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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo analisar o gerenciamento da propriedade e o perfil 
empreendedor do produtor rural, estudo realizado na Fazenda Javigor, no municipio de 
Cajazeiras-PB. A metodologia utilizada foi uma analise qualitativa. Foi efetuada visita para 
conhecimento das atividades agropecuarias atualmente desenvolvidas na fazenda em estudo, 
como tambem foi aplicado um questionario, validado por Meira (1996), com a intencao de 
classificar o produtor segundo o modelo conceitual baseado em caracteristicas classificadas 
por Dornelas (2005) sobre o perfil ideal de um empreendedor, sua maior ou menor 
aproximacao deste perfil. A delimitacao do perfil do produtor rural chegou aos seguintes 
resultados: 1) O produtor rural apresenta um bom nivel de empreendedorismo, onde se 
destacam caracteristicas como: ser visionario, fazer a diferenca, saber explorar ao maximo as 
oportunidades, criar valor para a sociedade, ser organizado, planejar, possuir determinacao, 
dinamismo e dedicacao, ser otimista e apaixonado pelo que faz, ser independente e possuir 
conhecimento das atividades que sao desenvolvidas em sua propriedade; 2) Como gestor, a 
postura do produtor em estudo contribui para o seu sucesso economico, pois possui uma visao 
clara dos seus objetivos e acdes, apesar da ausencia de ferramentas para controle financeiro da 
propriedade rural. Os resultados do trabalho possibilitam concluir que a postura 
empreendedora do produtor rural faz a diferenca na exploracao de contextos ambientais 
semelhantes, ampliando suas chances de sucesso economico. Como tambem enfatiza a 
necessidade iminente dos orgaos piiblicos e privados comprometidos com o desenvolvimento 
rural da regiao Nordeste, de adotarem acoes no sentido de suprir as necessidades dos 
pequenos proprietaries rurais, contribuindo para que o maior numero possivel, principalmente 
os mais jovens, tenham acesso a capacitacao que vise dota-los de ferramentas tecnologicas, 
gerenciais e organizacionais capazes de mudar essa realidade de dependencia dos pequenos 
proprietaries rurais da regiao Nordeste. 

Palavras-chave: Gestao;Gestao Rural; Perfil Empreendedor. 
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ABSTRACT 

This work carried out in Javigor Farm, located in Cajazeiras -Paraiba, Brazil, has as 
objective to analyze the management of the agricultural property and the enterprising profile 
of the local producers. As methodology it has been done a qualitative analysis of the data 
obtained during some visits to the target community, as well as the analysis of the 
questionnaire applied with the purpose of classifying the producers according to the 
conceptual model, based on studies developed by Dornelas (2005), about the agricultural 
producer profile. In our work the aim is to verify which characteristics the producers from 
Javigor have in relation to the ones presented by Dornelas. According to the collected material 
it was possible to realize that the agricultural properties from Javigor are great optimist, 
dynamic, creative, visionary and determined entrepreneurs, been able to have good decisions, 
to plan, to take advantages of opportunities and to offer the market a product with good 
quality. Besides of this they know very well about their activities and, not less important, they 
love what the do as professional occupation. All of this has contributed for the economical 
success, although the absence of other resources to help them in the financial control of their 
companies. The results of this work make possible to conclude that the enterprising attitudes 
of these producers make the difference in the exploration of similar ambients contexts, 
extending their possibilities of economic success. They also show up that the public and 
private agencies, compromised with the agricultural development of the Northeast region 
must develop actions to supply most of the agricultural difficulties , so that it might 
possibility that a great number of properties, mainly the younger ones, have access to a 
qualification that aims to endow them with strategies capable to change their reality, 
becoming them more independent and with the profile demand by the market. 

K E Y - WCRDS: Management; agricultural management; enterprising profile. 
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1 INTRODUCAO 

No municipio de Cajazeiras, o modelo de administrar propriedades rurais nao 

difere muito da realidade de outros municipios inseridos na regiao semi-arida do Nordeste 

brasileiro.Inicialmente as atividades praticadas, desde a epoca da ocupacao, eram baseadas na 

pecuaria extensiva, e na agricultura de subsistencia, sendo o modo de producao praticamente 

autonomo e artesanal. No entanto, a partir do pos-guerra a agricultura iniciou no contexto 

mundial, um processo de modernizacao que contribuiu para que as atividades agropecuarias 

tivessem, a partir dai, uma forte dependencia do setor urbano-industrial, insumos, maquinas e 

equipamentos industrials. Sao itens que precisam ser adquiridos para as novas atividades 

rurais e que dependem muitas vezes de decisoes poltticas e economicas, alheias aos interesses 

dos pequenos proprietaries da regiao. 

Assim, o resultado economico dos empreendimentos rurais, ja afetados pelas 

condicoes climaticas e ambientais proprias da regiao, tambem precisa conviver com interesses 

diferentes e muitas vezes conflitantes com os seus. 

Nessa ambiencia, nem sempre favoravel, os proprietarios rurais trabalham de 

forma dispersa, sozinhos e administrando suas propriedades quase sempre com amadorismo, 

ao contrario das empresas do setor urbano que estao caminhando para um processo de 

administraeao professional, minimizando dificuldades e criando oportunidades e condicoes 

para crescimento, que nao sao percebidas na administraeao rural. 

Dessa forma, os administradores rurais que nao estao acompanhando a dinamica 

das atividades urbanas caminham para um processo crescente de diminuicao do patrimonio 

familiar e abandono das atividades desenvolvidas pelas novas geracoes que buscam nas 

atividades urbanas na propria regiao ou em outras regioes urbanas do pais, alternativas de 

trabalho e geracao de renda que proporcionem as suas familias melhores condicoes de vida. 

No entanto, mesmo com todas essas dificuldades, alguns proprietarios rurais 

conseguem se adaptar a essa nova realidade, obtendo resultados economicos satisfatorios com 

o desenvolvimento tanto de atividades tradicionais na agricultura e pecuaria da regiao 

sertaneja, como na implantacao de atividades inovadoras, que integradas as atividades 

tradicionais complementam a renda das propriedades, elevando o nivel de vida dessas familias 

rurais. 

Devido a grande importancia na forma de administrar a propriedade rural com 

visao empresarial, que definira sua continuidade ou seu completo fracas so, esse resultado 
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estaria relacionado ao perfil do empresario rural? O comportamento dos administradores 

rurais de sucesso apresenta caracteristicas comuns aos empresarios bem sucedidos da area 

urbana? Quais sao essas caracteristicas desses administradores que submetidos as mesmas 

condicoes de seus vizinhos, conseguem se sobressair em suas atividades e obter melhores 

resultados economicos? 

Com essas questoes direcionamos os objetivos desse trabalho, que sao os 

seguintes: 

• Avaliar o gerenciamento da propriedade rural, denominada Fazenda Javigor, no 

municipio de Cajazeiras - PB. 

• Identificar o perfil empreendedor do administrador. 
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2 ASPECTOS GERAIS DA GESTAO 

Nos ultimos anos o termo gestao vem sendo utilizado largamente em substituicao a 

administraeao, para imprimir ideia de uma nova forma de administrar os destinos das 

empresas. 

A palavra gestao pode ser defmida, segundo o dicionario Aurelio (1999), como o 

"ato de gerir, gerenciar, administrar". Administraeao, ainda segundo o mesmo dicionario, "e 

um conjunto de principios, normas e funcSes que tern por runcao ordenar os fatores de 

producao e controlar a sua produtividade e eficiencia para se obter determinado resultado". 

Ainda conforme o mesmo dicionario, o termo gestao vem do latim [gerentia, de 

genere, 'fazer'.] I. Ato de gerir.II. As fiincoes do gerente; gestao, administraeao. III. Mandato 

de administraeao. 

O termo administraeao vem do latim (ad, direcao para, tendencia: minister, 

comparative de inferioridade; e sufixo ter, significa subordinacao ou obediencia). 

Originalmente a palavra administraeao faz referenda a funcao de comando, todo trabalho que 

se presta a outro, implicando subordinacao e servico, como cita Chiavenato: "em sua origem, 

a palavra administraeao se refere a uma funcao que se desenvolve sob o comando do outro, de 

um servico que se presta a outro"(CHIAVENATO, 1982, p.3). 

2.1 Conceitos 

Do significado initial ate os dias atuais, houve um aprofundamento e diferentes 

abordagens apresentaram os passos no correr dos tempos em direcao aos conceitos atuais, 

variando de acordo com as escolas, teorias administrativas, alem dos aspectos e variaveis 

proprios de cada epoca em que eram discutidas. 

Houve um significativo progresso na disciplina e na pratica da administraeao e 

atualmente as duas reunem o espirito empresarial e a inovacao, como bem enfatiza Drucker , 

quando diz que as duas sao necessarias nas organizaeoes e que devem trabalhar com 

coordenacao e em conjunto, "nao inovar e a unica e maior razao para o declinio das 

organizacoes existentes. Nao saber administrar e a unica e maior razao para o fracasso de 

novos empreendimentos'XDRUCKER, 2001, p.27). 
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Para Maximiniano (2004), "administraeao e o processo de tomar e colocar em 

pratica decisoes sobre objetivos e utilizacao de recursos", acrescentando que: "o processo de 

administrar (ou processo administrativo) e inerente a qualquer situacao onde haja pessoas que 

utilizam recursos para atingir algum tipo de objetivo" (MAXIMINIANO, 2004, p. 26a). 

Com essa definicao ha o entendimento de que a finalidade do processo de 

administrar e garantir que os objetivos da organizacao, definidos no processo de 

planejamento, possam ser atingidos com a aplicacao dos recursos disponiveis. 

Caracteriza-se a administraeao, como uma atividade import ante em qualquer 

organizacao, pois diz respeito ao desempenho dessa organizacao em determinado cenario, 

desempenho esse relacionado aos conceitos de: eficacia, eficiencia e efetividade, onde 

eficacia e a capacidade de realizar objetivos, eficiencia e utilizar produtivamente os recursos e 

efetividade e realizar a coisa certa para transformar a situacao existente. 

Em sintese, administraeao e o processo de planejar, organizar, executar e controlar 

a aplicacao dos recursos disponiveis, com vistas a realizacao dos objetivos planejados. 

Com relacao a gestao em negocios rurais e grande o interesse por parte de tecnicos 

e instituicoes ligadas ao desenvolvimento agropecuario no Brasil, em implantar programas 

para gerenciamento de atividades rurais. Alguns especialistas na area, sempre questionam 

sobre que estrategia, metodologia e conteudos deverao ser adotados na formulacao desses 

programas, de modo que os proprietarios rurais possam usufruir de beneficios advindos dos 

programas. 

Os especialistas reconhecem que todo esse conteudo deve se adequar a realidade 

administrativa dos proprietarios rurais, imprimindo em cada programa, as particularidades 

conforme os diferentes modos de producao. 

Esse reconhecimento parte do pressuposto que as desigualdades economicas e 

sociais da producao, decorrem do desenvolvimento capitalista da agricultura, gerando formas 

de producao diferenciada. 

Para compreensao da natureza da atividade administrativa e imprescindivel 

compreender como funciona especificamente cada organizacao. Pois a administraeao esta 

diretamente ligada ao modo de organizacao das empresas, espaco onde e exercido o ato de 

administrar. 

