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RESUMO  

A administração rural vem mostrar aos administradores uma quebra de paradigma 

onde o conceito de propriedade rural familiar deu lugar à empresa rural administrada 

por profissionais detentores do conhecimento cientifico e adaptando de forma 

flexível os conceitos administrativos à realidade das empresas agrícolas brasileiras. 

Definidos os novos modelos e funções de administração à empresa rural, foram 

formados definições de planejamento, analisando as possíveis alternativas e 

minimizando os riscos externos a produção agrícola, vimos várias escolhas 

administrativas em um ambiente pouco previsível em forma de acompanhamento de 

mercado e definições de estratégias de produção e comercialização, em contato 

com a tecnologia da informação dada aos administradores modernos, no intuito de 

respaldo nas decisões de gestão da empresa rural. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente, a importância da minimização dos custos é imprescindível para 

uma boa administração de uma propriedade rural. Além de se obter uma maior 

produtividade e de haver uma grande competição no mercado, os produtores estão 

tendo consciência de que devem fazer um melhor levantamento de custos da sua 

propriedade. Cada vez mais as propriedades vêm sendo administradas não somente 

como uma propriedade agrícola, mas sim como uma empresa rural. 

Partindo da análise de custos e de administração no agronegócio, o 

problema deste estudo pautou-se na análise, distribuição e a organização de uma 

pequena propriedade rural situada na cidade de Toledo – Pr. Desta forma, o objetivo 

geral deste estudo buscou Analisar o atual sistema de produção e de gestão de uma 

propriedade rural familiar situada na cidade de Toledo – Pr e  buscar alternativas 

para melhorias necessárias que possibilitem o planejamento dos ganhos  conforme 

os objetivos do agricultor e de sua família, na busca do desenvolvimento  

sustentável. 

Acreditamos que empregando técnicas eficiente do trabalho e dos recursos 

produtivos, será possível racionalizar os processos, economia de custos e a 

maximização dos resultados em termos de produtividade. 

Identificar oportunidades e acompanhar planos e estratégias de marketing, 

visando à ampliação de mercados e/ou desenvolvimento de novos produtos e 

serviços. Identificar deficiências de conhecimento da equipe para solicitar 

capacitações e treinamentos. Aplicar técnicas de comercialização para melhorias de 

processos. Respeitar as normativas legais ambientais, saúde e de trabalho, bem 

como valores estéticos e éticos (SANTOS, 2012). 

 Aplicar técnicas de gestão e de desenvolvimento de negócios rurais 

responsáveis e sustentáveis. Identificar as necessidades de melhorias no serviço de 

assistência técnica e extensão rural para negócios e estabelecimentos rurais. 

Reconhecer e aplicar os princípios que norteiam o associativismo, o cooperativismo 

e o sistema sindical. Operar sistemas de informações gerenciais de recursos 

humanos, físicos e materiais, utilizando ferramentas da informática básica, como 

suporte a operações organizacionais. (SANTOS, 2012) 



 

 
 

 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

No auge do desenvolvimento do agronegócio brasileiro as empresas rurais 

substituem suas práticas administrativas obsoletas por novos conceitos 

administrativos de planejamento, controle e estratégias organizadas em torno da 

busca de objetivos eficazes e lucrativos. A empresa rural vem se tornando a escolha 

da administração moderna em conceitos adaptados à realidade e imprevisibilidade 

devido suas condições desfavoráveis na produção agrícola atualmente. ( 

MARQUES, 2010) 

O planejamento e o controle de custos – elementos básicos do orçamento - 

necessários para a atividade rural que apresenta relativo grau de incerteza, se torna 

imprescindível para que a empresa agropecuária não paralise suas atividades 

operacionais. Como enfatizamos, “o planejamento é importante no sentido de alertar 

os empresários rurais quanto às mudanças na economia, no hábito dos 

consumidores, na tecnologia, no comportamento climático, nos custos, na oferta dos 

produtos (supersafras), na demanda e outras alterações e traz inúmeros benefícios, 

que podem ser obtidos pela forma organizada de planejar, forçando a administração 

a pensar no futuro de seus negócios, antecipando os problemas antes que eles 

aconteçam (PLENS, 2003).  

