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RESUMO 

 

Este trabalho visa identificar como é a gestão das famílias do meio rural, e como as crises 

financeiras impactam nas propriedades, em especial de produtores hortigranjeiros. Todas as 

famílias que residem tanto do meio rural quanto do meio urbano cada uma delas tem seu 

próprio jeito de gerenciar o que possuem, sabendo do que necessitam a cada dia que se passa 

e tentado conquistar o que falta, mesmo sendo difícil. Trabalham para se sustentar e pagar as 

dívidas que fizeram quando não tinham dinheiro suficiente para comprar o que desejava no 

momento, mas suficiente para dar o giro, já contando com a renda do próximo mês para 

pagar. Colocando seus filhos em escolas boas para aprenderem melhor a cada dia que se 

sucede, sem verem se o orçamento é apropriado para não se endividarem mais e terem que 

trocar seus filhos de escola atrapalhando o aprendizado da criança ou do adolescente. Cada 

situação é diferente, mas quando o dinheiro diminui ou falta e não se tem muito retorno torna-

se bem complicado para administrar e gerir independentemente o tipo de setor ou empresa 

que for. Devido a isso, é importante que o produtor rural entenda o meio econômico em que 

está inserido. Com base no que está acontecendo no país, principalmente na crise que está 

sendo vivenciada, as dificuldades aumentaram para o meio rural e no meio urbano mesmo 

com as tecnologias e o desenvolvimento nas empresas algumas abrindo e outras fechando. 

Com vistas nesse cenário a pesquisa destina-se a visa identificar como é a gestão das famílias 

do meio rural, e como as crises financeiras impactam nas propriedades. Na metodologia se 

trata de uma pesquisa teórico empírica; quantitativo e também qualitativo, exploratória e é um 

levantamento de dados de produtores hortigranjeiros. O questionário foi aplicado com 

perguntas abertas e fechadas que será feito a pesquisa. Estas propriedades pesquisadas são 

pequenas propriedades, e mesmo que limitadas, ainda possuem planejamento para poderem 

ter lucro e se manter. Com as receitas e as despesas da propriedade, analisam os gastos para 

não se endividarem e terem problemas futuros. 

 

Palavras-chave: Crise. Gestão familiar. Meio rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este estudo visa identificar como é a gestão das famílias do meio rural, e como as 

crises financeiras impactam nas propriedades, em especial de produtores hortigranjeiros. 

Todas as famílias independentes do local onde residem tem seu próprio jeito de gerenciar o 

que possuem, e sabendo do que necessitam diariamente, mesmo que de vez em quando 

atrapalhando e sendo difícil com os resultados que pretendem ser alcançados. 

Trabalhando para conseguir se manter e poder sustentar a família que possui 

diariamente. Colocando os seus filhos em escolas boas para futuramente, depois de formados, 

terem o seu próprio trabalho, ajudando com as finanças da casa.  

Com base no que está acontecendo no país, principalmente na crise financeira que 

está sendo vivenciada, as dificuldades aumentaram tanto para o meio rural e no meio urbano, 

mesmo com as tecnologias e desenvolvimento nas empresas algumas abrindo e outras 

fechando. 

No meio rural ou no meio urbano existem altos e baixos na economia e no 

faturamento. Mas será que o meio rural é afetado do mesmo jeito? A partir do exposto esse 

estudo quer saber: em que medida as famílias do meio rural são impactadas pela crise 

econômica e financeira do país e de que forma esse impacto é sentido? 

Preliminarmente, entende-se que esse impacto da crise tem afetado todos e qualquer 

tipo de negócios que foram e estão sendo feitos mundialmente. Ainda mais quando se tem 

uma catástrofe climática que muda as condições do que poderia ser ótima safra ou ainda os 

motivos da crise podem advir nas interferências políticas de todos os países e do próprio país.  

As famílias do meio rural, acabam sentindo a crise no momento em que estão 

percebendo que já há falta de dinheiro para a produção e a continuação de suas atividades 

normais do dia a dia. 

 Cada situação é diferente, mas quando o dinheiro diminui ou falta e não se tem 

muito retorno torna-se bem complicado para administrar e gerir independentemente o tipo de 

setor ou empresa que for. Devido a isso, é importante que o produtor rural entenda o meio 

econômico em que está inserido. 

A economia para o produtor rural vem das variáveis que o mundo passa e já passou e 

o que ainda está por vir com as influências de todos os países e também, principalmente, do 

clima ou melhor das intempéries ocasionando assim, muitas vezes perdas nas produções dos 

alimentos e a mudança do valor de cada produto até o destino final que é o consumidor. 

Com base nesse panorama, o objetivo geral da pesquisa, visa identificar como é a 

gestão das famílias do meio rural, e como as crises financeiras impactam nas propriedades. 
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Nos objetivos específicos encontram-se identificar qual a percepção das famílias do 

meio rural sobre a crise financeira; identificar se as famílias do meio rural estão sendo 

impactadas pela crise financeira; verificar, caso sejam impactadas pela crise, como esse 

impacto acontece. 

A importância de saber como as famílias do meio rural está sentindo os impactos da 

crise é por causa dos alimentos consumidos diariamente. E se estiverem sentindo os impactos 

da crise irão diminuir sua produção para economizar no seu dinheiro, assim, diminuindo na 

produção. 

No referencial teórico está um pouco de como que é a gestão familiar tanto rural 

quanto urbana e o desenvolvimento de cada uma. Junto com os problemas que elas enfrentam 

o tempo todo e assim, também lidando com a crise que está sendo enfrentada e que já faz 

alguns anos e que está aí ainda produzindo efeitos. 

Na metodologia trata-se de uma pesquisa teórico empírica; quantitativo e também 

qualitativo; exploratória e é um levantamento de dados das famílias do meio rural que foram 

escolhidas. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Todas as famílias que residem tanto do meio rural quanto no meio urbano, cada uma 

delas tem seu próprio jeito de gerenciar o que possuem, sabendo do que necessitam a cada 

dia, e tentado conquistar o que falta, mesmo sendo difícil.  

Comprando sem pensar no que pode acontecer no dia de amanhã pode gerar 

consequências e riscos para si e a sua família, atrapalhando o gerenciamento e o 

desenvolvimento do que possuem independentemente de onde residem. As famílias trabalham 

para se sustentar e pagar as dívidas que fizeram quando não tinham dinheiro suficiente para 

comprar o que desejava no momento, mas suficiente para dar o giro, já contando com o 

salário do próximo mês para pagar.  

Colocando seus filhos em escolas boas para aprenderem melhor a cada dia que se 

sucede, sem verem se o orçamento é apropriado para não se endividarem mais e terem que 

trocar seus filhos de escola atrapalhando o aprendizado da criança ou do adolescente. 

As famílias do meio rural sempre trabalharam para terem sua renda, produzem seu 

próprio alimento e também vendem. Comprando ou financiando outros produtos como 

agrotóxicos e inseticidas que não possuem, para manter a produção com rendimento de bom 

para ótimo. 
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Sem perceberem a quantia de receitas e despesas que tem que pagar por cada produto 

que compra ou vende, independente se a colheita foi boa ou ruim, muitos financiam a safra. 

Mesmo com as dificuldades conseguem dar o giro, mesmo que demore algum tempo. 

Mas com a crise as coisas mudam, tendo que rever o orçamento, o que esbanjavam 

antes, mesmo com pouco dinheiro, agora sem saber quando e quanto vão receber ficou bem 

mais difícil gerenciar, tendo que reduzir os gastos com tudo, tentando não fazer mais dividas. 

Com base no que está acontecendo no país, principalmente na crise que está sendo 

vivenciada, as dificuldades aumentaram para o meio rural e no meio urbano mesmo com as 

tecnologias e o desenvolvimento nas empresas algumas abrindo e outras fechando. 

Tanto no meio rural ou no meio urbano existem altos e baixos na economia e no 

faturamento. Mas será que o meio rural é afetado do mesmo jeito? Dessa forma a pesquisa 

proporciona entender o contexto do cenário vivenciado pela crise a partir do contexto rural. 

A partir do exposto esse estudo quer saber: em que medida as famílias do meio rural 

são impactadas pela crise financeira e de que forma esse impacto é sentido? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar como é a gestão das famílias do meio rural, e como as crises financeiras 

impactam nas propriedades, em especial de produtores hortigranjeiros.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar qual a percepção das famílias do meio rural sobre a crise financeira; 

b) Identificar se as famílias do meio rural estão sendo impactadas pela crise 

financeira; 

c) Selecionar os produtores de hortigranjeiros para aplicação da pesquisa; 

d) Verificar, caso sejam impactados pela crise, como esse impacto acontece para esses 

produtores. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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As importâncias de saber como as famílias do meio rural estão sentindo os impactos 

da crise é por que a maioria dos alimentos consumidos são produzidos com cuidados e 

manuseados nas propriedades rurais, no campo, na lavora onde cada produtor reside. 

Nos transportes do produto até o consumo tem seus cuidados para não estragar o 

alimento que será consumido assim, conservando-o por mais tempo. Se estragar ou machucar 

não será comprado e acabará indo direto para o lixo sem dar nenhum rendimento necessário 

para quem o está fornecendo. Assim, ocasionando prejuízo para o produtor rural que está 

ofertando o seu produto com amor e paciência. E precisando do salário que não vai chegar 

para pagar o que foi produzido e pagar as outras dívidas. 

Cada situação é diferente, mas quando o dinheiro diminui ou falta e não se tem muito 

retorno torna-se bem complicado para administrar e gerir independentemente o tipo de setor 

ou empresa que for. Tanto para as famílias rurais quanto para as famílias urbanas.  

Se essas famílias do meio rural estiverem sentindo os impactos da crise irão diminuir 

sua produção para economizar seu dinheiro. A maioria dos alimentos irá estragar na 

propriedade ocasionando prejuízo, por que poucos irão comprar por estarem sem receber seu 

salário a tempo. 

Isso pode impactar em todos os setores independente de quais sejam e de onde ficam 

localizados e situados, prejudicando o crescimento de muitas famílias e fechando empresas de 

diversos setores de pequena e até mesmo as de grande porte em todas cidades. 

A contribuição que este estudo vai gerar para o todo é apresentar o quanto a crise 

está afetando as famílias do meio rural e aos seus alimentos diariamente e o problema que isto 

está ocasionando para os produtores que vivem apenas disso. 

Não há muitos estudos nesta área que demonstre ou indique realmente como está o 

gerenciamento o e desenvolvimento de cada família do meio rural em épocas de crise e como 

conseguem sustentar suas propriedades e o desenvolvimento delas.  

A maioria dos estudos estão voltados para o meio urbano onde as informações e os 

acontecimentos são bem mais rápidos. Passando de cidade em cidade, em pouco tempo todos 

sabem o que aconteceu e quando foi o ocorrido.  

Assim facilitando os estudos e o acompanhamento de cada novo surgimento das 

ideias e das novas informações que ocorrem diariamente junto com os problemas que são mal 

resolvidos ou gerenciados diariamente. 

Assim sendo, a importância dos estudos, também precisando ser mais voltados ou 

direcionados para o setor e as famílias do meio rural. Dando dicas e ajudando a monitorar 

mais o desenvolvimento.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta a base teórica necessária para explicar ou analisar o objeto de 

estudo, em relação aos temas abordados na pesquisa. 