Houve uma evolucao no processo de administraeao ao longo da Historia. Esse 

processo foi ocasionado pelas mudaneas ocorridas na evolucao das empresas. Seu 

entendimento como ciencia aconteceu na epoca do Racionalismo, dentro do processo que se 

denominou como Revolucao Industrial. 
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Com o advento da Revolucao Industrial, modernas organizacoes comeearam a 

surgir, resultado das condicoes que foram criadas, propiciando condicoes para implantar a 

Administraeao como resposta a demandas surgidas. 

Para muitos escritores, administrar e resultado do equilibrio entre a escassez dos 

recursos disponiveis, as metas e os trabalhadores da empresa. A coordenacao e controle 

desses recursos e trabalhadores, deve ser exercida por pessoas que ocupem funcoes 

denominadas administrativas. 

Segundo Lima (1995), essa organizacao para o trabalho sempre existiu, nao 

decorre do processo de industrializacao. "Ela sempre existiu, permeando as mais diferentes 

formas de organizaeao social. Isto significa que a administraeao e uma atividade inerente e 

necessaria a vida humana". Ele acrescenta que e necessario analisar e compreender cada 

organizaeao com o que ela tern de especifico, de acordo com a sua natureza. 

A Administraeao precisa ser pensada na sua concepeao mais simples ou na 
sua forma mais geral, aquela que e comum a qualquer tipo de organizacao. 
So assim e possivel, compreende-la em sua "essentia", isto e naquilo que cla 
tern de especifico, independentcmente dos condicionamentos que 
concretamente agem sobre ela (LIMA, 1995, p. 3). 

Nesse sentido a administraeao e compreendida como a organizaeao do trabalho e 

dos demais meios de producao para atingir os objetivos de cada organizaeao. 

Para consecucao desses objetivos ha de se considerar a maneira como o homem se 

relaciona com a natureza atraves do trabalho, de acordo com o conhecimento pratico e teorico 

que possui influenciando a sua capacidade de transformacao. Ele e o grande agente do 

processo de transformaeao, agindo cada vez mais administrativamente quando consegue unir 

e aperfeieoar os conhecimentos que possui, para utiliza-los nos meios de producao da 

organizaeao. 

Ainda conforme Lima (1995), somente com a interferencia do homem se da a 

configuraeao da administraeao, atraves da capacidade humana de estabelecer e cumprir 

objetivos. 

A Administraeao se configura como uma atividade exclusivamente humana, 
uma vez que somente o homem e capaz de estabelecer objetivos a serem 
cumpridos. Isto significa que a administraeao e uma atividade adequada a 
objetivos e finalidades. Pois, na atividade humana o resultado pretendido 
existe primeiro idealmente e os diversos atos dirigidos para transformar um 
objeto se desenvolvem de acordo com este resultado, que so existe atraves 
do homem e como produto de sua consciencia (LIMA, 1995, p. 4). 
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Diante desse entendimento, no exercicio administrative os fatores imprevisiveis 

tendem a alterar os rumos tracados para a empresa, o que vai definir o resultado a ser obtido e 

a capacidade do administrador de se adequar as situaeoes da realidade, utilizando 

racionalmente os recursos que dispoe para atingimento dos objetivos a serem alcancados em 

menor tempo e com o mini mo de recursos possivel, advindo dai o resultado economico da 

empresa. 

Sao as influencias fisicas, economicas e sociais do ambiente que interfere e limita 

as acoes nas empresas, contribuindo para resultados diferentes de acordo com essas 

ambiencias. 

Para Lima (1995), toda acao administrativa e resultante de objetivos e de uma 

determinada situacao, conforme a percepeao do agente humano em determinado contexto. 

Administraeao se caracteriza, tambem, como um processo continuo e 
integrado de decisao e acao. Pois, para se alcancar um fim visado, muitas sao 
as alternativas dc combinacao e emprego dos recursos disponiveis. Ha que se 
decidir e implemcntar aquela mais adequada e economica-racional- tendo em 
vista o fim pretendido. Este processo envolve reflexo ou preparacao, escolha 
ou decisao e execucao ou implementacao. Deste modo, pode-se considerar 
decisao e acfio como categorias elementares da atividade administrativa. 
(LIMA, 1995, p. 4). 

De forma simples e geral, a administraeao e caracterizada como uma atividade 

exclusivamente humana, que contem um processo continuo e integrado de decisao e acao 

sobre os recursos disponiveis e sua utilizacao, de acordo com os objetivos que foram 

definidos e levando em consideracao as caracteristicas e limitacoes dos proprios recursos e do 

meio fisico, economico, social e ambiental, em que a organizaeao esta inserida. 

2.2 Os Processos Administrativos 

Na atividade administrativa, a tomada de decisoes e as acoes executadas, sao 

defmidas como tuneSes, segundo a escola do processo administrativo, cujos conceitos sao 

enfocados por Maximiniano (2004), que apresenta uma visao do processo administrativo, em 

relate historico, iniciando com a divulgacao das ideias do engenheiro trances Henri Fayol 

(1841-1925), e a evolucao dessas ideias nas decadas seguintes. O conceito inicial de 

administraeao como o ato de dirigir, evoluiu para a definieao atuaJ: "A visao contemporanea 
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da administraeao basei»-se cm concertos de autogestao e partieipaci% que fressnpoem nao a 

dinecao, mas a coxxdenacao, a iideranca e mesmo a amxvadministracao das atividades 

individuals.'' <MAXIMINMlfO? 2004, p 105a), 

Conforme enfoque do autor, direcao, Iideranca, autogestao e coordenaeio sao 

coosideradas estrat̂ guts da execucao, fiincao essential m admtaistractte. Assim, o processo 

administrativo na conceituacSo atual, e datsificad© com quatro fiincdes: 

• Plaflejaine^-coino.sen^ 

a serem reaiizadas e quais recursos serSo necessarios pan. o ateance dos objetivos definidos.. 

Para Maximiniano o processo de pianejamento e uma ferramenta utilizada para admtmstrar as 

relacdes das ©rganiza^es com o fitter©. Cada processo de jfe^amertto envolve atividades 

como: diagnostico com coleta de informacdes sobre as ambieocias interna e externa das 

©rjpmzacSes, anaise e processamento das mformacdes e eiaboracio de ran piano, ©ule 

conste os objetivos, recursos e meios de controie. Entretatito, eastern pianos dtferentes, com© 

safetiza o autor: "As vezes, o objetivo e apceseitad© como o #nie© componente, JEm certes 

cases, apenas os metes de reafeaclO'Slo apresentados, ficando os objetivos implicitas. Ocome 

tambem as vezes a apaesentaea© apeoas do meeanismo de conte^CMAXBfflNIAPO^ 2004, 

p. 10&); 

• Organizacao - diz respeito as divisdes de poder, tarefas e responsabilidades entre as 

pessoas e feciwsw que seri© necessarios para a realizacao das farelas constanfcs no 

planejamento. Segundo l4W«m»no(2O04) ? a oqsaMzaflo trata do ©rdefwaieoto das vdoas 

partes de um todo, mnceituando o processo de organic 

de qualquer conjunto esstnitaad© ou ordeaado segundo algum criteno. O processo de 

organizar apltca-se a qualquer eoleelo on conjunto de recunsos" CMAXIMIMLAM), 2004, p. 

11 la). No processo de organizacao as decisoes s » tonkas conforme as informacdes 

recebidas -na etapa de planejamento, resuhando em urna. estortwm orgamzacionai propria, 

escolbida pela administraeao, que define a auJoridade e responsabilidade das pessoas, 

indivMnaltiieiite e como parte do todo; 

• Execucao - B o processo de mobilizacao para ativar os recursos, especialmeate as 

pessoas, -para a realizacao de tarefas, de .mod© que os objetivos possam ser atiogtJos, H I una 

variedade na natureza das atividades, que'depetide, segundo Mmmmmm (2004) "do tipo de 

©rjpmzacSo, dos objetivos, do que foi cotecado nos pianos, da csompetincia das pessoas, da 
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disponibilidade de recursos e de outros fatores" (MAXIMIN1ANO, 2004, p. 119a). Para o 

autor existe varias maneiras para se executar uma determinada atividade: a pessoa pode 

executa-la sozinha, pode ser executada junto com o grupo ou pode se ordenar a outra pessoa 

que a realize. E fundamental em cada organizacao, a escolha criteriosa das pessoas para a 

realizacao de atividades compativeis com o perfil profissional e humano de cada um, 

principalmente nos cargos de gestao das organizacoes. Ainda ha muitas organizacoes que 

adotam o modelo classico da administraeao, onde o papel dos chefes era ordenar o trabalho 

das outras pessoas. Ja no modelo de administraeao atual, dirigir e uma estrategia para as 

atividades acontecerem na organizacao, quando sao praticadas tambem a autogestao, 

coordenacao e Iideranca; 

• Controle - e o processo que compreende as decisoes sobre a consistencia entre os 

objetivos definidos no planejamento da organizacao e os resultados alcancados. Nessa funcao, 

durante a execucao das atividades, o acompanhamento permite mudar o direcionamento a 

qualquer momento, atraves de acoes corretivas, que sao decididas se os resultados nao 

estiverem atingindo plenamente os objetivos. Nessa analise, conforme Maximiniano, alguns 

elementos essenciais ao processo devem ser considerados: "defmicao de padroes de controle, 

aquisicao de informacoes, comparacao e acao corretiva e recomeco do ciclo de 

planejamento"(MAXIMINIANO, 2004, p. 123a). Para o autor, essa defmicao e o controle de 

padroes e o que permite fazer uma avaliacao com eficacia do desempenho da organizacao e 

tomar decisoes corretivas, caso seja necessario. Esse procedimento de analise depende 

tambem das informacoes recebidas acerca das atividades desenvolvidas e da comparacao com 

os objetivos desejados. 

Todas essas funcoes possuem finalidades distintas, pois as organizacoes nao sao 

iguais, ha uma multiplicidade de combinacao de recursos e de intencao de realizar objetivos. 

Segundo a tipologia adotada atualmente, as organizacoes podem ser: governamentais, 

privadas com fins lucrativos e privadas sem fins lucrativos, onde as nocoes de eficiencia, 

eficacia e efetividade, e os processos basicos da administraeao - planejamento, organizacao, 

execucao e controle - assumem caracteristicas inerentes a cada tipo de organizacao para que 

ela possa alcancar o desempenho desejado. 
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3 GESTAO E M NEGOCIOS RURAIS 

Historicamente o sertao teve uma grande importancia para o desenvolvimento do 

estado da Paraiba, desde o inicio da exploracao da cana-de-acucar e do povoamento dos 

centres urbanos em desenvolvimento. Segundo Andrade(1986), o povoamento do sertao 

nordestino partiu de dois focos: Salvador e Olinda O desenvolvimento dessas cidades 

comandou a ocupacao das areas sertanejas, com o objetivo de criar animals para fornecimento 

de carne e animais de servico destinados ao abastecimento dos engenhos nas regioes de 

massape e ao abastecimento dos centros urbanos que se desenvolviam. O autor afirma que "a 

ocupacao das areas sertanejas ocorreu em virtude de uma necessidade preeminente no inicio 

da colonizacao portuguesa: criacao de animais de servico e producao de alimentos" 

(ANDRADE, 1986, p. 147). 