O planejamento é um processo permanente e contínuo, portanto não termina 

com a montagem de um plano anual de trabalho, para um determinado ano agrícola. 

Toda ação deve ser planejada de forma participativa (modo participativo de tratar o 

saber, de gestão do tempo e dos recursos produtivos, de priorização dos problemas 

que gostariam de conhecer e superar), de tal modo que o plano seja um 

compromisso de todos. É um processo que potencializa o uso dos recursos 

produtivos disponíveis, na busca da lucratividade (competitividade, produtividade, 

qualidade e sustentabilidade), produzindo resultados que atendam os objetivos do 

agricultor (EMATER, 2004).  

Planejar é encontrar o melhor caminho, é organizar o mapa de navegação, é 

o ato de pensar, comparar, refletir, tomar decisões e agir, organizar e exercitar 

antecipadamente, com baixo custo, o que deverá ser feito para obter os resultados 

esperados: O que produzir? Para que produzir? Quanto produzir? Onde produzir? 



 

 
 

 
 

Quando produzir? Como produzir? Para quem produzir? Quanto custa para 

produzir? Que resultados econômicos obter? De posse dos conhecimentos até aqui 

obtidos da propriedade e com os conhecimentos das demandas de mercado, o 

produtor está, relativamente, preparado para planejar seu negócio. (EMATER, 2004).  

Essas estratégias permitem que o produtor rural alcance um resultado 

antecipado de cada atividade, tanto no plano empresarial como operacional”. Assim 

é indispensável a adoção de um sistema de informações gerenciais, que deve ser 

adaptado às variáveis do ambiente, às peculiaridades como descentralização 

geográfica das operações internas, distâncias entre propriedades Dentro deste 

sistema uma de fundamental importância para a atividade rural é o orçamento. O 

orçamento é indispensável, pois abrange todas as variáveis do negócio: variáveis 

econômicas, políticas, tecnológicas, sociais e legais, até receitas, investimentos, 

custos e despesas para o setor (ANDRADE, 1985; TUNG, 1990). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Quanto às características metodológicas a pesquisa se caracteriza como uma 

pesquisa de campo, pois visa identificar as principais características relacionadas à 

gestão da propriedade rural. Pautou-se na literatura de Marconi e Lakatos (2008). 

 

3.2 Local e participantes 

  Este estudo transcorreu na Granja PIES localizada no distrito de Novo 

Sobradinho, Toledo Pr. Participaram do estudo três participantes, sendo dois 

homens e uma mulher, com idade média de 40 anos.  

 

3.3 Instrumentos para coleta dos dados 

Foi aplicado um questionário aos proprietários rurais, composto por oito 

questões de pesquisa com perguntas abertas, abordando inicialmente as 

características dos gestores (idade, escolaridade, se os filhos contribuem nas 

atividades ou se há terceiros), posteriormente sobre as características da entidade 

rural quanto ao porte, atividades desenvolvidas, comercialização dos produtores e 

por final sobre o uso de controles contábeis e gestão das atividades.  



 

 
 

 
 

 

3.4 Procedimento para coleta dos dados 

Quanto aos procedimentos, é caracterizada como um levantamento, com 

aplicação de questionários aplicados para uma amostra de um gestor rural do 

município de Toledo Pr.  

 

3.5 Análise dos dados 

Os tratamentos dos dados obtidos a partir dos questionários de forma 

qualitativa, com exposição descritiva dos resultados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Abaixo apresentaremos as respostas de acordo com as ordens dos 

questionamentos realizados no instrumento de coleta, com a finalidade de 

caracterizar a propriedade rural e ter uma breve dimensão sobre a percepção dos 

produtores em relação aos custos da propriedade: 

 

1. Qual a área própria total? 

 30,35 hectares. 

2. Qual a área utilizada para a produção/atividades? 

 28 hectares. 

3. Principais culturas/ atividades desenvolvidas na propriedade? 

 Soja, Milho, Suínos, Aves de corte, Gado de corte.     

