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RESUMO 
 
 

O crescimento e profissionalização do agronegócio torna primordial a busca pelo 

conhecimento na gestão e adoção de práticas administrativas que facilitem e 

otimizem o trabalho no campo. A capacitação contínua do profissionalprecisa ser 

prática e teórica, para que se possa entender a gestão do agronegócio como um 

todo e, assim, melhorar  a qualidade de seus negócios com maior produtividade e 

sustentabilidade. Por outro lado, as unidades de produção de base familiar têm se 

destacado como objeto de pesquisa pela estrutura social e desenvolvimento 

sustentável do meio rural brasileiro. Vivemos um momento de questionamentos 

quanto ao que agride ou não o meio ambiente e os seres viventes. A agricultura 

familiar é de importância ímpar neste novo olhar para o mundo e a sua preservação, 

e por consequência a preservação do seu saber, aliada a uma geração de valor pelo 

seu trabalho. O presente estudo analisou e diagnosticou a importância do 

planejamento e organização da estrutura de produção e comercialização, a 

viabilidade econômica de acordo com sua lógica sustentável de produção familiar. 

Foi realizado um estudo de caso com um grupo de dezesseis agricultores 

caracterizados como familiares liderados por mulheres. Após análise realizada 

concluiu-se que o trabalho individual não é economicamente viável, assim, 

viabilizou-se o trabalho conjunto por meio da constituição de uma cooperativa, cujo 

nome deu-se como “Grupo Mulher”. Ao final do estudo foi criado um modelo de 

Plano de Negócio para Agricultura Familiar através de um quadro simples a fim de 

facilitar o manuseio para os envolvidos. 

 
 
Palavras-chave: Cooperativismo. Plano de Negócio Rural.Plano Fácil. 
 
 
  



 

 



 

 

ASTRACT 
 

 

The growth and professionalization of agribusiness makes it primordial the search for 

knowledge in the management and adoption of administrative practices that facilitate 

and optimize the work in field. The continuous training of the professional must be 

theoretical and practice, so that one can understand the management of the 

agribusiness as a whole and, improve the quality of this business with productivity 

and sustainability. On the other side, family based production units have been 

highlighted as an object of research by the social structure and sustainable 

development of the Brazilian rural environment. We live in a moment of answers as 

what affects the environment or the living beings. Family farming is of a unique 

importance in this new look of world and its preservation, and consequently the 

preservation of its knowledge, allied to a generation of value for its work. The present 

study analyzed and diagnosed the importance of planning and organization of 

production and marketing structure, economic viability according to its sustainable 

logic of family production. A case study was conducted with a group of sixteen 

farmers characterized as family members headed by women. After this analysis, it 

concluded that the individual work is not economically viable, then, the joint work was 

possible through the creation of a cooperative, whose name was given as 

„GrupoMulher‟. At the end of this study, a Business Plan for Family Agriculture model 

was created through a simple framework to facilitate the handling for those involved.  

 

 

Keywords: Cooperativism. Rural Business Plan. Easy Plan.  



 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1 -  Fluxograma da operacionalização do desenvolvimento rural 

sustentável.................................................................................... 

 

40 

Figura 2 - Modelo do Canvas........................................................................ 48 

Figura 3 - Foto palestra motivacional com o Grupo Mulher.......................... 57 

Figura 4 - Grupo mulher e família................................................................. 58 

Figura 5 - Explicação do Canvas construído para o Grupo Mulher............. 59 

Figura 6 - Reunião para definição diretrizes para formalização da 

Cooperativa................................................................................... 

 

59 

Figura 7 - Evolução do interesse participação das produtoras..................... 62 

Figura 8 - Estabelecimento fabrica as hortaliças que comercializa............... 63 

Figura 9 - Funcionograma da Estrutura Grupo Mulher................................. 67 

 
 
 



 

 

  



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

 
Quadro 1 -  Explicação dos blocos do Canvas ............................................... 49 

Quadro 2 - Representação sigla SWOT e FOFA ........................................... 54 

Quadro 3 - Relação culturas e produtos ......................................................... 65 

Quadro 4 - Canvas Grupo Mulher .................................................................. 66 

Quadro 5 - Estimativa faturamento mensal .................................................... 69 

Quadro 6 - Estimativa custo comercialização mensal .................................... 72 

Quadro 7 - Demonstrativo de resultado mensal ............................................. 73 

Quadro 8 - Análise SWOT Grupo Mulher ....................................................... 74 

Quadro 9 - Plano Fácil .................................................................................... 76 

 

  



 

 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
 

Tabela 1 - Mapeamento local de compra dos consumidores finais .............. 62 

Tabela 2 - Interesse na realização de Feira Noturna para consumidores 

finais ............................................................................................. 

 

63 

Tabela 3 - Estimativa custo fixo mensal ........................................................ 68 

Tabela 4 - Estimativa doze meses de faturamento mensal ........................... 70 

Tabela 5 - Custo unitário por cultura/produto ................................................ 71 

Tabela 6 - Estimativa custo comercialização por doze meses ...................... 72 

Tabela 7 - Resultado operacional estimado por doze meses ....................... 73 

  



 

 

  



 

 

SUMÁRIO 
 

 

1INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 23 

2 REVISÃO DE LITERATURA ................................................................................. 25 

2.1 Agricultura familiar e sua lógica de produção ...................................................... 25 

2.2 A mulher no processo rural produtivo familiar ..................................................... 37 

2.3Gestão sustentável na agricultura familiar............................................................ 39 

2.3.1 Dimensão ambiental ......................................................................................... 41 

2.3.2 Dimensão Econômica....................................................................................... 41 

2.3.3 Dimensão sociocultural .................................................................................... 42 

2.4 Agricultura familiar no assentamento rural .......................................................... 43 

2.5A importância do planejamento ............................................................................ 44 

2.6 Plano de Negócios .............................................................................................. 45 

2.7ModeloCanvas ..................................................................................................... 47 

2.8Análise Econômica ............................................................................................... 50 

2.9 Análises de ambiente para avaliação estratégica ............................................... 53 

3 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 55 

3.1 Material................................................................................................................ 55 

3.2 Método de análise ............................................................................................... 55 

3.2.1 Análise das produtoras e área de produção ..................................................... 56 

3.2.2 Análise da situação atual do grupo .................................................................. 57 

3.2.3 Elaboração de um plano de negócio para a cooperativa Grupo Mulher ........... 58 

4RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................................. 60 

4.1 Caracterização do Grupo Mulher ........................................................................ 60 

4.2 Pesquisa de Mercado .......................................................................................... 62 

4.2.1 Estudo de clientes ............................................................................................ 64 

4.3 Definição de culturas ........................................................................................... 65 

4.4Canvas do Grupo Mulher ..................................................................................... 66 

4.5 Aspectos Operacionais........................................................................................ 67 

4.6 Viabilidade Econômica e Financeira ................................................................... 68 

4.6.1 Custos Fixos operacionais mensais ................................................................. 68 

4.6.2 Receita Bruta .................................................................................................... 68 

4.6.3 Custo unitário de produção .............................................................................. 70 

4.6.4 Custo de comercialização ................................................................................ 71 



 

 

4.6.5 Demonstrativo de resultados ............................................................................ 72 

4.6.6 Indicadores de viabilidade ................................................................................ 74 

4.7 Avaliação Estratégica .......................................................................................... 74 

4.8Plano Fácil ............................................................................................................ 75 

5CONCLUSÕES ....................................................................................................... 79 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

1INTRODUÇÃO 

 

      Destaca-se que 84% do total de estabelecimentos agropecuários do país 

pertenciam a grupos de produtores familiares. A agricultura familiar é econômica, 

vem dela 38% do valor bruto da produção agropecuária e o setor responde por sete 

em cada dez postos de trabalho no campo. É produtiva, pois é responsável pela 

produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica brasileira, sendo um 

importante instrumento de controle da inflação(Plano Safra, 2017/2020). 

Embora haja uma tendência de redução de pessoas ocupadas na agropecuária 

brasileira desde 1985, a agricultura familiar foi capaz de reter um maior número de 

ocupações que a agricultura não familiar. Corresponde a 74,4% de pessoal ocupado 

o que representa 12,3 milhões de pessoas contra apenas 4,2 milhões de pessoas na 

agricultura não familiar. Agricultura familiar é formada por pessoas ocupadas por 

área total, com 15,3 pessoas por hectare, enquanto a agricultura não familiar ocupa 

apenas 1,7 pessoas por hectares (BRASIL, 2006). 

Apesar de a produção familiar cultivar uma área menor em lavouras (17,7 

milhões de ha) e pastagens (36,4 milhões de ha) a agricultura familiar é a principal 

fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira e é importante 

fornecedora de proteína animal (BRASIL, 2006). 

Esses dados quantitativos seriam suficientes para justificar a importância de 

estudos e pesquisas que subsidiem a implementação de políticas públicas visando o 

fortalecimento da agricultura familiar. Destaca-se a possibilidade da criação de 

oportunidades de trabalho local, reduzindo assim o êxodo rural. Outro fator relevante 

é a diversificação da atividade econômica o que visa promover o desenvolvimento 

sustentável dos municípios. 

Nota-se que, por outro lado, os agricultores familiares deparam-se com um dos 

importantes entraves à competitividade que são a falta de informação e a utilização 

de tecnologias inadequadas a sua lógica de produção que dada as suas 

características representam um espaço social propício para o desenvolvimento de 

uma agricultura ambientalmente sustentável. 

Com este estudo analisou-se e diagnosticou-se a importância do planejamento e 

organização da estrutura de produção e comercialização, a viabilidade econômica, 

de acordo com sua lógica sustentável de produção familiar. Ao final do estudo foi 
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sugerido um modelo de Plano de Negócio para Agricultura Familiar através de um 

quadro de simples manuseio. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de uma maior dedicação aos estudos 

quanto à inserção e prática de ferramentas de gestão de modo a racionalizar e 

otimizar a energia do capital humano, aspecto fundamental na produção familiar. 

Ademais é de suma importância a busca pela melhoria da produtividade na 

execução de suas etapas produtivas, com visão de mercado e melhores indicadores 

de gestão ambiental, inclusive para os balanços energéticos, nos processos de 

produção e comercialização de seus produtos.  

A Prefeitura Municipal de Bauru apoia o desenvolvimento agrícola do município 

em especial aos produtores caracterizados familiares. Através da organização de 

feiras livres diárias em vários pontos do município; incentiva à compra de bens 

produzidos por agricultores familiares com a declaração de aptidão ao Pronaf (DAP) 

para merenda de todas as escolas do município por meio de licitação e organiza 

eventos com palestras informativas e fornece suporte técnico aos agricultores que 

procuram a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento – SAGRA. 

Diante deste contexto e a escassez de pesquisas com os agricultores do local, 

utilizou-se para a pesquisa o município de Bauru, Estado de São Paulo. 

Como objetivo do trabalho, destaca-se a contribuição para explicitar a 

importância da adequação de uma gestão sustentável à lógica de produção dos 

agricultores familiares, e ainda, explicitar a lógica da produção familiar; elencar 

parâmetros de sustentabilidade,e gestão rural como referência para a produção 

familiar; elaborar de acordo com revisão bibliográfica e estudos anteriores ao tema 

um modelo prático e simples de gestão sustentável; aplicar o modelo de gestão 

sustentável em uma propriedade rural caracterizada como familiar, indicando a 

possibilidade de elaborar um planejamento de viabilidade econômica e criar um 

modelo prático e simples de plano de negócio para agricultura familiar. 

O agricultor familiar que tem acesso à informação pode transformá-la em 

conhecimento e aplicá-la na prática de uma gestão qualificada sustentável, o que lhe 

trará uma visão mais sólida da realidade da produção, de modo a otimizar seus 

processos e aumentar sua produtividade com maior sustentabilidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Agricultura familiar e sua lógica de produção 

 

      O termo agricultura familiar apresenta conceitos variados na literatura científica 

brasileira e mundial. Encontra-se agricultura de subsistência, agricultura dos 

agricultores pequenos ou agricultura de renda baixa.  

Lamarche (1993) bem como para Wanderley (1995) definema produção agrícola 

onde a família é a proprietária dos meios de produção ao mesmo tempo em que 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo e organiza a produção.  

Na legislação brasileira a definição de propriedade familiar consta no inciso do 

artigo 3º, estabelecido pela Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006 com a seguinte 

redação: “Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor 

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

simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mãodeobra 

da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 

empreendimento; III - tenha renda familiar predominantemente originada de 

atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”. 

O conceito de Agricultura Familiar no Brasil surgiu na década de 1990 como 

características de um grupo ou uma nova categoria social. Segundo Schmeider 

(2003) a Agricultura Familiar surgiu em meio a movimentos sociais e mudanças 

políticas importantes.  

ParaBuainaimet al. (2000)existem duas condições que podem caracterizar a 

Agricultura Familiar, uma é que a direção da propriedade e dos trabalhos realizados 

devem ser feitas pelo produtor rural e, a outra, é que a mão deobra utilizada deve 

ser em maioria por parte familiar. 

Segundo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf são 

considerados agricultores familiares os que são caracterizados por possuir 80% da 

renda familiar originária da atividade agropecuária; deter ou explorar 

estabelecimentos com área de até 4 módulos fiscais; explorar a terra na condição de 

proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; utilizar mão deobra exclusivamente 

familiar, podendo manter até dois empregados permanentes, sendo admitida a ajuda 
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eventual de terceiros; residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo e 

possuir uma renda anual de R$ 6.000,00 até R$ 110.000,00 (Plano safra 

2011/2012). 

Nos estudos sobre a produção familiar localizam-se diferentes critérios que 

delimitam o universo dos agricultores familiares (VEIGA, 2001; ABRAMOVAY, 1992; 

GUANZIROLI et al., 2001 apud BASSO, 2007). A principal característica dos 

produtores familiares em relação aos produtores não familiares é o predomínio do 

trabalho essencialmente familiar. Guanziroliet al. (2000) definiu que os produtores 

familiares são aqueles que a direção dos trabalhos é exercida pelo produtor; o 

trabalho familiar é superior ao trabalho contratado e as unidades de produção cujo 

tamanho é determinado pelo que a família pode explorar com base em seu próprio 

trabalho associado à tecnologia de que dispõe (BASSO, 2007).  