 

2.1 GESTÃO FAMILIAR 

A gestão é bem antiga. Com ela as famílias podem se organizar e definir com exatidão 

todas as coisas que surgem inesperadamente durante todos os dias. Sabendo gerir 

corretamente os problemas, as dificuldades diminuem.  

Durante vários anos no Brasil foi uma prática comum de gastar todo o dinheiro de que 

se dispunha o mais depressa possível, pois já que todos os preços das mercadorias que eram 

sempre reajustados pelo menos uma vez por semana e as famosas maquininhas remarcadoras 

de preços funcionavam o tempo todo e por isso, não havia necessidade em poupar e a ideia de 

planejamento futuro não parecia ser muito favorável (HALLES; SOKOLOWSKI; 

HILGEMBERG, 2008). 

Essa prática era normal para poderem comprar mais com o salário que recebiam todos 

os meses, mesmo sendo desvalorizado sempre faltando dinheiro para comprar o que 

necessitavam, por causa da inflação alta. Mas com o passar do tempo essa situação mudou, 

tornando-se mais rentável, sem precisarem gastar todo dinheiro de uma vez só. 

 Em cada função dos aspectos exclusivos das organizações, os administradores 

definem as estratégias, efetuam os diagnósticos das situações, dimensionam os recursos, 

planejam as aplicações, resolvem os problemas, geram inovações e mais competitividade 

(CHIAVENATO, 2003). 

Dessa forma conseguem avaliar e reagir caso venha ter problemas que posam 

dificultar o desempenho e a tomada das decisões futuras. Examinando os caminhos que 

devem tomar em cada etapa do desenvolvimento que foi estabelecido acompanhando o 

marcado atual e futuro. 

O sentido de planejamento pode ser aplicado no âmbito familiar, quando se resolve 

analisar a origem e aplicações dos recursos obtidos por todas as os tipos de famílias 

(SANTOS; SILVA, 2014).  

Avaliar e monitorar todos os gastos exagerados por que cada indivíduo do convívio 

familiar faz, já é um bom começo para lidar com futuros problemas financeiros. Ajudando-os 

a controlarem ao máximo o dinheiro, sem precisar gastar no que não necessita no momento.  
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Em uma época de complexidades e muitas mudanças e com inúmeras incertezas como 

a qual atravessamos nos dias de hoje, a Administração tornou-se uma das mais importantes 

áreas da atividade humana (CHIAVENATO, 2003). 

Trazendo mais informações e ajudando com os desafios que surgem sempre e em 

qualquer lugar. Sem a administração torna-se mais difícil poder gerir os processos que se 

tornam mais complicados, desorganizados e difíceis de entender, atrapalhando o ambiente ou 

as outras pessoas que se tem convivência o planejamento faz parte da administração. 

A utilização de instrumentos de planejamentos financeiro adequados às reais 

necessidades da família auxiliam no estabelecimento de metas de consumo, evitando, dessa 

forma, que as decisões sejam tomadas impulsionadas pelo imediatismo. Esse que, na maioria 

das vezes, leva as pessoas a gastarem sem motivo ou até mesmo fazer um investimento que 

não podem (SANTOS; SILVA, 2014). 

O que mais atrapalha um gerenciamento é não ter paciência suficiente, querer as coisas 

no mesmo instante, sem antes avaliar o salário se pode comprar ou não algum tipo de produto. 

Em um ambiente econômico favorável e com políticas públicas de transferência de 

renda e de evolução de mercados econômicos e financeiros faz com que mais pessoas 

possuam acesso a uma renda mínima e uma ampla variedade de instrumentos financeiros, 

aumentando o poder de consumo e fazendo com que as mesmas se deparem com o dilema de 

como administrar aspectos econômicos e financeiros do dia-a-dia [...] (POTRICH; VIEIRA; 

CAMPRA; FRAGRA; SANTOS, 2014). 

Por isso, todas as famílias avaliam o que possuem e quanto podem gastar para não 

terem problemas financeiros que afetem as suas oportunidades e sabendo como lidar com os 

problemas que sempre aparecem, mesmo não querendo. 

Nas rápidas e constantes mudanças decorrentes dos mercados e da economia de um 

mundo totalmente reformulado pela globalização, bem como os sistemas mais avançados de 

processamento e das trocas dos dados que têm afetado sensivelmente o modo de vida das 

pessoas em seus sonhos e nos objetivos, dirigindo-as a uma nova postura de gerenciamento 

financeiro em suas vidas (LUCKE; FILIPIN; BRIZOLLA; VIEIRA, 2014).  

Esses tipos de mudanças para que não possui um autocontrole pode se tornar 

complicado, pois a satisfação de possuir algo não para e a pessoa está sempre querendo o 

aperfeiçoamento em cada setor.  

Os consumidores ao receberem os diversos estímulos que os levam a comprar 

constantemente, veem-se frente ao ato de avaliar entre o consumo ou o investimento em 
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aplicações visto que é influenciado pelo ambiente externo, pelo ambiente interno, e ainda pelo 

ambiente sociocultural (BARBOSA; SILVA; PRADO, 2014). 

Tendo que lidar com isso diariamente. Poucas famílias resistem em não compra os 

novos produtos ou troca o que já possuem no momento em exageram, ainda mais quando o 

produto ofertado é um lançamento recente. 

No sistema familiar, onde a maior característica são laços afetivos, a questão 

financeira pode influenciar negativamente essas relações vendo que a falta de planejamento e 

comunicação sobre os gastos e que podem gerar desarmonia e conflitos (SANTO; SILVA, 

2014). 

A necessidade de possuir algum produto nem sempre se dá certo por causa dos preços 

que cada um possui, sendo difícil de pagá-lo. Por isso se gera os conflitos entre as pessoas do 

convívio familiar. 

Há uma grande variedade de oferta e quantidade de produtos financeiros disponível no 

mercado. Além do avanço da tecnologia em geral, a Internet é especialmente responsável pela 

expansão e sofisticação dessa oferta. Juntamente com os novos produtos, essas inovações 

também tornaram maior a disponibilidade e acessibilidade a informações (LUCCI; 

ZERRENNER; VERRONE. SANTOS, 2006). 

Os novos produtos, ofertas e inovações que surgem a todo tempo nem sempre cabem 

no salário das famílias mesmo assim, por parecerem bonitos ou baratos compram, sem saber 

se conseguirão pagar tudo e consequentemente fazendo mais dívidas.  

As ofertas dos créditos no Brasil tiveram um elevado crescimento nos últimos anos 

assim permitindo que muitos brasileiros realizem seus objetivos e os sonhos com muita 

facilidade e também em tempo mais hábil (LIZOTE; SIMAS; LANA, 2012). 

Facilitando e agilizando as famílias na obtenção do que desejam possuir no instante ou 

mais tarde, por causa das outras pessoas que convivem. Ocasionando assim um desequilíbrio 

no rendimento familiar. 

Vários consumidores agora dispõem de uma maior variabilidade de opções de 

investimento, empréstimos e consumo e, por este motivo, os mercados financeiros estão cada 

vez mais complexos (DINIZ; VIEIRA; POTICH; CAMPRA, 2014). 

O consumo de produtos e investimento na hora de possuir um novo imóvel ou terreno 

pode acarretar problemas trazendo a necessidade de as famílias fazerem um planejamento 

para que problemas não sejam causados. 

Conforme Santos e Silva (2014, p. 7) “Através de um planejamento financeiro é 

possível estabelecer metas de consumo realistas e planejar aquisições de médio e a longo 



15 

 

prazo, tais como: como aquisição de um imóvel, de um veículo ou de até mesmo, 

investimentos em educação [...]”.  

Avaliando o que se pode ser investido e ajudando a dividir o pagamento dos produtos 

em parcelas e beneficiando os consumidores na obtenção de qualquer coisa que queiram, mas 

tendo cuidados com os valores.  

As várias formas de opções de pagamento que facilitam cada vez mais o processo de 

compra de empréstimos e de financiamentos e assim, a população tende a consumir e 

endividar-se cada vez mais com grande exagero e sem necessidade. Percebe-se que a relação 

de consumo, ao longo dos tempos, é marcada pela desigualdade e consumismo, verificando-se 

que o consumidor, encontra-se cada vez mais numa situação de vulnerabilidade, visto que 

seus recursos, na maioria das vezes, são insuficientes para a aquisição e consequente o 

pagamento de produtos e de serviços que são necessários à sua subsistência no lazer e 

conforto (BARBOSA; SILVA; PRADO, 2014). 

A quantidade de produtos que surgem em curtos períodos de tempo ajuda as pessoas a 

mudarem de ideia rapidamente e se arrependerem do que fizeram. Assim, não possuem o 

dinheiro no momento para aproveitarem os melhores momentos que aparecem para descansar 

e curtir com a família e os amigos. 

A falta de planejamento financeiro leva as pessoas a assumirem riscos e perdas. Um 

indivíduo que não possui controle sobre seus gastos e consome por impulso, poderá encontrar 

dificuldade na hora do pagamento de todas as dívidas e ainda deixar de utilizar a renda 

disponível em atividades relevantes como investimento, poupança, aquisição de bens que 

proporcionem melhora na qualidade de vida e outros (BARBOSA; SILVA; PRADO, 2014). 

Não está no cotidiano de muitas pessoas buscarem informações que as auxiliem e 

avaliem a gestão de suas finanças para diminuir a situação que foi causada pelo exagero na 

hora da obtenção de algum tipo produto.  

O bem-estar financeiro é definido como tendo inúmeras questões relativas à situação 

financeira do momento recente e à futura, bem como com questões relativas a qualquer 

segurança (DINIZ; LAGO; STADUTO; OLIVEIRA, 2014). 

Precisando de algum jeito para que se possa administrar adequadamente o salário para 

poderem possuir algum tipo de equilíbrio, já que não dá para saber realmente o que pode vir a 

acontecer com o rendimento financeiro.  
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De acordo com Halles; Sokolowski; Hilgemberg (2008, p. 2) 

Com o planejamento é possível adequar o rendimento familiar às suas necessidades 

quando esta se identificando e eliminando gastos que não são necessários, 

planejando compras futuras e evitando o pagamento excessivo de juros, realizar 

objetivos de vida e enfrentar com maior tranquilidade eventuais problemas. 

 Assim, o gerenciamento familiar se torna importante quando se precisa entender de 

que forma é possível cuidar do que se possuí. Todos os investimentos também são 

considerados em partes como aplicações em bens, como a aquisição de veículos, dos terrenos 

ou dos imóveis, mas que dão ao investidor expectativas de lucro sobre os recursos que foram 

postos sobre eles. Este seria um sentido mais amplo sobre investimentos, buscar os meios que 

aparentemente sejam rentáveis fazendo que o indivíduo aplique seus recursos para 

futuramente capturá-los com ganhos e assim realizar outros investimentos (LIZOTE; SIMAS; 

LANA, 2012). 

Possuindo um bom conhecimento de como gerir e de analisar adequadamente o que 

possui de capital se torna possível ter mais facilidade no desempenho das atividades 

familiares salariais. 

É improvável que as dificuldades financeiras são o resultado de despesas maiores que 

as receitas. Assim sendo, o orçamento doméstico ajuda a identificar o destino do dinheiro e 

definir prioridades, decidindo quantos gastos podem ser eliminados ou diminuídos, 

possibilitando a formação de várias reservas que é o objetivo principal do planejamento, 

independente de quais metas foi definida (HALLES; SOKOLOWSKI; HILGEMBERG, 

2008). 

