto, do ano de 2015, 

com o objetivo de caracterizar e identificar um perfil administrativo dos agricultores 

familiares residentes no município de Marechal Cândido Rondon, com a finalidade de 

possibilitar uma análise crítica dos dados. Foi aplicado um questionário composto por 19 

perguntas, do tipo fechadas e de múltipla escolha. Foram 52 agricultores familiares que 



 

 

 

responderam à pesquisa de forma espontânea e aleatória. Os dados foram tabulados e 

analisados, que permitem visualizar a realidade dos pesquisados e poder atender aos objetivos 

do trabalho. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Localizado na região oeste do estado do Paraná, o município de Marechal Cândido 

Rondon, possui suas divisas com os municípios de Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova 

Santa Rosa, Quatro Pontes, Toledo, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, São José das 

Palmeiras e área banhada pelo lago artificial de Itaipu. Segundo dados do IBGE (2015), sua 

população estimada em 2015 é de 50.808 habitantes, com área territorial de 748,002 km². De 

acordo com IBGE (2015), o censo agropecuário realizado no ano de 2006 registrou neste 

município que a agropecuária ocupa um total de 54.389 hectares, divididos entre 2.423 

estabelecimentos agropecuários.  

Para mensurar a representatividade da agricultura familiar. Conforme estatística 

publicada pelo MDA (2015), o município de Marechal Cândido Rondon, possui um total de 

1.738 DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativas, sendo que cada uma representa um 

núcleo de agricultura familiar.  

O nível de escolaridade é significativo para a eficiência e eficácia da atividade, sempre 

tem-se novos métodos e formas de produção e para aplicar isto demanda-se de 

conhecimentos. Sobre o grau de escolaridade dos entrevistados verificou-se que 57,69% 

possuem o ensino fundamental, enquanto que 32,69% possuem o ensino médio, e 9,62% 

possuem ensino superior. Fator interessante registrado, é a ausência de analfabetos, entretanto 

pós-graduados não foram registrados. Percebemos um nível médio de ensino, por registrar 

nenhum analfabeto, porém a concentração ainda está no ensino fundamental, demonstrando 

que a atividade ainda é executada por pessoas mais limitadas de intelectualidade.  

O núcleo familiar, uma das bases da agricultura familiar foi abordado no questionário, 

e 55,77% dos entrevistados afirmaram que seu núcleo familiar é composto por até 3 pessoas, 

enquanto que 36,54% afirmaram que é de 4 à 5 pessoas, e ainda 7,69% possuem acima de 5 

pessoas em seu quadro familiar. O que torna evidente o padrão da nova família brasileira, 

também no âmbito da agricultura familiar, onde prevalecem as famílias com menor número 

de pessoas, demandando estabelecimentos rurais com maior eficiência produtiva, com a 

implementação de novas tecnologias de produção e técnicas eficientes de gestão. 

Quando questionado sobre a composição da fonte de renda do estabelecimento rural, 



 

 

 

37,62% das respostas afirmam que sua renda é proveniente do cultivo de grãos, soja, milho e 

trigo, outros 22,77% faturam por meio da produção de leite, 16,83% afirmam que a renda 

provém da produção de carnes, aves, suínos e peixes e 11,88% produzem mandioca, e uma 

parcela mínima afirmou obter receitas por meio de hortaliças, frutíferas e outros produtos 

como mel, ovos, amendoim, pipoca, fumo e produtos caseiros como pão, bolacha e cuca. É 

oportuno registrar que neste questionário, os entrevistas puderam marcar mais de uma 

alternativa. Com isso pode-se verificar que, a fonte de renda do agricultor familiar é bastante 

diversificada, com destaque à produção de leite e carnes, contudo observa-se ainda uma 

grande presença da produção de grãos na composição da renda destes produtores, visto que 

esta é uma característica mais presente nos grandes latifúndios, que pode ser justificado 

devido aos bons preços registrados nos últimos anos destes commodities.  

Com relação ao faturamento anual do empreendimento rural, houve uma grande 

diversificação de resultados, 26,92% possuem renda bruta anual de até R$ 49 mil, a mesma 

quantidade para os que possuem renda de R$ 50 mil até R$ 99 mil, 13,54% faturam por ano o 

valor de R$ 100 mil até R$ 199 mil, enquanto que outros 11,54% faturam de R$ 200 mil até 

360 mil, por fim 21,15% afirmaram que não sabem qual é o seu faturamento, que demonstra 

uma fragilidade na gestão, pois não ter informações precisas sobre o faturamento prejudica o 

planejamento e a condução do negócio.  

