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RESUMO 

A ~inalidade do presente estudo é conhecer qual o 

grau de ado~ão das ~un~ões de gerenciamento pelos ca

cauicultores do município de ItaJu(pe-BA e de que ~orma es

se gerenciamento estava relacionado com a produtividade de 

sua empresa. 

Os dados utilizados neste trabalho ~oram obtidos 

através de entrevistas diretas com médios agricultores do 

município de ItaJu{pe. os quais são assistidos tecnicamente 

pelo escritório local de extensão da CEPLAC. e que possuíam 

~azendas apenas. nesta cidade. 



A pesquisa empírica ~oi conduzida. 

quadro teórico geral de re~erência. o modelo 

de administra~ão rural do Centro de Educa~;o 

(CEDEX) da CEPLAC. 

xvi 

tendo como 

do programa 

e Extensão 

Para verificar a rela~ão existente entre a utlli

za~ão das fun~ões de adminigtra~ão rural e a produtividade 

recorreu-se ao método de regressão linear múltipla. estI

mando uma equa~ão através do método dos mínimos quadrados 

ordinários. 

Os resultados evidenciam que os médIos ~azendeiros 

de cacau. apresentaram um nível médio de utlliza~ão das 

~un~ies de administra~ão com um n(vel médio de produtivi

dade. 

Observou-se a existência de uma rela~ão positiva 

entre o exercício das tun~ões de admlnistra~ão e a produ

tividade ou seja. a baixa. média e alta utlliza~ão das tun

~ies de administra~ão tendem a levar respectivamente. a 

baixa. média e alta produtividade. Haiores detalhes sobre 

este estudo estão discutidas no texto. 
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SUHHARY 

The purpose of this study is to know the adoption 

leveI of management functions and how management is related 

to productivity of cocoa farms in the munlclpality of Ita

juípe-Bahia. Data for this analysis were obtained by inter

viewing farmers o~ medium size ~arms (1500-6000 arrobas o~ 

15 kg) that recelve technlcal asslstance from CEPLAC r a ~e

dera! institution for research and technical assistance to 

cocoa production. The rural management model of that ins-
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titution was taken as the general theoretical approach ~or 

our ~mpirical analysis. 

In order to ~ind the relatlonship between the ru

ral management ~unctions and productivlty o~ cocoa planta

tions. the multiple linear regression method was used esti

mating an equation throught the ordinary least square 

method. 

Findings show that cocoa medium size ~armers have 

a medium leveI adoption o~ the management ~unctions • and a 

medium leveI o~ produc~ivity. One can also ~ee a positive 

relationship between o~ adoption the mànagement ~unctions 

and productivity of the cocoa plantation. That is. low. me

dium and high leveIs o~ management ~unctions Imply in low. 

medium. and hlgh leveIs o~ cocoa productivity_ More details 

about this study are discussed in the text. 



1. 

I. INTRODUCaO. 

1.1. Situa~ão econS.lca atual da regilo cácaueira 

No período de 1960 a 1990 p a produ~ão brasileira 

do cacau ~oi triplicada. em decorrência de um trabalho de 

~omento. pesquisa e assistência técnica desenvolvido pela 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira-CEPLAC e 

de uma conjuntura de pre~os ~avorávels. a partir da década 

de 70. No entanto. com as elevadas cota~ões do produtOr 

houve o aumento da produ~ão mundial. gerando um superávit 

de o~erta a partir de 1985. que permaneceu. Ininterrupta

mente. por sete anos. Isto ocasionou uma queda nos pre~os 

passando de US$ 2.656.00/t. em 1984. para US$1.229.00 em 

1991 (CAZORLA et alii. 1992>. 

Atualmente. os agricultores da Região Cacauelra da 

Bahia. dependentes da monocultura do cacau. en~rentam uma 

grave crise causada pelos baixos pre~os internacionais do 

cacau em uma economia com elevadas taxas de in~la~ão. re-

CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

(órgão vinculado ao Ministério da AgriCUltura e ReTor

ma Agrária. responsável pelo atendimento à lavoura ca

caueira no Brasil>. 
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sultando em redu~ão nos tratos culturais p abandono de la

vouras p quebras de produtividade e dlssemina~ão de doen~as 

do cacaueiro. 

A queda dos pre~os internacionais r~Tletiu-se na 

redu~ão do uso de insumos nas lavouras e p conseqUentemente r 

no declínio da produtividade r na maioria dos países produ

tores. O Impacto negativo sobre as lavouras da Bahia pode 

ser avaliada pelos dados re~erentes à produtividade das 

últimas 16 saTras. A participa~ão do cacau na gera~ão de 

divisas p através das exporta~ões brasileiras p caiu de 1 

bilhão de dólares em 1990 para 364 milhões em 1990 r passan

do a contribuir com pouco mais de 1% do valor total das 

exporta~ões do país. Na Bahia r a partlcipa~ão do produto 

nas exporta~ões agrícolas do estado Tol reduzida de 70% em 

1979 p para 17% em 1990 (CEl r 1991). 

A Região Cacaueira tem sido muito p~nalizada pela 

atual crise. Urge p pois p investir em mais programas de pla

nejamento e de administra~ão r que venham a contribuir para 

uma reorganiza~ão da lavoura cacaueira p na tentativa de 

buscar a eTiciência e eTicácia das empresas rurais da re

gião. 
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1.2. O probleaa e sua iaportância 

A principal característica da Região Cacaueira é a 

monocultura. O valor da produ~ão de cacau representa 93.61% 

do valor total da produ~ão regional e 94.73% de participa

~ão na produ~ão global de cacau brasileira. ocupando 92.20% 

da área total cultivada com cacau no país <Tabelas 1 e 2). 

TABELA 1 - Região Cacaueira da Bahia - valor da Produ~ão de 

Cacau e Lavouras Secundárias 

=========================================================== 
Produto VaI OI'" 

NCz$ 1.000.00 

% dCl Valor no Total 

da Produ~ãCl Regional 

=========================================================== 
Cacau 772.757 93.61 

Feijão 2.364 0.29 

Mandioca 13.850 1.69 

Mi lho 474 0,.06 

Pimenta do Reino 2.704 0,.33 

Laranja 4.983 0.60 

Coco da Bahia 2.649 0.32 

Banana 25.706 3.11 

========================================================== 

TOTAL 825.486 100.00 

========================================================== 

Fonte: FIBGE - Produ~ão Agrícola Municipal (1990). 

* Valores corrigidos para dez. 1989. 
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TABELA 2 - ~reas Produtoras de Cacau e suas participa~ões 

na Produ~ão Global 

cultivada 

Brasileira e na área total 

=========================================c================= 
~reas 

Produtoras 

Cultivadas 

Participa~ão 

na 

Produ~ão 

(%) 

Participa~ão na 

~rea Total 

Cultivada 

CiO 

=======================================~=================== 

Bahia 94 .. 80 93 .. 51 

Zona Cacaueira 84 .. 73 B2 .. 20 

Zona Extremo Sul 4 .. 37 6 .. 17 

Zona Jequié 3 .. 64 3,.21 

Zona Conquista 2.04 1 .. 87 

Zona Recôncavo 0,.02 0 .. 06 

Espírito Santo 3.50 4 .. 90 

Pará e Amazonas 1 .. 60 1 .. 56 

Outros 0 .. 10 0,.03 

=========================================================== 
FONTE: CEPLAC (1989). 