Existem agricultores familiares cuja formação para a atividade agrícola não se 

deu pela transmissão de conhecimentos de geração para geração. Como exemplos 

têm-se os egressos do meio urbano. Este tipo de produtor é identificado 

diferentemente daquele que teve a sua história produtiva sempre ligada ao campo.  

Karam (2002) estabelece a diferença e conceitua especificamente o produtor 

que se dedica à agricultura orgânica. O agricultor orgânico tradicional é o que tem 

sua trajetória total de vida no meio rural, e, o agricultororgâniconeo rural é aquele 

cuja trajetória de vida foi, até recentemente, vivenciada no mundo urbano. 

Lamarche (1993) apud Trentin e Wesz Junior (2005) apresentam um conceito 

genérico: “A agricultura familiar não é um elemento da diversidade, mas contém nela 

mesma, toda a diversidade.” Esta diversidade vai se caracterizar conforme 

Lamarche (1993, p. 22) apudKaram (2002): “[...] segundo as diferentes lógicas 

existentes nas unidades agrícolas – desde aquelas regidas somente pela demanda 

da família até aquela onde a produção norteia-se por uma racionalidade empresarial 

capitalista.” 

Lamarche (1994) apud Oliveira (2000) aponta de forma interessante a interação 

entre as lógicas familiares e o grau de dependência externa, expressas em eixos 

cartesianos o que permitiu a construção de quatro modelos assim denominados: 

empresa, empresa familiar, camponês e exploração familiar moderna. Modelos estes 

que destacam as lógicas sociais de funcionamento da moderna agricultura familiar 

em níveis mundiais. 
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Os modelos empresa, empresa familiar caracterizam-se pela grande 

dependência das explorações em relação ao nível tecnológico da produção 

(agricultores muito tecnificados com produção voltada para o mercado de massa), 

aos investimentos frequentes visando à melhoria dos meios de produção e, ao 

consumo, particularmente no atendimento às necessidades alimentares da família.A 

diferença entre os modelos destaca-se quanto ao espaço e no papel atribuído à 

família.  

Na empresa, a família não ocupa um espaço focado na tomada de decisão e na 

definição de estratégias; a terra é um instrumento de trabalho; a família participa 

pouco ou quase nada nas tarefas agrícolas e as ambições futuras não estão 

necessariamente ligadas à reprodução da exploração. 

Na empresa familiar ocorre o inverso, a família na maior parte das vezes se foca 

na tomada de decisões; a terra é um patrimônio familiar que assegura sua 

continuidade; a terra para cultivo alimentar garante a sobrevivência mínima; a família 

se destaca no trabalho agrícola; e, todos os projetos para o futuro são organizados 

para satisfazer os interesses de seus membros. 

O modelo camponês caracteriza-se por explorações sobre fundamentos 

essencialmente familiares e fortemente independentes em relação ao mercado. A 

função revelada de sobrevivência é marcante no modelo camponês. Nota-se a 

vontade de preservação e de crescimento do patrimônio familiar. 

O último modelo é a exploração familiar moderna. Enquadram-se nele cerca de 

25% do total de explorações pesquisadas e mais de 45% das brasileiras. Ao mesmo 

tempo em que é pouco familiar também conserva sua independência em relação ao 

mercado. 

Neste contexto o agricultor familiar moderno permanece bastante preso à noção 

de patrimônio (há o desejo de desenvolver o patrimônio familiar, do qual é herdeiro, 

e deixá-lo para seus sucessores). O trabalho familiar ocupa um espaço menor na 

realização das tarefas agrícolas e o uso de mão deobra externa, muito mais 

temporária que permanente, está presente em todas as explorações deste grupo. Do 

ponto de vista das lógicas produtivas, aparentemente, o agricultor familiar moderno 

procura preservar certo grau de autonomia, “afastando-se” dos extremos (modelos 

camponês e empresas); observa-se um reduzido engajamento financeiro e uma forte 

retração em relação ao mercado, já que a maior parte da produção é reutilizada para  
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as necessidades da exploração ou para o autoconsumo das famílias; ela jamais é 

totalmente comercializada. 

Abramovayet al. (1995) apud Oliveira (2000) montaram uma estratificação 

baseada na relação entre uso do trabalho familiar e não familiar no interior dos 

estabelecimentos rurais do estado de São Paulo, em termos de tempo de trabalho.  

Foram elaboradas quatro classes de imóveis sendo a classe 1, composta por 

estabelecimentos que não tinham qualquer forma de trabalho assalariado; a classe 

2, por aqueles produtores que empregavam o trabalho assalariado numa proporção 

de tempo menor que do trabalho familiar; na classe 3 a quantidade de trabalho 

assalariado era superior ao familiar; e, na classe 4, não ocorria nenhum tipo de 

trabalho familiar. 

A partir desta estratificação foram relacionados dados relevantes sobre área, 

produção, dias homens empregados, participação na oferta de cada produto e 

participação no total da produção agropecuária paulista. Os resultados 

demonstraram a predominância econômica da agricultura patronal (classes 3 e 4) 

pois congregavam pouco mais de um terço dos imóveis, respondiam por mais de 

dois terços do valor da produção agropecuária paulista e por 60,24% do conjunto de 

dias-homens empregados (ABRAMOVAY et al., 1995 apud OLIVEIRA, 2000). 

Esses dados evidenciaram que os agricultores familiares demonstram maior 

eficiência que os patronais, produzindo proporcionalmente mais com menos 

recursos. 

Buainain e Romeiro (2000) destacaram que a agricultura familiar desenvolve de 

modo geral sistemas complexos de produção os quais não se focam em somente 

um segmento e sim diversificam entre criações animais, várias culturas, e 

transformações primárias, tanto para o consumo da família como comercialização. 

Sob amplo estudo quanto a sistemas de produção familiares no Brasil, os autores 

afirmaram que os produtores familiares apresentam com frequência as 

características seguintes: 

a) Diversificação: quanto maior for adiversificação dos sistemas, menores serão 

os riscos que os produtores podem enfrentar, destaca-se que esta característica foi 

a mais localizada na maioria dos estabelecimentos familiares estudados pelos 

autores. 

b) Estratégia de Investimento Progressivo: a maioria dos agricultores familiares 

baseiam-se suas estratégias de “acumulação” e de aumento de produtividade em 
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pequenos volumes de capital os quais podem ser guardados de forma progressiva, 

como exemplo pode-se destacar as cabeças de gado acumulados ao longo dos 

anos, as máquinas e implementos usados, os equipamentos de irrigação adquiridos 

progressivamente, entre outros. 

c) Combinação de Subsistemas Intensivos e Extensivos: os produtores 

familiares adotam de forma geral sistemas de atividades intensivas que conjugam 

trabalho e terra, com atividades mais extensivas. Assim quanto maior for a 

disponibilidade de área, maior será a participação de sistemas extensivos. Ao 

inverso, quanto menor a disponibilidade de área, maior a importância relativa dos 

cultivos altamente exigentes em mão deobra e altamente intensivos no uso do solo 

como horticultura irrigada e fruticultura.  

d) Grande Capacidade de Adaptação: os agricultores familiares possuem 

relevante capacidade de adaptação a ambientes em transformação rápida, devido à 

crise de produtos tradicionais, mudanças mais gerais da situação econômica do pai 

e ou emergência de novos mercados. Vale citar outra característica presente cada 

vez mais na agricultura familiar brasileira é a ”pluriatividade”. 

Schneider (2003), definiu o termo pluriatividade “A pluriatividade permite 

reconceituar a propriedade como uma unidade de produção e reprodução, não 

exclusivamente baseada em atividades agrícolas. As propriedades pluriativas são 

unidades que alocam o trabalho em diferentes atividades, além da agricultura 

familiar. [...]. A pluriatividade, portanto, refere-se a uma unidade produtiva 

multidimensional, onde se pratica a agricultura e outras atividades, tanto dentro 

como fora da propriedade, pelas quais são recebidos diferentes tipos de 

remuneração e receitas (rendimentos, rendas em espécies e transferências)”. Na 

agricultura familiar, a junção entre a mão deobra familiar agrícola e não-agrícola está 

relacionada à manutenção do estabelecimento agrícola proporcionando a 

permanência de sua reprodução socioeconômica. O trabalho agrícola e não-agrícola 

realizados de forma complementar pelos membros da família que residem na 

propriedade, se deve a pouca disponibilidade de terra e às dificuldades de 

modernização tecnológica, o que compromete sua renda, obrigando essas 

pequenas unidades a buscar uma alternativa complementar de renda. 

Wanderley (1995) citou que o trabalho familiar externo se torna uma 

necessidade estrutural, isto é, a renda obtida no trabalho externo a produção vem a 

ser, em sua maioria, indispensável para o auxílio e reprodução não só da família 
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como do próprio estabelecimento familiar. Assim, destaca-se que o trabalho extra 

agrícola, tem duas funções sociais: a primeira é de complementar a renda da família 

e a segunda diz respeito à permanência dessas famílias no meio rural, garantindo 

assim a propriedade do bem rural. 

Schneider (1999) citou que além das estratégias de ocupar a mão deobra 

familiar em atividades agrícolas e não-agrícolas, os agricultores familiares conciliam 

a mão de obra familiar com a contratada (permanente ou temporária) nas atividades 

de produção dentro de suas propriedades, isso ocorre quando há carência de mão 

de obra familiar, como exemplo em casos como quando os filhos não estão em 

idade de participar das atividades agrícolas, neste caso a mão de obra familiar 

perdeu seu potencial produtivo (predominância de idosos) e quando a propriedade 

pratica atividade produtiva altamente intensiva em mão de obra. 

O mesmo autor revelou que a composição das estratégias da agricultura familiar 

depende de aspectos importantes que compõem o meio no qual os agricultores 

familiares estão inseridos. Assim, ao se definir a agricultura familiar contemporânea, 

devem-se levar em conta todas as formas que essa categoria social apresenta, seja 

ela baseada no trabalho familiar não-agrícola (pluriatividade) ou com a participação 

do trabalho assalariado, mas que a essência da mão deobra familiar (agrícola ou 

não-agrícola) seja preservada. 

Veiga et al. (2001) ressaltaram a importância da agricultura familiar no meio rural 

brasileiro, pois possuem região rural a qual terá um futuro tanto mais dinâmico 

quanto maior for à capacidade de diversificação da economia local impulsionada 

pelas características de sua agricultura. 

Com base nos dados do Censo Agropecuário do IBGE de 1995/96, Guanziroli e 

Cardim (2000), verificaram que quando se calculou a Renda Total por hectare, a 

agricultura familiar mostrava-se muito mais eficiente que a patronal, produzindo uma 

média de R$104,00/ha/ano contra apenas R$44,00/ha/ano dos agricultores 

patronais. Segundo os autores, essa constatação referiu-se ao rendimento do fator 

terra, em cujo uso os agricultores familiares revelaram-se mais eficientes, utilizando 

uma proporção maior de sua área em sistemas intensivos, tentando aproveitar ao 

máximo sua área total, isso porque a terra é um fator limitante para ele, e por isso 

tem que intensificar seu uso. Os patronais, pelo contrário, têm terra abundante, e por 

este motivo a tendência é a utilização da melhor parte de sua terra com um sistema 
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intensivo, no qual ele vai ter provavelmente maior eficiência técnica e vai destinar o 

restante da área a um sistema extensivo. 

Quando a eficiência é medida em relação ao uso do fator trabalho, os patronais 

fazem um uso mais intensivo, já que esse é um fator escasso para essa categoria, e 

os familiares fazem um uso mais extensivo, já que possuem pessoas da família 

subempregada, e precisam alocá-la nos trabalhos agrícolas. 

A agricultura familiar tem um papel relevante no cenário nacional. Frente sua 

importância, a exploração agrícola familiar recebeu incentivos por intermédio de 

políticas públicas basicamente observadas em três vertentes que se complementam: 

crédito rural, apoio à infraestrutura regional e capacitação dos agricultores. Salienta-

se que a maioria dos agricultores busca na política de crédito rural um de seus 

maiores incentivos. Assim, destacou-se o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf). 

Guanziroliet al. (2001) apud Basso (2007), ao trabalhar com dados provenientes 

do Censo Agropecuário 1995/1996, destacaram a existência de 4.859.864 

estabelecimentos rurais no Brasil, ocupando uma área de 353,6 milhões de 

hectares. Desse total, 4.139.369 foram classificados como estabelecimentos 

familiares, ocupando uma área de 107,8 milhões de ha e recebendo apenas R$ 937 

milhões de financiamento rural. Os agricultores familiares representavam, portanto, 

85,2% do total de estabelecimentos, ocupando 30,5% da área total e sendo 

responsáveis por 37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional, 

recebendo apenas 25,3% do financiamento destinado à agricultura. 

Levantamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), encomendado 

junto à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), revelou que, em 2003, 

a agricultura familiar respondeu por 10,1% do Produto Interno Bruto (PIB) - a soma 

de todas as riquezas do Brasil. A pesquisa revelou também que o PIB do setor 

cresceu R$ 13,4 bilhões no ano passado, um incremento de 9,37% em relação a 

2002, só na agricultura familiar. Esta foi a primeira vez que o governo federal mediu 

o impacto econômico da atividade praticada exclusivamente por agricultores 

familiares (INTERLEGIS, 2007 apudBASSO, 2007). 

Agricultura familiar não é sinônimo de trabalho familiar. O que distingue a 

maioria das formas sociais de produção como familiar é o papel preponderante da 

família como estrutura fundamental de organização da reprodução social através da 

formulação de estratégia (conscientes ou não) familiares e individuais que remetem 



32 

 

diretamente à transmissão do patrimônio material e cultural (a herança) e à 

transmissão da exploração agrícola (a sucessão). No entanto, não são raras as 

unidades de produção agrícola sustentadas exclusivamente pelo trabalho do casal 

ou por apenas 1 dos membros do casal.  A autonomização dos membros da família 

em relação ao mercado de trabalho é uma tendência confirmada em diversos países 

da Europa, na França sobre tudo, e que vem se afirmando também no Brasil.  