As reservas de dinheiro ajudam a ter um maior equilíbrio e a eliminar todas as dividas 

feitas em um curto espaço de tempo. É importante a ajuda de outras pessoas para saber como 

lidar com a poupança diariamente.  

Todas as conscientizações da população são necessárias e a educação financeira irá 

poder ajudar mais todas as pessoas a terem mais consciência de todas as diferenças envolvidas 

numa decisão e fornecer instrumentos para uma tomada de decisão eficiente (LUCCI et al., 

2006). Mas, poucos são os que procuram essa ajuda para poderem ter uma reserva de dinheiro 

no futuro e proporcionando uma vida mais alegre e divertida e com poucos sofrimentos e 

tendo que trabalhar por mais tempo. 

É importante saber o quanto se ganha, quanto desses rendimentos estão 

comprometidos e o quanto ainda se pode gastar. Aí que vem as necessidades dos controles de 

contas a pagar e contas a receber. O controle de contas a pagar permite uma melhor 
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visualização das pessoas e dos compromissos assumidos, permitindo acompanhar de forma 

fácil os pagamentos a serem efetuados em certo período (LUCKE et al., 2014). 

Assim, toda e qualquer família para poder ter melhor proveito do dinheiro, é 

importante saber como se pode utilizá-lo e de que forma é a mais favorável para não se tornar 

complicado poder gerir o que cada um possuí, sem terem mais problemas. 

Para começar a gestão de qualquer tipo de investimento é preciso que os indivíduos 

organizem inicialmente aquelas que são todas as suas finanças pessoais, tendo que buscar 

todo o pagamento de suas dívidas e realização de um planejamento especifico, capaz de 

demonstrar toda a realidade de suas finanças e a situação dos seus recursos, aqueles 

disponíveis para investir e os já comprometidos com alguns gastos feitos (LIZOTE; SIMAS; 

LANA, 2012). 

Gerenciando de uma forma correta e continua o que possuem, os resultados esperados 

não vão demorar para aparecer. A satisfação com isso vai ajudar as famílias a terem um 

melhor convívio com poucas preocupações. 

 

2.2 GESTÃO FAMILIAR NO MEIO RURAL 

Cada família possui seus hábitos e costumes em função de onde vieram e como foram 

criados. No meio rural existe a agricultura e a não-agricultura que é a criação de animais para 

a comercialização e o consumo também. 

Segundo Buainain, Romeiro e Guanziroli (2003, p. 313) “Nos anos 70 e 80, as 

transformações que estavam ocorrendo na agricultura brasileira eram analisadas como 

similares àquelas ocorridas nos países capitalistas avançados, tanto em seus aspectos positivos 

como nos negativos”. Essas similaridades são por causa de como o desenvolvimento de um 

país para o outro estavam sendo parecidos, junto com o progresso e o desenvolvimento das 

maquinas e da produção nas propriedades rurais.  

Historicamente, o Brasil traz em si o destaque das diversidades rurais e regionais, 

formadas pelas diferentes condições geográficas, econômicas, sociais e culturais que 

propiciaram uma heterogeneidade no crescimento econômico e social no país, constatando-se, 

ao longo do tempo, que se fazem necessárias intervenções estatais no sentido de se atingir 

maior equilíbrio em relação ao desenvolvimento dos espaços urbanos e rurais brasileiros 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

No entanto, a sociedade também ajuda a interagir e modificar várias coisas, tendo que 

analisar todas as situações separadamente. A sociedade está vivendo em um momento em que 

os hábitos e os costumes existentes servem como parâmetros para a formação de um estilo de 
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vida que quase sempre é adotado como sendo os mais favoráveis (SPAGNOL; PFÜLLER, 

2010). 

Com o aumento da população teve-se que aprimorar e modificar as técnicas que vinha 

sendo postas em prática nas famílias produtoras do meio rural, para ajudar na alimentação das 

pessoas de todas as nacionalidades.  

Na agricultura, em sentido mundial, principalmente no último meio século, vem 

passando por transformações que são motivadas pela ciência e pelo uso intensivo das novas 

tecnologias que é o que expandiu a capacidade produtiva ao lado do constante aumento pela 

demanda de alimentos (THOMAS; ROJO; BRANDALISE, 2015). 

Essas capacidades vêm ajudando no desenvolvimento de cada região e fortalece o 

andamento dessas famílias rurais nas produções dos alimentos. 

Segundo os autores Buainain, Romeiro e Guanziroli, (2003, p. 321) “A agricultura 

familiar é um universo profundamente heterogêneo, seja em termos de disponibilidade de 

recursos, acesso ao mercado, capacidade de geração de renda e acumulação. Esta diversidade 

é também regional”. 

As famílias do meio rural vêm trabalhando e lutando a muitos anos para poderem ter 

muito mais resultado e junto com o desempenho no que fazem fornecendo sempre o melhor 

produto que possuem na forma de grãos, de verdura e legumes, de frutas, de diferentes tipos 

de carnes e entre outros.    

Para poderem se estabelecerem no mercado e manterem-se disputando os produtores 

rurais precisam de ferramentas gerenciais que mantenha-os informados para tomarem 

decisões com segurança que os permitam a buscar racionalização dos meios de produção 

disponíveis com inovação e gerenciamento no foco na eliminação de perdas (MELLO, 2015). 

Mesmo assim encontram dificuldades em onde e no que procurar para tirar as dúvidas 

que possuem e também serem aconselhados para a melhoria da capacidade produtiva de suas 

propriedades principalmente se forem de pequeno porte. Assim, fica claro que, para uma 

empresa rural, assim como as indústrias, um bom gerenciamento e a contabilidade são 

feramentas de apoio para atingir os objetivos desejados (MELLO, 2015). 

Tendo planejamento das finanças o andamento da produção funciona muito melhor 

junto com o desenvolvimento da propriedade.  
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De acordo com Spagnol; Pfüller (2010, p. 9) 

[...] Um fato real que acontece hoje na maioria das propriedades rurais é que muitos 

dos serviços contábeis que são importantes instrumentos gerenciais não são 

utilizados por seus administradores ou proprietários. Muitas vezes, o produtor rural 

guarda em sua memória as informações, não anota os acontecimentos que são de 

extrema importância para a correta contabilização, de maneira que, com o passar do 

tempo, são esquecidos, e não calculados na hora da comercialização dos produtos. 

Assim sendo, todo o cuidado é muito importante para entender e saber exatamente a 

quantidade exata que foi e será produzida e melhorando os resultados diariamente. Mantendo 

a cabeça par sempre querendo progredir em todos os tipos de receitas. 

No meio rural o que se vinha sendo tido como adequado pelo costume do passado, 

hoje em dia não é mais adaptável devido às novas mudanças ocorridas, ocasionando 

dificuldades para os produtores rurais. Uma análise mais detalhada das situações se faz 

necessária em cada atividade ou em cada fase de produção que se encontra o produtor rural a 

fim de não ter problemas futuros por ações que não foram planejadas (SPAGNOL; 

PFÜLLER, 2010). 

Essas mudanças e inovações vieram para ajudar os produtores a sofrerem menos, 

terem mais agilidade e desempenho na produção em todos os tipos de terrenos das 

propriedades ou nas localidades. Mas ainda possui desigualdade. 

Na agricultura familiar já enfrentaram e ainda enfrentam várias restrições de acesso 

às tecnologias e ao capital, assim, diminuindo sua capacidade de influência na tomada de 

decisões públicas, marginalizando-os nos aspectos socioeconômicos (MELLO, 2015). Essas 

dificuldades vêm principalmente pela falta de entendimento das novas tecnologias e o pouco 

estudo ou aprimoramento das técnicas que surgem.  

De acordo com Santos e Silva (2014, p. 7) “Para que o sucesso financeiro possa ser 

garantido é necessário controlar o que se ganha e o que se gasta. Quando existe controle 

financeiro, mesmo com uma renda não muito alta é possível ter boa qualidade de vida”. O 

controle é a analise periódica dos dados que possui papel fundamental para o gerenciamento 

das atividades que tem na propriedade. 

Verificar a realidade financeira pessoal e do empreendimento rural é um momento 

que exige serenidade, várias mudanças de hábitos, reflexão e muita sabedoria para a tomadas 

de decisões e a fazer ajustes (RAMOS, 2013). Saber como avaliar e lidar com as mudanças 

que ocorrem no mundo. Ajuda na tomada de decisões para o que é mais rentável. 

Hoje em dia a economia sofre mudanças e encontra-se frágil a fatores globais e o 

planejamento financeiro tende a ser mais valorizado no momento de se tomar uma decisão 
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(LIZOTE; SIMAS; LANA, 2012). Todo cuidado é pouco para não se ter muitos problemas e 

prejuízos nos objetivos que se deseja alcançar logo e futuramente.  

Necessita-se de um esforço mais concentrado para o controle das finanças pessoais. 

O dinheiro, no entanto, deve ser visto como um instrumento que proporcione felicidade e que 

seja suporte para a realização pessoal e não como causa de desanimo, sofrimento, agonia e 

inquietude (LUCKE et al., 2014). Mesmo sofrendo com todos os tipos de dificuldades é 

preciso ter muita força de vontade para progredir com todos os resultados desejado. 

Como um todo nos problemas financeiros moram uma grande parte de todas as 

preocupações que em geral só tendem a piorar a situação de desmotivação e de falta de 

concentração no desenvolvimento de todas as atividades profissional (HALLES; 

SOKOLOWSKI; HILGEMBERG, 2008). Precisa-se ter muita sabedoria, confiança e 

persistência com os resultados que estão sendo desejados para conquistar o que o produtor 

necessita para se produzir. 

A análise, o planejamento, a direção e o controle financeiro consistem em coordenar, 

monitorar e avaliar todas as atividades de cada família no meio rural, por meio de dados 

financeiros, bem como determinar a quantidade de volume de capital será mais necessário 

(LUCKE et al., 2014). Sabendo como exatamente como anda o desenvolvimento da 

propriedade identificando todos os lucros e prejuízos que foram feitos anualmente. 

Periodicamente vê-se os produtores rurais alegando que os preços de mercado dos 

produtos não cobrem o que se gasta para produzir e que a saída é mudar de atividade. Ocorre 

geralmente porque o produtor rural não planeja suas atividades, não pesquisa as necessidades 

do mercado, desperdiça dinheiro na compra de insumos, pagando preços altos em época de 

maior demanda, ou em aquisições de máquinas superdimensionadas para seu volume de 

produção e área cultivada (SPAGNOL; PFÜLLER, 2010). 

Tendo onde buscar inovações e informações corretas e adequadas o rendimento do 

que está sendo produzido aumenta bastante cada pouco tempo que se passa dentro da 

propriedade familiar. 

Segundo Buainain, Romeiro e Guanziroli (2003, p. 317) “Em outras palavras, o 

produtor familiar, quando recebe apoio suficiente, é capaz de produzir uma renda total, 

incluindo a de autoconsumo, superior ao custo de oportunidade do trabalho [...].”  