Essa região .. apesar de provida de excelentes con

di~ões de recursos naturais e de uma monocultura secular,. 

está enfrentando uma grave crise econômica e social .. decor

rente das altas taxas de Juros,. que elevam os custos de 

produção; da dissemina~ão da doen~a Vassoura de Bruxa; do 

alto grau de endividamento dos produtores restringindo seu 
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acesso ao crédito de custeio: dos pre~os do cacau em declí

nio F provocando inseguran~a quanto à viabilidade de se con

traírem novos empréstimos; da queda da produtividade nos 

anos agrícolas de 1976/77 e de 19B3/B4 p quando a mesma era 

de 43 r 6 arrobas/ha. No período de 19B4/19B5 a 1991/92 esse 

decréscimo continuou chegando a 3B p2 arrobas/ha (CAZORLA F 

et alli p 1992). Este quadro des~avorável vem colocando em 

risco a explora~ão do cacau na Bahia. 

No passadop a Comissão Executiva do Plano da La

voura Cacaueira-CEPLAC p dEntro do seu programa de recupera

~ão da lavoura do cacau r quando encontrou os produtores 

descapitalizados e endividados p escolheu p como solu~ãor 

o~erecer crédito rural ~ácil e desburocratizado. O meSMO 

era realizado pelos escritórios locais da CEPLAC. Has che

gou à conclusão de que isso não resolvia de~initivamente o 

problema do agricultor. Fato que levou a institui~ão a ado-

tar UMa outra alternativa representada pela di~usão de 

tecnologia agronômica p gerada pelo Centro de Pesquisa do 

Cacau (CEPEC) e di~undida pelo Departamento de Extensão{DE

PEX)p hoje Centro de Extensão(CENEX)p da CEPLAC. Durante 

algum tempor o servi~o de extensão rural parece não ter 

percebido p nem tampouco acreditado nos e~eitos positivos da 

administra~ão rural r pois p hlstoricamente F tem utilizado r 

como estratégia báslca p e quase exclusiva de eleva~ão da 

produtividade a introdu~ão de tecnologia agronômica. No en

tanto r há algum tempor chegou-se a um crescente consenso r 

entre os extensionistas r de que a introdu~ão de tecnologia 
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agronômica p isoladamente p não é su~iciente para promover as 

mudan~as de que necessitam as empresas rurais. Assim p pas

saram a propor p como alternativa a cria~ão de um programa 

de administra~ão rural para o~erecer como complemento in

dispensável p à introdu~ão de tecnologia agronômica. Com is

tO r os produtores rurais passaram a dispor de um acervo de 

in~orma~ões de adminis~ra~ão rural que os capacita a gerir 

com maior e~iciência suas unidades de produ~ão (SAN

TOS p 1982). 

De acordo com os extensionistas da CEPLAC r ao lon

go do tempor a adminis~ra~ão rural não tinha sido colocada 

como ~ator determinante para o sucesso dos investimentos 

realizados a nível de propriedades em ~un~ãop prlncipalmen

ter do alto retorno que era proporcionado pelos cultivos 

implantados na Região Cacaueira da Bahia. 

A ên~ase na busca contínua do aumento da produti

vidade pelo Governo Federal p propiciada tanto pela aquisi

ção dos insumos modernos como pela ~acilidade de crédito r 

gerou tal eu~oriar que não es~imulou os produtores a e~e

tuarem as necessárias análises de controle e acompanhamento 

à medida que novas tecnologias iam sendo incorporadas no 

processo produtivo. 

A retirada progressiva dos subsídios teve como 

conseqüência imediata um aumen~o contínuo e substancial nos 

custos de produção. Este ~atop combinado com os baixos pre

ços dos produtos veri~icados a nível de mercadop permitiu 

constatar os equívocos que eram cometidos pela grande 
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maioria dos produtores r notadamente por desconhecerem os 

mais elementares princípios gerenciais ~ não possuírem as 

habilidades necessárias para conduzi~~m de torma racional a 

gestão de suas prop~iedades. 

Hoje r os produtores rurais en~rentam suas di~icul

dades p oriundas de ~ato~es quer na màio~ia das vezes. ~ogeM 

do seu controle e cujas solu~õesr muitas vezes. 

da sua vontade ou da participa~ão individual. 

independem 

As novas políticas adotadas pelo governo nas alí

quotas de tributa~ão da ~~nda ag~ícola. a ~~tl~ada ou redu-

~ão das políticas p~otecionístas aplicadas à agricultura 

assim como a rapidez nas mudan~as tecnológicas incidentes 

na atividade agrícola exigem que as decisões dos adminis

tradores rurais sejam cada vez mais baseadas em processos e 

procedimentos atinentes às ~un~ões de administra~ão e que 

visem a redu~ão dos custos da in~orma~ão com rela~ão aos 

mercados de ~atores e de produto. 

Neste contexto r veri~ica-se a necessidade de se 

conhecer qual o grau de ado~ão de gerenciamento agrícola 

dos cacauicultores de uma micror~egião representativa da 

cacauicultura baiana e d~ que ~orma esse gerenciamento pode 

estar relacionado com a produtividade dessa cultura. É re

levante salientar a importância desse tipo de estudo para 

subsidiar o servi~o de extensão rural. Gra~as a tais subsí-

dios r poder-se-a montar estratégias de extensão rural e 

assistência técnica. que permitam o~e~ecer orienta~ões ade

quadas a esses agricultores com vistas a aplica~ão dos 
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princípios básicos da admlnistra~ão. Acredita-se que o su

cesso na implementa~ão dessa metodologia possibilitará um 

melhor desempenho administrativo e r conseqUentemente p uma 

melhora da e~iciência e eficácia p garantindo-se com isto 

uma maior capacidade de sobrevivência das empresas ca

caueiras. 

Dentro deste quadro p admite-se que a absor~ão por 

parte do agricultor da ~iloso~ia do programa e das técnicas 

gerenciais gera as condi~ões que levarão à supera~ão dos 

atuais problemas en~rentados pela cacauicultura baiana. 

Neste estudo. e~iciência estará relacionada com o 

melhor gerenciamento dos ~atores de produ~ão e com a utili

za~ão racional desses recursos dentro dos sistemas de pro

du~ão. Portanto. a e~iciência diz respeito aos custos. A 

eficácia por sua vez. r€~ere- se aos fins e objetivos a se

rem alcan~adosr pela emprasa isto é. aos lucros. Na busca 

da eficiência e e~icácia. a unidade de produ~ão deve se 

transformar em uma empresa. onde as ~un~ões de administra

~ão se estabele~am cronologicamente. 

Rocha. citado por NEVES et alll(1991. p.19)p a~ir

ma que. no Brasil p administrar uma empresa p de qualquer ra

mo p "exige uma complexidade de a~ões e um aper~ei~oamento 

diário e inesgotável do conhecimento. A melhor maneira para 

proceder a essa administra~ão é estar permanentemente aten

to às tendências. tendo como armas estratégicas a in~orma

~ão e a ~lexibilidadep aqUi entendida como capacidade de 

rápida assimila~ão e ~ácil adapta~ão". O empresário rural 
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deve estar atento às carências do mercado e planejar a pro-

du~ão para 

da produ~ão 

atendê-Io r pois hoje. este é quem dita o ritmo 

~espeltando à soberania do consumidor. Atra-

vés da informa~ão e da cuidadosa analise das tendências in

ternas e mundiais é possível tra~ar planos e objetivos. 

Em suma. vemos tanto as restrl~ões internas quanto 

a ordem econômica internacional concor~enclal como sinali

za~ões que apontam para a necessidade de uma transi~ão da 

fase de simples produtor para a de um "produtor profis

sional H que. concomitantemente. co~re5Ponde à transforma~ão 

de sua fazenda em uma empresa rural. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo gerall 

Identi~icar e analisar o exercício das ~un

~ões de administra~ão rural utilizadas pelos cacauicultores 

da microrregião da Bahia F no seu processo administrativo e 

sua rela~ão com a produtividade de sua empresa. 