Os agricultores familiares conviveram e convivem com vários limites ao seu 

desenvolvimento, definidos pelas dificuldades de acesso à propriedade da terra, pelo 

caráter parcial e incompleto de modernização tecnológica e pela necessidade de 

recorrer ao trabalho assalariado externo, seja para completar a força de trabalho 

familiar demandada pela exploração da unidade produtiva, seja pelo seu próprio 

assalariamento, ou de familiares, para ingresso de renda complementar. 

No entanto, estratégias produtivas como produção para autoconsumo ou 

assalariamento fora da propriedade, impondo-lhe a condição de trabalhador rural, 

longe de representarem sinais de fragilidade ou de decomposição da própria 

condição de produtor agrícola, constituem-se elementos que conferem maior 

segurança aos agricultores diante de situações de risco, valorizando sua condição 

de agricultor e de manutenção do patrimônio familiar, especialmente a terra. 

Ademais, sua permanência na condição de agricultor fica objetivamente comprovada 

pelo importante papel desempenhado na ocupação da força de trabalho rural, na 

geração de renda e eficiência técnico-econômica das exploração agrícolas 

familiares. 

Assim, a maioria das definições de agricultura familiar baseia-se na mão-de-obra 

utilizada, módulos, na direção dos trabalhos e na renda gerada pela atividade 

agrícola. 

Para analisar como essa lógica de produção pode ser mais adequada a um 

projeto de agricultura sustentável, fez-se necessário uma explicitação sobre 

desenvolvimento sustentável. 

Segundo Machado et. al.(2011) as políticas públicas voltadas para a área rural 

tendem a privilegiar os setores mais capitalizados, assim como o processo de 

modernização da agricultura brasileira tem passado à margem da pequena 

propriedade e da produção familiar, não atendendo as demandas necessárias à sua 

sustentabilidade, evidenciando a fragilidade do processo de gestão da agricultura 

familiar.  O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
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foi criado em 1995, por resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), em 

substituição ao Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP). 

Sua regulamentação se deu em 1996, através do Decreto Lei nº. 1946. O PRONAF 

tem como uma das principais atribuições o apoio financeiramente às atividades 

agropecuárias e não agropecuárias exploradas por produtor rural mediante emprego 

direto de sua força de trabalho e de sua família.  

Os mesmos autores comentaram que na perspectiva de compreender a 

evolução da agricultura familiar, percebe-se que, em sua concepção, esta foi 

marcada pelas origens coloniais da sociedade brasileira, com três fortes 

características: a grande propriedade, as monoculturas de exploração e a 

escravatura. Pode-se afirmar que a agricultura camponesa nasceu no Brasil de 

forma bastante precária, principalmente em relação ao uso da terra e das técnicas 

de produção. Os autores relataram que a agricultura familiar, vem abrir novos 

campos para o mercado internacional e consolidar as relações com o MERCOSUL e 

o mundo. 

No entanto, apesar das dificuldades de demarcação, Machado et. al (2012) 

entenderam a necessidade de situar uma definição conceitual e objetiva: “a 

agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do 

trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento”. 

Assim sendo, a definição de agricultura familiar, para fins de atribuição de crédito, 

pode não ser exatamente a mesma estabelecida com finalidades estatísticas de um 

estudo científico. Três atributos básicos são importantes: a gestão, a propriedade e o 

trabalho familiar (MACHADO et. al, 2011). 

Conforme Souza et. al(2011) o universo da agricultura familiar não é 

homogêneo, ao contrário, é marcado por profundas diferenças sociais, culturais e 

econômicas.  Estimou que são cerca de 4,5 milhões de famílias, num universo de 20 

milhões de pessoas, distribuídas nos mais variados níveis socioculturais e 

econômicos.  De acordo com Souza et. al (2011) os produtores familiares se 

distinguem em pelo menos três tipos diferentes: a) produtores familiares 

capitalizados – aqueles que conseguiram acumular algum capital em maquinário e 

terra dispõem de mais recursos para a produção, o que aumenta as chances de 

obterem uma renda agrícola confortável; b) produtores familiares em capitalização – 

aqueles agricultores cujo nível de renda, em situações favoráveis, pode permitir 

alguma acumulação de capital, porém, sem garantia de segurança ou 
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sustentabilidade da lavoura ou criação; c) produtores familiares em descapitalização 

– aqueles produtores com nível de renda insuficiente para assegurar a reprodução 

da unidade de produção e da permanência da família. 

As características marcantes da agricultura familiar são a diversidade e a 

complexidade agros socioeconômica de suas atividades, aliada à dispersão espacial 

e ao estágio de desenvolvimento de cada segmento. A agricultura familiar se 

desenvolve, em geral, por meio de sistemas complexos de produção, os quais 

combinam várias culturas, criações animais e transformações primárias para o 

consumo da família e para o mercado. Alguns sistemas de produção combinam 

recursos disponíveis (terra, mão-de-obra familiar, capital, tecnologia) à luta pela 

sobrevivência familiar, e nesse caso, a utilização de um sistema nem sempre 

sustentável. A diversidade regional e os condicionantes naturais e ambientais muitas 

vezes determinam a relevância de vários sistemas de produção que, embora viáveis, 

são desaconselháveis sob o aspecto ambiental (SOUZA et.al 2011). 

De acordo com Souza et. al (2011), a produção familiar é viável e rentável, 

desde que sejam adotadas tecnologias adequadas, para refinar os processos de 

produção, armazenagem, logística e outros. Com auxílioda internet buscar 

conteúdos que acrescentam na dinâmica do trabalho aplicada no campo, visando 

melhorias contínuas nos processos de produção. Tanto o grande, médio e pequeno 

produtor rural, tem a necessidade de se capacitarem, a fim de adquirir 

conhecimentos no seu processo de produção. Ter informação e acesso à tecnologia 

são consideradas as condições que melhor caracterizam o produtor rural bem-

sucedido, revela o estudo encomendado pela Associação Brasileira de Marketing 

Rural & Agronegócio sobre o perfil comportamental e hábitos de mídia do produtor 

rural brasileiro.  

Segundo Souza et. al (2011) os produtores rurais devem estar atentos a 

qualquer mudança no cenário, para poder fazer um diagnóstico da ameaça ou da 

oportunidade, e com isso trazer benefícios para o meio o qual está inserido. Todos 

os projetos da agricultura familiar têm o compromisso com a sustentabilidade, e 

jamais degradar o meio ambiente, e sim criar estratégias de benefícios ao mesmo. 

Os projetos inseridos na agricultura familiar frisam muito da inclusão social, e 

proporcionam oportunidades a todos os indivíduos que tem o interesse de 

desenvolver qualquer atividade na gestão do agronegócio. 
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Souza et. al (2011), enfatizaram que a agricultura familiar brasileira é uma forma 

de organização de produção, onde os critérios utilizados para direcionar as tomadas 

de decisões sobre a exploração de determinada área, dependerá do aval de todo o 

grupo. Todos o produtores rurais, precisam adquirir uma comunicação uniforme para 

alcançarem os objetivos propostos pelo grupo. Ressalte-se ainda que a agricultura 

familiar, além de fonte de produção de alimentos, de renda e geração de emprego é, 

sem dúvida, uma atividade importante para ocupação do território nacional, fixação 

de pessoas em sua terra natal e defesa do meio ambiente. 

Conforme Ministério da Agricultura (2014), são beneficiários do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) os agricultores e 

produtores rurais que compõem as unidades familiares de produção rural e que 

comprovem seu enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (DAP). Os créditos podem ser concedidos de forma individual ou coletiva, 

sendo considerado crédito coletivo quando formalizado por grupo de produtores para 

finalidades coletivas. Os créditos de investimento devem ser concedidos mediante 

apresentação de projeto técnico, o qual poderá ser substituído, a critério da 

instituição financeira, por proposta simplificada de crédito, desde que as inversões 

programadas envolvam técnicas simples e bem assimiladas pelos agricultores da 

região ou se trate de crédito destinado à ampliação dos investimentos já financiados. 

Os créditos de investimento estão restritos ao financiamento de itens 

diretamente relacionados com a implantação, ampliação ou modernização da 

estrutura das atividades de produção, de armazenagem, de transporte ou de 

serviços agropecuários ou não agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas 

comunitárias rurais próximas, sendo passível de financiamento, ainda, a aquisição 

de equipamentos e de programas de informática voltados para melhoria da gestão 

dos empreendimentos rurais, de acordo com projetos técnicos específicos 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2014). 

Os órgãos e entidades autorizados a atuarem como emissores de DAP devem 

providenciar seu cadastramento. Devem atender aos seguintes pré-requisitos:  

a) Ter personalidade jurídica; 

b) Ser representante legal dos agricultores familiares ou prestar serviços de 

assistência técnica e/ou extensão rural; 

c) Ter experiência mínima de um ano, devidamente comprovada, no exercício de 

sua atribuição ou objetivo social junto aos agricultores familiares.  
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Devem também ser cadastradas e obedecer a seguinte estrutura hierárquica: 

a) Unidade Central de nível nacional ou Unidade Agregadora.  

b) Unidades Intermediárias de nível estadual ou Unidades Sub-agregadoras.  

c) Unidades Locais de nível municipal ou Unidades Emissoras.  

Assim, as Unidades Agregadoras cadastram as Unidades Sub-agregadoras, 

que, por sua vez, cadastram as Unidades Emissoras a elas vinculadas. Essas 

últimas cadastram os agentes emissores – pessoas físicas que efetivamente 

emitirão as DAP (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2014). 

Para o Ministério da Agricultura (2014), existem duas alternativas para emissão 

de DAP: em papel ou pela via eletrônica. A primeira é válida somente quando 

utilizado formulário produzido pela SAF, distribuído para a rede de agentes 

emissores, por intermédio das Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário. 

Pela via eletrônica, existem dois caminhos de acesso: os aplicativos homologados 

pela SAF e o aplicativo desenvolvido pela SAF, o DAPweb.   

O acesso à DAPWeb requer o cadastramento do agente emissor, bem como de 

toda a estrutura organizacional do órgão ou entidade de sua vinculação. Para 

facilitar o processo de coleta e registro dos dados das DAP, a SAF preparou o 

Manual do Cadastrador, que contém todas as instruções para preenchimento 

da DAP em formulário e, também, para o aplicativo DAPWeb, além, das tabelas de 

apoio (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2014). 

Segundo o Ministério da Agricultura (2014) o agricultor familiar têm à disposição 

diversas políticas públicas que auxiliam no desenvolvimento da produção e, 

consequentemente, na melhoria das condições de trabalho e qualidade de vida. 

Mas, para acessá-las é necessário requisitar a Declaração de Aptidão ao Pronaf 

(DAP).  Criado para identificar o agricultor familiar nas áreas rurais, o documento dá 

acesso a políticas como o crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e aos programas de compra pública, como o de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (Pnae) (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2014). 

A Declaração pode ser emitida por pessoa física ou jurídica e contempla 

públicos específicos como jovens, mulheres e assentados da reforma agrária. Ainda 

existe a DAP que inclui agricultores familiares com renda anual de até R$ 10 mil e a 

direcionada aos trabalhadores com renda anual superior a R$ 10 mil e até R$ 160 

mil. Existem mais de 28 mil agentes emissores espalhados pelo País. Caso o 
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sindicato ou associação ainda não emitam a DAP, o agricultor familiar precisa 

comunicar o interesse em fazer o documento e, assim, pedir ao estabelecimento que 

entre em contato com o Ministério Desenvolvimento Agrícola. A emissão da DAP é 

gratuita e não é permitida a cobrança de qualquer importância em dinheiro, 

tampouco pode ser exigida filiação a qualquer entidade (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2014). 

 
 

2.2 A mulher no processo rural produtivo familiar 
 

 

      A mulher desempenha múltiplas funções e tarefas na organização interna das 

unidades produtivas e tendo no seu trabalho uma das principais estratégias de 

reprodução social do campesinato. Ressalta-se a importância da análise de um ator 

específico que constitui o grupo familiar, trazendo à discussão a figura e o papel 

desempenhado pela mulher no funcionamento da unidade em que se estabelece se 

organiza e vive a família podendo tornar-se o agente principal no processo sócio 

produtivo da agricultura familiar (MENASCHE, 2007). 

Paulilo (2003) citava que quando a terra pertence à mulher por herança o marido é 

considerado o responsável, titulado como o chefe da família é quem responde 

legalmente pela organização do trabalho. O papel da mulher no meio rural se fez 

presente no cotidiano de plantio, colheita, cuidados com o plantio, contudo sempre 

ficando a margem das decisões sem ter este trabalho reconhecido em seu real 

potencial.  

De acordo com Giulani(1997) no cotidiano das mulheres rurais há uma clara 

diferença entre os limites do lar e do trabalho, as atividades domésticas e as tarefas 

agrícolas, as responsabilidades na educação dos filhos e da vida comunitária. A 

autoridade do chefe de família, do pai ou do marido, extrapola o espaço doméstico e 

por vezes impõem-se a negar participação das mulheres em diversas decisões como 

nas cooperativas, nos bancos, nas associações de produtores e nos sindicatos.  

As mulheres ainda têm uma consciência confusa de sua situação nas relações 

sociais de produção no espaço rural, na medida em que existe uma profunda 

interação entre os diferentes setores da sua vida. O fato que o essencial de sua 

atividade se desenvolve sobre uma exploração agrícola familiar, no quadro de uma 

agricultura de casal, favorece a confusão dos papéis sociais, profissionais e 
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familiares e induz à concepção do papel da mulher na agricultura sendo definido 

muito mais como um modo de vida que como uma profissão. Contudo, ser 

agricultora não se resume a exercer uma profissão na agricultura, mas exige que se 

leve em conta outros parâmetros que interferem sobre a representação que as 

agricultoras constroem delas mesmas, pois ser agricultora é também ser esposa, 

mãe, mulher e rural (ROHNELT e SALAMONI, 2010). 