Dessa forma, conforme o autor, desenvolveu-se nos sertoes nordestinos uma 

civilizacao diferente. No inicio do seculo XVI11 os currais ja se estendiam por todo o interior 

da regiao, onde os grandes sesmeeiros mantinham alguns currais nos melhores pontos de suas 

propriedades. Currais esses, dirigidos quase sempre por vaqueiros ou um escravo de confianca 

que recebiam uma remuneracao, geralmente uma "quarta" dos animais que nasciam. As 

dificuldades de comunicacao e as grandes distancias fizeram com que nessas regioes fosse 

desenvolvida uma civilizacao que procurava produzir tudo o que precisava no proprio meio 

que habitava, carne, leite, frutos silvestres e a pequena agricultura de subsistencia nos lugares 

mais apropriados, feijao, milho, fava, etc. A agricultura ocupava assim, pequenas areas nos 

lugares mais favoraveis. 

A atividade agricola era desenvolvida pelo proprio vaqueiro e seus familiares, ja 

que os proprietarios nao se responsabilizavam pela sua manutencao. Por ser atividade 

temporaria nao precisavam de mao-de-obra escrava que ficaria parte do ano ociosa, dando 

inicio ao trabalho assalariado no Sertao, quando necessario. 

No sertao da Paraiba, como em outras areas do Nordeste, as grandes extensoes de 

terras das fazendas de criacao de gado foram sendo divididas pelas sucessoes hereditarias, 

resultando atualmente na existencia de pequenas propriedades, ocorrendo em alguns 

municipios do sertao paraibano, e inclusive no municipio de Cajazeiras, um significativo 

percentual de minifundios. 

Alem da limitaeao nas areas de terra destinadas as atividades agropecuarias, os 

sertanejos convivem com adversidades, como afirma Duque(2004): "determinadas pelas 
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singularidades climaticas e outras questoes isoladas, de sotucoes especiais, oriundas das 

modificacoes locals de geologia, de topografia, dos microclimas em face das necessidades da 

populacao"(DUQUE, 2004, p. 21a). 

Quando os brasileiros de outras regioes do pais, e ate mesmo os nordestinos 

imaginam o Nordeste observam normal mente sob o ponto de vista do combate as secas, 

esquecendo de seo potencial economico, de sua funcao de pemnitar e receber mercadorias, de 

sua posicao privilegiada e esquecendo, tambem que necessitamos preservar os recursos 

naturais cia regiio, solo, agua, flora e fauna, para a continuidade de suas atividades e para que 

a regiao possa oferecer condicoes de trabalho para sua populacto. 

Assim a aridez da regiao, ainda que seja fator iimitante para o desenvolvimento 

vegetal, proporciona vantagens em relacao as outras regioes, clima apropriado para o 

desenvolvimento da pecuaria, exploracao agricola e mineral diversificada, abundancia de 

plantas xerofilas, cultivo de produtos nao possiveis em outras regioes, entre outras vantagens 

comparativas. 

De acordo com Duque(2004), "A interdependencia entre o solo, a planta e o clima 

estabelece limites ao trabalho do homem na agricultura.',(DUQUE, 2004, p. 21a). 

Qualquer agiomeracao humana vive em sua regiao de acordo com a adaptacio ao 

meio ambiente, adquirida atraves de geracoes passadas. Duque (2004) afirma que "A 

saarizacao progressiva vai romper cada vez mais o equilibrio entre as associacoes vegetativas, 

o ciclo da agua e producao agricola, a economia e o aspect© social" (DUQUE, 2004, p 23 a). 

Para o autor, o desenvolvimento da agricultura deve ser adequado as condicdes da 

terra arida, o povo nordestino precisa desenvolver atividades econdmicas em seu proprio 

espaco territorial e nao ficar fugindo para outras regioes, em busca de sonhos, quase sempre 

nao realizados. 

Os problemas dos pequenos agricultores podem ser classificados em problemas 

internos, que tern origem dentro das propriedades e que as solucdes podem ser solucionadas 

pelas proprias familias rurais, desde que sejam capacitadas para o desenvolvimento de acoes 

nesse sentido e problemas extemos que tern origem fora das propriedades e cujas solucdes 

estao fora do controle das familias rurais. 

As politicas de desenvolvimento sem clareza e instaveis, discriminacao da 

agricultura, ausencia de canais de representacao dos pequenos proprietarios rurais, 

insuficiencia de terra, ausencia ou limitacao de recursos, services de apoio tecnico 

insuficientes, insumos caros, limhac§o de expansao do mercado consumidor pek) baixo poder 

aquishivo da maioria dos consumidores, restricoes, subsidios protecionistas impostos pdos 
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paises desenvolvidos, estao entre os principals problemas externos que pressionam os 

pequenos proprietarios rurais. 

Com relacao aos problemas internos, falta oferecer mais oportunidades para que os 

agricuttores possam desenvolver o seu potential humano e elevar sua autoconfianca e desejo 

de superacao. 

Os pequenos agricuitores nao estao capacitados para identificar as causas 
intemas (geralmcntc de dificil percepcao, porcm dc Jacil diminacao) que 
originam sens problemas. Ao ignora-las ou subestimam a sua importancia, 
nao se preocupam em climina-las ou atenua-las. Em vez disso, se dedicam a 
identificar as causas extemas, a corrigir consequcncia (de ficil pcrccpcao, 
porcm de dificil solucao) c a buscar em vao agentcs tambem externos que 
Ihes ajudem a solucionar os seus problemas; quer dizcr, deixam de fazer o 
que podem para tentar lazer o que nao podeia (LACKI, 1996, p. 31). 

A falta de treinamento para administraeao das pequenas propriedades e outro fator 

iimitante para um aproveitamento rational dos recursos disponiveis nas propriedades, pois 

como afirma Lacki(1996): 

Os pequenos agricuitores nao estao treinados para adniinistrar suas pequenas 
propriedades com eficiencia; utilizar plena e racionalmcnte os rccursos mais 
abundantes, ecoiioiHizando os mais escassos; intioduzir corretamentc 
tecnologias apropriadas e menos ckpendentes dc insumos externos; aumcntar 
rendimcntos pat su|«iBcie e por animar, produzir maiorcs e incmorcs 
excedentes para o mercado; agregar valor aos piodutns e redozir custos 
unitarios dc produtos. (LACK!, 1996, p. 32) 

3.1 A Visao do Agron^^cio 

A partir dos anos cinquenta, inumeras acoes governamentais tern sido 

implementadas na regiao Nordeste, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento e 

promover a melhoria dos seus indicadores economicos e sociais, de modo que esses 

indicadores possam se aproximar ou mesmo se equiparar aos indicadores das regioes mais 

desenvolvidas do Pais. Nao se pode ignorar o que ja foi conseguido: a Regiao integrou-se ao 

pais e passou a crescer mais rapido do que ele industrializou-se e melnorou muito dos seus 

indicadores sociais, entre outros resultados alcancados. No entanto, ainda ha muito por fezer, 

os avancos nao foram produzidos de maneira uniforme, as atividades industriais e de servicos 
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se beneficiaram mais do que as agricolas houve crescimento maior de alguns estados em 

relacao a outros e o meio urbano tambem alcancou mais melhorias do que o meio rural. 

O meio rural nordestino abriga grande parte dos principals problemas regionais, 

como o analfabetismo, a subnutricao, o subemprego e o atraso tecnologico. O fortalecimento 

das atividades desenvolvidas nesse meio, contribuira efetivamente para o desenvolvimento 

regional. 

Por outro lado, algumas transformacdes que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, 

podem afetar negativamente as atividades rurais, e aumentar mais as disparidades regionais. 

Dentre essas mudaneas, e importante destacar: a globalizacao da economia, as mudaneas no 

papel do Estado e o novo perfil do consumidor. 

A globalizacao da economia e a formacao de blocos economicos, resultam num 

maior fluxo de bens, capitals e informacoes entre os paises. A informacao, disponivel em 

maior quantidade e com mais velocidade, tornou-se uma fonte de poder para os detentores. As 

novas regras de comercializacao sao estabelecidas pelos organismos multilaterais. 

Como resultado dessa nova ordem, ha um aumento de competicao nos mercados. 

Entao mesmo os produtores que nao exportam produtos, sao afetados pela entrada no Pais, de 

produtos importados melhores, mais baratos e mais atraentes do que os que eles produzem. 

A partir de 1990, houve uma significativa mudanca no papel do Estado brasileiro, 

caracterizada pela reducao das tarifas alfandegarias, pela privatizacao de empresas estatais, 

pela delegacao de atribuicoes ao setor privado e pela reducao da maquina do Governo. Nas 

atividades agropecuarias, a forte concorrencia dos produtos importados nos supermercados e 

as dificuldades que algumas empresas de pesquisa e de extensao viveneiaram a partir dessas 

mudaneas, causaram prejuizos ao setor agropecuario, que ficou menos protegido para 

concorrer nesse mercado globalizado. 

Diante das novas possibilidades de consumo, da crescente consciencia ambiental, 

valorizacao da alimentacao saudavel, promulgacao da Lei de Protecao ao Consumidor e a 

crescente participacao da mulher no mercado de trabalho, o consumidor passou a valorizar 

alem do preco, a qualidade e praticidade dos produtos. Com esse novo cenario, os produtos 

agropecuarios tern, cada vez mais, que se submeter a mais exigencias. 

A visao de agronegocio caracteriza-se pela interligacao de todos os envolvidos nas 

atividades agropecuarias: insumos, pesquisa, producao, industria, comercio, e a visao 

sistemica de cadeia produtiva. 

Ao longo dos ultimos anos, a atividade agropecuaria vem passando por um 

processo de transformacao, sendo a visao de agronegocios bastante recente. Duas fases 
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antecederam essa visao sistemica: a da auto-suficiencia e a da especializagao. 

Na fase da auto-suficiencia, as fazendas se bastavam a si proprias, os insumos 

eram produzidos internamente e utilizados na producao agricola, a qual era processada 

artesanalrnente. Ja na fase de especializacao, ganha nitidez os elos da producao de insumos, 

da producao agricola e do beneficiamento e transformacao dos produtos, alem da nocao de 

mercado, todos produzem para vender ao elo seguinte da cadeia produtiva. 

A ocorrencia dessas fases nao se deu na mesma ocasiao em todos os paises nem se 

da de maneira uniforme nas regioes ou sub-regioes de um pais. 

Na visao do agronegocio, o consumidor e o centra das atencoes, a estrategia volta-

se para fazer com que o consumidor compre o produto final. E importante conhecer as 

preferencias do consumidor. 

