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Resumo 

O presente trabalho integra parte de um estudo mais detalhado sobre a gestão das 

atividades na Agricultura Familiar, teve por objetivo efetuar uma análise sobre as 

ferramentas de gestão utilizadas por agricultores familiares do município de Dom Pedrito-

RS-Brasil, onde a Agricultura Familiar vem obtendo crescimento e reconhecimento 

perante a sociedade do município. Diante desta representatividade surge a necessidade de 

saber como são pensadas questões de gestão por cada agricultor familiar participante deste 

trabalho. Foi entrevistado um grupo de dezesseis agricultores, que possuema mesma forma 

de comercialização de suas produções, a Feira Livre de Dom Pedrito. A pesquisa foi 

efetuada no primeiro semestre de 2018 através da realização de entrevistas em 

profundidade e observação não participante, os resultados foram processados através de 

análise textual de discurso. Como resultados, obteve-se que as ferramentas de gestão 

utilizadas pelos agricultores familiares de Dom Pedrito, em sua grande parte, não são 

executadas da melhor forma possível, deixando deaperfeiçoar as próprias ferramentas de 

gestão para melhorar seus resultados de produção e por conseqüência, renda. As ações 

feitas por a maior parte dos agricultores familiares são pequenas diante da operação de 

gestão dentro das propriedades familiares. Embora o descaso com a gestão seja em parte 

uma característica da categoria agricultura familiar, algumas ferramentas apareceram com 

maior expressão durante a pesquisa, dentre elas estão: sistemas de controles feitos com 

anotações simples, utilizados para verificações de despesas e receitas. Esta é tecnologia 

utilizada pela maior parte dos agricultores estudados, sendo considerada no final deste 

trabalho, como essencial para um bom desenvolvimento da atividade produtiva na 

propriedade agrícola familiar. Verificou-se ainda, a necessidade de um melhor 

conhecimento sobre o tema de gestão e suas ferramentas de controle, por parte dos 

agricultores familiares, para uma melhor coordenação das atividades vinculadas a 

produção e administração da propriedade, na perspectiva de obter melhor produção e 

produtividade, geração e agregação de renda, desenvolvimento e sustentabilidade para a 

propriedade. Na busca e obtenção por estes fatores de melhoria, seriam notados 

principalmente na qualidade de vida da família dos agricultores de Dom Pedrito-RS. 

 

Palavras-chaves: agricultura familiar; ferramentas de gestão, Dom Pedrito. 

 

Introdução 

 

A agricultura familiar pode ser entendida como a atividade onde a família proprietária da 

terra e dos meios de produção desempenha o papel de executar simultaneamente o trabalho 

em sua propriedade e produção neste espaço inserida (WANDERLEY, 1996). Neste 

sentido “admitimos, portanto, que gestão e o trabalho familiar estão indissoluvelmente 

associados, cabendo à família um papel central nas decisões sobre a produção agrícola e a 

reprodução social de seus membros” (ALTEMBURG, 2014, p. 25). Em relação a 
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nomenclatura utilizada, Scheneider (2013) comenta sobre o surgimento da expressão 

“Agricultura Familiar” no contexto social rural do Brasil (1990), designando com uma 

nova categoria síntese dos movimentos sociais que ocorriam no campo no então contexto 

agrícola brasileiro. 

A importância da agricultura familiar no Brasil é demonstrada em sua participação na 

produção de alimentos básicos, sendo responsável por grande parte dessa produção voltada 

ao mercado interno, chegando a ser responsável pela produção de 60% de alguns desses 

produtos básicos, como por exemplo, feijão, milho, hortaliças, entre outros (PORTUGAL, 

2004). A representatividade da classe pode ser notada nos dados do Censo Agropecuário 

de 2006, onde a agricultura familiar ocupava aproximadamente 4,5 milhões de 

estabelecimentos rurais, ou seja, quase 85% do total das propriedades rurais brasileiras 

(IBGE, 2018). 