O documento da agenda 21 dentre outras questões enfatiza o papel e 

importância da mulher no espaço rural, quando afirma a importância de criar e 

implementar políticas para as mulheres, e o desenvolvimento sustentável. Traz ainda 

em seu teor a necessidade de construir medidas estabelecer planos a fim de 

aumentar a proporção de sua participação como responsáveis pela tomada de 

decisões de modo que possam contribuir para agricultura familiar e o 

desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2017). 

Freire (2010) destacou como outro fator para contribuição para a autonomia da 

mulher no meio rurala criação do Programa de organização Produtiva das Mulheres 

rurais que visou fortalecer as organizações de trabalhadoras e incentivou a troca de 

conhecimentos e experiências, por meio do apoio a cursos de capacitação dentre 

estes o curso sobre políticas públicas, possibilitando maior instrumentalização para a 

garantia de direitos e conquistas de novos, visando ainda uma maior possibilidade 

de instrumentalizar as mulheres para produção e comercialização de produtos. 

A participação da mulher em espaços produtivos como a agricultura, avança 

quanto à percepção subjetiva de seu reconhecimento, principalmente por elas 

mesmas, que passam a se ver como conhecedoras e manipuladoras do processo de 

produção agrícola em suas propriedades rurais familiares reconhecendo-se como 

sujeitos que estão nas relações tanto subjetivas quanto de trabalho ocorridas no 

meio rural, em patamar de igualdade enquanto ser humano. O plano nacional para 

as mulheres também prevê ações no sentido de fortalecer e programar as ações que 

oportunizem e tornem possível o estímulo e a permanência da mulher no campo e 

desenvolvam ações e fortaleçam políticas voltadas para a sustentabilidade. 

(BRASIL, 2017). 

Objetiva também o desenvolvimento sustentável possibilitando a inserção das 

mulheres com “todas as especificidades e diversidades, considerando as dimensões 

sociais, econômicas e ambientais, democratizando o acesso aos bens da natureza e 

aos equipamentos sociais e serviços públicos,” (BRASIL, 2017, p.62). 
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Apesar das possíveis mudanças ainda permanecem relações desiguais entre o 

homem e a mulher de poder que se expressam no campo afetivo, econômico e 

político (Brasil, 2005). Fazem-senecessárias políticas voltadas para o fortalecimento 

e reconhecimento dos direitos da mulher e de programas de pesquisa que integrem 

população, meio ambiente e desenvolvimento (BRASIL, 2017). 

 

2.3 Gestão sustentável na agricultura familiar 
 

     A partir dos anos de 1990, nasce uma consciência das limitações dos recursos 

naturais, antes vistos como inesgotáveis e infinitos. Essa constatação impõe a 

necessidade de mudanças nas falsas verdades, como a disponibilidade infinita de 

recursos. Um conceito formulado, como aquele que permite responder as 

necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras em 

responder as suas próprias necessidades, agora proposto como desenvolvimento 

sustentável, não está fechado, uma vez que “[...] ainda não conta com um atributo 

teórico e prático totalmente definido” (PIRES, 1998, p. 12). 

Kareiva e Marvier (2007) afirmaram que as relações do homem com a natureza 

são de suma importância e a separação total entre os dois provocaria também um 

desequilíbrio ambiental. Sendo assim, fazia-se necessária a desocupação de 

pessoas dessas áreas, mas segundo o artigo, é muito importante a relação entre os 

moradores e o meio ali presente, tanto para o ambiente quanto, também, para os 

moradores. Então, é essa relação estabelecida entre homem e natureza que, se 

bem orquestrada, torna-se um desenvolvimento sustentável. 

Segundo Altieri (2000), para se compreender os sistemas agrícolas atuais, 

temos que conhecer sua sustentabilidade, pois a agricultura é afetada pela evolução 

dos sistemas socioeconômicos e naturais. 

De acordo com Bicalho (1998) os três indicadores descritos na Figura 1 devem 

ser atendidos pela operacionalização do desenvolvimento rural sustentável 

alcançando o objetivo máximo, a geração e o suporte de modos de vida 

sustentáveis.  A capacidade está relacionada às funções básicas das pessoas como 

nutrição adequada, vestimentas confortáveis e boa qualidade de vida. Esta 

qualidade de vida é entendida como a capacidade do grupo escolher e avaliar suas 

ações. A equidade refere-se à distribuição menos desigual dos bens, habilidades e 

oportunidades. Inclui também o fim da discriminação às mulheres e às minorias, 
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além do fim da miséria rural ou urbana. E finalmente a sustentabilidade que está 

ligada à nova visão global acerca da poluição, desmatamento, alta exploração de 

recursos não-renováveis, além da degradação ambiental. 

Segundo Verona (2008) os indicadores exercem uma função fundamental na 

geração de dados para a avaliação de sustentabilidade, indicando a direção, a 

prioridade das mudanças e direcionando um caminho de proposta para contribuir 

com um desenvolvimento sustentável baseados nos agro ecossistemas. Sendo 

assim, um estudo com indicadores não apenas proporciona a construção de 

propostas de agro ecossistemas mais adequados, através da transformação de 

dados em relevantes informações, mas também informações para a construção de 

estratégias políticas e de planejamento para um desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 1 - Fluxograma da operacionalização do desenvolvimento rural 
sustentável. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BICALHO (1998 p. 78) 

 

     Aprofundando esta teoria e dando origem a estudo de agrupamento 

deindicadores, Freudenberg (2003) apud Verona (2008) definiu os indicadores 

como: Individuais em forma de menu, isolados ou um banco de dados estatísticos 
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eTemáticos que são agrupados em conjunto considerando suas características 

acerca de um específico tema ou área.  

      Uma definição quanto ao desenvolvimento sustentável elaborada em conjunto 

pela UICN, Fundo Mundial para Natureza (WWF) e Programa das Nações Unidas 

para o Meio ambiente (PNUMA), alude ao processo de melhoria das condições de 

vida das comunidades humanas e, ao mesmo tempo, respeita os limites dos 

ecossistemas (SACHS 1998 apud, PIRES 2002apud Lima 2009) apresenta 

diferentes dimensões da sustentabilidade necessárias ao se planejar o 

desenvolvimento: 

 

2.3.1 Dimensão ambiental 
 

      Dentro da dimensão ambiental os indicadores de solos apresentam grande 

importância na avaliação de sustentabilidade na agricultura. Doran e Parkin (1994) 

apud Verona (2008) sugerem uma definição complexa para qualidade do solo, que 

envolve a capacidade do solo funcionar dentro dos limites de um ecossistema, 

sustentando a produtividade biológica, mantendo a qualidade do meio ambiente e 

promovendo a saúde das plantas e dos animais. 

      Pode ser incrementada pelo uso de algumas alavancas, como a intensificação 

do uso dos recursos potenciais com um mínimo de dano aos sistemas de 

sustentação da vida, limitação do consumo de combustíveis fosseis e de outros 

produtos esgotáveis ou ambientalmente prejudiciais, redução da carga de poluição, 

auto alimentação do consumo material pelos países ricos, intensificação da pesquisa 

de tecnologias limpas, definição de regras para uma adequada proteção ambiental 

(SACHS 1998 apud, PIRES 2002 apud LIMA 2009). 

      Corrêa (2007) apud Verona (2008) cita o termo “consciência ecológica” 

caracterizando como um importante critério para avaliar o ponto crítico de incipiente 

interação homem-natureza, relacionando-o com o atributo da adaptabilidade, que 

inclui os processos de aprendizagem. 

 

2.3.2 Dimensão Econômica 
 

      Necessidade de gestão mais eficiente dos recursos e de um fluxo regular de 

investimento público e privado. A eficiência econômica deve ser avaliada por 
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critérios macros sociais e não apenas em termos da lucratividade micro empresarial 

(SACHS 1998 apud, PIRES, 2002 apud LIMA 2009). 

      Os fatores econômicos são indicadores importantes na avaliação de 

sustentabilidade de agro ecossistemas familiares, porém não devem ser usados 

isoladamente e com critérios financeiros de curto prazo, como por exemplo de 

análise custo-benefício de um produto agrícola em um determinado momento 

(MASERA e LÓPEZ-RIADURA, 2000 apud VERONA, 2008). 

      A busca de uma agricultura que seja ecologicamente aceitável, economicamente 

viável, socialmente justa, solidária e adaptável não ficar somente na ousadia, nas 

atitudes e na determinação dos agricultores. O desenvolvimento de uma atividade 

agrícola que recupere, mantenha ou melhore a qualidade dos recursos naturais 

disponíveis, que produza não só para garantir a reprodução da família, mas que seja 

capaz de gerar excedentes, precisa encontrar forte sustentação na academia. 

(CASALINHO (2003) apudVERONA, 2008 p.59). 

 

2.3.3 Dimensão sociocultural 
 

      Nessa dimensão social, a capacidade de autogestão, de auto dependênciados 

agro ecossistemas, é de grande importância. Trata-se de um atributo da agricultura 

sustentável, e merece uma análise especial quanto aos seus indicadores. Masera e 

López-Riadura (2000) apud Verona (2008) reforçam esta afirmativa de que 

autogestão é um dos atributos fundamentais em um caminho para alcançar uma 

agricultura sustentável. A quantificação das relações de um sistema com o meio 

exterior colabora com o entendimento do nível de sustentabilidade deste agro 

ecossistema. Destacam esses autores que quanto maior a dependência de insumos 

externos, maior é a vulnerabilidade do agro ecossistema, principalmente por não 

haver controle quanto aos preços destes insumos. 

      Os autores trabalharam com a consolidação de outro tipo de desenvolvimento, 

onde se objetiva construir uma “...civilização do ser, em que exista maior equidade 

na distribuição do ter”. Traduz-se na busca do eco desenvolvimento em uma 

pluralidade de soluções particulares que respeitem as especificidades de cada 

ecossistema, de cada cultura e de cada local. 

 



43 

 

2.4 Agricultura familiar no assentamento rural 
 

      O assentamento rural é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre 

si, instaladas pelo Incra onde originalmente existia um imóvel rural que pertencia a 

um único proprietário. Cada uma dessas unidades, chamadas de parcelas, lotes ou 

glebas é entregue pelo Incra a uma família sem condições econômicas para adquirir 

e manter um imóvel rural por outras vias. A quantidade de glebas num assentamento 

depende da capacidade da terra de comportar e sustentar as famílias assentadas. O 

tamanho e a localização de cada lote é determinado pela geografia do terreno e 

pelas condições produtivas que o local oferece (INCRA, 2017).  

      O termo “assentamento” surgiu, inicialmente, no vocabulário jurídico e 

sociológico da reforma agrária da Venezuela, em 1960, difundindo-se para outros 

países. Pode ser definido como a criação de novas unidades de produção agrícola, 

através de políticas governamentais que visam o reordenamento do uso da terra, a 

fim de beneficiar trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra (BERGAMASCO 

& NORDER, 1996 apudSANGALLI, A.R.; SCHINDWEIN, M.M.; CAMILO, L.R, 2014). 

      Conforme Machado et. al (2011), relatam que as atividades agropecuárias são 

fatores importantíssimo no desenvolvimento do país, e contribui de forma positiva no 

PIB com suas atividades de importação e exportação. Com o assentamento das 

famílias na área rural, essas atitudes governamentais demonstram maturidade da 

gestão e visão holística de novos nichos de mercado. As inserções nos projetos da 

agricultura familiar demandam uma avaliação minuciosa sobre o futuro arrendatário, 

que em contra partida cede uma parte de sua produção aos projetos do ministério da 

agricultura como, por exemplo, a merenda escolar, e quitação do saldo negativo.  

Segurança Alimentar A Lei 11.318 de 5 de julho de 2006 define como desafio da 

segurança alimentar “combater a fome visando a sua erradicação e promover a 

segurança alimentar e nutricional, garantindo o caráter de inserção e cidadania”, 

pois, segundo a referida lei, “a fome que subsiste no País é, essencialmente, uma 

questão de limitação no acesso aos alimentos, decorrentes das dificuldades de 

acesso a terra, ao trabalho e ao emprego”. A situação crítica referente à fome 

acalorou o apoio popular e a adesão das empresas e organizações não 

governamentais ao Programa Fome Zero (PFZ), lançado em 2003. 

      Os assentados do programa agricultura familiar, recebem constantemente 

consultorias de como administrar suas propriedades, avaliando riscos, rentabilidade 
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e novos nichos de mercado. Os gestores dessas propriedades precisam se aderir às 

novas exigências do mercado em que atua. Atualmente todos os gestores 

disponibilizam das ferramentas eletrônicas, que assessoram suas atividades na 

agricultura familiar. Existem serviços de apoio, que capacitam os gestores de como 

utilizarem essas ferramentas (SOUZA et. al 2011). 

      A modernização da economia e as exigências dos mercados consumidores 

obrigam famílias assentadas a tornarem-se mais eficientes nos processos 

produtivos, reduzindo custos e melhorando a qualidade, no entanto, o porte reduzido 

das unidades de produção familiares limita a produção em maior escala, tornando 

ainda mais importante o agrupamento das famílias agricultoras em cooperativas, 

associações ou outras formas de interação (VILPOUX & OLIVEIRA, 2011 

apudSANGALLI, A.R.; SCHINDWEIN, M.M.; CAMILO, L.R, 2014). 

Tarsitanoet al. (2011)apudSangalli; Schindwein; Camilo (2014) destacaram que é 

papel dos técnicos a socialização de tecnologias apropriadas, especialmente em 

Associações, Cooperativas ou grupos informais, que são mediadores na busca de 

melhorias tecnológicas, gerenciais ou de outra natureza. 

      Verificou-se, portanto, a necessidade de um planejamento adequado na criação 

dos projetos de assentamentos que sejam estruturados. Para tanto, tornam-se 

necessários levantamentos em relação à fertilidade do solo, acesso a mercado 

consumidor e disponibilidade de serviços de saúde e educação próximos ou mesmo 

nestes locais, a fim de proporcionar qualidade de vida mínima aos 

assentados(SANGALLI, A.R.; SCHINDWEIN, M.M.; CAMILO, L.R, 2014). 