1.3.2. Objetivos especi~icogl 

a) Identi~icar o grau de ado~ão das ~un~ões 

de administra~ão rural pelos médios empresários rurais da 

microrregião cacaueira da Bahia F no seu processo adminis

trativo. 

b) Analisar o grau de gerenciamento dos mé

dios empresários rurais da microrregião cacaueira F de acor

do com a utiliza~ão das ~un~ões de adminlstra~ão rural. 

c) Verificar a rela~ão existente entre o 

exercício das ~un~ões de administra~ão rural no seu geren

ciamento e a produtividade de sua empresa. 
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2. QUADRO TEóRICO 

Na agricultura brasileira são raros os estudos de

senvolvidos que estabelecem uma articula~ão entre a dinâmi

ca da administra~ão rural com o exercício das ~un~ões de 

administra~ão. Em ~un~ão da quase inexistência de pesquisas 

nesta área. cabe neste capitulo rever alguns conceitos ~un

cionais de administra~ão e tentar ~elaclona-los COM alguns 

estudos e~etuados. Por ~im. apresentar-se-á o trabalho de 

administra~ão rural da CEPLAC com o en~oque conceitual das 

~un~ões de administra~ão. que servirá de base para a de~i

ni~ão das variáveis utilizadas neste estudo. 

2.1. Conceitos de ad.inistra~ão 

Alguns estudiosos consideram o conceito de admi

nistra~ão sob dois aspectos: 

a) A administra~ão como uma ciência derivada da 

teoria econômica pertinente.e. 

b) a administra~ão como uma ciência com ~undamen

tos próprios. apoiada nas teorias administrativas. 

Este estudo ~az op~ão pela segunda alternativa ca

racterizando a ciência da administra~ão dentro dos con

ceitos da Teoria Neoclássica da administra~ãop{de~endida 

por Koontz e O·Oonnell. Ernest Oale. William Newman e ou-

tros autores neoclássicos)p pois esta corrente teórica. 
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reúne o pensamento de uma ciência administrativa. cujos 

~undamentos básicos são exclusivos. não deixando entretan-

to. de acompanhar e absorver as contribuições veri~icadas 

em outras áreas de conhecimento human~. Uma segunda razão é 

que o programa de administração rural da CEPLAC baseado 

nesta teoria e será utilizado nesta pesquisa como proposta 

de operacionalização das ~unções de administração. 

Na Teoria Neoclássica. a abordagem ~uncional da 

administração torna explícita que a base de conhecimentos 

para a administração é consideravelmente mais ampla do que 

qualquer disciplina individual. No desempenho das ~unções. 

os administradores servem-se de conhecimentos oriundos de 

várias disciplinas. A essência da administração está na co-

ordenação da atividade humana. de ~orma que objetivos indi-

viduais e grupais sejam harmonizados e alcançados. Neste 

sentido. KOONTZ e O·DONNELL (1974) a~irmaram que a meta de 

todos os administradores deve ser o superávit. Sua tare~a 

deve ser a de criar o ambiente de trabalho grupal em que os 

indivíduos possam contribuir para os objetivos do grupo de 

maneira mais racional possível. seja em dinheiro. tempo. 

espaço ou materiais. 

A empresa rural como unidade ~rgânica é vista como 

um ente econ6mico-social. desde que tenha autonomia de ~un-

cionamento, possua capacidade de decisão independente e re-

vele consciência de ~inalidade própria. mesmo que consti-

tuída de um só individuo. simultaneamente patrão e emprega-

do. É um sistema no qual os ~atores ~ísicos de produ~ão 



13. 

agrícola - terra. trabalho e capital - são combinados atra

vés do processo de administra~ãor para alcan~ar um conjunto 

de objetivos. Para BERTERO (1978). o primeiro objetivo de 

qualquer empresa é a sobrevivência. 

Para atingir estes objetivos é necessário montar 

uma estratégia de a~ão na empresa rural. O empresário 

(proprietário rural) pode acionar sua estratégia de a~ãor 

ou seja. mobilizar seus recursos para alcan~ar suas metas. 

por meio de processo administrativo. composto das ~un~ões 

de planejamento. organiza~ão. dire~ão e controle. Através 

da operacionaliza~ão das ~un~ões poderá contribuir para um 

aumento da produ~ão por área. garantindo a sobrevlvªncia de 

sua empresa. 

2.2. Fun~ões adMinistrativas 

O estudo das ~un~ões administrativas constitui um 

dos pontos mais importantes da teoria administrativa. 

A administra~ão pode ser entendida como a aplica

~ão de ~un~ões para alcan~ar objetivos. Cada uma das ~un

~ões deve atender a determinados princípios de aplica~ão e 

utiliza~ão. Esses principios são universais e podem ser 

obedecidos em toda e qualquer empresa. pois representam a 

melhor maneira de administrar. No entanto. devem ser ~lexi

veis para atender ás condi~ões particulares de cada empre-

sa. 
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As várias run~ões administrativas devem ser consi

deradas como um todo p para ~ormar o processo administrativo 

e alcan~ar objetivos. O processo administrativo é determi

nado pelo exercício das run~ões. 

O quadro a seguir permite verificar o que alguns 

autores da administra~ão consideram como run~ões adminis

trativas: 

Neste estudar adota-se como run~ões administratI

vas o planeJamento r a organiza~ãor a dire~ão e o controte r 

segundo Date. 

+---------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ 

: FAYOl IURNICK IGULICK I KOONTZ E INEWMAN 

I O'DONNEl 

DALE WADIA I HINER 

+---------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ 

IPrever lInvestigaçãolPlanejalento IPlanejamentolPlanejalentolPlanejalentolPlanejalentolPlanejalentol 

IOrganizarlPrevisão IOrganiza~ão IOrganização IOrganjza~ão IOrganização IOrganização IOrganiza~ão I 

IColandar lPlanejalentolAdministra~ãolDesignação lliderança IDireção 

ICoordenarlOrganização Ide Pessoal Ide Pessoal lControle 

IControlarlCoordenação IDireção ou IDíre~ão 

I Comando :Comando 

:Coordenação 

I Informação 

:Ortamento 

IControle 

(Controle 

lHotlvação IDire~ão 

I Inovação 

lControle 

ICoordena~ão I 

le Controle 

+---------+------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ 
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2.2.1. Fun~ão de Planejamento 

É uma ~un~ão direta. considerada como de linha. ou 

seja. aquela que serve de base para as demais. O planeja

mento é uma ~un~ão administrativa que determina antecipada

mente o que se deve ~azer e quais os objetivos que devem 

ser atingidos. Uma ~un~ão cujo desenvolvimento lógico e su

bseqUente permite um detalhamento a di~erentes níveis 

hierárqUicos. condi~ões mais propícias á etapa de execu~ão. 

A ~un~ão planejamento é desenvolvida em três níveis de de

talhamento. cada um dizendo respeito a um nível hierár

quic~/~unclonal: estratégico. tático e operacional. 

2.2.1.1. Planejamento estrat~glco 

Na seqUência lógica da ~un~ão. planejamento é o 

primeiro nível desenvolvido. por ser aquele que deve cons

tituir de base para os subseqUentes. Pode ser considerado 

como a ~ase administrativa que previamente determina o que 

se deve realizar ou que identi~ica os objetivos a serem al

can~ados. O planejamento estratégico visa dar condl~ões ra

cionais para que se organize e dirija o sistema a partir de 

certas hipóteses sobre a realidade atual e ~utura. 