Alguns conceitos e abordagens, relacionados a seguir, que vem sendo 

disseminados nesse novo cenario, fazem a diferenca entre a agricultura traditional e a 

moderna, compondo um perfil de competitividade que deve ser assimilado e fazer parte da 

postura dos agricuitores que desejam continuar praticando atividades rurais, sao eles: 

• Empresa ou Negocio X Fazenda - Os empreendimentos para obterem sucesso, devem 

ser administrados sob a otica empresarial, visando sempre o lucro; a atividade rural praticada 

por tradicao tende a desaparecer; 

• Novos Modelos - O produtor rural desinformado tende a ser substituido pelo homem 

de negocios, pelo administrador capaz de lidar tanto com as tarefas relacionadas as atividades 

desenvolvidas quanto com o mercado; 

• Inovatiio - Para obter sucesso nas atividades agropecuarias, os empreendedores 

devem buscar sempre a inovacao, em processos de producao e produtos, buscando a 

integracao com os fornecedores e consumidores, de modo que a remuneraeao final possa 

remunerar mais que os custos e o risco do produtor; 

• Agregacao de valor - Para o agricultor aumentar suas margens de remuneraeao, e 

necessario avancar nos processos de transformacao, pois a venda de produtos "in natura" e 

pouco remunerada; 
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• Abertura do Mercado Brasileiro - Com a queda das barreiras alfandegarias, a partir de 

1990, houve uma exposicao de nossos produtos a uma concorrencia inusitada. Para enfrentar 

essa concorrencia os empreendedores rurais precisam entender que o mercado externo 

tambem e uma possibilidade de obter lucro e se preparar para essa alternativa, aproveitando a 

sazonalidade da oferta agricola que pode se constituir em uma vantagem para os que 

programarem a sua producao; 

• Utilizacao de Tecnologias Alternativas - A adocao de tecnologias em atividades 

agropecuarias, que visam obtencao de melhores resultados na relacao custo/beneficio, ainda 

sao praticas que grande parcela de produtores rurais da regiao Nordeste ainda nao teve acesso, 

alguns de baixo ou nenhum custo para sua implantacao, a nao ser a forca de trabalho familiar 

ja utilizada nas pequenas propriedades; 

• Importancia da Estrategia de Comercializacao - Na agricultura moderna, o produtor 

alem de produzir bem, precisa saber vender bem. Para isso, o bom atendimento as 

necessidades do cliente, reducao de custos atraves da eliminacao de perdas, otimizacao do uso 

das estruturara, entre outros fatores, sao imprescindiveis; 

• Empresario Rural X Produtor Rural - As posturas entre o modelo anterior e o novo sao 

distintas, o empresario rural e aquele que produz aquilo que consegue vender, enquanto o 

produtor rural so vende o que produz. 

3.2 Competitividade do Administrador Rural 

As desigualdades das condic5es eeonomicas e sociais, resultante do 

desenvolvimento capitalista em geral e particularmente da agricultura, produzem diferentes 

modos de producao. Esse carater desigual de desenvolvimento, aliado as condicoes do 

ambiente e ao conhecimento dos agricuitores, os distingue em diferentes categorias sociais e 

eeonomicas. 

Caracteristicas peculiares a determinados agricuitores permitem que com sua base 

material e as relacoes que promovem com o meio em que vivem, sejam determinantes para a 
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producao desigual que ocorre no meio rural. 

As decisoes tomadas com base nos objetivos, na racionalidade dos recursos 

disponiveis e nas suas condicoes de producao, determinem tambem diferentes niveis de 

acumulacao e possibilidades, como cita Lima(1995): "Dependendo da amplitude do processo 

de reproducao pode ocorrer a evolucao/transformacao da base material. Uma nova base 

determina outras condicoes de producao, outros objetivos, outra racionalidade, ou seja, outra 

situacao, e em consequencia, outras decisoes e acoes." (LIMA, 1995, p. 5). 

As diferencas verificadas nas empresas e particulaimente nas empresas rurais, 

advem desse conjunto de fatores do ambiente empresarial e adequacao da empresa a esse 

ambiente. 

Para que os objetivos da empresa rural possam ser atingidos, os administradores 

tracam formas de conducao, as estrategias, definidas por Ansoff (1991) como "conjunto de 

regras de decisao para orientar o comportamento de uma organizacao'XANSOFF, 1991, p. 

95). 

As estrategias adotadas em cada empresa direcionam os rumos que cada empresa 

quer tomar. E do resultado dessas estrategias, quase sempre, esta a continuidade ou nao da 

empresa, o sucesso ou o fracasso. "o desenvolvimento de uma estrategia competitiva e, em 

essentia, o desenvolvimento de uma formula ampla para o modo como uma empresa 

ira'competir, quais deveriam ser as suas metas e quais politicas necessarias para se levar a 

cabo estas metas"(PORTER, 1991, p. 161). 

Para alguns autores, estrategias bem sucedidas proporcionam vantagens 

competitivas para as empresas, sao, na verdade, o que diferenciam uma empresa de outra. 

Conceituando competitividade Degen (1989), a define como uma adaptacao das 

atividades do negocio ao seu micro ambiente. 

Para essa adequacao, o administrador deve conhecer, segundo afirma Meira 

(1996); " alem das potencialidades e limitacoes de sua empresa, as caracteristicas do ambiente 

onde amesmaseencontrainserida."(MEIRA, 1996, p. 9) 

Sao, portanto, as acoes do administrador rural que reage positivamente frente as 

mudaneas e aproveita as oportunidades que o ambiente proportiona em beneficio da empresa 

que contribuem para promover as diferencas nas empresas rurais, muitas vezes convivendo 

lado a lado em mesmo ambiente, como as mesmas oportunidades e ameacas. 

Com o objetivo de alcancar a rentabilidade e competitividade das pequenas 

propriedades rurais, Lack! (1996) recomenda que sejam adotadas akemativas tecnologicas, 

gerenciais e organizacionais, com vista a promover melhorias nas pequenas propriedades 
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rurais, como sendo, aumentar a produtividade nas atividades desenvolvidas, reduzir os custos 

e conscqiientemente melhorar a qualidade de vida das familias rurais. Pois, para o autor a 

implantacao das alternatives contribuem para a redueao da dependencia dos fatores externos e 

fortalecem a autogestao. 

Entre as alternativas, destacamos em sintese; 

a) Melhoramento no planejamento das atividades e na administraeao da propriedade: 

evitar a ociosidade, fazer uso dos recursos disponiveis e distribuir sua utilizaeao 

ordenadamente durante o ano (terra, mao-de-obra familiar, animais de traeao, 

animais de produeao, equipamentos, instalagoes etc.). Com esta pratica, os 

agricuitores utilizariam os recursos racionalmente, aproveitariam as potencialidades 

na plenitude e, dessa forma, poderiam torna-se menos dependentes de fatores que nao 

possuem; 

b) Diversificacao e integraeao das atividades agricolas, pecuarias e extrativistas com o 

objetivo de gerar renda e auto-abastecer-se de alimentos para sua familia: cereais, 

leguminosas, raizes, tuberculo, hortalicas, bebidas (cha, cafe, erva-mate), 

condimentos, frutas, gorduras, mel, ovos, came, leite e seus derivados; forragens e 

ingredientes para racoes(milho, sorgo, soja, nabo forrageiro, alfafa, mandioca, 

abobora, leucena etc.; adubos organicos; lenha, cuja exploracao seja compativel com 

a preservacao ambiental;madeira para construeoes, instalagoes rurais, cercas, cabos 

de ferramentas, colmeias, caixas ou recipientes para armazenar ou transportar 

produtos; palmeiras e outras especies para cobertura de teto; materias-primas para 

artesanato e utensilios domesticos: sorgo para confeccionar vassouras; vimes para 

fabricar cestos e moveis; bambu de varios calibres para balaio, canos de agua, 

bebedouros, comedouros e jaulas de animais menores; cabacas; esponjas etc.; 

c) Recuperacao e conservacao da fertilidade do solo: utiliza-los de acordo com a sua 

vocacao; semear em curvas de niveis; fazer plantio direto com equipamentos de 

traeao animal especialmente projetado para esse fim; evitar o manejo excessivo que 

incrementa custos em maquinaria e trabalho; manter o solo com cobertura verde ou 

morta durante todo o ano, para reter mais agua das chuvas, melhorar a porosidade, 

reduzir o escorrimento, diminuir o desenvolvimento de ervas daninhas, estimular a 

vida microbiana e evitar o aquecimento excessivo do solo; fazer rotaeao de culturas 
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com leguminosas previamente inoculadas e com especies de diferentes sistemas 

radiculares(aproveitamento vertical da fertilidade do solo) ou de distintas exigencias 

nutricionais; 

d) Melhoria no uso e manejo da agua para evitar desperdicios deste importante fator de 

produeao que, nao raras vezes, utiliza metodos de irrigacao inadequados que nao 

contribuem para economiza-lo. Alem de molhar, os produtores devem regar e, para 

isso, devem conhecer a profundidade das raizes ou as necessidades hidricas das 

culturas. Quando houver agua disponivel esta deve ser aproveitada para criar peixes 

(que poderiam ser alimentados com os produtos e residuos das propriedades); 

e) Uso de sementes de boa qualidade, semeando variedades mais produtivas, precoces e 

resistentes as adversidades, com o fim de aumentar a produtividade da terra e o 

numero de eolheitas em um mesmo periodo de tempo como formas pragmaticas de 

compensar a insuficiencia da terra; 

f) Adocao de tecnicas adequadas de semeaduras quanto a epoca, profundidade e 

espacamento; fazer teste de germinacao e regular a semeadeira sao medidas que nao 

custam, porem permitem obter um espacamento adequado. Se o espacamento nao for 

adequado, serao ocupados por ervas daninhas que se beneficiarao dos fertilizantes. 

Atrasos na epoca de semeaduras provocam grandes reducoes nos rendimentos. 

Semear bem nao significa necessariamente gastar mais, mas ganhar mais. Por 

exemplo, colocar uma semente e reduzir a distancia em vez de ampliar a distancia e 

colocar varias sementes em uma so cova. Estas medidas alem de diminuir a 

quantidade de sementes, facilitam os trabalhos, reduzem os custos das capinas e 

aumentam os rendimentos por hectare; 

g) Eliminacao oportuna das ervas daninhas utilizando a mao-de-obra familiar ou 

equipamento com tracao animal, normalmente disponivel, em vez de usar herbicidas 

e tratores que sao caros. As ervas daninhas devem ser eliminadas na etapa inicial de 

crescimento para romper o ciclo vegetativo e com isso diminuir ou facilitar o penoso 

trabalho de capinas; ou semear com espacamento adequado para que o solo esteja 

bem coberto; ou antecipar a data de preparacao do solo para que as ervas daninhas 

possam emergir e serem eliminadas antes de semear a cultura; ou utilizar coberturas 
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mortas. Sao medidas de facil adocao e baixo custo, que reduziriam os custos com as 

capinas e possibilitariam aumentar os rendimentos; 

h) Adocao de praticas de "manejo integrado de pragas" para reduzir o excessivo e as 

vezes desnecessario uso de pesticidas. Se os agricuitores adotassem as eficientes e 

eficazes medidas de "manejo integrado de pragas", a aplicacao de agroquimicos 

poderia ser diminuida ou eliminada dos processos produtivos. Para isso, seria 

necessario adotar as seguintes praticas: diversificar a producao, semear culturas 

consorciadas ou associadas, utilizar variedades mais resistentes a pragas e doencas, 

usar sementes e plantas sadias, fazer rotacao de culturas, utilizar plantas repelentes de 

pragas e/ou atraentes de inimigos naturais das pragas, instalar armadilhas ou instalar 

armadilhas ou iscas, empregar inimigos naturais, adotar pesticidas so como ultimo 

recurso, depois que alternativas de menor custo e menor dano demonstrem ser 

in eficazes ou insuficientes; 

i) Aplicacao de medidas zootecnicas e veterinarias como, por exemplo: melhor 

alimentacao dos animais com recursos forrageiros produzidos no proprio sitio; 

vacina<?6es e desparasitacoes no momento adequado; permanente limpeza das 

instalacoes; desmame precoce; manejo racional dos pastos, dos animais e da 

reproducao; cuidados no parto; proteeao ao recem-nascido (contra frio, vento, 

umidade, predadores etc.); desinfeccao do umbigo; castracao no momento adequado, 

seguindo normas elementares de higiene; realizacao de duas ordenhas diarias etc. 