 

2.5 A importância do planejamento 
 
 
      Segundo Oliveira (2013), planejamento é umas das principais funções das 

etapas administrativas, tem várias normas, conceitos ilimitados, do que 

simplesmente organizar e melhorar os dados, passando a ser um modelo de 

administração estratégica, incorporando o monitoramento de perturbações 

ambientais, possibilitando que a determinada organização, adquire desse modo 

mais competitividade, e mais resultados esperados para a empresa, pois é o modelo 

que caracteriza a direção, a ser estável pela organização.  

O planejamento é uma das funções principais do processo administrativo, 
possui conceitos mais amplos do que simplesmente organizar os números e 
adequar as informações, passando a ser um instrumento de administração 
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estratégica, incorporando o controle de turbulências ambientais e 
possibilitando que a empresa conquiste mais competitividade e mais 
resultados organizacionais, pois é a função que indica a direção a ser 
consolidada pela empresa (OLIVEIRA 2013, p.46,) 

 
      Planejamento não é somente organização é a decisão na direção a ser 

praticada, para desse modo atingir a meta desejada. É a firmeza consciente de 

cursos de acontecimentos e engloba decisões com apoio em um determinado alvo, 

em acontecimentos e estimativa do que aconteceria em cada escolha livre 

(LACOMBE 2009). 

      Todas as organizações devem ter diretrizes concretas para uma conjunção de 

crenças, ideias, princípios e valores que lhe proporciona identidade própria, sendo 

assim tendo uma visão do futuro, definindo desta mesma forma os valores que 

pretende a se aplicar. Tudo isso precisa ser bem claro para que as pessoas saibam 

o que, como e onde fazer. Diretrizes como missão, visão e valores (CHIAVENATO, 

2014). 

A missão significa a razão de ser do negócio. Levando em conta o porquê ele foi 

criado e para que ele existe. O empreendedor abre um negócio por várias razões, 

para oferecer um novo serviço para a sociedade, inovando deste modo o mercado 

onde atuam, realizando prestação de serviços de qualidades mostrando seu 

diferencial. Todos tem uma missão, porém muitas vezes ela não é clara ou bem 

definida para ser compreendida (CHIAVENATO, 2014). 

Visão é a imagem que a organização projeta para o seu futuro, ou seja, o que 

ela pretende se tornar ao longo dos 5 a 10 anos, uma idéia considerada mais como 

um sonho para que seja realizado e transformado em um empreendimento. 

(CHIAVENATO, 2014). 

 
 
2.6 Plano de Negócios 
 

      Todo plano de negócio é um projeto específico, desenvolvido para produzir 

resultados, conduz e obriga o empresário a concentrar- se na análise do ambiente 

de negócios, nos objetivos, nas estratégias, competências, estrutura, organização, 

investimentos e nos recursos necessários, através dessa análise detectam as 

possíveis vulnerabilidade e ameaças do negócio, bem como as oportunidades e as 

forças. Evolvendo 5 etapas que são:ideias e concepção do negócio; coleta, 

preparação de dados; montagem do plano e avaliação do plano (BERNARDI, 2007). 
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      Dentro do contexto empresarial não permite amadorismo na gestão e nem ideias 

de um negócio sem uma avaliação sólida, sendo que há várias situações e 

interessados para que o plano de negócio deve ser desenvolvido. Assim o 

empreendedor ou gestor tem uma ideia ou um conceito específico de um negócio 

novo (BERNARDI, 2007). 

Segundo o mesmo autor desenvolver um plano de negócio é um trabalho 

específico que envolve decisões estratégicas bem definidas. Pois todo plano de 

negócio desenvolvido de uma forma profissional e competente é requisito 

fundamental e facilitador na procura de investidores, interessados e instituições de 

financiamento. 

Segundo o Nakagawa (2011), o principal benefício de um desenvolvimento de 

um plano de negócio é o aprendizado, através das pesquisas e estudos mais 

aprofundados referente a organização desejada, desse modo trazendo maior 

conhecimento, uma determinada pessoa pode ter muita experiência no ramo 

empresarial, porém a primeira viagem tendem a aprender muito dentro de uma 

elaboração de um planejamento estratégico, que nada mais é que o plano de 

negócio escrito e detalhado de seu negócio futuro, nessa etapa do plano de negócio, 

também pode ser utilizado como instrumento de comunicação, para buscar, 

investimentos ou parceiros para o negócio se desenvolver com abrangência e 

equilíbrio. 

      Em negócios já em desenvolvimento, estruturado e com conhecimento do 

mercado alvo com clareza, o plano de negócio entra como uma melhor gestão e 

controle gerencial, para que possa obter uma melhor visão do seu futuro. Segundo o 

Nakagawa (2011), não muito comum na maioria das grandes empresa de maior 

porte no Brasil, o plano de negócio tem sido utilizado em empresa com gestão e 

desenvolvimentos mais profissionais, concluiu-se que o plano de negócio tem sido e 

pode-se afirmar que é a melhor forma de inserir gestão e controle, também de 

comunicação com os interessados. Stakeholderé uma pessoa ou grupo que possui 

participação, investimento ou ações e que possui interesse em uma determinada 

empresa ou negócio, para o melhor sucesso do negócio(NAKAGAWA, 2011). 

      Os resultados das pesquisas de mercado podem orientar o profissional a investir 

em alguma ação específica, modificar sua proposta original ou até mesmo desistir da 

iniciativa. Isso porque os estudos apresentam, com alto grau de clareza, o cenário 

em que a empresa irá atuar (ADMINISTRADORES, 2016). 
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      De acordo com Kotler (2006), a pesquisa de mercado refere-se à elaboração, 

coleta, analise, e adição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas 

relevantes sobre uma situação especifica enfrentado pela empresa. 

      Com pesquisa de mercado, pode-se reduzir os desperdícios financeiros. Antes 

de lançar um produto, pode-se identificar potenciais riscos e até mesmo determinar 

as soluções. Com um modelo de otimização de território é possível analisar 

o potencial de cada mercado, levando em consideração suas características e 

tamanho, garantindo maior alinhamento e balanceamento de esforços e de potencial 

entre eles, e consequentemente a redução de custos (COGNATIS, 2016). 

 
 
2.7 ModeloCanvas 
 

      Uma das estruturas que pode ser adotada para realização de um plano de 

negócios é Business ModelCanvas (Quadro de Modelos de Negócios). 

O Canvas é um Modelo de Negócios, que segundo Osterwalder e Pigneur 

(2011), tem a finalidade de descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor 

por parte de uma organização. Para isso, referido modelo adotou em seu quadro 

nove componentes. 

A figura 2 demonstra do modelo o qual é distribuídos de maneira sistêmica, o 

quadro fica visivelmente organizado e didático, de modo que visualmente as 

informações ficam acessíveis e completas.O quadro 1 demonstra um mapa visual 

pré-formatado contendo nove blocos conforme relata o que é cada um dos blocos. 
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Figura 2 -Modelo do Canvas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: (OSTERWALDER E PIGNEUR, 2011). 
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Quadro1 – Explicação dos blocos do Canvas 

 

Segmento de clientes: Definição dos perfis de clientes que serão 

foco para a empresa; 

Proposta de valor: Qual o valor agregado que será oferecido 

ao perfil de cliente definido; 

Relacionamento com clientes: Quais os métodos de relacionamento com 

cada segmento de cliente; 

Canais: Por meio de qual caminho o compra e ou 

recebe o produto e ou serviço; 

Parcerias chave: Atividades chave que podem ser realizadas 

de maneira terceirizada e os principais 

recursos adquiridos fora da empresa; 

Atividade chave: Atividades essenciais que possibilitam 

entregar a Proposta de Valor; 

Recursos chave: Recursos necessários para realização das 

atividades chave; 

Fontes de receita: Formas de obtenção da receita através da 

propostas de valor. 

Estrutura de custos: Custos importantes para o funcionamento 

da estrutura proposta. 

 
Fonte: (SEBRAE, 2016) adaptado por Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 

      As ideias representadas nos nove blocos formam a conceitualização do negócio, 

estipulando os principais processos e fluxos de modo que proporcione uma análise 

sintética e objetiva definindo assim o modelo de atuação no mercado (SEBRAE, 

2016). 
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2.8 Análise Econômica 
 

 
      Os produtores familiares assim como qualquer empreendimento precisam 

atender as necessidades de mercado visando a produtividade e retorno financeiro 

bem como a sustentabilidade familiar. Para obtenção do lucro, faz-se necessário o 

planejamento adequado da produção através de uma gestão eficiente dos recursos 

disponíveis. 

     O Plano Financeiro em suma demonstra em relação ao recurso financeiro quanto 

sai quanto entra e quando isso ocorre. Essas informações revelam os dados 

quantitativos e qualitativos tornando base para o cálculo econômico para apoiar as 

tomadas de decisão especialmente na elaboração de um plano de negócio. Pode 

revelarseas receitas, dada uma estimativa de vendas e a um preço definido, serão 

capazes de cobrir todas as despesas, pagar o investimento e proporcionar um 

retorno viável financeiro superior do que outras possibilidades de investimento 

(CHIAVENATO, 2006). 

      Revela a projeção das despesas e custos para produção da quantidade 

desejada para atender ao mercado e em quanto tempo ocorrerá o retorno sobre os 

investimentos. 

      Possibilita definir o volume de recursos financeiros necessários para manter o 

negócio rentável que possibilite pagar matéria-prima, pessoal e despesas a tal ponto 

que em que as receitas de vendas forem suficientes para cobri-las. 

      Dornelas (2005) relata que para alguns empreendedores a etapa financeira é a 

mais difícil na realização de um plano de negócios. Até então foram definidas etapas 

importantes, porém sem quantifica-las, tais como: estrutura organizacional e 

operacional, marketing, pessoal, pesquisa de mercado e o plano financeiro 

mensurarão os custos fixos e variáveis, projeção de vendas, análises de 

rentabilidade de todo o analisado anteriormente. 

    O mesmo autor afirma que torna-se necessário a utilização de algumas 

ferramentas da contabilidade gerencial sendo os principais demonstrativos: Balanço 

Patrimonial, Demonstrativo de Resultados e Demonstrativo de Fluxo de Caixa, 

projetados no mínimo de doze meses. Esses demonstrativos possibilitam a 

realização da análise de viabilidade do negócio e o retorno financeiro, geralmente se 

usam os métodos de análise do ponto de equilíbrio, payback, TIR (Taxa Interna de 

Retorno) e VPL (Valor Presente Líquido). 
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      A fase de planejamento orçamentário é uma das mais importantes para tanto se 

faz necessário que o profissional ou responsável pela realização da projeção de 

cenários econômicos tenha alto conhecimento do negócio ou segmento de atuação. 

Deve refletir em números tudo o que foi descrito nas demais seções do Plano de 

Negócios (HOJI, 2008). 

Hoffmann et al. 1987 define que os insumos podem ser definidos como fixo e 

variável. Sendo o fixo um insumo cuja quantidade não pode ser alterada 

rapidamente. Pode-se dizer que se considerado um período de tempo extenso, 

nenhum insumo é fixo, como Hoji (2008) salienta são fixos dentro de determinado 

nível de atividade. Já variável é um insumo que a quantidade pode ser alterada 

mediante as condições de mercado que sugerem mudanças na produção.  

A empresa apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos e pode 

ser representada na Demonstração de Resultados que releva como as contas são 

apresentadas mediante estrutura definida na legislação vigente, iniciando-se sempre 

pela receita bruta, da qual são subtraídos as deduções da receita, o custo das 

vendas, as despesas operacionais entre outros de modo a definir o resultado da 

empresa (SOUZA, 2014). 

A demonstração de resultado do exercício é uma demonstração contábil que 

apresenta o fluxo de receitas e despesas, que resulta em aumento ou redução do 

patrimônio líquido entre duas datas. Ela deve ser apresentada de forma dedutiva, 

isto é, inicia-se com receita operacional bruta e dela deduzem-se custos e despesas, 

para apurar o lucro líquido (HOJI, 2008). 

Feito a estimativa por prazo mínimo de doze meses é possível calcular os 

indicadores de viabilidade econômica. O Ponto de Equilíbrio é um indicador que 

informa ao proprietário o faturamento mensal mínimo necessário para cobrir os 

custos (fixos e variáveis), informação esta que muitas vezes é vital para a análise de 

viabilidade de um empreendimento ou da adequação da empresa em relação ao 

mercado. É de grande utilidade, visto que possibilita ao empresário saber em que 

momento seu empreendimento começa a obter lucro, tornando-se, assim, uma 

importante ferramenta gerencial. O cálculo é realizado por meio da equação1. 

 

PE= Custo Fixo 

            IMC 

(1) 
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             PE refere-se ao Ponto de Equilíbrio e IMC ao Índice da Margem de 

Contribuição o qual juntamente com o custo fixo mensal devem ser calculados 

inicialmente. 

.Hoji (2008) define a margem de contribuição como o valor resultante das 

vendas (líquidas de impostos) deduzidos dos custos de despesas variáveis que são 

representados pelos materiais utilizados no processo de produção e pela mão de 

obra direta. Possibilita o cálculo do Índice da Margem de Contribuição. Conforme 

equação1. 

 

IMC = Margem de Contribuição 

                       Vendas 

(2) 

 

Retorno sobre o investimento é considerado por muitos analistas como a melhor 

medida de eficiência operacional. Sugere-se usar outros indicadores em conjunto 

pois na prática tem limitações. O cálculo é realizado como ilustrado naequação3 

 

ROI = Margem líquida x Giro do Ativo Total (3) 

 

A margem líquida é obtida pela divisão do lucro líquido pela receita líquida, e o 

giro do ativo total, pela divisão da receita líquida pelo ativo total. A equação4 ilustra. 