A busca pelo apoio adequado ajuda bastante as famílias no rendimento e no 

desempenho da propriedade de que possui, no desenvolvimento dos produtos que são 

produzidos ou criados. 
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É primordial que os produtores rurais entendam todas as necessidades de sempre 

separar todas e qualquer tipo de finanças da família e das suas propriedades rurais. Elas 

devem ser tratadas de forma separada e identificando quais as necessidades reais de cada uma 

delas, pois todas as necessidades de consumo de uma da outra propriedade são bem diferentes 

(RAMOS, 2013). Assim, sendo colocado em prática todos os tipos de aprendizados que foram 

vistos e ensinados, obtêm-se várias melhorias na propriedade no rendimento e no faturamento 

da propriedade rural. 

Uma das práticas de como se planejar financeiramente é para poder controlar os 

diversos gastos é elaborar um orçamento que forneça praticamente todas as informações mais 

úteis sobre a verdadeira situação financeira atual, demonstrando assim se os gastos são 

comportados pelo salário (BARBOSA; SILVA; PRADO, 2014). 

Tendo em vista todos os problemas e as dificuldades é muito importante saber o que 

possui antes de fazer qualquer tipo de negócio que não necessitariam.  

Santos e Silva (2014, p. 8) argumentam que “O apelo ao consumo é a principal causa 

do endividamento de alguns indivíduos. Na maioria das vezes, pela facilidade ao crédito, a 

etapa de consumo tem sido cada vez mais antecipada, o que acaba por gerar dívidas a prazo, 

que quase sempre estão sujeitas a juros”. A não avaliação dos gastos feitos geram problemas 

que muitas vezes podem levar ao prejuízo ou a perda de algum terreno. Por isso existe a 

poupança. 

Vários tipos de gastos surgem nas nossas vidas sem que possamos poder prever. Por 

isso, é bastante primordial poder possuir alguma poupança para esses eventos e 

principalmente evitar pegar dinheiro emprestado a juros muito altos ou tendo que vender 

algum patrimônio que possui (RAMOS, 2013). 

Essas poupanças são como uma segurança nas horas mais complicadas e difíceis de 

lidar quando se está precisando de dinheiro imediatamente para a compra ou venda dos 

produtos e competido com os de outros estrangeiros. 

De acordo com Spagnol, Pfüller (2010, p. 3). 

A competitividade está cada vez maior, e a entrada de produtos agrícolas 

estrangeiros, provenientes de países onde a agricultura, no geral, é subsidiada pelo 

Estado, exige que o agricultor brasileiro mude a maneira de administrar sua 

propriedade e sua produção, para poder competir com os estrangeiros. 

Somente as famílias rurais sabem exatamente do que a propriedade precisa para 

funcionar com exatidão com muito pouco problema ou dificuldade.  
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“A Administração Rural como processo de gestão deve estar nas mãos dos próprios 

produtores. Isso envolve o planejamento, tomada de decisões, controle de custos, construção 

de metas e administração do processo produtivo até a distribuição e comercialização dos 

produtos” (SPAGNOL; PFÜLLER, 2010, p. 3). 

Somente estas famílias do meio rural sabem do que precisa na propriedade, se for um 

de fora falar que é de outra forma, ele não sabe como a propriedade é literalmente 

principalmente como é o solo de um ponto para outro da propriedade.   

As famílias do meio rural veem buscando as inovações que ajudam no 

desenvolvimento da gestão e o aprimoramento mais adequados na propriedade. Ajudando no 

rendimento favorável sem terem problemas financeiros na produção ou com os impactos da 

crise.   

 

2.3 IMPACTOS DA CRISE 

A crise em si só, não afeta apenas um lugar que se está situado isoladamente de tudo 

ou um período de tempo, ela é ampla podendo afetar muitos lugares de uma vez só assim, 

atrapalhando ou ajudando na tomada de todas as novas decisões diariamente.   

Para Carcanholo (2011, p. 73) “A última crise estrutural do capitalismo data do final 

dos anos 60 do século passado.”  

Depois dessa data se teve outras que atingiram de formas diferentes o andamento do 

orçamento de cada família ou indivíduo do planeta. 

As condições de articulação, de financiamento e de continuidade do padrão de 

desenvolvimento industrial que predominou no pós-guerra romperam-se definitivamente a 

partir do início da década de 1980, como consequência da crise da dívida externa e de suas 

principais formas de manifestação: a impossibilidade de acesso ao mercado internacional de 

crédito combinada com a elevação brusca da remessa de juros por conta do enorme aumento 

das taxas internacionais; a profunda crise institucional e financeira do Estado nacional; e a 

aceleração vertiginosa da inflação (DELGADO, 2009). 

Estas crises vêm afetando a economia faz algum tempo, afetando lugares próximos 

ou isoladamente o tempo todo. De acordo com Chesnais (2013 p. 22) “A crise europeia é a 

manifestação, na esfera da finança, da situação de semiparalisia em que se encontra a 

economia capitalista mundial. Atualmente ela é a manifestação mais evidente, mas não a 

única”. Cada nova e diferente crise afeta de modo diferente os resultados do planeta, muitas 

vezes só atrapalhando o crescimento de muitos lugares ao mesmo tempo.  
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De acordo com Brum; Bedin; Pedroso (2012, p. 35). 

A grande crise econômica que o mundo presencia nos últimos anos não é uma crise 

como as anteriores. Nesse sentido, as crises ocorridas no México em 1994, no Brasil 

em 1999 e na Argentina em 2001 foram crises de caráter localizado e com efeitos 

parciais sobre a economia mundial. 

Conforme o tempo passa é enfrentado novas mudanças econômicas de cada país ou 

região, conforme as experiências culturais de cada uma. Assim sendo, percebe-se que a 

soberania do Estado diluiu-se num conjunto de redes de fluxos econômicos, de redes de 

comunicação, de intercâmbio de experiências culturais e de influências políticas mútuas. Em 

consequência, o poder do Estado passou a ser dividido com outras instituições de caráter não 

nacionais e nem territoriais e alicerçadas em pressupostos globais (BRUM; BEDIN; 

PEDROSO, 2012). 

Com tudo, se a soberania do Estado sabe quais são os limites de até onde pode 

chegar não podem ir além do permitido. Não é difícil verificar a dimensão da crise do 

emprego urbano que vem ocorrendo em todo o Brasil, desde os anos 90. Mesmo quando 

conseguiu se desenvolver, o país começou a conviver com problemas que se tornaram graves 

decorrentes das pouquíssimas gerações de empregos e com o baixíssimo nível da 

remuneração dos trabalhos (BALTAR, 1996). 

Assim sendo, dificultando ainda mais o que pretendem comprar ou até mesmo 

vender tudo o que produzem tanto de alimentos quanto de maquinários. 

Segundo Brum, Bedin e Pedroso (2012 p. 34) comentam que “O poder do Estado, 

dessa maneira, tem sido diminuído e sua autoridade sobre as expansões econômicas globais e 

sobre as atividades que ocorrem sobre seu território tem se enfraquecido”. Os Estados 

possuem uma certa quantia de poder para manter em ordem as dificuldades que surgem.  

Com isso, os novos desdobramentos que estão juntos ao crescente endividamento dos 

Estados. É que muitos Estados já estavam em um quadro de grande endividamento e, ao terem 

que colocar elevados recursos em seus sistemas financeiros, iniciaram uma situação de 

incapacidade de pagamento de suas dívidas. Isso gerou, na prática, uma nova etapa da crise 

(BRUM; BEDIN; PEDROSO, 2012). 

Com as dificuldades aumentando a incapacidade de terminar com as dividas se 

prolonga por muito mais tempo.  
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De acordo com Halles; Sokolowski; Hilgemberg (2008, p. 2). 

As dificuldades financeiras têm origem em vários fatores, os quais costumam ser 

rapidamente apontados, tais como: baixos salários, dificuldade de acesso ao crédito 

– ou facilidade excessiva, sem a devida capacidade de pagamento – cobrança de 

juros abusivos, práticas consumistas, etc.  

A probabilidade de alguém fazer uma compra com um valor meio alto se torna bem 

mais complicado. 

A constatação de uma redução da participação dos assalariados formais dos setores 

público e privado no estrato superior da distribuição de renda do trabalho não-agrícola e a 

proliferação de funcionários públicos e de empregados sem carteira de trabalho no estrato 

inferior dá uma clara indicação de que ocorreu, nos anos 80, uma desvalorização do trabalho 

assalariado (BALTAR, 1996). 

Cada início de uma nova crise que aparece as situações é parecido, sempre com a 

falta de algum produto ou excesso dos valores em cada produto comercializado. 

De acordo com Brum; Bedin; Pedroso (2012, p. 42). 

Assim, o novo estágio da crise passou a ser representado pelo aumento do 

endividamento público global (em níveis assustadores) e pelo esgotamento dos 

Estados na sua capacidade de recuperar a economia mundial. E esta crise fiscal dos 

Estados, que tem no endividamento público o seu epicentro, continua a agravar-se 

na atualidade e deve continuar o seu caminho dos próximos anos. Um grande 

número de países, dentre eles os considerados ricos, ao gastarem mais do que 

arrecadam, geram um endividamento crescente  

Com o fortalecimento da crise vem a fata de emprego e consequentemente a de 

dinheiro. O desenvolvimento da economia foi profundamente agravado com a estagnação nos 

anos 80 e com a abertura acelerada dos anos 90, as quais aumentou muito o desemprego como 

a fração das oportunidades ocupacionais que não oferecem qualquer perspectiva de pouco 

crescimento profissional e social à população urbana (BALTAR, 1996). 

As pessoas não estavam preparadas para o mercado de trabalho com a era da 

informática e tiveram que se aperfeiçoar com isso para lidar inovações com o mercado cada 

vez mais exigentes com pessoas preparadas. Brum, Bedin e Pedroso (2012, p. 42) explicam 

que “No continente americano, os EUA, locomotiva da economia mundial, também passaram 

a enfrentar enormes dificuldades nesse sentido.”  

A economia não só local, mas globalizada pode interferir no comercio e nas moedas 

de forma positiva ou negativa em qualquer país do mundo. A crise que foi iniciada em agosto 
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de 2007 ocorre ao final de uma longa fase (mais de cinquenta anos) de acumulação quase 

ininterrupta, a mais longa de toda a história do capitalismo (CHESNAIS, 2013). 

Essa fase consiste no Estado que possui grande valor salarial diferente do resto da 

população. 

Assim sendo, a recente crise pela qual passa o capitalismo contemporâneo só pode 

ser um desdobramento dialético das contradições que foram desenvolvidas nesta fase histórica 

(CARCANHOLO, 2011, p. 73). 

Diante desse cenário é preciso uma colaboração de todos para sua superação, onde a 

junção de grandes empresas que se unem para liderar no mercado ate mesmo pequenas 

empresas com seus sindicatos e produtores de todo porte se unem para negociar melhor seus 

produtos. 

 

2.3.1 Impactos da Crise no Meio Rural  

No meio rural os impactos da crise estão afetando a muito tempo todos os produtos 

que estão sendo produzidos e também os que são cultivados a todo tempo possível. 

Do lado do mundo do trabalho no meio rural, as grandes transformações que foram 

ocorridas durante as décadas de 1970 e 1980 não apenas nas relações econômicas e sociais, 

mas na própria reflexão sobre o significado da modernização na agricultura e das muitas 

dimensionalidades de seus efeitos que provocaram uma significativa diferenciação das 

categorias sociais existentes, que passaram a reivindicar identidades próprias e a constituir-se 

como atores políticos diversificados no cenário nacional (DELGADO, 2009). 