Como papel importante na geração de empregos, atualmente trabalham na agricultura 

familiar brasileira cerca de 11,5 milhões de pessoas (Figueiredo, 2017). Segundo o Censo 

Agropecuário realizado em 2006, o município de Dom Pedrito, Região da Campanha 

Gaúcha, apontava neste período 713 estabelecimentos da agricultura familiar, com 

aproximadamente 1.600 pessoas com ocupação na atividade da agricultura familiar. Em 

Dom Pedrito, é possível identificar alguns canais de distribuição de produção utilizados 

pelos dos agricultores familiares participantes deste estudo: Feira Livre, PNAE, PAA, 

diretamente na propriedade rural e/ou outros canais diretos de comercialização (venda na 

propriedade e de porta em porta). 

A importância da gestão (ferramentas) está no possível aumento de produtividade, redução 

de custos e geração de valor ao agricultor (FIGUEIREDO, 2017), colocação de grande 

valor para a agricultura familiar. Taliarine (2015) comenta que não é característica do setor 

agropecuário um maior cuidado com a gestão em suas atividades, como ocorre em outros 

setores produtivos e de economia. Logo a gestão e aplicação de suas ferramentas são de 

suma importância na atividade tornando-se 

 
“uma aliada ao agricultor, auxiliando antes, durante e depois da sua atividade, 

onde deve-se visar a utilização sustentável dos recursos, sejam financeiros e ou 

naturais, reduzindo custos e despesas, para obter lucro na atividade agrícola 

familiar e consequentemente melhorar o padrão de vida da família” (MAIA, 

2018, p. 16). 

 

Na visão de Gerhardt (2012), a propriedade rural deve ser conduzida na direção da 

obtenção de resultados, neste caso renda ao agricultor familiar, através da aplicação de 

ferramentas de gestão nas atividades executadas. Com estas ações é possível criar 

alternativas para aumento de renda, ou melhoramento dessa renda, e melhor utilização dos 

recursos disponíveis.  

Gestão pode ser entendido em uma perspectiva avançada de uma grande área da 

administração, como foco na matéria e no espaço em questão. Na gestão, tem-se a visão 

geral, sendo então capaz de obter uma imagem ou desenho do todo com suas relações e 

interrelações, internas ou externas da organização ou indivíduo (SANTIAGO, 2016). No 

conceito clássico é “quando um conjunto variado de tarefas tem de ser levado a cabo, com 

cooperação, sincronização e comunicação, a organização necessita de Gestão” 

(DRUCKER). 

Na utilização de gestão em suas atividades, o planejamento estratégico é essencial, pois 

segundo Kotler (1975), o planejamento estratégico “é uma metodologia gerencial que 

permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente”. Neste direcionamento o planejamento estratégico deve ser 

visto como “um instrumento dinâmico de gestão, capaz de conter decisões antecipadas 
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sobre a linha de atuação a ser seguida pela organização no cumprimento de sua missão” 

(ALDAY, 2000, p. 15). 

Dentro da Gestão e planejamento estratégico, pode-se efetuar algumas divisões em: gestão 

da comercialização, gestão da qualidade, gestão de custos e indicadores de desempenho, 

gestão de recursos.  

A comercialização é parte muito importante da atividade agrícola, sendo a ligação da 

produção ao consumo final, integrando um mecanismo de circulação de produtos e valores 

(STEELE et. al., 1971; CARVALHO, COSTA, 2011). 

Ligado diretamente a comercialização, a qualidade do produto é fundamental como uma 

ferramenta de gestão, pois a qualidade do produto resulta na satisfação do cliente.A gestão 

da qualidade pode ser definida como “a aplicação de um sistema de gestão de qualidade na 

gestão de um processo para alcançar a máxima satisfação do cliente com o menor custo 

global para a organização, continuando a melhorar o processo” (ASQ, 2018). 