 

ROI = Lucro Líquido 

             Ativo Total 

(4) 

 

As equações3 e 4 produzem o mesmo resultado. 

O período de payback representa o prazo de retorno dos recursos investidos no 

empreendimento. Trata-se de um indicado de risco. Quanto maior o resultado, maior 

é o risco pois o período longo representa o comprometimento de recursos por muitos 

anos o que torna os fluxos de caixa mais arriscados. Assim como quanto menor o 

resultado, menor é o risco de investimento (SOUZA, 2014). 

O cálculo é realizado mediante o investimento inicial pelo fluxo de caixa como 

apresentado na equação5. 
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Payback=     Investimento 

                    Fluxo de Caixa 

(5) 

 

Souza (2014) define o Valor Presente Líquido corresponde a diferença entre o 

valor presente das entradas líquidas de caixa associadas ao investimento, 

descontado por determinada taxa e investimento inicial. É importante pois fornece 

uma medida direta do benefício financeiro aos proprietários da empresa e é 

considerado a melhor medida individual de lucratividade.  

A lucratividade é ao valor em espécie que um investimento remunera em um 

determinado tempo na qual relaciona a diferença entre o valor investido e o valor 

recebido. Ressalta-se que não se pode confundir a lucratividade com o rendimento 

de um investimento. Já a rentabilidade é o índice percentual que afeta a variação 

desse valor ao longo de períodos desse tempo. 

Wawrzeniak (2015) relata que é importante não confundir o lucro, a receita que o 

investimento proporciona, rendimento, que é o percentual com que o capital 

aumenta em determinado período. 

 
 
2.9 Análises de ambiente para avaliação estratégica 
 
 
      A análise de ambientes é importante no processo de planejamento. Pela 

etimologia, a estratégia provém do grego estrategos: de stratos (exército) e ago 

(liderança), tem por definição o comando de exército, dignidade ou cargo do chefe 

militar, ou facilidade para comandar. Surgiu nos Estados Unidos no final do século 

XVII objetivando demonstrar algo realizado longe da visão do adversário, em 

oposição à tática, que impacta no comportamento inverso. Atualmente está 

direcionada à condução das organizações quanto a competitividade e  tem por 

objetivos delimitar e guiar às ações de manutenção ou pela melhoria em que a 

organização alcança no mercado (NETO, 2011). 

Azevedo e Costa (2001) apresentaram dentre outras a técnica de avaliação 

estratégica a análise SWOT também denominada análise F.O.F.A. em português, é 

uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise de ambiente. Com a 

aplicação pode-se estimar os pontos fortes e fracos relacionados ao ambiente 
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interno, oportunidades e ameaças relacionados ao ambiente externo, a fim de 

desenvolver planos de médio e longo prazo.  

SWOT É uma sigla do idioma inglês, na qual representa: Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), 

sendo fundamentada por Kenneth Andrews e Roland Christensen. Representado na 

figura 3 (NETO, 2011). 

Esta ferramenta possibilita a empresa a escolha de uma estratégia adequada - 

para atingir a eficácia - a partir de uma avaliação crítica dos ambientes interno e 

externo. A aplicação é realizada na análise do ambiente interno que relaciona as 

forças e Fraquezas e do ambiente externo que revela as oportunidades e ameaças.  

As forças e fraquezas são relacionadas por meio da observação da situação 

atual da organização atreladas a fatores internos. Os pontos fracos seus recursos 

humanos por exemplo podem incluir os recursos por experiência, capacidade, 

conhecimentos e habilidades, já os recursos organizacionais são sistemas e 

processos da empresa como estrutura, cultura, estratégias e outros. Quanto aos 

recursos físicos pode-se relacionar as instalações, equipamentos, tecnologia, canais 

e outros. Já as oportunidades e ameaças são previsões que estão intimamente 

ligadas aos fatores externos.  

Na análise dos pontos fracos, quando for evidenciado, deverá os dirigentes da 

empresa proceder a objetivos estratégicos que irão reduzir ou minimizá-los. Esta 

análise deve ser confeccionada e interpretada de forma a unir as peças chaves, que 

são os elementos da análise interna e externa, por que vão formar o diagnóstico e 

este deve ser confiável e com suporte de uma boa fonte de informação, e que esteja 

integrado às necessidades da gestão estratégica, pois irão fundamentar a médio e 

longo prazo na organização(AZEVEDO E COSTA, 2001). O quadro 2 demonstra a 

análise. 

 

Quadro 2 - Representação sigla SWOTe FOFA 
 

SWOT FOFA 

Strenght Forças Análise 
Interna Weakness Fraquezas 

Oppostunities Oportunidades Análise 
Externa Threats Ameaças 

 
Fonte: (AZEVEDO E COSTA, 2001) adaptado por Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Material 
  

      A área de estudo do trabalho foi o Assentamento Rural Horto Aimorés localizado 

no município de Bauru, estado de São Paulo, segundo os dados estatísticos agrícola 

do município concedidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CATI/EA, 

projeto LUPA do ano de 2007/08. Apesar do município não ser essencialmente 

agrícola, possui número de propriedades rural considerável, sendo que do total de 

propriedades, 47% estão na faixa de 5 à 20 hectares. Ressalta-se que 67,7% das 

propriedades utilizam práticas de conservação de solo quando necessário, 30,8% 

faz adubação orgânica e 20,3% os proprietários residem na própria propriedade. 

Bauru está localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo.  

Para o presente trabalho adotou-se a definição operacional do Pronaf e a 

conceituação científica que, resumidamente, agricultura familiar é entendida como 

uma unidade de produção onde trabalho, terra e família estão intimamente 

relacionadas, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, a 

família assume o trabalho no estabelecimento. 

Utilizou-se a pesquisa bibliográfica com base em material já elaborado,  constituído 

principalmente de livros, teses e artigos científicosa qual permitiu cobrir uma gama 

de fatos muito mais ampla do que através de investigação direta.  

O estudo foi realizado em caráter descritivo e exploratório visando familiarizar-se 

com um assunto ainda pouco explorado que resultou conhecer mais sobre o assunto 

desenvolvendo assim um estudo de caso. 

 

 
3.2 Método de análise 
 

 

O método realizado seguiu o seguinte processo: 
 
a) análise das produtoras e área de produção       
 
b) análise da situação atual do grupo  
 
c) elaboração de um plano de negócio para a cooperativa Grupo Mulher 
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3.2.1 Análise das produtoras e área de produção 
 

      O estudo de caso iniciou no mês de setembro do ano de 2015 junto a produtoras 

caracterizadas como familiares que compõem o denominado Grupo Mulher situado 

no assentamento Horto Aimorés do município de Bauru/SP e finalizou em dezembro 

do mesmo ano. 

      A coleta de dados foi realizada com apoio de alunos da graduação do curso de 

Administração da faculdade Uniesp S.A. 

      Realizou-se um levantamento de informações das produtoras e produção em 

visita ao local objetivando entender a situação atual do grupo. 

      Foi realizado contato com a líder, Sra. Maria de Oliveira, para agendar a primeira 

reunião com o grupo de produtoras. O primeiro encontro ficou agendado para o dia 

25 de setembro de 2015. Estimava-se a participação de oitenta produtoras porém 

seis estiveram presentes. A justificativa foi a desmotivação do grupo devido à falta 

de organização e lucratividade da produção anteriormente realizada.  

      Na data da visita foi aplicado questionário com perguntas abertas e fechadas 

para tabulação posterior dos dados objetivando melhor conhecer as características 

individuais das produtoras ativas. 

      O questionário foi separado em quatro etapas:  

a) I Coleta de informações gerais: que referiram as características demográficas 

individuais como nome completo, nome da propriedade, endereço, condições de 

acesso, contatos, escolaridade, tipo de propriedade se familiar ou não familiar, 

quanto a ter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

b) II Caracterização da unidade de produção: questionou-se tamanho da 

propriedade, posse da terra, atividades de produção desenvolvidas, se o produtor 

sempre trabalhou com agricultura, há quanto tempo trabalha com a atividade e por 

qual motivo optou pela agricultura. 

c) III Categoria da dimensão econômica: analisou-se o parâmetro renda 

identificando o destino da produção, participação da renda total, se trabalha com 

alguma cooperativa ou associação, quanto a participação dos recursos próprios e ao 

acesso a recursos de terceiros. 

d) IV Categoria da dimensão sociocultural: analisou-se o parâmetro qualidade de 

vida. Questionou-se se a produtora mora na propriedade, quantidade de pessoas 

que trabalham e destas quais integram a família, se há mão deobra de terceiros, 
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avaliação da infraestrutura do lar, quanto ao acesso a serviços formais públicos, 

existência de assistência técnica para a produção, possibilidade de apoio do 

governo, quanto a satisfação da vida no campo, o que poderia ser melhorado, 

entendimento quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável. E 

questionamentos quanto a possibilidades de mercado como o programa de compra 

da agricultura familiar da Prefeitura Municipal de Bauru, quanto ao interesse em 

receber apoio na área de gestão e palestras para sua capacitação. 

       Os dados levantados possibilitaram a caracterização das produtoras ativas do 

Grupo Mulher. Na mesma data foi visitado o local e visualmente confirmadoque a 

área destinada para produção conjuntaestá parada. A líder informou que as seis 

produtoras na ocasião produziam individualmente porém apenas uma continuava a 

comercializar as culturas em feiras livres. 

 

3.2.2 Análise da situação atual do grupo 
 

De acordo com o levantamento identificado na primeira etapa do método de 

pesquisa caracterizou-se como um grupo com potencial porém desmotivado. Notou-

se como essencial a motivação do grupo.  

Foi agendado uma reunião para o dia 16 de dezembro de 2015 e nesta 

estiveram presentes dezesseis produtoras e suas famílias. Foi realizado uma 

palestra motivacional com o grupo pelo professor da faculdade Uniesp S.A. mestre 

Júlio Cezar Fernandes e realizado um brainstorming para construção do plano de 

negócios. 

Figura 3– foto palestra motivacional com o Grupo Mulher

 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2015. 
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Figura 4 – Grupo mulher e família

 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2015. 

 

      Notou-se motivação do grupo após o primeiro brainstorming. 

 

3.2.3 Elaboração de um plano de negócio para a cooperativa Grupo Mulher 
 

Realizou-se com as produtoras e com apoio das graduandas do curso de 

Administração: Amanda Ávila de Azevedo, Daiana Cristina Bernardino de Sena, 

Gicleide Nascimento de Sousa, Sonete Aparecida Corrêa e Vanessa de Oliveira 

Pereira da faculdade Uniesp S.A. um Plano de Negócio que visou identificar a 

viabilidade da criação de uma cooperativa para as produtoras no sentido de definir 

suas diretrizes, analisar o mercado potencial através de mapear os principais 

concorrentes, fornecedores e clientes.  

Para tanto utilizou-se duas ferramentas de gestão: 

a) Business Model Canvas por se tratar de uma metodologia fácil e flexível 

embora tenha sido de difícil entendimento pelas produtoras foi possível construí-lo 

com devido apoio e orientações. 

b) Software Sebrae 3.0 de Minas Gerais para alimentação e geração das 

informações adquiridas no Business Model Canvas. Resultou o Plano de Negócio 

completo e segmentado na elaboração do plano operacional, plano de marketing, 

plano financeiro, avaliação estratégica e viabilidade econômica. 

      A partir desta realização criou-se um modelo de quadro de negócios para 

auxiliar no planejamento de produção rural familiar. 
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Figura 5 – Explicação do Canvas construído para o Grupo Mulher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2015. 

 
 
Figura 6 – Reunião para definição diretrizes para formalização da Cooperativa 
 

 

 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2015. 
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4RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 
4.1 Caracterização do Grupo Mulher 
 

 

      O Grupo Mulher é formado por produtores familiares predominantemente 

mulheres, por este motivo o nome Grupo Mulher, que vivem e trabalham junto as 

suas famílias no Assentamento Horto de Aimorés localizado no município de Bauru 

no interior do Estado de São Paulo.  

Os agricultores iniciaram as atividades em conjunto no início do ano de 2014 por 

iniciativa da Sra. Maria Aparecida de Oliveira a qual motivou as mulheres do 

assentamento a tomarem a iniciativa de trabalho em conjunto somando inicialmente 

cerca de oitenta mulheres que buscavam encontrar uma oportunidade de renda e 

sustentabilidade para família.  

De 2014 a 2015 receberam apoio técnico da Secretaria Municipal da Agricultura 

e Abastecimento – SAGRA localizada em Tibiriçá – distrito do município de 

Bauru/SP para produzirem em conjunto estimando a constituição de uma futura 

cooperativa. 

As produtoras relataram que no passado a produção foi boa, porém após a 

colheita não sabiam onde realizar o escoamento assim, por se tratar de um produto 

perecível, perdeu mais de 85% do que produziram causando assim insatisfação e 

desmotivação do grupo o que resultou a diminuição crescente de famílias atuantes. 

Sentiu-se a necessidade para sobrevivência, por parte de membros da família, 

buscando assim outras atividades no centro urbano deixando assim de trabalhar 

exclusivamente na terra, outras deixaram totalmente as atividades no campo.  

Foi feito o levantamento de dados junto a todas as produtoras do grupo através 

de uma entrevista com questionário às famílias realizado no dia 25 de setembro de 

2015 o que possibilitou um diagnóstico da situação atual. Das oitenta produtoras 

existentes no local, apenas seis,inicialmente,permanecem produzindo.Cinco famílias 

são lideradas pelas mulheres e uma pelo homem. A partir deste diagnóstico foi feito 

um estudo com as seis famílias produtoras de modo a identificar a viabilidade de 

produção individual. 
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Analisou-se o grau de escolaridade das produtoras. Notou-se que 40%, são 

analfabetas.  

Verificou-se as condições de acesso a propriedade e 85,7% destacaram ser 

bom. Um produtor destacou que seria importante melhorar a estrada, pois em dias 

de chuva o acesso fica ruim e atrapalha no processo de escoamento da produção. 

As atividades que foram relatadas como desenvolvidas são: a produção de 

hortaliças, legumes, frutas e peixe resultando a diversificação, que confirma a 

característica da agricultura familiar. 