Com estas medidas de baixo custo e facil adocao e possivel: aumentar de forma 

significativa a producao de carne, leite, la etc.; alongar o periodo de lactacao; 

aumentar a frequencia de partos e o numero de animais nascidos e desmamados em 

menor espaco de tempo e area. O que contribui para reduzir o endividamento do 

agricultor na aquisicao de maior numero de animais; 

j) Utilizacao de praticas que diminuem as significativas perdas (nem sempre 

perceptiveis) que ocorrem durante o processo produtivo, na colheita (por falta de 

habilidade dos operadores ou e equipamentos adequados, por nao faze-la no 

momento oportuno etc.), no transporte, no annazenamento, no consumo pelos 

animais e na comereializacao. Estas perdas podem ser evitadas se o agricultor 

utilizar, por exemplo: variedades menos susceptiveis a debulha, adotar tecnicas 
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melhoradas de trilhagem (moer, triturar, esmagar etc), prevenir contra ratos, guarda 

as colheitas em sacos de polletileno de baixo custo etc. Estas tecnicas permitem 

reduzir as perdas e comercializar os produtos excedentes em epocas de menor oferta 

e com melhores precos. 

3.3 Administraeao Rural no Municipio de Cajazeiras 

Cajazeiras e um municipio situado na Mesorregiao do Sertao Paraibano, distante 

484 km da capital Joao Pessoa. Possui uma area territorial de 586,28 km2 e conta com uma 

populacao de 54.715 habitantes (IBGE, 2000), sendo 41.694 habitantes na area urbana e 

13.021 habitantes na area rural. Atualmente a cidade de Cajazeiras e uma das maiores do 

Estado e foi considerada a que mais cresce na Paraiba. No entanto os indices de produtividade 

e os resultados economieos das atividades agropecuarias desenvolvidas no municipio, nao tem 

contribuido no mesmo ritmo de crescimento para possibilitar reinvestimentos nas pequenas 

propriedades rurais e para elevacao na melhoria da qualidade de vida das familias envolvidas 

com as atividades de agricultura e pecuaria nas pequenas propriedades rurais do Municipio. 

Uma significativa parcela da populacao rural, nao possui acompanhamento efetivo 

em servicos de assistencia tecnica (prestada por empresa publica) ou gestao dos 

empreendimentos. A situacao de agrava, a medida que verificamos que o nivel de 

escolaridade dos chefes dessas familias rurais, e baixo ou inexistente, o que dificulta 

consideravelmente a apreensao de novas tecnologias em processos produtivos e ferramentas 

de gestao abordados em cursos de capacitacao ministrados por instituicoes publicas e Ongs, 

com o objetivo de minimizar as dificuldades vivenciadas no cotidiano das familias na 

conducao de seus empreendimentos. 

As inumeras e urgentes necessidades dos pequenos proprietarios do municipio de 

Cajazeiras, melhor assistencia tecnica, novas tecnologias em processos produtivos, insumos, 

subsidios, credito com acompanhamento, ferramentas de gestao, entre outras, e a debilidade 

dos governos (federal, estadual e municipal) para satisfaze-las, mostra um crescente 

desequilibrio, pois se os recursos sao insuficientes para suprir essas deficiencias ainda ha 

praticas improdutivas dos orgaos publicos, perpetuando a dependencia dos agricuitores ao 

Estado. 

Alem dos problemas citados, as mudaneas advindas apos a Segunda Guerra 

Mundial, provocaram uma verdadeira revolucao na administraeao rural. A agricultura que 
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anteriormente era desenvolvida de forma rudimentar, a base de terra, semente e enxada, 

passou para um novo estagio, exigindo por parte dos proprietarios rurais a introducao de 

novas tecnologias, com forte dependencia do setor urbano. Essas mudaneas forcaram o 

administrador rural a ter um maior conhecimento sobre insumos, maquinas, equipamentos e, 

sobretudo sobre o escoamento da producao (mercado), fazendo com que a administraeao rural 

caminhasse, a partir de entao, para o nivelamento com a administraeao de empresas de 

qualquer outro segmento. A gestao de propriedades rurais e uma atividade complexa e dificil, 

pois o resultado das atividades rurais que antes era afetado basicamente por variaveis 

climaticas e biologicas, passou a partir dessa nova fase a ser influenciado tambem por outras 

condieoes definidas por pessoas estranhas ao setor, que possuem, muitas vezes, interesses 

politicos e economicos que diferem dos interesses dos proprietarios rurais. 
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4 O P E R F I L EMPREENDEDOR 

O crescente nivel de competitividade exigido para o sucesso dos Empreendimentos 

coloca os gerentes frente a necessidade de buscar ferramentas e alternativas que possam 

promover diferencas, com vistas a insercao de suas empresas no mercado. A estrategia 

empresarial e seu posicionamento enquanto ferramenta de gestao aplicada a uma empresa, 

utilizando instrumentos de planejamento e agio, tern sido objeto de estudo nos ultimos anos, a 

luz dos conceitos do Empreendedorismo. 

O termo "Empreendedor" tem origem francesa (entrepreneus) e significa aquele 

que corre riscos ao assumir algo novo. No Brasil, o movimento do empreendedorismo teve 

inicio a partir da decada de 1990 (DORNELAS, 2005), com o surgimento do SEBRAE -

Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - e do SOFTEX - Sociedade 

Brasil eira para Exportacao de Software. Essas entidades desenvolveram acoes no sentido de 

apoiar, capacitar e criar solucdes para resolucao de problemas relacionadas aos negocios das 

empresas, desde a sua criacao ate a colocacao de seus produtos nos mercados interno e 

externo. 

A partir desse trabalho, o tema empreendedorismo foi disseminado no Brasil e 

comecou as ser desenvolvido um dos maiores programas para capacitaeao, comparavel 

somente ao desenvolvido nos Estados Unidos. Acoes desenvolvidas pelo poder publico e pela 

iniciativa privada sinalizam para essa comparacao: programas de empreendedorismo em 

software, programa Brasil Empreendedor do Governo Federal, EMPRETEC e Jovem 

Empreendedor do SEBRAE, cursos e programas de capacitaeao em universidades brasileiras, 

programas de incubadoras de empresas, entre outras acoes. 

O termo tem estado muito em evidencia nos meios empresariais. No entanto, nao 

existe ainda consenso entre os estudiosos da administraeao sobre o seu significado. Eis 

algumas definieoes utilizadas: 

> "Empreendedor e aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem 

uma visao futura" Dornelas(2005); 

> "Na verdade os empreendedores constituem a minoria dentre as pequenas empresas. 

Eles criam algo novo, algo diferente; eles mudam ou transformam valores" 

Drucker(2001); 

> "Empreendedor e aquele sonhador capaz de transformar uma ideia em realidade 

rentavel". Guia pratico do SEBRAE (2005). 
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Apesar das diferentes conceituacoes sobre o termo "Empreendedor", observa-se 

que os empresarios que obtem sucesso possuem algumas caracteristicas em comum, que vem 

sendo destacadas pelos estudiosos como o perfil de comportamento imprescindivel para os 

administradores que obtem sucesso. 

O Brasil e considerado o campeao mundial em emprendedorismo, ficando a frente 

de muitos paises desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, Canada, Franca, Italia etc. 

Segundo a Revista Brasileira de Administraeao (2001) em cada oito brasileiros, um tem seu 

proprio negocio, nos Estados Unidos essa proporcao e de um para dez, na Alemanha de um 

para vinte e cinco, na Inglaterra de um para trinta e tres, na Finlandia e Suecia, de um para 

cinqiienta, segundo dados levantados pela Global Entrepreneurship (GEM), em parceria com 

o Bobson College de Boston (EUA) e da London Business School (Inglaterra). 

Vale ressaltar, porem, que a falta de planejamento e de uma boa gestao sao 

problemas internos muito presentes nos empreendimentos e tem ocasionado insucesso em 

muitas empresas, 

Nao basta apenas querer ser empreendedor. Ha empreendedores natos e outros que 

tem talentos empresariais que precisam ser desenvolvidos. 

Para entendimento da dinamica do empreendedorismo, muitos conceitos foram 

disseminados nos ultimos anos, entre eles: 

> "O empreendedorismo e a formacao que existe por tras da inovacao e do crescimento 

sustentavel na maioria das economias prosperas". Souza (2000); 

> "O empreendedor e aquele que faz as coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem 

uma visao futura da organizacao". Dornelas (2005); 

> "O empreendedor e uma pessoa criativa. Marcada pela capacidade de estabelecer e 

atingir objetivos e que mantem alto nivel de consciencia do ambiente em que vive, 

usando-a para detectar oportunidades de negocios".Fillion(2000). 

Como resultado dos estudos realizados sobre empreendedorismo, diferencas 

basicas entre as atividades dos Gerentes e dos Empreendedores sao apontadas: 
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Quadro 1 - Empreendedorismo e Gerenciamento 

GERENTES EMPREENDEDORES 

Trabalham com a eficiencia e o uso efetivo 

dos recursos para atingir metas e objetivos. 

Estabelecem uma visao e objetivos e 

identificam os recursos para torna-los 

realidade. 

A chave e adaptar-se as mudaneas. A chave e iniciar as mudaneas. 

0 padrao de trabalho implica analise 

racional. 

0 padrao de trabalho implica imaginacao e 

criatividade. 

Operam dentro da estrutura existente. Definem tarefas e funcoes que criem uma 

estrutura de trabalho. 

Trabalho centrado em processos que levam 

consideracao o meio em que ele se 

desenvolve. 

Trabalho centrado na criacao de processos 

resultantes de uma visao diferenciada do 

meio. 

Fonte: Fillion, (2000) 

Varios estudos ja foram realizados com o objetivo de determinar o perfil do 

empreendedor. No entanto, esse perfil ainda nao delineado, mas foram destacadas 

caracteristicas comuns ou basicas de empreendedores bem sucedidos, como resultado desses 

estudos. 

4.1 Perfil Empreendedor Rural 

Vale ressaltar que os estudiosos da administraeao associam as atividades de 

gerenciamento a racionalidade, enquanto relacionam as atividades do Empreendedorismo a 

intuicao, embora tanto a racionalidade quanto a intuicao sao atributos necessarios para o bom 

desempenho das atividades cotidianas das empresas. 

Diferencas entre o administrador e o empreendedor sao visiveis. Na area rural as 

caracteristicas de um empresario com perfil empreendedor sao semelhantes aos empresarios 
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urbanos. Mesmo sem dispor de algumas ferramentas gerenciais, teenologicas e 

organizacionais, alguns empresarios rurais sao dotados de postura empreendedora definida 

por Dornelas (2005), em seu livro Empreendedorismo. 

Para defmicao de um perfil ideal, as caracteristicas dos empreendedores de sucesso 

a serem consideradas sao: 

a) Sao visionarios 

Eles tem a visao de como sera o futuro para seu negocio e sua vida e, o mais 

importante: tem habilidade de implementar seus sonhos. Visualizam o 

empreendimento na sua totalidade. Possuem visao abrangente e sistemica, conhecem 

as caracteristicas e as interacoes da empresa com o meio-ambiente. 

Captam precocemente as mudaneas no ambiente e conseguem transforma-las em 

novas oportunidades, e quando percebem possiveis ameacas, estabelecem estrategias 

para supera-las ou minimiza-las. 

Como tem a capacidade de perceber a empresa de forma globalizada, conseguem 

analisar e otimizar seus pontos fortes e eliminar ou adequar os pontos fracos. 