Com o propósito de identificar eventuais carências na gestão do agronegócio familiar, 

e verificar algumas situações pontuais sobre as práticas administrativas executadas pelo 

agricultor familiar, questionou-se quais os métodos utilizados de controle financeiro, ou seja, 

como são registrados as receitas e as despesas do negócio, e 57,14% fazem anotações em 

caderno, 10,71% fazem uso do computador, em planilhas de excel ou softwares, enquanto que 

25% não fazem qualquer tipo de registro, o que demonstra uma certa coerência com o número 

levantado dos que possuem conhecimento sobre o seu faturamento. Para corroborar com esta 

última alternativa, obteve-se ainda a opinião de alguns entrevistados sobre os métodos 

utilizados de controle financeiro, tais como, “guardo os contratos e papéis numa pasta” e 

“gravado na cabeça”.  

Em virtude do que foi mencionado, pode-se notar que estes também não fazem uso de 

qualquer meio de registro, pois não existe um meio preciso de saber qual as receitas e 

despesas sem possuir uma forma de registro de dados íntegro e confiável, habitual quando há 

o uso do conhecimento empírico. O registro das despesas e receitas é fundamental para obter 

conhecimento sobre qual a situação financeira da empresa, que poderá ser feito de maneira 

simples, com planilhas de fluxo de caixa, compostas de entradas e saídas dos recursos, 



 

 

 

seguindo uma ordem cronológica das ocorrências e saldos parciais, que permite mensurar seus 

custos de produção.  

Conforme apurado anteriormente, o controle financeiro não é um procedimento 

unânime no agronegócio familiar, assim, buscou-se compreender qual a visão que o agricultor 

familiar possui sobre o grau de importância da administração do negócio, e 46,15% dos 

entrevistados afirmaram que é de média importância esta relação, enquanto que, 53,85% 

afirmaram que é alta a importância da administração para obtenção do sucesso no 

agronegócio familiar, o que demonstra na opinião dos entrevistados que, sem administrar o 

negócio não se obtêm sucesso. 

Para alcançar bons resultados existe a necessidade conhecimento na área 

administrativa, e de acordo com o levantamento efetuado, 69,32% afirmaram possuir 

conhecimento mediano no campo da administração, 13,46% possuem alto conhecimento em 

administração, enquanto que, 17,32% consideram possuir baixo conhecimento em 

administração, que evidencia a necessidade da disseminação de conhecimentos sobre 

administração aos agricultores familiares. Também verificado na demanda por melhores 

práticas administrativas, pois 92,31% dos entrevistados têm consciência que devem melhorar 

os métodos de administração do seu agronegócio familiar.  

Levando-se em conta o que foi observado, além de um percentual muito baixo revelou 

possuir formação acadêmica, a grande maioria demanda por melhores práticas administrativas 

de gestão eficiente do negócio, visto que, quando o conhecimento não é aprofundado, muitas 

vezes o conhecimento empírico está presente nas ações. Disseminar o entendimento do 

processo administrativo, cíclico, dinâmico e interativo, que é composto pelas atividades de 

planejamento, organização, direção e controle, permite aos envolvidos na gestão do negócio 

compreender melhor sobre este tema. 

Com o objetivo de verificar a existência de uma cultura de planejamento, foi 

perguntado se anualmente é feito um planejamento para os próximos anos, e 65,38% 

afirmaram que todo ano fazem um planejamento para os próximos períodos e 34,62% não 

fazem. Diante desse quadro, observa-se que grande maioria efetua um planejamento que 

possibilita direcionar os nortes a serem seguidos pelo negócio. Com objetivos definidos o 

negócio dependerá somente de quais estratégias implementar para alcançá-los. Planejar os 

rumos do negócio deve ser feito com certa frequência, visto que todo momento nos 

deparamos com decisões a serem tomadas, mas para que estas decisões sejam assertivas deve-

se possuir todas as informações necessárias para tal decisão. Mesmo aos que afirmam já 

possuir tais métodos de gestão, é recomendado a prática da melhoria contínua, vislumbrando a 



 

 

 

melhoria de todos os processos para obtenção de maior eficiência operacional e eficácia 

administrativa. 