4. Idade dos gestores: proprietários e proprietárias rurais? 

 Gestor 1 – 46 anos. 

 Gestor 2 – 42 anos. 

 Gestor 3 – 24 anos. 

 Gestora 1 – 18 anos. 

5. Escolaridade dos gestores rurais: proprietários e proprietárias 

rurais? 

 Gestor 1 - Ensino básico incompleto. 

 Gestor 2 - Ensino básico incompleto. 



 

 
 

 
 

 Gestor 3 - Ensino superior completo. 

 Gestora 1 - Ensino superior incompleto. 

6. Controles que auxiliam na análise das atividades desenvolvidas? 

 Controles exigidos pela empresa parceira em atividade desenvolvida. 

 Controle de gastos com maquinários existentes na propriedade. 

 Controle de produtividade das atividades desenvolvidas. 

 Controle de caixa, apontando quando e como foram feitos os 

pagamentos da propriedade. 

7. Interesse em implantar algum tipo de controle de custos? 

Separação dos gastos das atividades com as despesas da família 

8. Permanência na área rural? 

 Pretende ficar na área rural enquanto puder trabalhar. 

 Quando sair da área rural os filhos devem continuar a produção. 

 Nos próximos 12 meses pretende realizar investimentos para melhorias 

da produção da propriedade (maquinários, construções, reformas, etc). 

 O futuro da área é bom e investimentos se realizados, serão lucrativos. 

 Pretende ampliar a área da propriedade comprando áreas de terceiros. 

. 

A partir dos resultados obtidos, consideramos as seguintes estratégias 

para otimizar o gerenciamento dos custos nesta propriedade, seguindo os 

pressupostos determinados pela EMATER (2004): 

a) Gestão financeira  

 Gestão dos custos: fazer os orçamentos dos custos de produção, utilizando-

os como ferramenta de auxílio à tomada de decisão; 

 Gestão do fluxo de caixa: fazer a previsão de entradas e saídas de dinheiro 

(orçamento de caixa). Consiste em verificar se a atividade ou a empresa, 

dependendo do nível de análise, é viável financeiramente, ou se ela gera 

recursos em tempo hábil para cobrir todas as suas despesas e se necessita 

de financiamento para cumprir o seu plano. O dinheiro é fruto de seu trabalho 

e difícil de ganhar, portanto use-o inteligentemente.  Aplicar bem o dinheiro 

poupado é fundamental para o sucesso do indivíduo e de sua propriedade. 

Segundo o psicólogo Napoleon Hill, sem a poupança o indivíduo sofre dos 



 

 
 

 
 

dois lados: "primeiro, pela incapacidade de agarrar as oportunidades que 

aparecem apenas para as pessoas que possuem algum capital e, em 

segundo lugar, embaraços que surgem numa emergência que exige dinheiro". 

 

b) Gestão da mão-de-obra e recursos humanos: sugere-se reorganizar a matriz das 

atividades e do trabalho, realizando uma melhor previsão de resultados, fazendo a 

projeção de resultados econômicos a serem obtidos; produtividade, margens, 

retornos por unidade de fator, ponto de equilíbrio e outros.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo específico do trabalho é otimizar a produção amortização dos 

custos e tornar as atividades relacionadas a propriedade cada vez mais sustentáveis 

buscando uma profunda harmonia com meio ambiente e comprimento total das 

normas e leis que regem a produção de aves. 

Objeto geral do trabalho é harmonizar as matérias presentes na grade 

curricular do curso de agronegócio com atividades desenvolvidas na propriedade 

buscando dar ciência dos conteúdos apresentados em sala e suas importâncias no 

desempenhar das atividades do cotidiano.  

Quando buscamos realizar o curso de agronegócio buscamos obter um 

conhecimento geral da forma de gerir uma propriedade tendo conhecimento de 

mercado e dominância geral das técnicas de gestão. Temos uma visão diferenciada 

da propriedade vemos como uma empresa, como uma organização que busca lucro 

e crescimento na área que atua por este motivo consideramos de extrema 

importância o presente trabalho que tem como objetivo dar uma noção pratica dos 

conteúdos apresentado em sala de aula.   
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