Conceitualmente p consiste em de~inir no longo prazo os ob

jetivos da empresa. Os objetivos re~erem-se à voca~ão pri

mordial da empresa. uma vez de~inidos e quanti~icadosr 
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constituem-se em pontos básicos que devem orientar o empre

endimento. 

2.2.1.2. PlanejaMento tático 

o planejamento tático consiste num detalhamento do 

planejamento estratégico p a nível de área p levando em conta 

um ano de atividades e de~inindo metas e diretrizes para 

alcan~á-Ias. 

O planejamento tático pode ser considerado como 

individualizado a cada explora~ão agrícola num exercício 

agrícola. 

Conceitualmente r o planejamento tático consiste em elabo

rar p para o curto prazo p as metas e diretrizes necessárias p 

respectivamente r para viabiliza~ão de objetivos e de polí

ticas de~inidas no planejamento estratégico. 

2.2.1.3. PlanejaMento operacional 

A programa~ão compreende o dimensionamento de tem

po e recursos necessários ao desempenho de atividades ope

racionais em prazo inferior a seis meses. É o terceiro ní

vel dentro da seqUência lógica da ~un~ão de planejamento. 

Estabelece o detalhamento das atribui~ões do planejamento 

tático. 
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2.2.2. Fun~ão organiza~So 

A organização é uma ~unção básica do processo ad-

ministrativo. Serve para agrupar e estruturar todos os re-

cursos. sejam humanos ou materiais. de ~orma a permitir o 

desempenho necessário para a consecução e atendimento dos 

objetivos predeterminados. 

Para que os planos consigam ser executados. as 

pessoas possam trabalhar de ~orma e~iciente e. conseqüente-

mente. atingir os objetivos propostos. ~az-se necessário 

que as atividades sejam planejadas e que haja uma per~eita 

distribuição das mesmas. A organização consiste. pois. se-

gundo KOONTZ & OPDONNELL (1974.P.247)p no "agrupamento das 

atividades necessárias para realizar objetivos e planos, a 

atribuição dessas atividades a departamentos apropriados e 

os passos necessários para delegação e coordenação da auto

ridade." 

A organização pOde representar a disposição grá~i

ca e ~ormal do processo administrativo da empresa. De modo 

~ormal. diz respeito a "um ndmero de camadas hierárquicas 

ou níveis ~uncionais estabelecidos pelo organograma da em

presa com ên~ase nas ~unções. Estes níveis são rigidamente 

de~inidos e di~erenciam o grau de autoridade delegada e o 

endereçamento das ordens e instruções. A organização ~or-

mal. portanto. compreende a estrutura organizacional. a ~i-

10so~iap as diretrizes. as normas e regulamentos da empre

sa. en~im. todos os órgãos. cargos e ocupantes. a~im de que 
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os seus objetivos sejam atingidos e o seu equilíbrio in

teiro seja mantido. Em síntese. a organiza~ão ~ormal é a 

determina~ão dos padrões de interrela~ões entre os órgãos 

ou cargos. de~inidos logicamente através das normas. dire

trizes e regulamentos da empresa para o alcance de seus ob

Jetivos" (KOONTZ & O·DONNELL.1976). 

Conceitualmente. a organiza~ão tem a capacidade de 

delinear o processo administrativo da empresa. definindo a 

forma de atua~ão de todas as ~un~ões e as maneiras e proce

dimentos dos órgãos administrativos correspondentes. 

2.2.3. Fun~ão de dire~ão 

A fun~ão de dire~ão também é uma fun~ão básica ao 

desenvolvimento do processo administrativo como a organiza

~ão. Basicamente corresponde à transmissão de orienta~ão. É 

a fun~ão que indica e orienta o comportamento das pessoas 

na dire~ão dos objetivos a serem alcan~ados. Deve existir 

para todos os segmentos ou escalas da estrutura administra

tiva. É. ainda. uma fun~ão que estabelece uma ordena~ão 

hierárquica. Isto é. deve ser estabelecida no sentido dos 

níveis mais altos aos imediatamente in~eriores. 

Conceitualmente. a dire~ão indica e orienta o com

portamento dos indivíduos. em a~ão globalizadora e conver

gente. de modo a harmonizar e direcionar os es~or~os e pro

cedimentos no sentido de se atingirem os objetivos da em-

presa. 
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2.2.4. Fun~ão de controle 

É uma ~un~ão de acompanhamento e avalia~ão7 carac-

terizada pela introdu~ão de in~orma~8es no processo admi-

nistrativo e capacidade de proporcionar um reajustamento 

neste processo de ~orma cíclica em cada nível de decisão. 

O controle compreende o processamento de dados 

obtidos em rela~ão às opera~8es em execu~ão. É uma atIvida

de necessária para veri~itar a e~iciência ~uncional7 medida 

pelos desvios encontrados entre o p~ogramado e o executado. 

Pode-se dizer que trata-se do uso comparativo de parâmetros 

de medida 7 que consiste em e~etuar a análise critica sobre 

o desempenho de um tlclo administrativo. O controle pode 

ser entendido como Instrumento de replanejamento do proces

so administrativo. 

Conceitualmente a ~un~ão de controle é a a~ão de 

medir as atividades que ~oram ~eallzadas e de veri~icar se 

as mesmas se processam con~orme o planejado. a organiza~ão 

implantada e com as ordens expedidas 7 evidenciando as di

vergências porventura constatadas. 
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No Brasil. são raros os estudos em administra~ão 

rural. principalmente os que se relacionam com a teoria ad

ministrativa neoclássica. 

Em ~un~ão dos poucos estudos. nesta se~ão reporta

se a alguns comentários e coloca~ões ~eitas por alguns au

tores sobre o assunto em qu~stão. 

NEVES et alii <1991> a~irmam que a sobrevivência 

da empresa rural nos anos vindouros será estabelecida pela 

competitividade. e~iciência e e~icácia. Isto estaria ocor

rendo em ~un~ão da internacionaliza~ão da economia. a ~or

ma~ão de blocos econômicos. a ab~rtura de ~ront~iras e as 

barreiras tari~árias e não tarl~árlas qu~ Impõem a busca da 

qualidade. produtividade num en~oque d~ agricultura susten

tável. A existência da empresa requer uma drástica redu~ão 

dos custos da in~orma~ão. seja nos pre~os. como nos custos. 

Para isso o produtor deverá investir mais nas ~un~ões de 

planejamento. organiza~ão. dire~ão e controle da unidade de 

produ~ão. 

A teoria Neoclássica da administra~ão. discutida 

por alguns autores. sustenta que a melhor maneira de se ad

ministrar é operacionalizar as ~un~ões do planejamento. or

ganiza~ãor dlre~ão e controle. Há porém algumas interpreta

~ões errôneas sobre o exercício das ~un~ões de administra

~ão con~undindo-as com contabilidade ou controle e/ou acom-

panhamento que não passa de uma das ~un~ões. Segundo 
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DESCLAUDI & TONDUT (1979)r a contabilidade serve ~undaMen

talmente para controlar com rigor todas as atividades da 

empresa r por isso na agricultura a contabilidade ~acilita o 

desenvolvimento técnico e orienta a produ~ão final. Con~or

me HOFFMANN et ali! (1978)r do ponto de vista da adminis

tra~ãor o objetivo mais importante dos registros agrícolas 

deve ser a avalia~ão ~inanceira da empresa rural e a deter

mina~ão dos seus lucros ou prejuízos durante um certo pe

ríodo r ~ornecendo base para ~azer o diagnóstico da empresa 

e seu planejamento mais e~icaz. 