Sao considerados produtores com visao holistica os que: costumam realizar analise de 

solo em suas propriedades; sabem com precisao o tipo de variedade de semente e/ou 

muda que estao plantando e porque; identificam o momento certo para realizar o 

plantio, de modo que a colheita se de em epocas de melhores precos; estao atualizados 

com as ultimas novidades teenologicas e tendencias das politicas agricolas nacionais e 

internacionais que possam afetar o sem empreendimento; acompanham a evolucao e 

tendencias dos precos dos produtos e insumos agricolas; realizam fluxo de caixa, 

aplicando saldos positivos no mercado fmanceiro e buscam sempre negocias melhores 

taxas de juros de financiamentos junto as instituicoes financeiras; sabem 

antecipadamente como escoar sua producao e envidam esforcos para reduzir o poder 

de barganha de fornecedores e compradores, sendo geralmente favoraveis as propostas 

associativista e se utilizam de instrumentos de controle administrativos eficientes e 

eficazes e mantem-se sempre muito bem informados atraves da televisao, radio, 

jornais e revistas especializadas, alem de terem habito de freqiientar feiras e 

exposicoes agropecuarias. 

b) Sabem tomar decisoes 

Eles nao se sentem inseguros, sabem tomar decisoes corretas na hora cert a, 
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principalmente nos momentos de adversidade, sendo isso um fator chave para o seu 

sucesso. E mais: alem de tomar decisoes, implementam suas acoes rapidamente. 

No caso de atividades rurais, diante das ameacas ambientais, saber priorizar suas acoes 

e de suma importancia para a sobrevivencia da empresa, pois cada empresario precisa 

saber ate onde a empresa pode manter a capacidade para suportar os revezes e adaptar-

se as transformacoes, quase sempre subitas que ocorrem. Quando eles sabem tomar 

decisoes, evitam o desnecessario endividamento e a ociosidade de sua estrutura 

produtiva, reduzindo custos e mantendo em equilibrio a situacao fmanceira do 

empreendimento. 

c) Sao individuos que fazem a diferenca 

Os empreendedores transformam algo de dificil defmicao, uma ideia abstrata, em algo 

concreto, que funciona, transformando o que e possivel em realidade. Sabem agregar 

valor aos produtos que colocam no mercado. Criatividade e inovacao fazem parte do 

perfil do empreendedor, conseguem tirar proveito dessas suas percepc5es, 

aproveitando as crises e mudaneas do ambiente, para transformar as ameacas em 

oportunidades de negocios. Estao sempre buscando algo novo, algo diferente que 

possa gerar maior satisfacao aos seus consumidores. 

Normalmente, os produtores criativos e inovadores estao motivados para novos 

experimentos, para buscar solucoes originals, atentos para aprender novas experiencias 

com outras pessoas e empresas. Estao sempre procurando melhorar o que ja existe. 

Sao receptivos as ideias novas, buscam maior produtividade em suas atividades, 

testam novas variedades e introduzem culturas e animais diferentes dos 

tradicionalmente criados na regiao de suas propriedades. 

d) Sabem explorar ao maximo as oportunidades 

Para a maioria das pessoas, as boas ideias sao daqueles que as veem primeiro, por 

sorte ou por acaso. Para os visionarios (os empreendedores), as boas ideias sao geradas 

daquilo que todos conseguem ver, mas nao identificaram algo pratico para transforma-

las em oportunidade, por meio de dados e informacao. Para Schumpeter (1949), o 

empreendedor e aquele que quebra a ordem corrente e inova, criando mercado com 

uma oportunidade identificada. Para Kirzner (1973), o empreendedor e aquele que cria 

um equilibrio, encontrando uma posicao clara e positiva em ambiente de caos e 

turbulencia, ou seja, identifica oportunidades na ordem presente. Porem ambos sao 
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enfaticos em afirmar que o empreendedor e um eximio identificador de oportunidades, 

sendo um individuo curioso e atento a informacdes, pois sabe que suas chances 

melhoram quando seu conhecimento aumenta. 

e) Sao determinados e dinamicos 

Eles implementam suas ac5es com total comprometimento. Atropelam as 

adversidades, ultrapassando os obstaculos. Mantem-se sempre dinamicos e cultivam 

um certo inconformismo diante da rotina. 

f) Sao dedicados 

Eles se dedicam durante todo o tempo disponivel ao seu empreendimento. Muitas 

vezes comprometem seu relacionamento com a familia, com os amigos e ate com a 

saude. Sao trabalhadores exemplares, que encontram sempre energia para continuar, 

mesmo quando surgem as adversidades. Sao incansaveis. 

g) Sao otimistas e apaixonados pelo que fazem 

Eles adoram o trabalho que realizam. E e esse amor ao que fazem o principal 

combustivel que os mantem cada vez mais animados e auto-determinados, tornando-os 

os melhores vendedores de seus produtos, pois sabem como ninguem, como faze-lo. O 

otimismo faz com que sempre enxerguem o sucesso, em vez de imaginar o fracasso. 

h) Sao independentes e constroem o proprio destino 

Eles querem sempre estar a frente das mudaneas e ser donos do proprio destino. 

Querem ser independentes, em vez de empregados; querem criar algo novo e 

determinar os proprios passos, abrir os proprios caminhos, ser o proprio patrao e gerar 

empregos. Estabelecem claramente onde querem chegar, definem sua missao, 

objetivos, metas e recursos, planejando estrategicamente cada etapa. 

i) Sao lideres e formadores de equipes 

Os empreendedores tem um senso de Iideranca incomum. E sao respeitados e adorados 

por seus funcionarios, pois sabem valoriza-los, estimula-los e recompensa-los, 

formando um time em torno de si. Sabem que para obter exito e sucesso, dependem de 

uma equipe de funcionarios competentes. Sabem tambem buscar profissionais 

competentes para assessora-los nos campos onde nao detem o melhor conhecimento. 
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Nao controlam tudo sozinhos, sabem delegar autoridade a seus subordinados, podendo 

utilizar melhor o seu tempo pensando em novas estrategias para a empresa. 

j ) Sao bem relacionados 

Os empreendedores sabem construir uma rede de contatos que os auxiliam no 

ambiente externo da empresa, junto a elientes, fornecedores e entidades de classe. 

k) Sao organizados 

Os empreendedores sabem obter e aloear recursos materials, humanos, tecnologicos e 

financeiros, de forma racional, procurando o melhor desempenho para o negocio. 

1) Planejam 

Os empreendedores de sucesso planejam cada passo de seu negocio, defmindo 

estrategias, empreendendo acoes, revisando e reformulando o seu piano de negocios. 

m) Possuem conhecimento 

Sao sedentos pelo saber e aprendem continuamente, pois sabem que quanto maior o 

dominio sobre um ramo de negocio, maior e a sua chance de exito. Esse conhecimento 

pode vir da experiencia pratica, de informacoes obtidas em publicacoes especializadas, 

em cursos, ou mesmo de conselhos de pessoas que possuem experiencia nas mesmas 

atividades da empresa. 

n) Assumem riscos calculados 

Talvez essa seja a caracteristica mais conhecida dos empreendedores. Mas o 

verdadeiro empreendedor e aquele que assume riscos calculados e sabe gerenciar o 

risco, avaliando as reais chances de sucesso. Assumir riscos tem relacao com desafios. 

E para o empreendedor, quanto maior for o desafio, mais estimulante sera a Jornada 

empreendedora. 

o) Criam valor para a sociedade 

Os empreendedores utilizam seu capital intelectual para criar valor para a sociedade, 

com a geracao de empregos, dinamizando a economia e inovando, sempre usando sua 

criatividade em busca de solucoes para melhorar a vida das pessoas. 

E importante ressaltar que os empreendedores planejam seu negocio, se envolvem 
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com entusiasmo, conhecem o mercado e seas concorrentes e tem o poder de sistematizas as 

suas observacoes e suas ideias, implementando acoes que resultam em sucesso economico 

para suas empresas. 

Essas caracteristicas tendem a definir um perfil de empreendedor No entanto, 

dificilmente existira um empresario rural que retina todas as caracteristicas relacionadas de 

uma forma clara e em perfeito equilibrio. Existem alguns proprietarios que se aproximam 

desse perfil, portanto tem maiores chances de sucesso no desenvolvimento de suas atividades. 

Observa-se nos empreendedores uma acao permanente em busca do auto-desenvolvimemo O 

empreendedor nao espera que as condicoes estejam prontas para comecar a agir, ele 

simplesmente se p6e a trabalhar na interpretacao das mudaneas, na analise das oportunidades 

que essas mudaneas podem oferecer e na busca de inovacoes que venham a concretizar essas 

oportunidades. 

E nesse sentido que Drucker afirma: "O empreendimento e um comportamento e 

nao um traco da personalidade. E suas bases sao o conceito e a teoria, e nao a 

intuicio"(DRUCKER, 1998, p.35). 

Assim, a principal caracteristica do empreendedor e a que faz a diferenca entre 

este e os demais administradores e enfetizada por alguns estudiosos como sendo a atitude, a 

postura, o comportamento que o empreendedor tem diante das mudaneas que ocorrem no 

ambiente da empresa. Os empreendedores conseguem captar as mudaneas rapidamente, 

antecipando-se aos seus concorrentes, geram oportunidades de novos negocios com inovacoes 

que direcionam suas empresas para o sucesso. 

O empreendedor ve a mudanca como norma e como sendo sadia. 
Geralmente ele nao provoca a mudanca por si mesmo. Mas, e isto define o 
empreendedor e o empreendimento, o empreendedor sempre esta buscando a 
mudanca, reage positrva e racionalniente a ela e a explora como sendo uma 
oportunidade. (DRUCKER, 1998, p. 36) 
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5.1 Metodologia 

A intencao desse trabalho foi a de identificar o perfil empreendedor do proprietario 

da Fazenda Javigor, com o objetivo de avaliar se o differencial do que ocorre nesse imovel 

rural e determinado pela postura de seu administrador. 

Nesse sentido, foi realizada uma fundamentacao teorica para melhor compreensao 

do papel do administrador de empresas e das caracteristicas que compoem o perfil do 

empreendedor. 

Para conhecer essa realidade, foi realizada uma visita ao imovel objeto da pesquisa 

e aplicado um questionario baseado na analise qualitativa, que como afirmam Matos e Vieira 

(2002), da visibilidade e aprofunda o significado das questoes para o sujeito investigado. 

Considerou-se tambem como forma de conhecimento, a historia oral do proprio pesquisado, 

como forma de melhor compreender a sua realidade atraves do seu proprio olhar como sujeito 

de sua historia, "como forma de registrar as experiencias das pessoas, ouvindo e analisando 

seus relatos, e conferindo importancia as suas memorias e vivencias" (MATOS; VIEIRA, 

2002, p 38). 

Foi imprescindivel essa investigacao, como forma de conhecer melhor o objeto 

pesquisado e coletar informacoes que permitiram a analise pretendida. A historia do 

entrevistado, seus conbecimentos, experiencias e visao de future, contribuiram para 

enriquecer ainda mais a tematica abordada e possibilitou uma melhor delimitacao de seu perfil 

como administrador rural. 

5.2 Area de Estudo 

O presente estudo foi realizado na Fazenda Javigor, que compreende uma area de 

33 (trinta e tres) hectares e esta localizada no nordeste brasileiro, na regiao oeste do estado da 

Paraiba, no municipio de Cajazeiras (PB). 

A propriedade foi adquirida em setembro de 2001, atraves de financiamento pelo 
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Banco da Terra, programa de reordenacao fundiaria do Governo Federal. O financiamento 

contemplou, alem da aquisicao da terra, valores para construcao de cercas, perfuracao de 02 

(dois) pocos artesianos, instalacao de rede eletrica de baixa tensao e aquisicao de matrizes 

bovinas. 