Dos entrevistados todos os membros da família atuam na produção. Quanto a 

comunicação, todos utilizam o celular e 50% possuem microcomputador com acesso 

a internet. Mais de 55% possuem automóvel próprio, porém em estado ruim. Não 

possuem um transporte específico para a produção. 

Foi questionado quanto a satisfação na vida no campo e todos concordaram de 

forma positiva. As respostas diversificaram entre não querer sair do campo, estar 

satisfeito com as atividades desenvolvidas, tranquilidade conquistada na área rural, 

qualidade de vida e a participação solidária de uns para com os outros. 

Ao final do diagnóstico notou-se que a falta recursos para investimento, 

produção, transporte, aquisição de máquinas e equipamentos para produção 

individual tornando assim inviável economicamente, porém em se tratando de um 

mercado potencial sugeriu-se a produção conjunta, como inicialmente realizada, 

porém de forma estruturada, planejada e organizada através da constituição de uma 

cooperativa cujo nome permaneceria como o inicial Grupo Mulher.  

No dia 16 de dezembro de 2015 reuniram-se as produtoras interessadas em 

atuar em conjunto, o número subiu de seis para dezesseis a figura 7demonstra a 

evolução do interesse da participação das produtoras a partir do início do projeto. 

Nota-se que antes do projeto, em 2014, eram oitenta produtoras ativas, devido a 

desmotivação e problemas já relatados o interesse caiu para seis e após ao início 

deste trabalho houve um aumento considerável das interessadas passando para 

dezesseis produtoras ativas. Foi relatado todo diagnóstico inicial elaborado e 

salientado a importância da participação e atuação de todos. Neste encontro foi 

realizado com a parceria das Instituições Instituto de Ensino Superior de Bauru, 

Faculdade de Bauru e Universidade Estadual Paulista de Bauru palestras cujo 

objetivo era de conscientizar os produtores sobre cooperativismo. 
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Figura 7 – Evolução do interesse participação das produtoras 

 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 
 

 

Todos ficaram motivados em trabalharem em conjunto porém foi salientado a 

importância do planejamento de modo a não ocorrer o mesmo problema como no 

passado. 

Assim, permaneceram para estudo dezesseis famílias, lideradas 

predominantemente por mulheres a fazer parte do presente estudo. Definiu-se ainda 

seis lotes para produção conjunta o qual fez parte de todo processo de 

planejamento. 

 

4.2 Pesquisa de Mercado 
 

 

      De acordo com a pesquisa realizada, tabela 1. Identificou-se que há mercado 

propicio para as culturas produzidas tanto para varejo como para atacado. 

 

Tabela 1Mapeamento local de compra dos consumidores finais 

 Total %  

Feira 106 23,7  

Supermercado 291 65,1  

Quitanda 24 5,4  

Não compro 26 5,8  

Total 447 100,0  
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8%

92%

       Conforme demonstra a Tabela 1 evidenciou-se que 65,1% das pessoas 

entrevistadas compram hortaliças, verduras e ou frutas em supermercados. 

Atualmente a falta de tempo leva as pessoas a buscar praticidade sendo o 

supermercado muitas vezes a opção mais próxima e de fácil acesso. A feira ficou 

como segunda opção com 23,7% e geralmente é mais praticada por pessoas com 

maior idade as quais realizam feira muitas vezes por cultura passada de geração a 

geração. 

 
Tabela 2Interesse na realização de Feira Noturna para consumidores finais 

 

 Total % 

 

Excelente 218 48,8 

Bom 164 36,7 

Ruim 10 2,2 

Não sei informar 48 10,7 

Não responderam 7 1,6 

Total 447 100,0 
 

 
      A Tabela 2 demonstrou o interesse dos entrevistados na realização de uma feira 

no noturna, 85,5% dos entrevistados analisam a idéia como positiva entre excelente 

e bom. Da amostra total 87% das pessoas relataram que comprariam na feira se ela 

ocorrer. O que demonstra um mercado promissor para o grupo das produtoras. 

      A pesquisa realizada resultou que o maior interesse dos entrevistados quanto a 

hortaliças e legumes. Destacou-se que quanto as hortaliças a alface é mais 

adquirida com 69,1%. Quanto as leguminosas destaca-se cenoura com 28,1%, a 

batata com 18,8% e o tomate com 13,4%. O que condiz com a refeição tradicional 

do brasileiro.As vendas para o atacado, visando minimercados, quitandas e 

marmitarias também demonstrou-se propicia. Alguns estabelecimentos entrevistados 

mencionaram, inclusive, que já adquiririam a produção se disponível para venda. 

Mapeou-se os interessados e disponibilizou-se para as produtoras. 

 
Figura 8 – Estabelecimento produz as hortaliças que comercializa 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016 
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       Notou-se na figura 8 que 92% dos estabelecimentos não produzem o que 

comercializam. Sendo que a maior parte 25% é adquirida de pequenos produtores e 

17% de cooperativas rurais. Identificou-se que o maior interesse de compra quanto a 

hortaliças referem-se a alface somando 75% o que evidencia o relatado na pesquisa 

com o consumidor final. O mesmo ocorreu com as leguminosas, os produtores 

mantiveram o grau de interesse em concordância a pesquisa com os consumidores 

finais sendo a batata, cenoura e tomate os de maior proporção. 

      Os resultados apontados na pesquisa demonstraram quais culturas são 

procuradas pelos consumidores e sua proporção informação de extrema relevância 

que pode auxiliar na tomada de decisão na comercialização e consequentemente 

refletir a uma produção rentável e sustentável. Evidenciou-se que a falta de pesquisa 

e conhecimento de mercado pelas produtoras trouxe no passado perda de produção 

o que levou a desmotivação do grupo. Assim, ressalta-se que outros estudos, 

especialmente ao que refere a gestão, podem auxiliar na produtividade e 

rentabilidade do grupo.  

      Evidenciou-se que a pesquisa de mercado no entanto quando realizada com 

planejamento pode auxiliar no escoamento da produção. 

 

 

4.2.1 Estudo de clientes 
 
 

       O público-alvo mapeado são as pessoas que buscam alimentos saudáveis, 

empresas de pequeno e médio porte, mini mercados e marmitarias. Quanto ao 

comportamento dos clientes (interessados e o que os levam a comprar) definiu-se 

como pessoas que buscam uma alimentação equilibrada e balanceada, otimizar o 

tempo, produtos frescos. 

A área de abrangência que define a localização dos clientes abrangeuos 

moradores dos bairros Redentor, Terra Nova Octavio Rasi, Presidente Geisel, 

Distrito Industrial, Mary Dota do município de Bauru/SP por serem bairros próximo 

ao local de produção o que facilitará e otimizará a logística. 
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4.3 Definição de culturas 
 

      Após ampla pesquisa de mercado realizada definiu-se como culturas a serem 

produzidas e comercializadas listadas no quadro 3.Nota-se que foi criado um kit o 

qual denominou-se como kit saudável o qual terá três tamanhos que serão 

higienizados e picados o que resultará em inovar o produto agregando valor o que 

se tornará um diferencial perante aos demais produtores. Ressalta-se que para tanto 

será necessário preparo e capacitação dos produtores bem como certificação. 

 
Quadro 3 - Relação culturas e produtos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016 
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4.4 Canvas do Grupo Mulher 
 

      Diante da pesquisa de mercado realizada elaborou-se em conjunto com as 

produtoras o modelo de negócios para a cooperativa de acordo com o modelo 

Business Model Canvas o que facilitou a dinâmica de trabalho com os produtores, 

pois de acordo com levantamento da característica dos mesmo sentiu-se 

necessidade de utilizar uma ferramenta simples e de fácil utilização para os 

produtores. O quadro 4relata as informações construídas para o Grupo Mulher. 

Quadro 4 -Canvas Grupo Mulher 

Segmento de clientes: • Quitandas de vila  
• Mini mercados 
• Marmitarias e restaurantes 
• Sustento da família 
• Cesta  
 

Localização(por bairro) 
• Redentor 
• Terra Nova 
• Octávio Rasi 
• Geisel 
• Distrito Industrial I 
• Mary Dota 

Proposta de valor: • Produto Agroecológico 
• Embalagens 
• Qualidade 

• Marca 
• Uniforme 

Relacionamento com clientes: • Grupo Mulher 
• E-mail 
• Cartão 

• Banner 
• Whatsapp 
• Telefone 

Canais: • Rede social (Facebook)  Web site 

Parcerias chave: • NEPE(UNIESP) 
• INCOP (UNESP) 

• SAGRA (apoio técnico) 

Atividade chave: • Alface 
• Couve 
• Almeirão 
• Rúcula 
• Espinafre 
• Agrião  
• Cheiro verde  

• Hortelã 
• Mandioquinha 
• Cenoura 
• Brócolis 
• Beterraba 
• Berinjela 

Recursos chave: • Água (irrigação 
equipamento) 
• Avaliação do solo 
• Pessoas (função) 

• Tecnologia alternativa 
• Equipamentos 
• Máquinas 

Fontes de receita: • Contrato 
• Venda feira 

• Incra 
 

Estrutura de custos: • Site (registro de 
domínio/hospedagem) 
• Energia elétrica 
• Insumo 
• Combustível 
• Análise do solo 

• Sistema de irrigação 
• Sementes/mudas(Sagra) 
• Embalagens 
• Banner 
• Cartão 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016 
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4.5 Aspectos Operacionais 

 
 

      Para melhor ilustrar o processo operacional elaborou-se o funcionograma que 

descreve a função de todos da cooperativa conforme figura 9. 

 

Figura 9 - Funcionagrama da Estrutura Grupo Mulher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Presidente/Vice-presidente 

Secretária  

 Planejar reuniões; 

 Elaborar, organizar e arquivar atas das reuniões; 

  Auxiliar o presidente ou vice;  

  Organizar os documentos; 

 Correspondência; 

Conselho Fiscal 

 Fiscaliza as ações praticadas pelos administradores; 

 Opina sobre as contas da empresa (demonstrações 

financeiras, modificação de capital, etc.); 

  Realiza reuniões para analisar amplamente os 

assuntos de sua competência; 

 Sugere eleição de membros qualificados para 

compor seu quadro. 

Gerente de Produção 

 Fiscaliza e auxilia nos processos da produção; 

 Controla a qualidade dos produtos;  

 Controle de estoque de matéria-prima; 

 Controle de produtos acabados. 

Produção 

 Preparo do solo; 

 Plantio; 

 Distribuição de mudas ou 
sementes; 

 Transporte das mudas; 

 Irrigação do plantio; 

 Fertilização do solo; 

 Colheita; 

 Transporte dos produtos 
acabados; 

 Manutenção de maquinas e 
equipamentos; 

 Manutenção do solo. 

Vendas 

 Atendimento ao 

consumidor; 

 Controle de vendas; 

 Distribuição 

Marketing 

 Divulgação e promoção; 

Analise de mercado; 

 Definir a publicidade; 

 Dar apoio a vendas. 

Financeiro 

 Elaborar balanço 

financeiro; 

 Negociar com 

fornecedores; 

 Pagamento de contas; 

 Contratação de 

funcionário; 

 Calculo e elaboração da 

folha de pagamento; 

 Tesouraria; 

 Reposição de matéria-

prima e materiais. 



68 

 

4.6 Viabilidade Econômica e Financeira 
 

      Utilizou-se uma projeção de doze meses de modo que fosse possível 

diagnosticar o prazo de retorno do investimento e ponto de equilibro anual para 

assim analisar a viabilidade econômica da criação de uma cooperativa para os 

produtores. 

 

4.6.1 Custos Fixos operacionais mensais 
 

      Estimou-se um custo mensal de R$ 1.327,39 conforme descrito na Tabela 3. 

 

Tabela 3Estimativa custo fixo mensal 

Descrição Custo mensal 

Energia Elétrica R$ 500,00 

Telefone e internet R$ 35,00 

Honorários contador R$ 200,00 

Material de Escritório R$ 50,00 

Depreciação R$ 542,39 

TOTAL R$ 1.327,39 

 

 

4.6.2 Receita Bruta 
 

      A receita bruta mensal estimada foi de R$ 16.732,90 mediante a perspectiva de 

venda diagnosticada na análise de mercado e capacidade de produção. Conforme 

apresentado no quadro 5 
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Quadro 5 - Estimativa faturamento mensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 

      Sabe-se que a receita bruta mensal oscila de acordo com a demanda de 

mercado assim estimou-se durante doze meses o faturamento mensal conforme 

ilustrado na Tabela 4. 
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Tabela 4Estimativa doze meses de faturamento mensal 

Mês Faturamento mensal 

1 R$ 16.732,90 

2 R$ 17.067,55 

3 R$ 17.408,90 

4 R$ 17.757,08 

5 R$ 16.732,90 

6 R$ 16.732,90 

7 R$ 16.732,90 

8 R$ 16.732,90 

9 R$ 17.067,55 

10 R$ 17.408,90 

11 R$ 17.757,08 

12 R$ 18.112,22 

Total Ano 1 R$ 206.243,78 

 

 

4.6.3 Custo unitário de produção 
 

       O custo unitário de produção foi realizado por cultura. Conforme ilustrado na 

Tabela 5. 
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Tabela 5Custo unitário por cultura/produto 

Cultura Tipo 
Custo produção 

mensal 

Almeirão Maço R$ 0,39 

Alface Mimosa Maço R$ 0,34 

Alface Lisa Maço R$ 0,34 

Alface Americana Maço R$ 0,37 

Alface Crespa Maço R$ 0,34 

Brócolis Kg R$ 0,52 

Cheiro Verde Maço R$ 0,51 

Couve Flor Kg R$ 0,51 

Espinafre Maço R$ 0,27 

Hortelã Maço R$ 0,23 

Repolho Kg R$ 0,45 

Rúcula Maço R$ 0,55 

Mandioca Kg R$ 1,82 

Cenoura Kg R$ 1,36 

Abobrinha Kg R$ 1,14 

Chuchu Kg R$ 0,62 

Batata doce Kg R$ 1,96 

Berinjela Kg R$ 0,54 

Beterraba Kg R$ 0,44 

Kit Saudável mini Unidade R$ 6,13 

Kit Saudável médio Unidade R$ 10,66 

Kit Saudável grande Unidade R$ 16,45 

 