BURKE (1978)p ao analisar a tecnologia rural di

~undida pelos programas da Secretaria de Agricultura do Es

tado de São Paulo: pelo Programa Paranaense de Treina

mento de Executivos (PPTE)p em conjunto com a ACARPA no Es

tado do Paraná: pela ACAR (hoje EMATER-MG) em Minas Gerais 

e pela CEPLAC r na Região Cacaueira da Bahia e do Espirito 

Santo p veri~icou existir uma ênfase exagerada na introdu~ão 

do "uso de registros agrícolas"p sob as mais variadas for

mas e níveis de complexidade r a ponto de se considerar esta 

prática como a prdpria essência da administra~ão rural. Ve

ri~ica-se que os registros agrícolas representam somente 

umas das quatro fun~ões da administra~ão - o controle. Sua 

realiza~ão isolada provoca um desvio entre o que se ~az e o 

que se deveria ~azerr em se pensando na administra~ão da 

empresa rural. Isso poderá ocorrer r segundo BlACKE e MOUTON 

(1972)7 devido a ~alta de compreensão do verdadeiro obJeti

vo da empresa. Para estes autores r além dos registros a-
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grícolas p outras atividades administrativas relacionadas a 

~inan~asp mercados e produção devem ~azer parte de um pro-

grama de administra~ãop pois os registros isoladamente não 

reunem os elementos su~icientes para evitar ~alhas adminis-

trativas. 

SANTOS (19B2)p ao identi~icar as atividades admi-

nistrativas essenciais para se administrar empresa rural 

relacionadas à produtividade na Região Cacaueira da Bahia r 

conclui que a maioria dos produtores rurais utilizavam as 

atividades administrativas (Produ~ãor Finan~asp Marketing e 

Pessoal)p embora com um padrão marcantemente inaceitável; 

que as quatro áreas ~uncionais da empresa agrícola estavam 

entrela~adas entre si de tal ~orma que uma decisão incorre-

ta numa delas re~letiria negativamente nas demais e existia 

uma associa~ão direta da produtividade agrícola e a admi-

nistra~ão das quatro áreas ~uncionais da empresa rural. 

Notoriamemte p a importância da lógica empresarial 

é apenas uma parte da história empresarial. Se as ativida-

des e as técnicas essenciais à excelência operacional no 

seu uso diário não estiverem sendo empregadas. é inevitável 

que se chegue a resultados medíocres e por demais precá-

rios. A e~lciancia e a seguran~a em se atingir resultados 

são determinados por e~icácia e rapidez no reconhecimento e 

de~ini~ão de problemas. na análise e interpreta~ão de al-

ternativas e no se chegar? decisões. Administrar uma em-

presa requer um exercício de julgamento incomumente seguro 

nestas questões. mas esta qualidade de julgamento - , nao e 
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mística. Ela provém de conceitos. de habilidades e de méto

dos tecnológicos de análises. que estão bem documentados e 

podeM ser aprendidos. Quando as atividades administrativas 

estão bem desenvolvidas e estão sendo aplicadas por um sis

tema administrativo. ~oi dominado UMa condi~ão essencial 

para sobrevivência. Mas isto só é verdade natUralmente. se 

a lógica de lucratividade empresarial. ~or ~orte e ~unda

mentada(BLACKE e MOUTON, 1972). 

O progresso agrícola depende da boa administra~ão 

de cada unidade produtiva. não importaM as suas dimensões. 

seu volume de negócios ou a simplicidade de sua organiza

~ão. Esta a~irmativa identl~lca uma rela~ão importante para 

o desenvolvimento. a rela~ão entre a obten~ão da produtivi

dade e a administra~ão das unidades produtivas onde ela 

ocorre, qual seja a utiliza~ão das ~un~ões de administra~ão 

rural pelos agricultores poderá levar a um aumento da pro

dutividade. Assim. a operacionaliza~ão das ~un~ões de pla

neJamento, organiza~ão, direção e controle pelos produtores 

rurais poderão contribuir positivamente para a ~orma~ão de 

"excedentes agrícolas", capazes de viabilizarem o processo 

de desenvolvimento econômico e social de um país. 

Em síntese, a administra~ão rural trata da organi

za~ão da empresa agrícola, combinando os ~atores ~ísicos da 

produ~ão, terra. capital, trabalho, com e~iciência e e~icá

cia, buscando atingir o priMeiro objetivo da empresa - a 

sobrevivência. Para tanto. é necessário investir parte dos 

recursos da empresa nas ~un~ões de administra~ão rural: 
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planejamento. organiza~ão. dire~ão e controle. 

Tal investimento. poderá levar a UM aumento de 

produtividade e posterior lucratividade da empresa. 

2.4. O trabalho de ad.inistra~ão rural da CEPLAC 

o programa de administra~ão rural do Centro de 

Educa~ão e Extensão (CEDEX)*. da CEPLAC concebe a empresa 

como um estabelecimento agropecuário organizado com a ~Ina

lidade lucrativa e que possui quatro áreas administrativas: 

Produção. Comercializa~ão. Finan~as e Pessoal (Fig.4). 

Assume-se. ainda. que cada área contribui com algo 

para o sucesso do empreendimento e também pode conter bar

reiras que di~icultem o sucesso da empresa. Visualiza-se a 

administra~ão como a operacionaliza~ão das ~un~ões: Plane

jamento. Organiza~ão. Dire~ão e Controle. (Teoria Neoclás

sica). com o objetivo de racionalizar o processo de tomada 

de decisão que levará a empresa a ter lucro. 

Embora as recomenda~ões gerenciais da CEPLAC/CENEX 

tenham como objetivo levar o produtor a ter lucro. suas 

análises de veri~icar a obten~ão de lucro pelo agricultor. 

*CEDEX.DEPEX. atualmente CENEX (Centro de Extensão da 

CEPLAC) 
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tomam como re~erência a produtividade da lavoura p ~ace a 

di~iculdade de mensurar o lucro a nível do cacauicultor. 

Este trabalho preocupa-se com o aspecto de que to

dos os estudos p até então encontrados na literatura pes

quisada p os autores relacionavam a operacionalização das 

~unções administrativas com lucro. 

Mas diante da proposta deste estudo e das di~icul

dades em obter a receita liquida do produtor r na enquete 

junto aos cacauicultores r e~etua-se esta pesquisa correla

cionando as ~un~ões administrativas à produtividade p à se

melhan~a dos estudos da CEPLAC/CENEX. 

É interessante destacar alguns comentários a res

peito de e~iciência técnica e e~iciência econômica r para 

melhor entender a razão da op~ão de estudo. 

De acordo com REIS et alii (1979)p a maior parte 

dos cientistas se preocupam com a e~iciência técnica. A 

e~iciência técnica é medida pela propor~ão ~ísica da produ

~ão conseguida com o ~ator investimento p ou seja: 

Produ~ão ~ísica 

Investimento ~ísico 

A e~iciêncla técnica pode ser demonstrada de duas 

maneiras: 

- Pelo aumento do nível de tecnologia. Na ~igura 1 e nas 

~iguras a seguir p y representa a produ~ão total medida em 
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unidades ~ísicas obtidas sobre determinadas condi~ões; 

X~ ••• x" representam os di~erentes ~atores(insumos) necessá-

rios ao processo produtivo e PFT a curva do produto ~ísico 

total que é de~inida como a rela~ão entre a quantidade de 

produ~ão e a quantidade de investimentos (x~_._x") necessá-

rio para obtê-la. 

Na ~igura ir qualquer movimento acima do ponto A" 

indica uma maior e~iciêncla técnica. Nota-se que o ponto Ar 

é tecnicamente mais e~iciente do que A". 