Com relacao ao financiamento contratado, o produtor esta adimplente com o 

Banco fmaneiador, ja tendo efetuado amortizacdes de parcelas do referido financiamento. 

Atualmente a propriedade possui 02 (duas) casas, e totalmente cercada e conta 

com uma reserva de 09 (nove) hectares, area superior ao que determina a legislacao ambiental 

do Pais. Sua infra-estrutura hidrica e formada por um acude pequeno, 02 (dois) pocos 

artesianos e 02 (dois) pocos amazonas, alem de ter em seus limites dois pequenos acudes de 

propriedades vizinhas, que mantem limidas pequenas areas da fazenda. 

As areas de producao sao distribuidas entre atividades de agricultura e pecuaria, 

sendo destinada para a criacao de bovinos, cerca de 10 (dez) hectares, onde atualmente 

mantem 10 (dez) animais. Nessa area o proprietario implantou culturas permanentes para 

formacao de pastagens, sendo 08 (oito) hectares de capim e 02 (dois) hectares de palma 

forrageira. Quanto as atividades agricolas, alem das culturas tradicionais de milho e feijao, o 

proprietario produz, em uma area de cerca de 01 (um) hectare, frutas.mamao, maracuja, coco, 

mexerica e banana(nas laterals da referida area) e olericolas: racula, espinafre, macaxeira, 

jerimum, batata-doce, pimentao, couve, alface, cebola, coentro, beterraba, cenoura (vermelha 

e branca), mostarda, cebolinha e pimenta. Na producao dessa area, o proprietario faz uso do 

sistema de rotacao de culturas, para manter a terra com os nutrientes necessarios a cada 

cultura, utiliza adubaeao e defensivos organicos, mantendo sua propriedade livre de produtos 

quimicos, alem de nao realizar queimadas. 

Com a diversificacao de atividades e o aproveitamento racional dos recursos 

existentes, a propriedade Javigor e referenda para as pequenas propriedades rurais da regiao 

polarizada pelo municipio de Cajazeiras. Tem recebido visitas tecnicas de agricuitores 

familiares, presidentes de associacoes comunitarias rurais, dirigentes sindicais, membros de 

CMDRs-Conselhos de Desenvolvimento Rural e tecnicos de empresas governamentais de 

varios municipios do estado da Paraiba. Essas visitas tiveram o objetivo de sensibilizar 

pequenos proprietarios rurais para utilizarem eficientemente os recursos existentes em suas 

propriedades. Uma das caravanas que ja visitaram a propriedade Javigor, foi composta por 

agricuitores familiares e tecnicos de areas de assentamentos rurais do estado de Sergipe, 

situadas nas proximidades do Rio Sao Francisco. Alem de outras experiencias vivenciadas na 

regiao do sertao da Paraiba, na propriedade Javigor conheceram tecnicas de irrigacao por 
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microaspersao e gotejamento e producao de hortalicas com uso de adubos e defensivos 

organicos. 

A area onde esta situada a propriedade possui ambiente fisico favoravel a 

exploracao das atividades, principalmente para culturas irrigadas, ja que a reserva hidrica da 

propriedade e suficiente para manutencao e ate ampliacao das areas irrigadas. O municipio de 

Cajazeiras possui condicoes edafoclimaticas muito favoraveis: uma precipitacao media anual 

de 847(oitocentos e quarenta e sete) milimetros, cuja distribuicao acontece nos primeiros 04 

(quatro) meses do ano e temperatura media de 26,8(vinte e seis virgula oito)°C, alem de otima 

insolacao, com pouca variacao durante o ano, o que contribui para uma baixa incidencia de 

problemas fitossanitarios, alem da possibilidade de obtencao de varias safras de olericolas 

durante o ano. 

5.3 Coleta e Analise de Dados e Informacoes 

Os dados foram coletados em entrevista realizada com o produtor, com o apoio de 

roteiro de entrevista anteriormente formatados. As informacoes sao referentes a infra-estrutura 

e producao do ano de 2005, que foram obtidas no mes de maio de 2006. 

Com esse objetivo foram elaborados dois instrumentos de pesquisa, um 

questionario ja validado, com adaptacoes das afirmativas, em forma de uma escala "tipo-

Likert", Meira( 1996), para analise do perfil empreendedor do produtor e um roteiro de 

entrevista constituido por questoes referentes a infra-estrutura da propriedade, as atividades 

produtivas ali desenvolvidas e mensuracao do retorno economico dessas atividades. 

O questionario tipo escala, foi escolhido como forma de melhor analisar o produtor 

quanto a sua postura de pensar e agir de forma empreendedora. Durante a aplicacao, o 

produtor foi questionado com afirmativas, que ele teve por opcao cinco respostas diferentes: 

"concordo totalmente"; "concordo em parte"; "indiferente"; "discordo em parte" e "discordo 

total mente". 

As respostas tiveram a pontuacao de 1 a 5, valores esses a que o entrevistado nao 

teve acesso. Conforme o teor da assertiva, se fosse favoravel a caracteristiea de empreende 

que se analisava, a resposta "concordo totalmente" poderia valer 5 ou 1 pontos. Se para 

identificar o perfil empreendedor o produtor tivesse que concordar totalmente com o teor da 
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afirmativa, essa resposta Valeria 5 pontos. Mas, se ao contrario, ele precisasse discordar 

totalmente com a afirmativa, para mostrar o perfil, essa resposta e a que Valeria 5 pontos. 

No anexo 1, estao as explicates sobre o roteiro de entrevista utilizado para coleta 

dos dados acerca da infra-estrutura da propriedade analisada e de suas atividades produtivas e 

no anexo 2, esta o modelo do questionario utilizado, conforme adaptacao em escala 

semelhante, ja validadado por Meira(1996) em trabalho de dissertacao apresentado e 

defendido na Universidade Federal de Lavras, no estado de Minas Gerais. No anexo 3 estao as 

imagens ilustrativas das areas de producao e de visitas teenologicas realizadas na propriedade 

analisada. 

6. Analise e interpretacao de resultados 

O produtor em analise foi considerado bem sucedido porque obteve uma taxa de 

retorno de investimento bem superior ao custo de oportunidade e porque adota estrategias que 

proporcionam, vantagens competitivas, diferenciando-se de outros proprietarios rurais, do 

municipio de Cajazeiras, que mesmo possuindo imoveis em condicoes muitas vezes ate mais 

favoraveis do que a propriedade objeto do estudo, nao conseguiram ainda, promover acoes no 

sentido de aproveitar as suas potencialidades em atividades produtivas. A implantacao de 

alternativas teenologicas, gerenciais e organizacionais, aproveitando as oportunidades que o 

ambiente oferece para diversificar os rendimentos nessas propriedades, contribuiria para que 

elas pudessem alcancar a sustentabilidade, reduzir a dependencia dos fatores externos, 

fortalecer a autogestao e melhorar a qualidade de vida das familias rurais. 

6.1 Perfil Empreendedor 

Para determinacao do perfil foi utilizado questionario em escala tipo-Likert com 

um total de 21 (vinte e um) itens, sendo 12 (doze) afirmativas favoraveis ao proposito do 

estudo e 09 (nove) desfavoraveis, delimitando o perfil conforme a pontuacao obtida. 

As afirmativas foram elaboradas de acordo com as caracteristicas visualizadas, 

classificadas por Dornelas (2005) sobre o perfil ideal de um empreendedor, conforme 

referencial teorico, sendo: 
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• Sao visionarios: afirmativas 3, 4 e 11, 

• Sabem tomar decisoes e assumir riscos: afirmativa 1, 

• Sao individuos que fazem a diferenca: afirmativas 14 e 17, 

• Sabem explorar ao maximo as oportunidades: afirmativas 6, 8 e 14, 

• Sao determinados e dinamicos: afirmativas 12, 

• Sao dedicados, otimistas e apaixonados pelo que fazem: afirmativas: 16 e 18, 

• Sao independentes e constroem o proprio destino: 15 

• Criam valor para a sociedade: 2, 9 e 10, 

• Possuem conhecimento: 19, 

• Sao organizados: 5 

• Planejam: 4, 7, 13, 15, 16 e 21 

Verificamos na afirmativa n° 19 "gosto de ver o "Globo Rural" porque la 

aparecem ideias interessantes para a gente aplicar aqui na propriedade". Nessa afirmativa, se 

para mostrar a caracteristica "sabem explorar ao maximo as oportunidades" o produtor teria 

que responder com as opcoes "concordo totalmente" ou "concordo em parte" o entrevistado 

recebeu 5 ou 4 pontos, conforme a opcao escolhida. 

Na afirmativa n° 08 "em epoca de estiagens mesmo com pastagem sobrando, 

prefiro nao vende-la aos outros proprietarios" o produtor que sabe explorar as oportunidades, 

teria que responder com "discordo totalmente" ou "discordo em parte", recebendo assim, 5 ou 

4 pontos pela discordancia. 

O objetivo principal do estudo e a analise do perfil do proprietario, atraves da 

constatagao de alguns aspectos verificados nos contatos mantidos e atraves da aplicacao da 

escala-Likert. Conforme a pontuacao total obtida(cento e um pontos), caracterizou-se que o 

produtor possui um bom nivel de competitividade. 

Ao estudar as caracteristicas componentes do perfil empreendedor, conforme o 

Dornelas (2005), analisou-se a presenca das seguintes: 

a) Visionario 

Ficou explicito no referencial teorico que e visionario o gestor que percebe o 

empreendimento em sua totalidade, que tem uma visao de futuro para a sua empresa e para a 

sua vida e que possui habilidade para implementar seus sonhos. Possui uma visao abrangente 
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do ambiente em que a empresa esta inserida e consegue perceber as mudaneas precocemente a 

tempo de transforma-las em novas oportunidades. 

No estudo realizado, observou-se que o produtor possui essa caracteristica quando 

concorda com a afirmativa n° 04. "sempre sei o preco dos produtos que tenho que vender ou 

comprar". Com essa percepcao, o produtor consegue obter melhores condicoes para a compra 

de insumos e venda de produtos e, inclusive pode programar a producao, conforme o mercado 

seja mais favoravel a comercializaeao com uma melhor margem de lucro. 

Ainda com relacao a visao holistica demonstrada pelo produtor, ao concordar com 

a afirmativa no. 11: "eu acho uma boa ideia a gente se juntar e formar uma associacao ou 

cooperativa", pode ser interpretado como a percepcao pelo produtor, de que em um cenario 

competitive, o associativismo e um mecanismo de defesa capaz de reduzir os pontos fracos 

dos pequenos produtores. 

b) Faz a diferenca 

Nessa caracteristica o empreendedor esta em constante busca pelo novo, por algo 

diferente que possa gerar satisfacao ao cliente. Sabe transformar uma ideia abstrata em algo 

concreto, que funciona. Agrega valor aos seus produtos, buscam novos experimentos, 

procurando melhorar o que ja existe. 

Considerou-se que o produtor possui essa caracteristica porque ele esta sempre 

aberto as novas experiencias que possam gerar um melhor aproveitamento dos recursos 

disponiveis em sua propriedade, utiliza novas praticas de producao e foi um dos pioneiros no 

municipio de Cajazeiras, a ofertar produtos organicos no mercado local. 