Também buscou saber se as despesas e receitas são discutidas entre os envolvidos no 

funcionamento do negócio, e 80,77% afirmaram que sim, enquanto que 19,23% não discutem 

tal assunto. Segundo Queiroz (2006), o planejamento deve ser feito com o apoio de todas as 

pessoas envolvidas na atividade, não somente pelos administradores. Nota-se que a maioria 

discute com todos os membros envolvidos no negócios a situação financeira do 

empreendimento, havendo assim um processo de comunicação e planejamento na organização 

familiar. 

Numa organização, mesmo que ela seja composta por membros da família, o papel da 

liderança é proporcional ao sucesso na conquista dos resultados. Dessa forma interrogou se há 

interferência do líder na motivação de seus liderados, e 90,38% responderam que motivam e 

incentivam os membros do núcleo familiar à compor uma sinergia de seus esforços com foco 

nos objetivos do negócio. As pessoas necessitam de uma direção, que deve ser desempenhada 

pelo líder ou gestor, neste caso o administrador rural. Conforme sustentam Bateman e Snell 

(1998), as pessoas devem ser estimuladas a serem grandes executores, e cabe ao líder, 

orientar, dirigir, guiar, motivar, comunicar e inspirar as pessoas para atingir os objetivos da 

organização, para que elas estejam totalmente empenhadas no atingimento destes objetivos e 

que esta sinergia fortaleça a organização. Neste caso, a liderança baseia-se em características 

familiares, concentrado no modelo paternalista das famílias brasileiras, onde o homem é líder 

da família e também direciona os rumos do negócio familiar. 

Sobre o registro da quantidade de bens, a pesquisa identificou que 55,77% dos 

entrevistados não possuem qualquer tipo de registro sobre a quantidade de bens e patrimônios, 

e que 34,62% efetuam a evolução patrimonial do negócio. Saber como está a situação 

patrimonial também é importante, pois permite identificar se está ocorrendo a evolução ou 

involução do patrimônios e se a quantidade acumulada está condizente com as necessidades 

para exploração da atividade, com fim de administrar o negócio de maneira mais leve, ou seja, 

com maior liquidez. 

Para alavancar o negócio e até mesmo proteger-se de eventuais insuficiências de caixa, 

o uso de recursos de instituições financeiras é necessário em qualquer negócio. Para tanto, 

buscou-se saber qual a finalidade dos recursos tomados destas instituições pelos agricultores 

familiares, e 38,82% afirmaram que fazem uso com fins de custear sua produção, contratando 

custeio agrícola para compra de insumos para suas lavouras ou até mesmo custeio pecuário 

para aquisição de trato do plantel animal, 8,24% usam destes recursos para capital de giro, 



 

 

 

40% realizam investimentos com financiamentos de longo prazo, e outros 12,94% afirmaram 

não fazer qualquer tipo de financiamento.  

Por muitas vezes a sustentabilidade financeira do agricultor familiar está relacionada à 

sua disciplina financeira, em vista disso buscou saber se os entrevistados possuem registrado 

o valor das parcelas e a data de vencimento dos compromissos assumidos com a contratação 

de operações de crédito junto à instituições de crédito, onde 71,15% afirmaram que efetuam 

tal registro, enquanto que 28,85% não mantêm registrado estas informações. Manter 

registrado informações sobre os compromissos financeiros permite a programação para o 

pagamento das operações de crédito, e a pontualidade possibilita uma relação sustentável 

entre tomador e financiador, que forma uma relação de confiança e continuidade em futuros 

negócios. 

Métodos eficientes de gestão do negócio são ferramentas que auxiliam na gestão 

eficaz do pequeno negócio que deseja crescer, para tanto foi questionado se as contas, 

pessoais, compostas pelas receitas e despesas, são separadas das contas do negócio agrícola, e 

44,23% separam estas contas, enquanto que 55,77% afirmam não fazer uso de tal técnica. O 

resultado demonstra que uma grande parte de agricultores familiares não segmenta este tipo 

de conta, característico num negócio com vínculo familiar com métodos de gestão mais 

rústicos. As contas pessoais devem ser separadas das contas do negócio, as pessoas devem 

possuir um salário e até rendimentos variáveis, para que estas tenham controle dos gastos 

pessoais e domésticos.  