AI 

Y 
I 
I PFT I 
I 

A" 

o 

FIGURA i - Di~erentes Níveis de tecnologia 
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a maneira como se combinam os recursos ~ixos e variáveis 

é também um indicador da e~iciência técnica. Assim a e~i-

ciência técnica pode ser estudada à luz dás seguintes rela-

~ões: 

a) Produto ~ísico 

-------------------- , 
Investimento Variável 

Nesta rela~ãop a e~iciência máxima é conseguida 

quando o produto médio (PFMe) é máximo. Re~ere-se tão so-

mente ao ~ator variável. O produto ~isico médio (PFMe) 
, 

e 

de~inido como o produto ~ísico total dividido pelo investi-

mento total. 

b) Produto ~ísico 

------------------r 

Fator Fixo 

Nesta rela~ãop o grau máximo de e~iciêncla técnica 

é conseguido quando a produ~ão total é máxima ou quando a 

produtividade marginal(PFMa) é zero (ponto B da Figura 2). 

Nesse caso as observa~ões estão voltadas para o ~ator ~ixo. 

O PFMa é de~inido como o àcréscimo que se adiciona 

ao produto ~ísico totàl p quando se aplica uma unidade a 

mais do ~ator investimento. 

Os cientistas técnicos ~íslcos têm tendência de se 
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preocupar apenas com a e~iciência técnica. Usam o critério 

da produ~ão máxima encontrada por unidade de ~ator ou seja 

a e~iciência máxima para o ~ator variável. 

A e~iciência econômica ~ alcan~ada quando o obje

tivo em mente são os lucros máximos. Obtêm-se o lucro má

ximo quando o valor do produto marginal é igual ao pre~o do 

insumo variável (VPHa x~ = Px~). 

y 

PFT 

PFMe 

PFMa 

Figura 2 - Dois pontos de máxima e~iciência técnica. 

Na ~igura 3 observa-se que a e~iciência econômica 

(no ponto E p onde o VPHa x~ = px~) está entre A e B. Px~ é 

o pre~o do insumo, VPHa é igual ao produto ~ísico marginal 

multiplicado pelo pre~o do produto: VPHe é igual ao produto 

~ísico médio multiplicado pelo pre~o do produto; VPT é i

gual ao produto ~(sico total multiplicado pelo pre~o do 

produto. 
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y 

VPT 

VPHe PX
1 

r-~~~--~G-------~~--------~~--------~ 

(X/X2 · •• Xn ) 

VPHa 

Figura 3 - E~iciência Econômica e E~iciência Técnica 

Como é di~(cil obter. a nível de produtor, dados 

que nos permitam medir o ponto onde o valor do produto mar

ginal é igual ao pre~o do insumo. trabalhos realizados pe

los técnicos do Centro de Ensino e Extensâo(CENEX) demons

tram que o nível m~ximo de produtividade obtida pela la

voura do cacau a nível de ~azendaF aplicando todas as tec

nologias disponíveis à cultura é de i00 arrobas/ha. onde o 

produtor consegue obter o máximo de lucro, con~orme na ta

bela 3. 

Em decorrência, veri~icou-se que a maior produti

vidade levava o produtor a ter maior margem bruta (receita 

bruta - custo das tecnologias), chamada também pelos ex

tensionistas do CENEX como "lucro de re~erência". Denomi-

nam-se margem bruta porque não estão incluídos todos os 



custos diretos<equipamentos. etc.) e custos 
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indiretos<ill-

postos. ben~eitorias. etc.) necessários à produ~ão do ca-

cau. 

Assim. na concep~ão do CENEX administrar uma em

presa ê planejar. organizar .. dirigir e controlar os quatro 

setores da empresa. aumentando com isto a produtividade que 

poderá levar a empresa a ter lucro. 

TABELA 3 - Produ~ões e ~eceitas brutas esperadas. custo da 

tecnologia. margem bruta dos níveis de tecnolo-

gia usados na produ~ão de cacau. 

========================================================== 
NiVEIS DE * 

TECNOLOGIA 

RECEITA BRUTA CUSTO DE 

ESPERADA TECNOLOGIA 

<S/Ha) <Q/Ha) 

MARGEM 

BRUTA 

<Q/Ha) 

========================================================== 

T.<1+2+3+5+13>* 30.00 17.00 12 .. 72 

T~<i+2+3+5+6+14>* 36.00 19.75 16.25 

Tz <1+2+3+5+7+15>* 42 .. 00 24 .. 03 17 .. 97 

T~<1+2+3+5+6+7+16)* 49 .. 00 26.00 21.50 

T4 <1+2+3+5+7+8+9+18)* 80.00 54.35 25 .. 65 

Te <1+2+3+5+6+7+8+9+19>* 100.00 60.00 39 .. 37 

========================================================== 
Fonte: MARA-CEPLAC-CENEX-Administra~ão Rural-1993 

*Ver níveis de tecnologia no apêndice 2. 



A ~iloso~ia de trabalho de administra~ão rural 

pode ser sintetizada da seguinte ~orma: 

da 
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CEPLAC 

========================================================== 
SETORES DA EMPRESA FUNCõES ADMINISTRATIVAS 

========================================================== 

PRODUC!O 

PESSOAL 

FINANCAS 

COMERCIALIZAcao 

Planejamento 

Organiza~ão 

Dire~ão 

Controle 

Planejamento 

Organizaç:ão 

Dire~ão 

Controle 

Planejamento 

Organizaç:ão 

Direç:ão 

Controle 

Planejamento 

Organizaç:ão 

Direç:ão 

Controle 

========================================================== 



COMUCI4t..IZ4çÃO 

o tAl$IÃO 040lliANlZAÇÃO 

FONTE: CEPlAC I CiDI)( 

FIGURA 4; çoMfQlTdUTO llNÍMlGO IM ... , ,UMÇlQNAlI P4 lMPill' 
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2.4.1. Fun~ões de ad.inist~a~ão rural da CEPLAC 

As ~un~ões administrativas são operacionalizadas 

pela CEPLAC-CEDEX com as designa~ões abaixo: 

2.4.1.1. PlàneJa.ento t~chico ~Inancelro 

sl.pll~icado. (Planejamento) 

Sugere-se induzir o produtor a estabelecer um per

centual da produ~ão estimada às despesas de custeio da ~a

zenda • Esta decisão seria a base de planejamento da empre

sa. (recursos dispon(veis); (vide ~ormulárioF apêndice-1). 

A partir do percentual de~inido para custeio da 

produ~ãoF deve-se programar as práticas prioritárias a se

rem realizadas. Para ~acilitar os cálculos. deve-se ter a 

mão o custo das práticas convertidas em arrobas. 

Para se manter dentro do percentual estabelecido F 

sugere-se trans~ormar todas as despesas semanais em arro

bas de cacau. ao pre~o do dia. Para e~eito de cálculo. é 

necessário dividir o percentual de custeio por 52 (nQ sema

na/ano). para se encontra~ o limite máximo de gasto sema

nais. Pode-se também comparar o gasto acumulado. em arrobar 

com o percentual destinado ao custeio. 