Foi uma revolução na agricultura no plantio e colheita dos produtos gerados no meio 

rural. Os financiamentos e os recursos aprimorados para a maior agilidade, muitos 

aproveitaram os subsídios do governo. 

De acordo com Delgado (2012, p. 93) 

Com o aprofundamento da crise econômica, na década de 1980, que se manifestou 

através da aceleração inflacionária, do fracasso dos planos de estabilização, e da 

crise financeira do Estado, a capacidade e a disposição de intervenção do governo 

através de políticas públicas foi progressivamente minada, tanto operacional como 

ideologicamente, de modo que a política agrícola que havia sido posta em prática na 

década de 1980 foi inviabilizada quase integralmente no final do período. 

Sempre existiu a crise, mas, como sempre foi os que buscaram informação 

conseguiram mais tecnologia e souberam investir se superaram.  
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De acordo com Rosa (2012, s.p.). 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990 um conjunto de mudanças políticas, 

econômicas e sociais ocorridas em nível internacional influenciou na redefinição das 

estratégias de desenvolvimento dos países centrais e periféricos. As instituições 

públicas responsáveis pelas políticas de desenvolvimento rural ou agrícola foram 

diretamente afetadas por essas mudanças. Neste contexto, observou-se a emergência 

de uma crise nos serviços públicos de Extensão Rural na maioria dos países do 

mundo. 

Por várias vezes os produtores trancaram ruas reivindicando melhores políticas no 

sistema com juros acessíveis. Muita dificuldade na comercialização dos produtos onde muitas 

empresas não administradas por produtores, depois de receber os produtos fechavam as portas 

e decretavam falência das firmas deixando os produtores sem nada. 

No começo da década de 1980, o aumento dos juros internacionais cresceu com o 

endividamento externo dos países latinos americano, resultando na emergência de uma crise 

econômica que impactou na redução dos investimentos públicos em diversos setores, 

inclusive no agropecuário (ROSA, 2012). 

A redução foi um ponto para ver até aonde podia ir daquele ponto em diante com os 

recursos que tinham e modificar para o andamento futuro ser melhor. 

Nos anos de 1990 pode ser considerada um período crucial tanto para a continuidade 

do processo tradicional de exclusão e de dominação que tem acompanhado o padrão de 

relações economia-meio rural no Brasil quanto para a progressiva elaboração de uma visão 

alternativa acerca do significado do rural e do desenvolvimento rural sustentável e para a 

democratização das relações sociais e políticas no campo (DELGADO, 2009). 

O desenvolvimento ajudou a minimizar a crise, mas mesmo assim ainda estava sendo 

vivenciada.  

De acordo com Delgado (2012, p. 86). 

Neste sentido, enfatizamos, por um lado, a importância da política macroeconômica 

como condicionante do desenvolvimento agrícola e rural, especialmente como 

consequência do ajustamento externo imposto à economia e à sociedade brasileiras 

após a crise da dívida externa dos anos 1980 e a subsequente integração à 

globalização financeira e comercial na década de 1990. 

Com as melhorias dos recursos financeiro de cada pessoa teve- se um avanço não 

muito grande que ajudou a manter o que se precisava em casa. Do ponto de vista político e 

das visões futuras do meio rural brasileiro, é importante assinalar que a década de 1990 foi um 

período crucial, tanto para a continuidade do padrão dominante de relações economia e o 

meio rural no Brasil, quanto para a progressividade da elaboração de uma visão de mudança 
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acerca do significado do rural e do desenvolvimento rural e para a democratização das 

relações sociais e políticas no campo (DELGADO, 2012) 

As políticas existiam para estabilizar e manter a ordem e de como o progresso 

poderia acontecer para se estabelecer. Conforme Baltar (1996, p. 87) “A estagnação da 

economia e a aceleração da inflação desvalorizaram o trabalho assalariado e aumentaram uma 

já elevada desigualdade na apropriação do valor agregado pelas atividades não-agrícolas”.  

A produção de alimentos como batata, cenoura alface etc. não é muito aceito pela 

população por causa dos insumos colocados para mantê-los frescos. Mas com a agricultura se 

quer o aperfeiçoamento. 

A partir deste contexto, a agricultura tem sido constrangida e estimulada a produzir 

consideráveis superávits em sua balança comercial, de modo a garantir o ajustamento da 

balança de pagamentos do país (DELGADO, 2012). 

Para poder pagar as dívidas com os outros países precisa-se de mais alimentos para 

ser exportado e importado junto com as melhorias financeiras. 

A agricultura já passou por muitas crises a última foi na década de 90 e atualmente 

estamos vivendo outra. Bastante gente ficou no caminho e permanecerá na atividade quem 

adotar um processo de gestão e do gerenciamento de sua atividade (SPAGNOL; PFÜLLER, 

2010). Quem permaneceu no meio rural requer maior recursos conforme o tempo passa para 

poder produzir os alimentos cada vez de melhor qualidade. Os que saíram tentam equilibrar os 

custos e encontrar empregos nas empresas. 

A crise afeta todos os setores de produção e nas empresas de todo o país, tendo que 

reorganizar mais ainda as rendas de cada família e ficando avaliando diariamente as notícias 

do desempenho que ocorre. 

Depois dessas datas continuou tendo crises em todos os setores do meio rural, mas os 

impactos foram sentidos de formas bem diferentes no desempenho das produções das 

famílias. Essas crises não são somente financeira, mas é política, climática tendo as 

intempéries junto prejudicando a produção quando falta ou tem em exagero. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza ela se trata de teórico – empírica de modo que possibilite a 

observação dos dados pesquisados. Esse tipo de pesquisa caracteriza-se pela análise ou a 

consulta de livros ou documentação escrita que se faz sobre determinado assunto, na 

perspectiva de fornecer subsídios ao estudante para refazer caminhos já percorridos e, nisto, 

repensar o mundo (CORRÊA; RAMPAZZO, 2008). 

Ficar por dentro do que é a realidade das consultas diárias do que é o mais certo a ser 

colocado em prática todos os dias. A teoria é e deve ser parcial, pois ela não pode abrigar 

hipóteses ou proposições antagônicas ou contraditórias nem pode estar contra as evidências 

observáveis e conhecidas. O que é possível e complementar é a tentativa de unificação de 

teoria ou, pelo menos, a busca pela conciliação entre aspectos de teorias divergentes, que 

podem significar importante indicativo para a investigação científica (CERVO; BERVIAN, 

2002). 

Assim, a teoria ela analisa cada situação pesquisada separadamente para poder ser 

entendida com mais precisão. 

De acordo com Marconi; Lakatos (2010, p. 207). 

A finalidade da pesquisa cientifica não é apenas um relatório ou descrição de fatos 

levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo, no 

que se refere aos dados obtidos. Para tal, é imprescindível correlacionar a pesquisa 

com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que sirva de 

embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou 

levantados. 

Os dados empíricos são o oposto dos dados teóricos para ser implantado e avaliado 

na pesquisa relacionada. “O empirismo procura a superação da especulação teórica. A 

observação empírica, o teste experimental e a mensuração quantitativa são usadas como 

critérios para a sistematização do que seria ou não cientifico” (CORRÊA; RAMPAZZO, 

2008, p. 66). 

Os dados empíricos são baseados nas experiências e não na teoria. O conhecimento 

empírico é adquirido independentemente de estudos, pesquisas, reflexões ou aplicações de 

métodos (FACHIN, 2006). Esses conhecimentos são adquiridos e passados de geração para 

geração com suas próprias observações que foram feitas. 
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“Conhecimento empírico, também chamado de vulgar ou de senso comum, é o 

conhecimento do povo, obtido ao acaso, após ensaios e tentativas que resultam em erros e em 

acertos. Este tipo de conhecimento é ametódico e assistemático” (CERVO; BERVIAN, 2002, 

p. 8). A cada nova descoberta feita se torna uma novidade ou experiência a ser passada, junto 

com as novas questões a serem explicadas.  

De acordo com Marconi; Lakatos (2012, p. 105). 

Os fatos, descobertos e analisados pela pesquisa empírica, exercem pressão para 

esclarecer conceitos contidos nas teorias, pois uma das exigências fundamentais da 

pesquisa é a de que os conceitos (ou variáveis) com que lida sejam definidos com 

suficiente clareza para permitir o seu prosseguimento. 

Enquanto no tratamento dos dados as pesquisas são divididas em quantitativo e 

qualitativo. Cada uma com o seu modo de ser aplicado nos trabalhos que são feitos o tempo 

todo. 

Quanto ao tratamento de dados, as pesquisas podem ser classificadas em duas 

grandes partes que representam os dois segmentos que o pesquisador pode percorrer no 

momento de trabalhar com os dados que coletou ao longo de sua investigação. Sendo assim, 

de maneira geral, as pesquisas podem ser classificadas como qualitativas ou quantitativas 

(CORRÊA; RAMPAZZO, 2008). Esses dois segmentos podem ser trabalhados no trabalho 

juntos ou separadamente, conforme for as necessidades da pesquisa relacionada. 

Marconi e Lakatos (2012, p. 136) explicam que “As medidas quantitativas 

respondem à pergunta ‘quanto’ e as qualitativas à questão ‘como’. Os dois tipos são 

importantes na investigação e se constituem no corpo do trabalho.”  

Quanto a pesquisa quantitativa tanto a qualitativa, estando juntas, possuem uma 

maior abrangência nas pesquisas e cada uma possuindo a sua própria forma de ser pesquisado 

os trabalhos, cada um com um método diferente.  

De acordo com Dyniewicz (2009, p. 88). 

Algumas características são básicas entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Na 

quantitativa não se impõem expectativas preexistentes, e o pesquisador procura 

entender o fenômeno tal como ocorre. Já a pesquisa de abordagem quantitativa 

requer definição de variáveis e hipóteses antes da coleta de dados. 

A cada etapa da pesquisa existem novas formas de avaliação, ambas podem ser 

fáceis ou mais complexas e assim exigindo mais atenção.  
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Segundo os autores Marconi e Lakatos (2012, p. 136) todos os tipos de dados são 

agrupados em categorias para serem analisados e verificados. Pessoas e coisas podem ser 

descritas em termos quantitativos ou qualitativos. Como a seguir visualiza-se: 

Quantitativos: focalizados em termos de grandeza ou quantidade do fator presente 

em uma situação. Os caracteres possuem valores numéricos, isto é, são expressos em 

números. 

Qualitativos: baseados na presença ou ausência de alguma qualidade ou 

característica, e também na classificação de tipos diferentes de dada propriedade. 

Quanto aos objetivos a pesquisa é exploratória, e no que se refere ao procedimento 

técnico ela caracteriza-se como pesquisa de campo. Pesquisa de campo é aquela utilizada com 

o objetivo de conseguir mais informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Na pesquisa de campo envolve também a pesquisa exploratória a fim de ver um 

assunto novo ou já existente na área que for querer pesquisar e se aprofundar. 