Na visão de Porter (1989, p. 31), “o processo de gestão de custos passa pela eficiência e 

eficácia do planejamento, execução e controle das atividades”. Compreende-se que uma 

gestão de custos precisa é uma das peças chave da gestão das atividades agrícolas pois, 

Porter (1989) comenta que as organizações buscam aumento de produtividade aliado à 

redução de custos. 

Os indicadores de desempenho são ferramentas de gestão de grande importância em 

qualquer atividade, pois através dessas ferramentas é possível a comunicação aos 

envolvidos sobre expectativas e desempenho esperados, saber os acontecimentos em cada 

parte da organização (ou propriedade neste caso), identificação de deficienciase eficiências 

nos processos, geração e transmissão de feedback aos envolvidos, identificar melhor a 

desempenho apresentado e ter base mais confiáveis e justificáveis para a tomada de 

decisão (DUTRA, 2003). 

 

Objetivos 

 

O presente trabalho integra parte de um estudo mais detalhado sobre a gestão das 

atividades na Agricultura Familiar, tendo por objetivo efetuar uma análise sobre as 

ferramentas de gestão utilizadas por agricultores familiares do município de Dom Pedrito-

RS-Brasil, onde a Agricultura Familiar vem obtendo crescimento e reconhecimento 

perante a sociedade do município.  

 

Metodologia 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho foram entrevistados dezesseis agricultores familiares 

situados no município de Dom Pedrito-RS. A técnica utilizada para coleta de informações 

foi a aplicação de uma Pesquisa de Campo, descrita por Minayo (2010) como um caminho 

percorrido entre o pensamento teórico e a prática utilizada durante a abordagem das 

situações reais que queremos investigar. Como base para a Pesquisa de Campo utilizou-se 

uma entrevista, definida por Gil (2008) como uma forma de diálogo onde uma das partes 

visa coletar dados e a outra parte, cabe o papel de fonte de informação, o que possibilita ao 

pesquisar um maior entendimento das informações coletadas somadas a outros fatores de 

observação. A pesquisa foi efetuada no primeiro semestre do ano de 2018 através da 

realização de entrevistas em profundidade e observação não participante, os resultados 

foram processados através de análise textual de discurso. 

Para poder mensurar a utilização de ferramentas de gestão na agricultura familiar, foi 

utilizado um modelo básico adaptado ao trabalho do agricultor familiar, levando em 

consideração a utilização de uma correta gestão das atividades, não desconsiderando outros 
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fatores como o modo de vida, cultura, condições socio econômicas e ambientais entre 

outras características (MAIA, 2018). A Tabela 1, expressa o modelo de gestão proposto 

por MAIA (2018, p. 73) utilizado como base para medir a utilização de ferramentas na 

agricultura familiar. 

 

Tabela 1. Modelo de gestão adaptado aos agricultores familiares. 

Item Descrição Sugestão 

Gestão Organização e administração das 

atividades 

Ter/buscar conhecimento 

sobre o tema 

Controles Gerais Como organizar os dados Papel e caneta e/ou 

computador 

Controle 

Financeiro 

Saber separar os custos de 

produção e despesas  

Separar totalmente a parte 

produtiva da pessoal 

Planejamento de 

Produção 

Como, onde, quando e quanto 

produzir 

Levar em consideração o tipo 

de cultura, sazonalidade do 

produto e recursos 

disponíveis. 

Influência do 

mercado na 

produção 

Como o mercado consumidor 

influi na produção 

Sem influencia na produção  

Aquisição de 

insumos 

Compra de materiais e bens para 

utilização na produção 

Comprar observando um 

mescla de qualidade, preço, 

mantendo bom 

relacionamentos com os 

fornecedores 

Influência dos 

fornecedores na 

produção 

Como os fornecedores 

influenciam na produção 

Sem influencia na produção 

Praça de 

Comercialização 

Local ou ponto de venda dos 

produtos 

Buscar mercados como feiras 

e comércios voltados a AF, 

programas sociais e na 

propriedade. 

Marketing Divulgação, propaganda e 

promoção dos produtos 

Além do marketing “boca a 

boca”, propaganda em rádios 

e redes sociais. 