Espera-se que este planejamento ~orne~a ao produ

tor quanto por cento da produ~ão é destinada ao custeio da 

~azenda e quanto destinar-se-á à ~am(lia_ 
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2.4.1.2. Organiza~ão da eMpresa rural 

Sugere-se que o extensionista observe o sistema de 

administra~ão adotado pelo produtor r levantando possíveis 

~alhas e apresentando sugestões para solucioná-la. Não se 

deve ter a preocupa~ão de mudar o sistema encontrado r en

tretanto nas ~azendas in~ectadas com Vassoura de Bruxa r re

comenda-se alertar o produtor que os melhores resultados 

poderão ser obtidos quando a lavoura está dividida em seto

res ou quadras (sistemas arista r setor ou parceria r outras 

in~orma~ões sobre estes sistemas ver apêndice 6) e tem r um 

responsável pelos trabalhos da área. Esse item contempla 

também aspectos sobre legisla~ão trabalhista r arruma~ão de 

materiais e condi~ões de vida do trabalhador. 

Esta ~ún~ão deve ser operacionalizada observando 

os seguintes aspectos: 

- Análise da estrutura organizacional da eMpresa -

o extensionista deverá observar a ~orma como está estrutu

rada a empresa (proprietário p administrador p cabo de turma r 

operários r etc.> e a atribui~ão e desempenho de cada membro 

da estrutura. 

SisteMa de adMinistra~ão= 

• Tradicional 

• arista 

• Setor 

• Parceria 
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Legisla~Sa tYabathista 

• 139 sal~rla 

• Férias 

• Repouso remUneyado 

• FGTS 

• Rescisão Contratual 

• Salário 

• Folha de pagamenta 

• Abono 

Arruaa~ão de aaterials 

_ Arquivo de documentos 

• Conserva~ão de guarda de máquinas p ~erraMen

tas" ar-reatas" insumtJs p etc. 

- tand'~3es de vidâ da tyabalhaday 

• Saúde 

• Educa~ão 

• Lazey" etc) 

2.4.1.3. Ad.inistra~ão da tecnologia 

(Dir4!ç:ãa) 

Para a oper-acionalizatão desta ~un~ãop suger-e-se 

que os extensitJnistas ao visltay uma ~azenda iniciem o as

sessoramento ger-encial atr-av~s da análise .. In loco das prá-
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ticas agrícolas que estão sendo realizadas. observando os 

seguintes aspectos: 

Qualidade de eKecu~ão das práticas: 

• Época certa 

• Quantidade adequada de insumos 

• Forma correta de aplicacão e ou execucão 

Oistribuicão de operárias Por seryl~os 

- Capacitacão da Mão-de-obra: 

• Treinamento dos operários 

RendiMento de .ão-de-obra: 

• Jornadas gastas 

Quantidade de servicos (ha. cx. cova. etc.> 

• Regime diária 

• Regime empreitada 

Produtividade da lavoura: 

_ Produtividade da ~azenda ou das quadras 

• Comparar a produtividade da ~azenda com o 

padrão da região onde ela está situada. 

Obs: Em ~un~ão das análise relacionadas nos itens acima. 

deve-se levantar a necessidade da ado~ão de outras práti

cas. observando. contudo. as condi~ões de economicidade e 

situa~ão ~inanceira do produtor. 



2.4.1.4. Controle da atividades e 

in~ormacões 
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o controla dos servicos a outros evantos realiza

dos nas rocas pode ser a~etivado através de obsarvacão pes

soal correspondente a supervisão p acoMPanhamento ou ~isca

lizacão direta da r~alizacão dos servlcosp enquanto o con

trole por registros é ~elto por meio de anotacões diversas. 

Deve ser evitado a introducão de novos controles. Sugere-se 

que sejam analisados os existentes na fazenda COM o objeti

vo de aprimorá-los. A introducão seria adotada SoMente no 

caso de inexistência. 

2.5. Hipótese Central. 

o pleno exercício e oparacionalizacão das funcões 

de adm'nistracão rural pelos cacauicultores do município de 

Itajuípe é positivamente relacionado COM a produtividade. 

Figura 5 

2.6. Modelo Conceituall 

Vari~vEis Independentes Vari~vel dependente 

1. Planejamento Técnico Financeiro Simplificado 

2. Organiza~ão da EMPresa Rural Produtividade 

3. Administra~ão de Tecnologia (Olre~ão) 

4. Controle de Atividades e lnfor.a~ões 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa empírica ~oi conduzida p tendo como 

quadro geral de re~erênciap o modelo do programa de admi

nistra~ão rural do Centro de Educa~ão e Extensão (CEDEX) da 

CEPLAC p con~orme o item 2.4.1. 

Dados a hipótese e o modelo conceitual apresenta

dos anteriormente p tem-se como as variáveis independentes: 

Planejamento Técnico Financeiro Simpli~icadop Organiza~ão 

da Empresa Rural p Administra~ão de Tecnologia (Dire~ão) e 

Controle de Atividades e In~orma~õesp e como variável de

pendente p a produtividade. 

3.1. De~inl~ão Nominal das Variáveis 

- Planeja.ento Técnico Financeiro Si.pli~icado 

O agricultor deverá ~azer uma previsão da porcen

tagem da produ~ão que será destinada para o custeio da ~a

zenda p para gastos com a ~amíliap dívidas e reservas. 

- Organiza~ão da EMPresa Rural 

Forma de estrutura da ~azendap sistema de admi

nistra~ão de ~azendap aspectos sobre legisla~ão trabalhis

ta p arruma~ão e manuten~ão de materiáis e condi~ões de vida 

do trabalhador. 
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- Administ~a~ão da Tecnologia (Di~e~ão) 

Maneira de conduzi~ a qualidade de execu~ão das 

práticas agrícolas. distribui~ão de operários. capacita~ão 

da mão-de-obra. produtividade da lavoura. observando a ne

cessidade de ado~ão das prát icas. as condi~ões de economi

cidade e situa~ão ~inanceira do produtor. 

Controle de Atividades e ln~o~.a~ões 

Controle dos se~vi~os e outros eventos realiza

dos nas ro~as. através de acoMPanhaMento ou ~iscaliza~ão 

direta da realiza~ão dos servi~os e controle dos registros 

~eitos por meio de anota~ões diversas. 

Produtividade 

Média da produ~ão total de cacau dividida pela 

área total com cacau nas ~azendas dos Médios cacauiculto~es 

do município de Itaju(pe. 

3.2. Operacionaliza~ão das Vari'vels Independentes 

Na operacionaliza~ão das variáveis independentes. 

utilizou-se a escala ordinal. Na sua elabora~ão. reuniu-se 

um certo número de proposi~ões ~elacionadas com a variável 

a medir. 

Estas proposi~ões eram ~ormadas de técnicas sob~e 

administra~ão rural. recomendadas pelos técnicos da CEPLAC 

aos cacauicultores v através do seu programa de administra-



~ão rural do servi~o de extensão. 

- Submeteu-se estas p~oposi~ões Cdmpostas pelos 

indicadores das variáveis a um conjunto de Juízes. ~ormado 

por técnicos do Cent~o de Ensino e Ektensão (CENEX). (agrô

nomos. administrado~es rurais. etc). Est~s Juízes. em con

Junto. agruparam os indicado~es po~ o~dem de importância. 

atribuindo-lhes valores aleató~ios c~escentes segundo. esta 

ordem de impo~tincia. 

No procedimento das ponde~a~ões. levou-se em 

considera~ão diversas in~ormações e conhecimentos técnicos 

dos Juízes. advindos de suas ~orma~ões acadêmicas e de 

experiências com o trabalho técnico-cienti~ico que vêm de

senvolvendo Junto aos cacauicultores. 

3.2.1. Planejamento técnico ~inanceiro si.pli~icado 

Estabeleceram-se quatro níveis de utiliza~ão da 

~un~ão de administra~ão rural: Planejamento Técnico Finan

ceiro Simpli~icado. em ~un~ão das atividades p~evlstas e 

realizadas pelo agricultor com ~ela~ão a porcentagem da 

produ~ão destinada para custeio da ~azenda. para gastos com 

a Tamilla. divida e reservas. 