“A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes da mesma” (CEVEVO; BERVIAN, 2002, 

p. 69). Esta pesquisa é realizada quando se tem dúvidas do assunto e quer saber como 

pesquisa-lo. Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para possibilitar a 

consideração dos mais diversos aspectos de um problema ou de uma situação (CEVEVO; 

BERVIAN, 2002). A pesquisa exploratória ajuda a entender melhor cada situação que aparece 

sem ter muitos sentidos do que significa exatamente. 

Segundo Ruiz (2002) quando um problema é pouco conhecido e não se tem muitas 

ideias se faz uma pesquisa exploratória com objetivos de se entender melhor o que se está 

sendo pesquisado e assim poder resolver os problemas que aparecem. Essa pesquisa ajuda a 

entender as coisas de um jeito melhor, minimizando as dificuldades que aparecem o tempo 

todo.  

Conforme Dyniewicz, (2009, p. 92) explica este tipo de pesquisa é uma:  

Pesquisas exploratórias – Têm a finalidade de esclarecer e proporcionar uma visão 

geral em dimensões mais ampliadas acerca de um determinado fato. Busca- se saber 

como determinado fato ou fenômeno se manifesta, o que interfere nele, com as 

variáveis se inter-relacionam. São úteis para objetos de pesquisa pouco explorados.  

Quanto à conduta em relação aos dados é uma pesquisa de levantamento com os 

dados coletados em famílias rurais produtoras de hortigranjeiros.   
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Segundo Gil (2010, p. 35) “todas as pesquisas desse tipo caracterizam-se pela 

interrogação das pessoas que estão selecionadas cujo o comportamento se deseje conhecer. A 

pesquisa bibliográfica embasa os estudos para poder analisar os resultados posteriormente”. 

O presente estudo trata de uma pesquisa teórico empírica (CORRÊA; RAMPAZZO, 

2008) pois possibilitou a observação dos dados pesquisados com a amostra de produtores 

rurais de hortigranjeiros, quantitativa (MARCONI; LAKATOS, 2012) pelas técnicas de 

levantamento de dados realizada, e também qualitativa e exploratória (MARCONI; 

LAKATOS, 2012; CEVEVO; BERVIAN, 2002), pois teve como objetivo de identificar como 

é a gestão das famílias do meio rural, e como as crises financeiras impactam nas propriedades, 

em especial de produtores hortigranjeiros. 

Também foi utilizado da pesquisa bibliográfica, pois com a pesquisa bibliográfica foi 

possível embasar o estudo, para poder analisar os resultados posteriormente. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

Corrêa e Rampazzo (2008 p. 87) “A amostra é a representação menor de um todo maior, 

a fim de que o pesquisador possa analisar um dado universo (população). Portanto, sua 

utilização, objetiva estender as características encontradas para o todo”.  

Para coletar informações, critérios que definem a amostra estão ligados ao objeto de 

estudo, ao campo empírico de investigação escolhido e aos critérios ou seleção de amostra, ou 

seja, a amostra deverá ser selecionada – não pode ser casual (DYNIEWICZ, 2009). 

A população do estudo compreendeu os produtores rurais do município de 

Tapejara/RS, e como amostra foi constituída pelos produtores rurais que cultivam produtos 

hortigranjeiros. Esses produtores foram selecionados com a ajuda do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais da cidade de Tapejara/RS, classificados pela entidade como produtores 

de hortigranjeiros. Identificou-se que no município existem apenas sete produtores 

classificados nesta categoria, os quais todos participaram da presente pesquisa. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Esta etapa da pesquisa é a formulação para a iniciação da coleta dos dados que se 

deseja realizar. Marconi e Lakatos (2010, p. 149) comentam que esta é a “Etapa da pesquisa 

em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de 

se efetuar a coleta dos dados previstos”.  

Na coleta de dados é realizado a verificação de onde será feita e como será analisada 

a pesquisa. Conforme os autores Corrêa e Rampazzo (2008, p. 91) “A coleta de dados não é 
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um processo acumulativo e linear. Os dados ao colhidos, interativamente, num processo de 

idas e voltas, nas diversas etapas da pesquisa e na interação com seus sujeitos. No 

desenvolvimento da pesquisa os dados são constantemente avaliados e analisados”.  

Essas tarefas exigem persistência para poder desenvolver corretamente o trabalho 

que está sendo feito. Marconi e Lakatos (2012, p. 149) comentam que “É tarefa cansativa e 

toma, quase sempre, mais tempo do que se espera. Exige do pesquisador paciência, 

perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo 

anterior”.  

Na construção e desenvolvimento do questionário para a obtenção dos dados 

desejados. Conforme Marconi e Lakatos (2012, p. 86) “Questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

As perguntas são formuladas conforme for as causas da pesquisa que se deseje 

avaliar. De acordo com Cevevo e Bervian (2002, p. 48) “O questionário é a forma mais usada 

para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”. 

Assim sendo, a coleta dos dados é feita de forma que melhore o entendimento do 

pesquisador. Consiste num conjunto de perguntas elaboradas, em geral, com o intuito de 

reunir informações sobre as percepções e opiniões dos indivíduos a respeito do objeto de 

estudo (CORRÊA; RAMPAZZO, 2008). 

É em forma de questionário aplicado com perguntas abertas, semiabertas e fechadas, 

assim possibilitando que as famílias rurais compreendam e interajam melhor com o trabalho. 

As questões abertas dão condições ao pesquisador de discorrer espontaneamente sobre o que 

se está questionando. Essas perguntas as famílias podem expor as ideias ou comentários 

(FACHIM, 2006). Esse tipo de pergunta possibilita ao pesquisando facilidade ao responder, 

mas ao pesquisador uma certa dificuldade.  

 As perguntas abertas são destinadas à obtenção de respostas livres, embora 

possibilitem recolher dados ou informações mais ricas e variadas, são codificadas e analisadas 

com mais dificuldades (CEVEVO; BERVIAN, 2002). Enquanto que as perguntas abertas 

possibilitam respostas mais livres nas fechadas é preciso escolher a resposta mais adequada 

dentre as alternativas sugeridas.  

Segundo Fachim (2006) já as fechadas são aquelas que o pesquisando escolhe sua 

resposta avaliando o conjunto de perguntas e respostas, sem poder expressar suas próprias 

opiniões. Essas perguntas facilitam a verificação dos dados que foram pesquisados.  
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Conforme salienta Cevevo e Bervian (2002, p. 48) “As perguntas fechadas são 

padronizadas, de fácil aplicação, fáceis de codificar e analisar”. Elas possibilitam a análise 

dos questionários e a tabulação dos resultados. 

Para Marconi e Lakatos (2012, p. 89) as “perguntas fechadas ou dicotômicas. 

Também denominadas limitadas ou de alternativa fixas, são aquelas que o informante escolhe 

sua resposta entre duas opções: sim ou não.” Já as semiabertas envolvem junto as questões 

tanto abertas e quanto fechadas, tendo mais de uma opção de escolha e podendo escrever ou 

opinar o que acham.  

A coleta dos dados da presente pesquisa aconteceu nos meses de julho e agosto de 

2018. O instrumento utilizado foi um questionário (Apêndice A) com perguntas abertas, 

semiabertas e fechadas, assim possibilitando que as famílias rurais compreenderam e 

interagiram melhor com o trabalho.  

Com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais foram entrevistadas sete famílias 

que trabalham com produtos hortigranjeiros no interior da cidade de Tapejara-RS. Apenas 

uma dessas famílias demorou mais para aceitar o convite de participar da pesquisa, pois 

pensava que poderia se expor demais. As demais aceitaram o convite de imediato 

Os questionários foram entregues aos produtores que permaneceram com ele por uma 

semana para darem suas respostas. Após esse tempo, os questionários foram recolhidos, e dois 

que não tinham concluído, entregaram na escola. Além das respostas dos questionários, a 

pesquisa contou com a parte das entrevistas e observação realizada pela pesquisadora, que 

possibilitou uma melhor análise das respostas. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram organizados em gráficos e em quadros onde se pode mostrar e 

interpretar melhor os resultados pesquisados facilitando o entendimento.  

Segundo Cervo; Bervian (2002, p. 153).  

Gráficos constituem representações visuais de categorias, variáveis e tendências, 

cuja leitura é orientada, mais pelas curvas do que pelos números.  [...]. O uso de 

diferentes cores, de diferentes formas geográficas ou de diferentes linhas requer o 

acréscimo de legendas explicativas, que indiquem o significado de cada símbolo ou 

cor apresentados.  
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Essas formas de representação gráficas envolvem diversas maneiras de serem 

representadas e cada uma possibilita a avaliação separada no mesmo gráfico ajudando a 

identificar melhor cada situação posta.  

“A representação dos dados com elementos gráficos permite uma descrição imediata 

do fenômeno. Representa uma forma atrativa e expressiva, uma vez que facilita a visão do 

conjunto com apenas uma olhada, e possibilita ver o abstrato com facilidade” (MARCONI; 

LAKATOS, 2012, p. 193).  

Já os quadros possuem uma forma mais diferente de avaliação dos dados que forem 

coletados e verificados. Quadros, geralmente, são livres agrupamentos que o autor faz para 

organizar e sistematizar a apresentação de algumas informações. São preferencialmente 

descritivos e essencialmente informativos, e não analíticos (CERVO; BERVIAN, 2002). Os 

quadros podem ser coloridos e dinâmicos para que possa diferenciar melhor cada analise que 

for feita. 

Essas técnicas possibilitam melhor entendimento e visualização da pesquisa e a 

diferenciação entre todas as respostas coletadas. 

Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados em uma planilha de Excel que 

permitiu uma melhor visualização e interpretação dos mesmos. As análises permitiram 

organizar os dados em tabelas em que se pode demostrar os números e as respostas de maior 

frequência dos respondentes, e interpretar esses resultados pesquisados facilitando o 

entendimento.  

Após a organização dos dados foi possível a elaboração do texto, a partir da análise 

das questões, e assim identificar a percepção dos produtores entrevistados sobre o impacto das 

crises em suas propriedades. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Entre os entrevistados, foram pesquisados sete produtores de alimentos hortigranjeiro 

que residem no interior da cidade de Tapejara/RS. Suas propriedades estão localizadas nas 

comunidades do interior do município (Tabela 1). Entre os pesquisados, apenas uma 

proprietária e que também é gestora, é mulher. Quanto à escolaridade dos pesquisados, quatro 

possuem o primeiro grau incompleto, um possui o primeiro grau completo, um possui ensino 

médio técnico, e um possui ensino técnico em agropecuária. O pesquisado mais jovem tem 22 

anos e o mais velho possui 62 anos. 

 

Tabela 1: Perfil dos entrevistados 

Pesquisados Localidade Idade Gênero Escolaridade Estado Civil 

E1 Vila campos 44 anos Masculino Ensino fundamental incompleto Casado 

E2 Caravággio 56 anos Masculino Ensino fundamental incompleto Casado 

E3 Coroado alto 62 anos Masculino Ensino fundamental completo Casado 

E4 Calegari 49 anos Feminino Ensino fundamental incompleto Divorciada 

E5 São Brás 62 anos Masculino Ensino fundamental incompleto Casado 

E6 São domingos 35 anos Masculino Ensino Médio - técnico Divorciado 

E7 Cacheira alta 22 anos Masculino Técnico em agropecuária Solteiro 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Esses entrevistados como se pode ver são de maioria de mais idade que trabalham e 

gerenciam na produção hortigranjeiro. Com isso dá para se notar que a grande maioria dos 

jovens estão deixando de trabalhar no meio rural e buscando o meio urbano para se 

estabelecerem e crescerem.  