Qualidade dos 

produtos 

Qualidade apresentada do 

produto, desde o manejo até o 

consumidor final 

Estar sempre buscando 

melhor qualidade  

Opinião dos 

clientes na 

qualidade 

Saber o que pensam os clientes de 

seus produtos e aplicar à suas 

atividades 

Estar sempre atento aos 

consumidores e buscar 

melhorias de opinião por 

parte dos clientes 

Controle de 

Custos e 

Despesas 

Separar os custos de produção das 

despesas pessoais 

Aplicar esse controle à todas 

as operações da propriedade 

e produção 

Indicadores de 

Desempenho 

Banco de dados, anotações que 

ajudarão a comparar o 

desempenho e planejar novos 

objetivos e metas na atividade 

Fazer controle das 

informações via anotações ou 

softwares e utilizá-los para 

tomada de decisão 
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Gestão 

Ambiental 

Ter os devidos cuidados 

ambientais com toda a 

propriedade e atividade 

Realizar em todos os 

momentos e se possível, 

acompanhamento técnico 

Recursos 

Financeiros 

Capital e recursos disponíveis 

para realizar as atividades 

Recursos próprios, recursos 

de terceiros somente com 

planejamento 

Visão própria da 

agricultura 

familiar 

Grau de satisfação com o retorno 

financeiro, pessoal e expectativas 

futuras 

Estar realizado com os 

ganhos da atividade, feliz em 

trabalhar com agricultura 

familiar e acreditar no futuro 

da atividade. 
Fonte:MAIA, 2018. 

 

Com base nos parâmetros apresentados no descrito na tabela 1, foi possível qualificar os 

níveis de utilização de ferramentas de gestão na atividade agrícola familiar no município 

de Dom Pedrito/RS.A figura 1 apresenta a localização de Dom Pedrito. 

 

Figura 1. Localização do município de Dom Pedrito 

 
Fonte: Google Maps (2019) 

 

Os agricultores familiares participantes deste estudo estão localizados em Dom Pedrito-

RS-Brasil, município situado na Região da Campanha Gaúcha, distante aproximadamente 

600 quilômetros de Montevidéu-UY (conforme figura 1), tem sua renda basicamente de 

origem do agronegócio, sendo segundo Maia et. al. (2017), responsável direto por 35% do 

PIB (Produto Interno Bruto) e indiretamente podendo chegar a 70% do PIB do município. 

Estes números servem para quantificar a relação de Dom Pedrito com o campo e a toda a 

valor e importância da produção agropecuária, onde se incluí os agricultores familiares 

participantes deste estudo.  
 

Resultados e discussão 

 

Os resultados apresentados e discutidos na sequência, confirmam o uso de ferramentas de 

gestão pelos agricultores familiares participantes deste estudo, embora cabe ressaltar esta 
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utilização das ferramentas, ora em seu conceito base e outrora de forma empírica ou muito 

adaptada ao dia a dia do agricultor. A maioria dos agricultores considera importante o uso 

de ferramentas de gestão em suas atividades, embora desconsiderem outras ferramentas 

apresentadas neste trabalho. A tabela 2 apresenta o uso de ferramentas de gestão por parte 

de cada agricultor familiar participante deste estudo. 

 

Tabela 2. Uso de ferramentas de gestão pelos agricultores familiares 

Ferramentas de gestão utilizadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Conhecimento e utilização de 
ferramentas 