Atitudes empreendedoras possibilitam agregar valor ao produto ou serviço 

comercializado, para isso indagou-se os entrevistados sobre qual a visão sobre a 

diversificação da produção, e 94,23% entendem que a produção diversificada promove maior 

retorno ao seu negócio. De acordo com Vilckas e Nantes (2006), a competitividade depende 

da capacidade do gestor em empreender e adotar estratégias competitivas. Tratando-se de 

agricultura familiar a diversificação da produção é uma característica evidente, pois suas 

atividades são executadas em sua maioria em áreas reduzidas e formas de produção que 

exigem maior mão de obra, enquanto que os grandes latifúndios responsabilizam-se pela 

produção de culturas de manejo mecanizado, que dispensam de grande quantidade de mão de 

obra. 

O impacto ambiental da exploração de uma atividade pode não ser proporcional ao seu 

porte, pois a exploração da atividade do agricultor familiar pode gerar maiores impactos que 

certas atividades de um grande produtor rural. Com o intuito de saber qual a conscientização 

sobre o desenvolvimento ambiental sustentável, foi interrogado se os recursos ambientais, 



 

 

 

nascentes, rios e árvores, são preservados, e 96,15% afirmaram que estes recursos são 

preservados em suas propriedades. Consoante a lição de Lages (2001), a sustentabilidade 

resume-se em atender as necessidades e aspirações das gerações atuais, sem comprometer as 

necessidade e aspirações das gerações futuras. E com o uso deste conceito, pode-se afirmar 

que o foco da gestão ambiental é na sustentabilidade das ações do presente com vistas ao 

futuro. Resultado observado, denota a preocupação do agricultor familiar na preservação do 

meio ambiente, que explora com responsabilidade e sustentabilidade a atividade agropecuária. 

Manter-se atualizado é uma atividade intrínseca a gestão do negócio. Novas 

tecnologias, tendências do mercado, exigências legais, cotações de produtos, e custos dos 

insumos são alguns exemplos de informações necessários para a condução de uma boa gestão. 

Para identificar como os agricultores familiares captam estas informações, questionou-se 

quais os canais utilizados para isso, 13,33% fazem uso de jornais impressos, 35,83% assistem 

a televisão, 34,17% ouvem rádio, enquanto que 16,67% acessam a internet com o objetivo de 

buscar novas informações. Observa-se que a maioria ainda possui acesso aos meios 

tradicionais de comunicação, rádio e televisão, mas já há um número de pessoas do meio rural 

que acessam a internet, porém ainda um baixo número, o que pode ser justificado pela 

estrutura física precária que dificulta a distribuição do sinal de internet nos lares brasileiros.  

A perpetuação do negócio depende da perspectiva que as pessoas possuem sobre o 

futuro na atividade que se encontram. Com o objetivo de compreender qual a visão do 

agricultor familiar sobre a sua continuidade na atividade agropecuária, interrogou se haveria a 

possibilidade de trocar a condição atual por uma oportunidade de emprego na cidade, e 

96,15% dos entrevistados afirmaram que não trocariam a atividade rural por um oportunidade 

profissional no meio urbano. O resultado pode ser creditado à melhoria da qualidade de vida 

no meio rural, devido às políticas de retenção do agricultor familiar que reduzem o êxodo 

rural, a melhoria das condições de trabalho e da demanda dos produtos da agricultura familiar, 

que tornam os preços mais atrativos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção tem como objetivo reunir os resultados desta pesquisa com o intuito de 

deixar claro, que os objetivos foram atingidos e que o problema formulado apresentou 

solução. O problema foi qual a evolução dos métodos de administração do agronegócio dos 

agricultores familiares? Observou-se uma forma crescente de gestão onde muitos fazem seus 

registros com planilhas e planejam suas atividades. Tem como objetivo geral o estudo sobre a 



 

 

 

gestão do agronegócio dos agricultores familiares. Já os objetivos específicos são definidos 

em: conceituar sobre a gestão do agronegócio; apresentar a gestão praticada pelos agricultores 

familiares: analisar a forma de gestão do agronegócio dos agricultores familiares, e sugerir 

melhorias nos métodos de gestão do agronegócio dos agricultores familiares. 

Através do desenvolvimento demonstrou-se a importância da gestão na agricultura 

familiar. Foi possível constatar que a agricultura familiar, mesmo que em pequeno porte, 

deverá ser gerenciada de forma controlada com planejamento e acompanhamento de gestão 

das atividades para atenuar os problemas e maximizar as oportunidades encontradas. Portanto, 

de acordo com os assuntos apresentados neste artigo, conclui-se que os objetivos 

estabelecidos foram alcançados. 
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