A grande maioria com pouca formação de estudo que tiveram os produtores não 

possuem muitas opções de trabalho a não ser o que entendem mais e que de mais renda para 

se manter financeiramente, pois precisariam que voltassem aos estudos novamente para se 

adequarem se quiserem trabalhar no meio urbano. 

Dando sequência na pesquisa, numa das perguntas que foram feitas para estes 

produtores para entender o cotidiano foi sobre as culturas cultivadas nas suas propriedades. 

As respostas mostram que entre elas as que mais se destacam entre os produtos cultivados 

pelos produtores foram as folhosas, os temperos verdes, o pepino, o tomate e a melancia. 

Apenas um produtor, diferencia sua cultura com o cultivo de morangos na sua propriedade.  

Isso pode ser observado na Tabela 2. 

Com isso, nota-se que há uma grande concorrência entre os produtores 

hortigranjeiros, com produção dos mesmos alimentos principalmente com a alface e os 

temperos verdes. Também pode-se afirmar que é uma grande concorrência para um pequeno 
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mercado, pois esses produtores não encontram muitos mercados para vender todos os 

produtos, na cidade.  

 

Tabela 2: Principais produtos cultivados 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 
Um dos produtores, está diversificando a sua produção com outros produtos como 

citou o E3 que produz morangos, como a sua cultura principal de onde retira grande parte de 

sua renda, e ainda segundo ele não possui concorrência na produtividade deste alimento. 

Prosseguindo nas perguntas as principais dificuldades enfrentadas nas propriedades, 

segundo os produtores E3, E4, E5 e E7 são as intempéries. Para eles, as mudanças climáticas 

ocorridas no dia a dia, e como eles não tem como ter controle sobre esse fenômeno, é uma das 

maiores dificuldades da propriedade. Já para os E1, E4 e E6 a principal dificuldade da 

propriedade é a mão de obra, e para o E4 e o E6 é o alto custo de produção das suas 

propriedades. Isso pode ser observado na Tabela 3.  

 
Tabela 3: Principais dificuldades da propriedade 

Entrevistados E1, E4, E6 E3, E4, E5, E7 E4, E6 

Intempéries  X  

Mao de obra X   

Alto custo de produção   X 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 
As maiores dificuldades são em não saber o quanto o clima pode prejudicar no 

decorrer da produção e o quanto poderia ser diminuído das perdas se pudesse equilibrar os 

estragos nas estruturas feitos por causa do mau clima é uma grande preocupação dos 

produtores pesquisados. Isso prejudica também o custo das produções, tendo que igualar no 

que foi perdido ou danificado gastando ainda mais. Desta forma, os produtores não 

conseguem recuperar e ganhar mais em cima da produção que sobrou para poderem apenas 

recuperar um pouco dos estragos já feitos. 

Produtores E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

Folhosas em geral      X  

Alface X X X X X   

Rúcula X       

Chicória X       

Pão açúcar X       

Repolho     X   

Temperos verdes X  X  X  X 

Tomate  X  X    

Pepino   X X    

Melancia    X X   

Morango   X     
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Outro questionamento feito para os produtores foi sobre o aspecto de crises 

financeiras. Nessa pergunta 100% dos entrevistados de cada propriedade que foram 

pesquisadas já passaram por alguma crise financeira, que os atingiu de um jeito ou de outro 

financeiramente no passado e nos dias de hoje. Com isso, a maioria deles afirmam prestar 

atenção em todos os gastos feitos para não terem dificuldades de gerenciar ou de ficarem 

endividado. Cada um se preocupando com suas contas e com os produtos para manter os 

alimentos de acordo para a comercialização final. Também cuidando e mantendo suas 

instalações de acordo com cada produto caso tenha algum problema quando tiver um 

temporal.  

Os principais motivos desta crise para o E1 e o E3 foram o clima, e o alto custo de 

produção na localidade onde reside sua propriedade para o E4 e o E7. Já para o E2 afirma que 

é a falta de incentivo para a produção hortigranjeiro. Para o E1 os motivos da crise estão no 

pouco capital para o cultivo da sua propriedade, e para o E5 são as dificuldades de investir 

bastante dentro da propriedade.  Faltando incentivo e ajuda para saber como dar o giro e o que 

produzir junto com os cuidados especiais para cada tipo de alimento, se torna um pouco 

complicado para os produtores, pois não existe grande mercado para muitos produtos iguais, e 

poucos estabelecimentos que os recebe para revender a produção. 

  Ainda os respondentes E1, E2, E4, E5 e o E7 dizem que a crise financeira ocorre 

quando não consegue vender o produto e para os outros E3 e o E6 quando não tem dinheiro 

para comprar o produto.  

Nestas respostas, nota-se que existe uma grande disputa entre os entrevistados na 

hora da venda dos alimentos para o consumo, pois também precisam do dinheiro para 

comprar as mudas e cultiva-las até que esteja pronto novamente para ser adequadamente 

vendidas. 

Quando os pesquisados foram questionados sobre como enfrentaram a crise, as 

respostas foram que diante de uma crise já tiveram que deixar de fazer algo que era necessário 

na propriedade. O E3 colocou que não fez investimentos em melhorias nestes anos de crise, o 

E7 deixou de plantar uma quantia pois não tinha venda, e os entrevistados E1, E2, E4, E5 e o 

E6 melhoraram e investiram nas estruturas e na produção que possuíam.  

Nestas respostas, nota-se que os dois primeiros entrevistados quiseram poupar para 

não terem dificuldades futuras se precisassem de mais dinheiro, estavam gastando somente o 

que precisavam para se manter e dar o giro com o que precisava ou diminuindo a produção 

para poupara o que ganhava. Já os demais, continuaram a produzir e investir no capital que 

possuem, não tiveram muitas mudanças financeira.  
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Complementando esta análise, quando questionados sobre o nível que a crise afeta a 

propriedade, para o entrevistado E3, a crise financeira afeta pouco a produção e o 

desenvolvimento da propriedade, já para os entrevistados E1, E2, E4, E5, E6 e o E7 afeta 

bastante pois necessitam de mais coisas para a produção. 

Como foi visto no início desta análise, apenas o entrevistado E3 produz alimentos 

diferenciados para ofertar para o mercado, produção de morangos, e ainda produz alimentos 

orgânicos. Segundo ele, o custo dos insumos é reduzido bastante no cultivo de hortigranjeiros 

orgânicos, pois são mais utilizados produtos naturais para o cultivo destes produtos, que por 

sua vez é mais barato e são produzidos dentro da própria propriedade, com matérias primas já 

existentes.  

A crise financeira afeta o valor de venda dos produtos produzidos nas propriedades 

dos E1, E3 e o E5 colocaram pouco e para os outros E2, E4, E6 e o E7 é bastante.  

Para poderem se estabelecerem no mercado e manterem-se disputando os produtores 

rurais precisam de ferramentas gerenciais que mantenha-os informados para tomarem 

decisões com segurança que os permitam a buscar racionalização dos meios de produção 

disponíveis com inovação e gerenciamento no foco na eliminação de perdas (MELLO, 2015).  

Mesmo assim encontram dificuldades em onde e no que procurar para tirar as 

dúvidas que possuem e também serem aconselhados para a melhoria da capacidade produtiva 

de suas propriedades principalmente se forem de pequeno porte. 

Cada atividade feita diariamente requer dos produtores determinação e força de 

vontade para a produção de seus alimentos para depois serem vendidos nos mercados. O valor 

de cada tipo de alimento desde as sementes para o plantio junto com os cuidados para que não 

estrague durante o desenvolvimento e até o consumo final destes alimentos que varia da 

compra para a venda. Outra questão apresentada pelos produtos como impacto da crise 

financeira é que ela afeta o valor de compra dos insumos necessários para a produção na 

propriedade. No entanto, novamente para o entrevistado E3, essa dificuldade é vista em 

menor nível.  

 
Tabela 4: Impacto da crise para os produtores 

Entrevistados afetados Bastante Pouco Muito pouco 

1, 2, 4, 5, 6, 7 X   

3  X  

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A diferença de produção está no tipo de como são os cuidados dos alimentos para o 

consumo desde a compra e o seu desenvolvimento. Os tipos de insumos colocados em cada 
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cultura de cada propriedade que foi pesquisada. Assim os gastos com a produção para o 

entrevistado E3 são menores por causa dos insumos que produz por serem orgânicos. Já os 

outros possuem mais dificuldades em estabilizar as condições necessárias para a sua produção 

na propriedade com o desenvolvimento diário da produção dos alimentos.    

Na sequência os produtores foram questionados sobre quais os principais gastos que 

aumentaram na produção das suas propriedades, diante da crise financeira. Para os 

entrevistados E1, E2, E5 e o E7, os principais gastos que aumentaram foram com a adubação, 

para o E1, E2 e o E3 foi o combustível. Mas existem outros como sementes para o E2 e o E4, 

insumos para o E3 e o E4, mão de obra para o E3 e o E7 e as mudas para o E4 e o E5. Isso 

pode ser notado melhor na Tabela. 

 
Tabela 5: Principais gastos das propriedades 

Entrevistados 

afetados 

Adubação Combustível Sementes Insumos Mao de 

obra 

Mudas 

E1, E2, E5, E7 X      

E1, E2, E3  X     

E2, E4   X    

E3, E4    X   

E3, E7     X  

E4, E5      X 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Neste ano de 2018, houve um movimento importante que na percepção dos 

agricultores entrevistados afetou ainda mais a crise financeira, que foi a manifestação dos 

motoristas de caminhões. Esse acontecimento durou mais tempo que o previsto por muitos 

trabalhadores e empresas. Foi ocasionado pelo exagero decorrido pelo aumento no valor pago 

para o combustível cada pouco tempo. 

Com os caminhões parados, assim bloqueando parcialmente a grande parte das 

rodovias os combustíveis deixaram de ser entregues em diversos postos e assim, outras 

atividades que esperavam matérias-primas e produtos essenciais como os alimentos para o 

consumo também acabaram desabastecidos (BBC, 2018). 

Esses gastos aumentaram, segundo os entrevistados, também por causa que faltou os 

produtos para a comercialização por um certo tempo que se tornou meio longo por causa das 

paralizações dos motoristas de caminhão no país. Para ele, isso atingiu todos os setores de 

produção no país, e assim aumentando o valor na hora da compra. 

Periodicamente vê-se os produtores rurais alegando que os preços de mercado dos 

produtos não cobrem o que se gasta para produzir e que a saída é mudar de atividade. Ocorre 

geralmente porque o produtor rural não planeja suas atividades, não pesquisa as necessidades 
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do mercado, desperdiça dinheiro na compra de insumos, pagando preços altos em época de 

maior demanda, ou em aquisições de máquinas superdimensionadas para seu volume de 

produção e área cultivada (SPAGNOL; PFÜLLER, 2010). 

Tendo onde buscar inovações e informações corretas e adequadas o rendimento do 

que está sendo produzido aumenta bastante cada pouco tempo que se passa dentro da 

propriedade familiar. 

Posteriormente, foi perguntado para os entrevistados se deixaram de produzir ou 

reduziram a produção de algum produto na sua propriedade, e quais foram esses produtos. 