S S S S S N N S S S N S N N N N 

Controles gerais e financeiros S S S S S N S S S S N S N N N N 

Planejamento da produção e influência 
do mercado 

S S S N N N N S N S S S S N S S 

Aquisição de insumos e influência dos 
fornecedores 

N N N N N N N N S N N N S N S N 

Local de comercio e ferramentas de 
marketing 

S S S S S N S S S N S S S S N N 

Qualidade dos produtos e opinião dos 
clientes 

S S S S S S S S S S S S S S S S 

Controles de custos, despesas e 
formação preço de venda 

S S N S S N N S S S N S N N N N 

Indicadores de desempenho e 
obtenção de recursos financeiros 

S S S S S N N S N S N S N N N N 

Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Percebe-se através da tabela 2, a utilização de cada ferramenta de gestão e o uso dessas 

ferramentas por cada um dos agricultores familiares.Os resultados foram comparados com 

o modelo base proposto por Maia (2018) para verificar a proximidade da realidade do 

agricultor familiar com a teoria proposta em trabalhos anteriores do autor. Na sequência, 

uma explanação sobre cada ferramenta de gestão e o uso por parte dos entrevistados. A 

figura 2 apresenta os resultados no que se refere conhecimento e utilização de ferramentas 

de gestão por parte dos agricultores familiares entrevistados. 

 

Figura 2. Conhecimento e utilização de ferramentas de gestão 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

1
56%

2
44%
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No que diz respeito ao conhecimento e utilização de ferramentas de gestão por parte dos 

agricultores familiares entrevistados, conforme demonstra a figura 2, 56% alegam utilizar 

alguma ferramenta para comandar suas atividades, ou seja, a maioria desses agricultores 

acredita usar alguma ferramenta de gestão por compreenderem que essas ferramentas são 

de suma importância em suas atividades,o que vem ao encontro de Santiago (2016), que 

entende a gestão como a visão do todo, onde é possível perceber as relações que ocorrem 

durante as ações na atividade, que em conjunto com o planejamento estratégico, forma um 

grande instrumento de gestão (Alday, 2000), onde encontram-se as ferramentas utilizadas 

como suporte desta atividade, por vezes utilizando do conceito e aplicabilidade da 

ferramenta em si, e outras vezes uma utilização de forma empírica ou até mesmo 

subutilizada, o que pode acarretar em resultados menos precisos ou deficientes nas 

atividades executadas.  

A preocupação com controles e finanças nas atividades do grupo fica é demonstrada na 

figura 3, que apresenta qualificações sobre a utilização de controles gerais e financeiros por 

parte dos agricultores familiares entrevistados. 

 

Figura 3. Controles gerais e financeiros 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Conforme demostra a figura 3, existe por parte dos agricultores familiares um cuidado com 

controles gerais e principalmente financeiros em suas atividades, demonstrado por 62% 

dos indivíduos executarem ferramentas de gestão no sentido de um melhor e mais efetivo 

controle neste sentido, usando de ferramentas de certa forma básica, como por exemplo: 

papel e caneta, mas que são fundamentais para a ação e bom resultado destas ferramentas 

de gestão em suas demandas de controles. 

Controles financeiros são neste sentido, muito importantes para a manutenção do agricultor 

na atividade. Outra ferramenta de fundamental importância é os cuidados com o 

planejamento da produção e a influência desta produção no mercado consumidor, 

conforme apresenta a figura 4. 

 

  

1
62%

2
38%
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Figura 4. Planejamento da produção e influência do mercado 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Para 62% dos agricultores familiares participantes deste estudo, conforme apresenta a 

figura 4, há uma grande relevância em planejar a produção de acordo com a demanda do 

mercado, evidenciando a relação de produzir o que os consumidores apresentam maior 

demanda, no direcionamento de atingir o público consumidor por seu desejo de compra, 

tornando essa ferramenta de grande utilidade para saber o que produzir, já sabendo o que 

cliente deseja adquirir ou consumir. 

Para atingir o nível de produção e planejamento desta produção direcionado ao gosto e 

anseio do cliente, preocupações com insumos e importância dos fornecedores de insumos 

no resultado da produção são fundamentais para melhorar a gestão da atividade executada 

pelo agricultor familiar.  A figura 5 apresenta qualificações sobre a aquisição de insumos e 

a influência dos fornecedores na produção por parte dos agricultores familiares 

entrevistados. 