Quando na afirmativa 14 ele discorda da frase: "eu nao gosto de ficar fazendo 

experiencia. Sigo sempre o que todos ja conhecem", demonstra sua capacidade de estar 

sempre aberto para novas experiencias como forma de oferecer novos produtos e satisfazer os 

seus clientes, que buscam uma alimentacao mais saudavel. 

Outra demonstracao de individuo que faz a diferenca foi na concordancia com a 

afirmativa no. 17: "sempre procuro saber a variedade da semente e/ou da muda que vou 

plantar aqui na propriedade". Observou-se, com a resposta, que a qualidade nos insumos e 

uma preocupacao constante do produtor que deseja oferecer algo novo, mas com a qualidade e 

caracteristicas para a producao organica que deseja obter. 

c) Determinacao, dinamismo e dedicacao. 
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Na analise realizada, essas caracteristicas foram observadas, porque o produtor 

demonstrou ao concordar totalmente com a afirmativa n° 12: "procuro dedicar todo o tempo 

possivel para minha propriedade porque sei que o acompanhamento e a participacao na 

realizacao das tarefas e muito importante para o sucesso nas atividades", que e comprometido 

com sua empresa rural, enfrentando obstaculos, com dinamismo e inconformismo diante das 

adversidades climaticas da regiao. 

d) Otimista e apaixonado pelo que faz 

Nessa caracteristica o empreendedor adora o trabalho que realiza, essa paixao e o 

principal combustivel para lhe manter mais animado e autodeterminado, tornando-o o melhor 

vendedor de seus produtos. Esse otimismo faz que sempre enxergue o sucesso. Quando o 

produtor entrevistado responde a afirmativa n° 18: "tenho prazer em vender os meus produtos 

direto aos consumidores para explicar como eles sao produzidos", com o item "concordo 

totalmente", esta confirmando a paixao que sente pelo trabalho que realiza, 

e) Independente 

A identificacao com essa caracteristica foi apresentada pelo produtor ao responder 

a afirmativa n° 15: "antes de receber o dinheiro da safra, ja sei exatamente em que vou aplica-

lo", com o item "concordo totalmente". O produtor demonstrou que esta a frente das 

mudangas e que planeja e constroi o seu proprio destino, nao fica na dependencia de orgaos 

governamentais para planejar a sua producao, ele define claramente onde quer chegar, 

tracando objetivos, metas e recursos de cada etapa. 

f) Possui conhecimento 

Alem do conhecimento pratico que o produtor demonstra ter com as atividades 

desenvolvidas em sua propriedade, a busca incessante pelo conhecimento, o diferencia de 

outros pequenos produtores da regiao. Ele esta sempre procurando novas informacoes, atraves 

de orientaeoes com tecnicos, participa de eventos de capacitaeao, le revistas e periodicos 

relacionados com suas atividades e assiste programas com a tematica rural, como afirmou 

com o item "concordo totalmente", a afirmativa n° 19: "gosto de ver o "Globo Rural" porque 

la aparecem ideias interessantes para a gente aplicar aqui na propriedade". 
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O produtor em analise foi considerado bem sucedido porque, adota estrategias que 

proporcionam, vantagens competitivas, difereneiando-se de outros proprietarios rurais, do 

municipio de Cajazeiras, que mesmo possuindo imoveis em condicoes muitas vezes ate mais 

favoraveis do que as condicoes ambientais da propriedade objeto do estudo, ainda nao 

conseguiram, promover acoes no sentido de aproveitar as suas potencialidades em atividades 

produtivas. A implantacao de alternativas teenologicas, gerenciais e organizacionais, 

aproveitando as oportunidades que o ambiente oferece para diversificar os rendimentos nessas 

propriedades, contribuiria para que elas pudessem alcancar a sustentabilidade, reduzir a 

dependencia dos fatores externos, fortalecer a autogestao e melhorar a qualidade de vida das 

familias rurais. 
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7 CONSIDERACOES FINAIS 

A analise realizada nesse estudo permitiu fazer uma identificaeao positiva e 

importante em relacao ao perfil empreendedor do produtor rural objeto da pesquisa. 

Foi verificado que o sucesso economico refletido na valorizacao do imovel rural e 

no reinvestimento financeiro em novas atividades rurais, deve-se ao espirito inovador e 

criativo do produtor, que diferentemente de outros pequenos proprietarios rurais da regiao, 

que nao ficou acomodado diante das adversidades ambientais e procurou agir de forma 

empreendedora, utilizando-se dos recursos disponiveis para gerar novas riquezas atraves do 

aproveitamento racional da propriedade e da diversificacao de atividades que lhe permitem 

uma renda durante todo o ano. 

Ao final da pesquisa ficou evidenciada a presenca de alguns atributos de 

classificacao para o perfil empreendedor do produtor rural, onde foram marcantes as 

principais caracteristicas: visionario, faz a diferenca, possui determinacao, dinamismo e 

paixao pelo que faz, e independente e constroi o seu proprio destino e possui e busca sem 

cessar conhecimentos sobre atividades rurais compativeis com o seu empreendimento. 

Verificou-se, ainda, que o produtor tem o habito de planejar as atividades 

desenvolvidas, estabelecendo claramente objetivos, metas e recursos necessarios a 

implementacao de seu piano de atividades, mesmo sem utilizar-se de piano de negocios. 

Assim, diante dos resultados da pesquisa, podem ser feitas as seguintes 

consideracoes finais: 

As atividades rurais que sao praticadas na regiao semi-arida do Nordeste 

brasileiro, exigem mudaneas no sentido de dotar, principalmente os pequenos proprietarios 

rurais, de ferramentas gerenciais que visem diminuir de forma significativa, seu 

autodesenvolvimento, sua dependencia de fatores externos e um melhor aproveitamento dos 

recursos disponiveis em suas propriedades, tornando-os capazes de transformar realidades 

adversas e de protagonizar a solucao de seus proprios problemas. 

E possivel transformar a realidade atual atraves da capacitaeao, ampliando os 

conhecimentos, habilidades e destrezas das familias rurais, principalmente entre os mais 

jovens, com o proposito de que estejam em efetivas condicoes de realizar inovacoes em suas 

propriedades com vistas a um melhor nivel de independencia e de eficiencia nas atividades 

desenvolvidas. Faz-se necessario a adocao de novos comportamentos e valores entre os 

proprietarios rurais, com o objetivo de abandonar o comportamento passivo e conformista e 
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dar vez ao protagonismo, a determinacao e dinamismo para solucionar os seus proprios 

problemas. 

Com esse objetivo, e imprescindivel a responsabilidade de orgaos de apoio, 

empresas de assistencia, sindicatos, cooperativas e poder publico (municipal, estadual e 

federal), no trabalho de capacitar os pequenos proprietarios rurais para que eles sejam dotados 

de estrategias e ferramentas que lhes garantam a continuidade e ampliacao das atividades 

rurais como negocios rentaveis e competitivos, pois a agropecuaria nordestina tem um grande 

potencial que precisa ser melhor aproveitado, reduzindo os custos unitarios de producao, 

incrementando precos de venda, com agregacao de valor aos produtos e melhoria na 

qualidade. O principal fator de melhoria na producao sera o conhecimento adequado, pois 

terao mais possibilidade os proprietarios que saibam solucionar seus problemas, que possuam 

ferramentas teenologicas, organizacionais e gerenciais para aproveitar as potencialidades e 

oportunidades de desenvolvimento em suas propriedades. 
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ANEXO 1 

Levantamento das informacoes economico-financeiras 

Solicitou-se que o proprietario rural fornecesse dados sobre a infra-estrutura da 

propriedade e sobre as atividades desenvolvidas, com questoes relativas aos seguintes topicos: 

- culturas temporarias: tipo de cultura e area plantada; 

- culturas permanentes: tipo de cultura e area plantada; 

- area e sistema de irrigacao: tipo de sistema e tipo de lavouras que utilizam o sistema; 

- numero de trabalhadores permanentes e temporarios; 

- equipamentos, construcoes civis e instalacoes; 

- informacoes sobre recursos hidricos; 

- informacoes sobre exploracao pecuaria: composieao do rebanho e pastagens disponiveis. 
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ANEXO 2 

Questionario 

Itens Afirmativas Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte Indiferente Discordo 

em parte 
Discordo 

totalmente 

1 

E melhor fazer as 
coisas sempre do 

mesmo jeito porque 
mudaneas trazem 

complieacoes 

1 2 3 4 5 

2 

Prefiro vender os 
meus produtos como 
os outros vendem a 

fazer experiencias que 
ainda nao sei se vao 

dar certo 

1 2 3 4 5 

3 

Eu resolvi plantar 
essas culturas porque 

percebi que no 
municipio de 

Cajazeiras havia 
espaco para produtos 

organicos 

5 4 3 2 1 

4 

Sempre sei os precos 
dos produtos que 

tenho que vender ou 
comprar 

5 4 3 2 1 

5 

Na minha propriedade 
eu controlo tudo 

sozinho. Nao confio 
em ninguem 

1 2 3 4 5 

6 

Mesmo sabendo que 
vou enfrentar 

dificuldades, implanto 
uma nova atividade 
para poder oferecer 
novos produtos no 

mercado 

5 4 3 2 1 

7 

Ja sei o que vou 
plantar e o que cada 

cultura deve produzir 
na proxima safra 

5 4 3 2 1 

8 

Em epoca de estiagens 
mesmo com pastagem 
sobrando, prefiro nao 

vender aos outros 
proprietarios 

1 2 3 4 5 
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9 

Prefiro vender os 
meus produtos como 

os outros vendem. 
Tenho receio de 

mudar e nao dar certo 

1 2 3 4 5 

10 

De vez em quando 
faco algumas 

experiencias aqui na 
minha propriedade 

para ver se melhora a 
produtividade 

5 4 3 2 1 

11 

Eu acho uma boa 
ideia, a gente se juntar 

e formar uma 
assoeiacao ou 
cooperativa 

5 4 3 2 1 

12 

Procuro dedicar todo o 
tempo possivel para 
minha propriedade 
porque sei que o 

acompanhamento e a 
participacao na 

realizacao das tarefas 
e muito importante 
para o sucesso nas 

atividades 

5 4 3 2 1 

13 

Antes de iniciar o 
plantio, ja sei para 
quern vou vender a 

producao 

5 4 3 2 1 

14 

Eu nao gosto de ficar 
fazendo experiencia. 
Sigo sempre o que 
todos j a conhecem 

1 2 3 4 5 

15 

Antes de receber o 
dinheiro da safra, ja 

sei exatamente em que 
vou aplica-lo 

5 4 3 2 1 

16 

Na agricultura e 
impossivel planejar. 0 

negocio e plantar e 
rezar para dar sorte 

1 2 3 4 5 

17 

Sempre procuro saber 
a variedade da 

semente e/ou muda 
que vou plantar aqui 

na propriedade 

5 4 3 2 1 
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18 

Tenho prazer em 
vender os meus 

produtos direto aos 
consumidores para 
explicar como eles 

sao produzidos 

5 4 3 2 1 

19 

Gosto de ver o "Globo 
Rural" porque la 
aparecem ideias 

interessantes para a 
gente aplicar aqui na 

propriedade 

5 4 3 2 1 

20 

Resolvi que nao vou 
mais buscar 

informacdes sobre 
novas tecnicas de 

producao, porque j a 
sei tudo que preciso 

1 2 3 4 5 

21 

Procuro deixar que as 
coisas acontegam sem 
planejamento. Sucesso 

e coisa de destino. 

1 2 3 4 5 
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