Para os entrevistados E5, E6 e o E7 devido a crise reduziram a produção de alface, para o 

entrevistado E2 reduziram por falta de mercado consumidor. Os entrevistados E1, E3 e o E4 

disseram que não deixaram de produzir os seus alimentos nesses períodos de crise financeira. 

Esses que diminuíram a produção encontraram dificuldades para vender os seus alimentos por 

causa que a população diminuiu o seu consumo para poupar o seu dinheiro, havendo assim 

concorrência e dificuldades na hora da venda dos alimentos hortigranjeiros.  

Também foi perguntado aos entrevistados se as famílias precisaram mudar os hábitos 

para superar a crise, e quais foram as principais mudanças. Nesta questão, apenas o 

entrevistado E1 colocou que não e que gasta somente o necessário. O entrevistado E2 disse 

que tiveram mudanças como redução no custo de vida e visitar amigos. Para o E3 disse que 

passaram a gastar menos, o E4 cortou gastos desnecessários, o E5 diz que a família gasta 

apenas para o básico, o E6 afirma que a família reavaliou a compra de produtos tanto de 

consumo ou uso, e E7 diminui nas compras de roupas e de alimentos industrializados, além 

dos gastos com eletricidade.  

Sabendo como lidar com as dificuldades e sabendo gerir as finanças na propriedade o 

desenvolvimento se torna mais fácil até para não se endividar por causa dos exageros feitos, 

poupando dinheiro para quando realmente é necessário.  

Para entender melhor como esses produtores realiza os controles da sua propriedade, 

os entrevistados foram perguntados se fazem controle dos custos e das receitas da sua 

propriedade, e como realizam esses controles. Todos os entrevistados afirmam que fazem 

algum tipo de controle dos custos e das despesas dentro das suas propriedades com planilhas 

ou com anotações. As diferentes formas de controle feita pelos produtores são demonstradas 

na tabela que segue. 
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Tabela 6: Principais controles realizados pelos produtores 

Entrevistados Respostas 

1 Sim, receitas e despesas 

2 Contabilizar todas entradas e saídas de contas 

3 Sim faço tudo na ponta do lápis custos e lucros 

4 Sim, planilha 

5 Sim, anotar os gastos e os lucros 

6 Sim, gerenciamento contábil total da empresa 

7 Sim, controle de custos produção quanto gasta para produzir e se é viável 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

Cada tipo de gerenciamento quando for bem feito possui dentro da propriedade um 

grande valor, principalmente no desempenho correto do faturamento e das despesas de 

temporada em temporada para o cultivo, para o uso dos defensivos adequados para os 

alimentos que vão ser consumidos, e para não terem perdas maiores que o esperado na 

produção.  

Para finalizar, os produtores foram questionados sobre como eles entendem ser 

importante preparar a propriedade para enfrentar dificuldades, sejam elas financeiras ou de 

produção, que possam surgir. Nessa questão, diante das possibilidades de melhoria 

financeiras, os entrevistados em maioria, consideram importante ter uma reserva própria e 

trabalhar com tecnologias apropriadas para cada alimento produzido. Outro aspecto 

importante que aparece na fala dos entrevistados é sobre ter mais assistências técnicas, de 

entidades que possam auxiliar no desenvolvimento e na gestão das propriedades. 

Segundo Buainain, Romeiro e Guanziroli (2003, p. 317) “[...] o produtor familiar, 

quando recebe apoio suficiente, é capaz de produzir uma renda total, incluindo a de 

autoconsumo, superior ao custo de oportunidade do trabalho [...]”. A busca pelo apoio 

adequado ajuda bastante as famílias no rendimento e no desempenho da propriedade de que 

possui e no desenvolvimento dos produtos que são produzidos ou criados. 

Na agricultura familiar já enfrentaram e ainda enfrentam várias restrições de acesso 

às tecnologias e ao capital, assim, diminuindo sua capacidade de influência na tomada de 

decisões públicas, marginalizando-os nos aspectos socioeconômicos (MELLO, 2015). 

Essas dificuldades vêm principalmente pela falta de entendimento das novas 

tecnologias e o pouco estudo ou aprimoramento das técnicas que surgem. Assim sendo, 

dificultando ainda mais o que pretendem comprar ou até mesmo vender tudo o que produzem 

tanto de alimentos quanto de maquinários.  

Precisa-se ter muita sabedoria, confiança e persistência com os resultados que estão 

sendo desejados para conquistar o que o produtor necessita para se produzir. 
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As famílias do meio rural veem buscando as inovações que ajudam no 

desenvolvimento da gestão e o aprimoramento mais adequados na propriedade. Ajudando no 

rendimento favorável sem terem problemas financeiros na produção ou com os impactos da 

crise. 

Ainda, nas melhorias para cada entrevistado foi notado que possuem um pouco de 

medo em não saberem trabalhar com a sua própria produção. Desta forma, precisam de mais 

assistências técnicas e não sabendo onde procurá-los pois ainda são poucas, ou não querendo 

se endividar não sabem que tipo de produto cultivar na propriedade para ampliar seu negócio.  

Também não sabem como melhorar sua produção para ter mais desempenho e 

agilidade na comercialização dos novos alimentos, como também não fazer dividas ou 

depender dos bancos para algum tipo de financiamento que não é o plano. 

Esta pesquisa atingiu todos os objetivos que foram desejados para o trabalho em 

todos os aspectos que precisavam e mais um pouco. Tanto na pesquisa e na coleta dos dados 

quanto no desenvolvimento desse trabalho. 
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5. CONCLUSÃO  

O objetivo desta pesquisa foi identificar como é a gestão das famílias do meio rural, 

e como as crises financeiras impactam nas propriedades, em especial de produtores 

hortigranjeiros. Para isso, foi aplicado um questionário focando produtores hortigranjeiros. 

Todos deram suas opiniões e falaram um pouco do cotidiano. Percebe-se que a produção nas 

propriedades é com a produção de alimentos dessas famílias, limitadas devido as propriedades 

serem pequenas e com poucos recursos para o seu cultivo. Conforme novas gerações, as 

frações de terras dos pais se dividem entre todos os filhos minimizando ainda mais a produção 

de cada um, tendo que analisar quais os equipamentos ou maquinários mais adequados que 

deve comprar para o uso próprio. 

Dependendo do resultado obtido entre a compra e a venda dos alimentos para se 

sustentar, também impacta em dar o giro para a sobrevivência da propriedade. Geralmente a 

agricultura familiar depende da mão de obra própria para poderem produzirem os alimentos e 

evoluir financeiramente, para poderem estruturar as propriedades. 

O produtor hortigranjeiro que produz os morangos como o produto de forma 

diferenciada da dos outros produtores consegue dar o giro melhor pois não tem dificuldade na 

hora da venda do alimento, sendo que é só ele que tem e não tem concorrência. 

Essas famílias gostariam de mais apoios técnicos porque percebem que isso irá 

aprimorar suas técnicas e só assim poderem aumentar seus resultados gerenciais. 

Nesta pesquisa feita no mês de agosto teve-se algumas limitações na forma dos 

questionários que se feitas de outro jeito poderiam ter sido obtidos muito mais resultados, mas 

também precisaria de mais tempo para ser realizadas as entrevistas com as pessoas.  

Esta pesquisa contribui para o meio acadêmico e para as instituições que trabalhar 

melhor essas famílias hortigranjeiras pois merecem mais atenção especialmente nos alimentos 

que são sem agrotóxicos, considerado também um nicho de mercado atualmente.  

Estas propriedades pesquisadas são pequenas propriedades, e mesmo que limitadas, 

ainda possuem planejamento para poderem ter lucro e se manter. Com as receitas e as 

despesas da propriedade, analisam os gastos para não se endividarem e terem problemas 

futuros. 

As dificuldades do trabalho são árduas, e o produtor precisa ser persistente. A 

necessidade desses produtores de alimentos muitas vezes não reconhecidos pelos 

consumidores, e percebe-se que além das crises, a sucessão familiar para produzir estes 

alimentos e colocar na mesa do consumidor, é outra dificuldade destas famílias. 
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Muitos destes produtores pesquisados estão envelhecendo, seus filhos estão estudando 

e partindo para a cidade, sem pensar em retornar para a propriedade. Também, percebe-se a 

população consumidora cada vez mais exigente em qualidade de alimentos, e por falta de uma 

melhor assistência técnica esses produtores, muitas vezes, não conseguem atingir o padrão de 

qualidade esperado. 

Assim como outros setores, o setor rural é um setor que carece de mais estudos, em 

especial, o setor hortigranjeiro, vislumbrando assim, um campo de sugestão de pesquisas 

futuras. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso da aluna 

Micheli Dalzotto, do curso de Administração da FAT – Faculdade e Escola. O objetivo deste 

trabalho identificar como é a gestão das famílias do meio rural, e como as crises financeiras 

impactam nas propriedades, em especial de produtores hortigranjeiros. Você está sendo 

convidado a participar desta pesquisa. As respostas serão analisadas de forma conjunta, e em 

nem um momento será identificado o participante. 

Agradecemos pela sua colaboração!!! 

 

Deixe sua resposta conforme cada solicitação. 

Escolaridade: __________________________Idade: ___________________ 

Estado Civil: __________________________Sexo: ____________________  

Localidade: ___________________________________  

 

1) Quais são as culturas cultivadas em sua propriedade? 

___________________________________________________________________________ 

 

2) Quais são as principais dificuldades enfrentadas em sua propriedade? 

___________________________________________________________________________ 

 

3) A sua propriedade já passou por alguma crise financeira? 

(  ) sim    (  ) não 

 

4) Quais foram os principais motivos desta crise? 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Para você uma crise financeira ocorre quando: 

(  ) Não tem dinheiro para comprar produto 

(  ) Quando não consegue vender o produto. 

(  ) Quando os outros comentam que está ocorrendo. 

 

6) Diante de uma crise enfrentada, você teve que deixar de fazer algo que era necessário na 

sua propriedade? O quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Na sua percepção, a crise financeira afeta a produção e o desenvolvimento da sua 

propriedade? 

(  ) muito pouco (  ) pouco     (  ) bastante 
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8) Na sua percepção, a crise financeira afeta o valor de venda dos produtos produzidos na sua 

propriedade?  

(  ) muito pouco (  ) pouco     (  ) bastante 

 

9) Na sua percepção a crise financeira afeta o valor de compra dos insumos necessários para a 

produção na sua propriedade? 

(  ) muito pouco (  ) pouco     (  ) bastante 

 

10) A crise financeira aumentou os gastos com a produção na sua propriedade? 

(  ) muito pouco (  ) pouco     (  ) bastante 

 

11) Quais foram os principais gastos, que na sua opinião, aumentaram? 

___________________________________________________________________________ 

 

12) Devido a crise, você deixou de produzir ou reduziu a produção de algum produto na sua 

propriedade? Quais foram esses produtos? 

___________________________________________________________________________ 

 

13) A sua família precisou mudar os hábitos para superar a crise? Quais foram as principais 

mudanças? 

___________________________________________________________________________ 

 

14) Você faz algum tipo de controle dos custos e das receitas da sua propriedade? Quais 

controles realiza? 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Diante das possibilidades de melhorias financeiras, que atitudes você considera 

importante adotar, para melhor preparar sua propriedade diante de outras dificuldades, sejam 

elas financeiras ou de produção? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