 

Figura 5. Aquisição de insumos e influência dos fornecedores 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Embora essa relação seja compreendida na literatura, 81% dos agricultores familiares 

participantes deste trabalho não percebem essa importância, conforme apresenta a figura 5, 

o que leva a compreender que esta é uma ferramenta que precisa ser melhor desenvolvida 

nas atividades, pois buscando a produção de melhor produto final, é fundamental a 

observação na aquisição de insumos e no relacionamento com os fornecedores, para uma 

1
62%

2
38%

1
19%

2
81%
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melhor compra e negociação afim de melhorar o resultado final, ou seja, o produto 

disponibilizado ao consumidor. 

Para os 16 agricultores familiares participantes deste estudo a setor de insumos não causa 

tanta influência no produto final, porém consideram o ponto de venda e a divulgação dos 

produtos mais importante na forma de conduzir suas atividades. A figura 6 apresenta 

qualificações sobre o local de comércio e ferramentas de marketing e propaganda por parte 

dos agricultores familiares entrevistados. 

 

Figura 6. Local de comércio e ferramentas de marketing 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 
 

A importância demonstrada na figura 6, é referente ao ponto de venda ou local de 

comercialização que os agricultores expõem seus produtos e a forma com que eles 

divulgam ou anunciam suas mercadorias. A comercialização é de suma importância na 

atividade agrícola,para 75% dos agricultores familiares deste estudo, a determinação do 

local de venda e a forma de divulgação dos seus produtos é de grande importância nas suas 

atividades, muitos desses indivíduos citando feiras de produtores como o mais expressivo 

mercado para a relação de compra x venda de seus produtos, confirmando o pensamentos 

de (STEELE et. al., 1971; CARVALHO, COSTA, 2011), onde a comercialização, neste 

caso a local de comercialização, é a vista como uma ligação do produto ao consumidor 

final, ou seja, troca de produto/mercadoria por valores.Nesta relação entre agricultor e 

cliente, o produto passa a ser fundamental para efetivação da venda, onde busca-se por 

parte do consumidor a qualidade dos produtos e saber sobre a opinião dos clientes em 

relação à essa qualidade é fundamental para os produtores, como fica evidenciado na figura 

7. 

  

1
75%

2
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Figura 7. Qualidade dos produtos e opinião dos clientes 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

A grande preocupação dos agricultores familiares com a qualidade da produção 

(apresentada na figura 7), envolvendo características dos alimentos, aspectos visuais, 

nutricionais, sabores e formas fica em destaque neste trabalho, sendo que todos os 

agricultores (100%) tem essa visão sobre a qualidade dos produtos que oferecem e buscam 

saber sobre a opinião por parte dos consumidores de seus alimentos, um feedback para 

manter ou melhorar tal produto ou introduzir uma nova variedade a ser produzida e 

comercializada. Essa grande preocupação dos agricultores com a qualidade dos produtos 

vai ao encontro das afirmações descritas no conceito de gestão de qualidade definida pela 

ASQ (2018), onde essa ferramenta é aplica no sentido de alcançar o mais alto nível de 

satisfação do cliente, observando custos e melhorando os processos como um todo. 

Todas as ferramentas apresentadas e discutidas anteriormente devem ser executadas pelo 

agricultor, somando a essas preocupações ferramentas fundamentais de controle de custos, 

despesas e formação do preço de venda dos produtos por parte dos agricultores familiares 

entrevistados, conforme demostra a figura 8, sendo aplica somente por parte dos 

entrevistados. 

 

Figura 8. Controle de custos, despesas e formação do preço de venda 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

O agricultor deve sim utilizar de ferramentas de gestão que ajudem a controlar os custos e 

despesas da atividade, por que são fundamentais para determinar o preço de venda de seus 

produtos. Porém apenas 50% dos participantes deste estudo preocupa-se com esses 
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cuidados e ferramentas de gestão, como expõe a figura 8, utilizando essas ferramentas para 

guiar sua parte financeira da atividade. Os outros 50% não acredita que controlando custos 

e despesas se chega em um melhor preço de venda e um possível melhor resultados no 

final das operações, desconsiderando essa importante ferramenta na gestão das atividades. 