 

4.6.4 Custo de comercialização 
 

 
      Estimou custo de comercialização mensal conforme ilustrado no quadro 6e a 

Tabela 6 mostra a estimativa por doze meses. 
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Quadro 6 - Estimativa custo comercialização mensal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 
 

Tabela 6Estimativa custo comercialização por doze meses 

 

Mês  Custo comercialização mensal 

1 R$ 3.984,10 

2 R$ 4.063,78 

3 R$ 4.145,06 

4 R$ 4.227,96 

5 R$ 3.984,10 

6 R$ 3.984,10 

7 R$ 3.984,10 

8 R$ 3.984,10 

9 R$ 4.063,78 

10 R$ 4.145,06 

11 R$ 4.227,96 

12 R$ 4.312,52 

 

 

4.6.5 Demonstrativo de resultados 
 
 
Foi realizado o demonstrativo de resultados mensal conforme quadro 7e pelo 

período de doze meses de acordo com a Tabela 7. 
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Quadro 7 - Demonstrativo de resultado mensal 

 
 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 
 
 

Tabela 7Resultado operacional estimado por doze meses 
 

Mês  Resultado Operacional: LUCRO 

1 R$ 185,49 

2 R$ 3.676,38 

3 R$ 3.936,45 

4 R$ 4.201,73 

5 R$ 3.421,41 

6 R$ 3.421,41 

7 R$ 3.421,41 

8 R$ 3.421,41 

9 R$ 3.676,38 

10 R$ 3.936,45 

11 R$ 4.201,73 

12 R$ 4.472,31 

 
 

      A Tabela 7 demonstra a projeção do resultado operacional por doze meses, o 

primeiro mês o resultado é baixo devido ao investimento realizado no início da 

produção o que é satisfatório pois mesmo sendo valor inferior é positivo. Notou-se 

resultado positivo de acordo com as perspectivas de mercado de acordo com a 

análise realizada.  
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4.6.6 Indicadores de viabilidade 
 

 

      Após levantamento financeiro estimado e realizado foi possível calcular os 

indicadores de viabilidade: 

a) O ponto de equilíbrio calculado foi o valor de R$ 145.907,31 

b) A lucratividade em 21,92% 

c) A rentabilidade 54,75% 

d) O prazo de retorno do investimento estimado foi de 1 ano e 10 meses 

 

 
 
4.7 Avaliação Estratégica 
 

Quadro 8 - Análise SWOT Grupo Mulher 
 

 FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS 

 
 

PONTOS 
FORTES 

FORÇAS 
 
Trabalho em equipe 
Flexibilidade na produção e 
comercialização 
Conhecimento tácito 
Conhecimento explícito 
 

OPORTUNIDADES 
 
Mercado institucional 
Mercado privado 
Desenvolvimento econômico 
Captação de recursos 

 
 
 
 

PONTOS 
FRACOS 

FRAQUEZAS 
 
Desmotivação 
Falta de capacitação digital 
Atritos no trabalho em conjunto 
Falta de equipamentos adequados 

AMEAÇAS 
 
Inserção de outras cooperativas e 
ou associações no mercado privado 
e Institucional 
Condições climáticas 
Condições políticas 
Condições econômicas 
Condições tecnológicas 
Condições legais 

 
Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2016. 

 

      Todos os produtos que não forem vendidos, ou não estejam em condições de 

serem comercializados, poderão ser usados na compostagem, reaproveitando assim 

esses produtos obsoletos como adubo. Visando atender a dimensão ambiental 

quanto a sustentabilidade preservando o meio ambiente e consequentemente 

diminuindo a utilização de fertilizantes. 
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4.8 Plano Fácil 
    

      Uma das dificuldades do pequeno produtor rural é a falta de elaboração do 

planejamento de sua produção. Este fato ocorre devido à falta de conhecimento ou 

metodologia para realização os modelos de planejamento disponíveis são voltados a 

empreendedores de um modo geral desta forma buscou-se criar um modelo simples 

e voltado para lógica de produção rural familiar visando tornar possível a realização 

de um plano de modo a organizar as informações e facilitar o processo de gestão 

possibilitando a sustentabilidade da produção e família. 

O nome escolhido para a metodologia foi “Plano Fácil” pois de fato é o que 

representa: um planejamento de fácil utilização e possível de ser utilizado por 

pessoas de diversos níveis de escolaridade. 

Utilizou-se como base a metodologia do Business ModelCanvas a qual sugere-

se a impressão do modelo em folha A1 e a elaboração com papéis postitstornando 

fácil, flexível e dinâmico a construção do mesmo. O modelo sugerido para o Plano 

Fácil está apresentado no quadro 9. O quadro é composto por oito blocos que 

devem ser preenchidos na sequencia distribuída e enumerada no mesmo. Os títulos 

foram descritos de forma clara, objetiva e linguagem simples para facilitar o 

entendimento de todos. 

No campo superior consta o título do modelo “PLANO FÁCIL: NOME DA 

PROPRIEDADE” este campo serve para descrever o nome do local onde se 

realizará o planejamento. No canto direito superior consta a data de criação que 

deve ser preenchida no início da elaboração de modo que torne possível 

acompanhar o prazo e tempo de condução do plano. Ressalta-se que esta 

metodologia poderá ser utilizada por uma pessoa para mais de um planejamento 

portanto a importância para titular a qual local refere-se o plano realizado.  
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Quadro 9– Plano Fácil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Flávia Hosne de Freitas Galvão, 2017. 
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     Antes de iniciar a construção do Plano Fácil faz necessário definir: 

a) Os integrantes do plano e definir um líder para uma melhor condução do 

planejamento; 

b) Realizar pesquisas quanto ao que se pretende produzir de modo a ter o maior 

número de informações possíveis; 

c) Quando necessário buscar apoio técnico agrícola. 

O bloco titulado “2 - Meu solo e clima são bons para a produção de:” é o primeiro 

bloco a ser preenchido de modo a salientar a importância de confrontar se o que o 

produtor pretende produzir é propício para o solo e clima disponível para a 

produção. Há uma diferença entre querer produzir e ser possível produzir portanto 

este é o ponto mais importante para o início do planejamento assim evitará perda de 

tempo e ou recursos posteriores. Salienta-se que para a construção deste bloco o 

produtor necessite ter informações técnicas tanto quanto a cultura de interesse como 

do solo e clima favoráveis a mesma. Sugere-se buscar informações e apoio técnico 

agrícola para ter-se informações reais e concretas. É possível buscar essa 

orientação tanto de modo particular o que gerará custo mas poderá ser encontrado 

de forma gratuita na Casa da Agricultura do município. Ao final deste bloco há um 

questionamento que deverá ser assinalado com a letra X quanto as opções “irei: 

somente produzir ou produzir e vender” de acordo com a opção escolhida caminhará 

a construção do plano. Caso o produtor opte por produzir e vender sugere-se utilizar 

duas cores dos post-its verde para sinalizar o planejamento da produção e amarelo 

da venda assim ficará mais claro visualmente. 

O segundo bloco caracteriza o conhecimento do mercado que se pretende atuar. 

Um dos maiores fatores identificados nesta pesquisa foi a dificuldade que o pequeno 

produtor tem quanto ao escoamento da produção porém é este fator que 

possibilidade a obtenção de retorno financeiro da produção portanto um processo 

essencial que deve ser bem planejado. É composto por definir para quem vender 

(cliente), onde vender (localização deste cliente) e como chegar até o cliente 

escolhido seguindo inclusive esta ordem.  

      A frase de Thomas Edilson “Não quero inventar nada que não venda, a venda é 

a prova de que meu produto é útil a alguém” retrata a importância da escolha e 

conhecimento de para quem pretende-se escoar a produção. De nada adianta 

produzir algo que não terá necessidade para alguém. Torna-se de extrema 

relevância aprofundar as pesquisas nesta definição para evitar perdas futuras. Esta 
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escolha também servirá para a definição de estratégias de comercialização e 

facilitará o caminho para chegar a estes interessados. 

No item “3 Para quem vender” o produtor deve definir a quem pretende vender 

sua produção definindo o perfil demográfico que são um conjunto de características 

como gênero, idade, estado civil, situação socioeconômica, entre outros quanto mais 

melhor será o conhecimento do cliente.O item “4 onde vender”  refere-se a definição 

geográfica do cliente, a localização auxiliará no planejamento logístico do 

escoamento da produção.   

Para finalizar o segundo bloco tem-se o item “5 como chegar até o cliente” este 

deve relatar os caminhos que poderão ser utilizados para conquistar o cliente para 

que o mesmo tenha o interesse em adquirir os produtos. Neste ponto o 

conhecimento e definição do cliente já foram realizados o que facilitará a criação das 

estratégias de prospecção dos mesmos. 

O terceiro, quarto e quinto bloco objetivam planejar a produção. No item “6 O que 

Produzir?” deve-se relacionar todas as culturas escolhidas de acordo com a 

pesquisa realizada no item 2 do primeiro bloco. No final do mesmo item relata-se a 

previsão quantitativa de produção e analisa-se se há capacidade produtiva para o 

mesmo de acordo com a área física disponível para a produção. 

O item “7 Máquinas e Equipamentos” deve-se fazer um levantamento de 

equipamentos e ou ferramentas disponíveis para a utilização e destacar, quando 

necessário, o que é necessário porém ainda não disponível que foi denominado 

como “o que preciso comprar?”.  

É de extrema relevância estipular a equipe de produção a qual deve ser descrita 

no item “8 Equipe”. Analisar as pessoas disponíveis e suas habilidades de tal forma 

de alocá-las adequadamente as funções que desenvolverão. 

O sexto bloco é essencial e estratégico. Retrata o modo de como agregar valor ao 

produto já escolhido que será oferecido para o cliente definido anteriormente. 

Ressalta-se que para a construção deste bloco sugere-se a pesquisa dos principais 

concorrentes e analisar seus pontos fortes e fracos com acesso a essas informações 

facilitará a criação de estratégias diferenciais titulado como item “9 o que terei de 

diferente? (Estratégias).  

Com os blocos até o sexto preenchidos o produtor já terá bem definido o modelo 

de negócio de sua produção assim poderá quantificar, precificar e custear sua 

produção. No item “10 Custos Fixos” deve-se relacionar todos os possíveis custos 
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fixos se terá e juntamente descrever a previsão em valor mensal em reais. Já o item 

“11 Custos de produção” relatará a previsão de custos na produção estimada. Os 

custos fixos serão mensais e iguais já os custos de produção retratam os variáveis 

que oscilam de acordo com a quantidade produzida. 

O último bloco retrata os possíveis meios para obtenção de recursos titulado 

como item “12 Fonte de Recursos”. Neste pode-se identificar se as fontes serão de 

recursos próprios ou de terceiros e sendo o último relacionar os locais previstos. É 

possível relatar neste item inclusive parcerias previstas. Ressalta-se que não trata-

se somente do recurso financeiro mas de todos possíveis e necessários. 

Conforme o produtor preenche o Plano Fácil maior será sua visão da produção e 

sempre que necessário refazer, retirar ou aumentar informações descritas estas 

modificações são aceitáveis e devem ser realizadas sempre que necessário. Sempre 

quando ocorrerem deve-se retirar as informações descartáveis para não serem 

esquecidas no plano. 

Ao final do quadro o produtor terá a visão geral de sua produção e desta forma 

poderá analisar se será viável e possível de acordo com os dados pesquisados e 

relatados. Caso o estimado não atinja as expectativas de resultado pode-se optar 

por não concretizar o plano ou modificar os itens porém sempre de forma clara e 

dentro da realidade objetiva. Deve-se preparar para essa situação de modo a não 

criar expectativas em excesso que podem proporcionar desmotivação porém o 

planejamento tem esta utilidade pois mais vale visualizar essa perda no papel do 

que na prática que nos leva a perder os recursos e que muitas vezes podem ser os 

únicos disponíveis. Sendo assim, o planejar diminui a possibilidade de perdas e 

riscos porém ressalta-se que não os exime de ocorrer. 

 

5 CONCLUSÕES 
 

      Necessita-se trabalhar os fatores internos especialmente quanto ao trabalho em 

equipe utilizando as forças em relação as fraquezas elencadas na avaliação 

estratégica. A desmotivação pode ser um fator extremamente negativo por se tratar 

de uma Cooperativa assim nota-se a possibilidade de utilizar as oportunidades de 

mercado para motivação dogrupo. A liderança tem um papel importante que deve 

ser trabalhado. 
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Diante de um mercado competitivo e altamente tecnológico necessita-se 

trabalhar a falta de capacitação digital. Para tanto faz-se essencial capacitar a todos 

através de minicurso de microinformática básica. 

A cooperativa para ter sucesso depende muito vezes da liderança presente e 

eficaz. Nota-se a necessidade de capacitação de liderança bem como trabalho em 

equipe. Cursos e palestras poderiam auxiliar. 

Quanto aos equipamentos, por falta de recurso financeiro, não poderá ser feito 

nenhuma aquisição. Sugere-se que após seis meses, ou se possível antes, de 

comercialização planejar a aquisição de novos equipamentos evitando assim onerar 

a cooperativa. 

Conclui-se ser viável a produção conjunta por meio da constituição de uma 

cooperativa rural pois além de otimizar recursos facilitará o acesso ao mercado. 

Deve-se trabalhar a avaliação estratégica de modo a ter resultados positivos e 

crescentes. 

Ressalta-se que a pesquisa realizada tratou-se de um plano de negócio sujeito a 

alterações mediante a forma que será seguida pelos integrantes bem como a 

aceitação de mercado e economia atual.  

Assim, atingiu-se aos objetivos propostos no início desta pesquisa porém nota-

se a necessidade de outras pesquisas na área estudada para apoio prático de 

gestão à agricultura familiar.  
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