A utilização de ferramentas de gestão de custo é fundamental no planejamento, execução e 

controle das atividades, tornando-se peça chave na grande gestão em busca de melhor 

desempenho produtivo e melhor rentabilidade (Porter, 1989), neste sentido metade dos 

agricultores familiares estudados precisa introduzir ferramentas de gestão de custo em seus 

controles, pois são fundamentais para o controle da atividade como um todo, essenciais se 

tratando de finanças e fundamentais nas ações produtivas e por consequência nas venda de 

produtos. 

O mesmo descaso de alguns agricultores é demonstrado em outra ferramenta de gestão 

apresentada na figura 9que demonstra qualificações sobre indicadores de desempenho e 

obtenção de recursos financeiros por parte dos agricultores familiares entrevistados. 

 

Figura 9. Indicadores de desempenho e obtenção de recursos financeiros 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2018. 

 

Novamente, 50% dos agricultores familiares participantes deste estudo executam ações 

com ferramentas de controle de indicadores de desempenho, conforme apresenta a figura 9, 

embora para a grande parte desses agricultores, essa ferramenta não seja executada em sua 

plenitude, sendo utilizada de forma empírica com uma simples comparação de um 

determinado período ou produção com outro. Dutra (2003) comenta da importância de 

ferramentas de indicadores de desempenho e obtenção de renda, classificados por ele como 

de grande importância em qualquer atividade econômica, logo os agricultores familiares 

entrevistados devem dedicar-se a construir bases para aplicar esta ferramenta ou melhorar 

o uso da mesma em suas atividades. 

As ações feitas por a maior parte dos agricultores familiares são pequenas diante da 

operação de gestão dentro das propriedades familiares.  Entretanto, a ferramentas de gestão 

são as tecnologias utilizada pela maior parte dos agricultores estudados, sendo considerada 

no final deste trabalho, como essencial para um bom desenvolvimento da atividade 

produtiva na propriedade agrícola familiar, tendo em vista os resultados apresentados neste 

estudo. 

Verificou-se ainda, a necessidade de um melhor conhecimento sobre o tema de gestão e 

suas ferramentas de controle, por parte dos agricultores familiares, para uma melhor 

coordenação das atividades vinculadas a produção e administração da propriedade, na 
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perspectiva de obter melhor produção e produtividade, geração e agregação de renda, 

desenvolvimento e sustentabilidade para a propriedade. 

 

Conclusão 
 

Através deste trabalho buscou-se efetuar uma análise sobre as ferramentas de gestão 

utilizadas por agricultores familiares do município de Dom Pedrito-RS-Brasil, sendo 

possível destacar que as ferramentas de gestão analisadas neste trabalho, são executadas 

pelos agricultores familiares participantes deste estudo, porém cabe ressaltar que as 

características desta execução das ferramentas variam muito entre o grupo. Cada indivíduo 

possui um modo próprio de aplicação das ferramentas de gestão, por vezes de modo 

informal, de forma a adaptar essas técnicas ao seu conhecimento, cultura, modo de vida ou 

experiência na atividade.Embora o descaso (ou a informalidade) com a gestão seja em 

parte uma característica da categoria agricultura familiar, algumas ferramentas apareceram 

com maior expressão durante a pesquisa, dentre elas estão: sistemas de controles feitos 

com anotações simples, utilizados para verificações de despesas e receitas e destaque para 

ferramentas direcionadas a qualidade do produto e feedback do cliente. 

Tratando-se dos agricultores familiares em estudo, o direcionamento de algumas ações 

voltadas a aplicação ou mesmo uma melhora na aplicação das ferramentas de gestão, 

contribuiriam de forma positiva em suas atividades, ajudando a melhorar o aspecto 

técnico-produtivo, gestão e controle gerando uma melhor possibilidade de renda. Na busca 

e obtenção por estes fatores de melhoria, seriam notados principalmente na qualidade de 

vida da família dos agricultores familiares de Dom Pedrito-RS. 
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