Para isto. ~oi const~uida uma escala o~dinal me

diante a at~ibui~ão de um ndmero crescente de pontos para 

as atividades qUe compõem o planejamento. Con~orme as mes

mas fossem consideradas mais oU menos impo~tantes. 
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As atividades pr~vistas pelo agricultor. em rela

~ão ao destino da porcentagem da produ~ão. que ~oram toma

das como indicadores da utillza~ão do planejamento. e seus 

respectivos valores são os seguintes: 

P1 <*) - Previsão do destino da produ~ão: 

Família - 12 

Fazenda 10 

Dívida 5 

Reserva 3 

Uso indiscriminado - 0 

P4 - critérios utilizados na de~ini~ão de tecnolo

gia a ser usada no imóvel: 

Disponibilldad~ Financ~ira 

Análise das necessidades 

Estima~ão de custos 

Total de gastos com as práticas 

• Impacto que a prática provocará na pro

du~ão 

• Análise de alternativas 

• Outros 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

<*) P* <* = 1. 2. 3 •••• ) signi~ica pergunta nQ 1. pergunta 

nQ 2. que constituíram o questionário aplicado aos a-
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gricultoras. 

P2 - Dacisão antacipada das práticas agrícolas a 

saraM raalizadas du~anta o ano: 

Sim 17 

Não 0 

P5 - Estlma~ão samanal da gastos com a ~amília a 

~azanda: 

Sim 15 

Não 0 

P3 - Práticas agrícolas programadas antacipadamanta 

para o ano agrícola: 

Níveis da Tacnologia Complato T0 a T6 = 10 

• Nívais da Tacnologia Incomplato = 5 

OBS: Nívais da Tacnologia Incomplato. a partir do momanto 

qua o agricultor daixou da ~azar uma das práticas raCOMan

dadas nos pacotas tecnológicos (T0 a T6). 

T0 a T6 = Nívais da tacnologia o~aracido ao produ

tor pala CEPLAC. como altarnativa para implamanta~ão da 

produ~ão. Para cada níval de tacnologia tam uma produtivi

dada corraspondante a sau raspactivo custo da produ~ão. 
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TABELA 4 - Níveis de tecnologia o~erecido ao produtor pela 

CEPLAC~ como alternatíva para implementa~ão da 

produ~ão. Para cada nível de tecnologia tem uma 

produtividade correspondente a seu respectivo 

custo de produ~ão. 

========================================================== 

NiVEIS DE 

TECNOLOGIA 

PRODUTIVIDADE 

ESPERADA<a/HA) 

========================================================== 

T0=Ro~agem+poda+desbrota+beneTiciamento * de 

Ti=T0+combate às pragas+beneTiciamento * de 

T2=T0+controle de doen~as+beneTiciamento * de 

T3=T0+comb. às pragas+cont. doen~as+beneTicia-

mento * de 

T4=T0+combate às pragas+calagem+aduba~ão+bene

Ticiamento * de 

T5=T0+controle de doen~as+calagem+aduba~ão+bene

Ticiamento * de 

T6=T0+combate às pragas+controle de doen~as+cala

gem+aduba~ão+beneTiciamento * de 

30 

36 

42 

48 

60 

80 

i00 

========================================================== 

* beneTiciamento = colheita~ quebrar transporte r Termenta-

~ão e secagem do cacau r correspondente a 0~8 jornadas/arro

bas. 

<Tonte: Programa de Administra~ão Rural-CEDEX). 
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o escore ~inal de cada agricultor ~oi obtido pelo 

somatório do número de pontos atribuídos a e~sas ativida

des. Baseando nesses escores p ~oi constituída a seguinte 

escala de utiliza~ão da ~un~ão de Planejamento na adminis

tra~ão rural pelos agricultores: 

Nível de utiliza~ão do planeJa.ento 

Alto nível de utiliza~ão= 80 - 100 p~ntos 

Médio nível de utiliza~ão= 50 

Baixo nível de utiliza~ão= 1 

79 pont~s 

49 pontos 

Nenhum nível de utiliza~ão: 0 pontos. 

3.2.2. Ad.inistra~ão de tecnolo§ia (dire~ão) 

Esta variável ~oi medida através de Uma escala or

dinal construída mediante a atribui~ãor "a priori" de um 

número crescente de pontos para as atividades que compõem a 

administra~ão de tecnologia r con~orme as mesmas ~ossem 

consideradas de maior ou menor importância. 

Na operacionaliza~ão desta variável r as atividades 

que compõem a administra~ão de tecnologia r que ~oram toma

das como indicadores da utiliza~ão desta ~un~ão e seus res

pectivos valores r são os seguintes: 

P6 - Época de realiza~ão das práticas agrícolas: 
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TABELA 5 - Época de realiza~ões das práticas agrícolas. 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

OPERACõES/MESES IJIFIH:A:MIJIJIA:SIOINID: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

LIMPA (ro~agem manual) IXIX:XIXI : I :X:XIXIX:X: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

PODA de limpeza IXIXI : : I : : : I I IX: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

DESBROTA I I IXI : IX: : IXI : IX: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

COLHEITA/BENEFICIAMENTO/QUEBRA IXI : IX:XIXIX:X:X:X:X:X: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

ADUBAcao IX:XI I I I I :XIX:XIXIX: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

CALAGEM :X:X:XIXIX:X:XIX:XIX:XIXI 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

RALEAMENTO DE SOMBRA IX:XI : : : I : IX:X:XIX: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

ROCAGEH DE PASTOS :XIXIX: : : : I : : I IX: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

CONTROLE DA VASSOURA-DE-BRUXA :X:X:X:XIXIX:X:X:XIXIX:X: 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

CONTROLE DA PODRIDXO PARDA I I I IXIX:X:XIXI I : I : 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

COMBATE AS PRAGAS TEMPOR~RIAS : :XIX: I : : :XIXI : : : 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
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A todas as práticas agrícolas realizadas correta

mente atribuiu-se 20 pontos. O agricultor receberá valores 

proporcionais de pontua~ão. de acordo com o nQ de práticas 

realizadas corretamente. como por ex.: De 7 práticas res

pondidas. o agricultor realiza 5 corretamente. então ele 

receberá aproximadamente 14.3 pontos. 

P8 Avalia~ão do agricultor quanto à ~orma de apli

ca~ão e/ou execu~ão das práticas agrícolas. 

Doa 18 

Regular 9 

Ruim 0 

P7 Apllca~ão de insumos con~orme recomenda~ão da 

CEPLAC (aplica~ão correta de insumos): 

Sim 16 

Não 0 

P11 - Conhecimento das Jornadas gastas na realiza~ão 

das práticas agrícolas: 

Sim 14 

Não 0 

P12 - Conhecimento da quantidade de servi~os executa

dos por operário: 

Sim 12 

Não 0 



Pi4 - Realização do registro da produção: 

Por quadra - 10 

Da ~azenda como um todo 5 

Não ~eglstra os dados 0 

47. 

PiS - Compa~ação dos dados de sua produtividade com os 

dados obtidos pelos ~azendeiros da região. 

Sim 4 

Não 0 

Pi3 - Realização da medição da área com cacau € ~eita: 

Por quadra 3 

Da ~azenda como um todo 2 

Não registra os dados 0 

Pi0 - Treina operários para execuç!o das práticas: 

Sim 2 

Não 0 

P9 Faz distribuição dos operários por serviços: 

Sim i 

Não 0 

Com o somatório do número de pontos atribuídos 

a essas atividades p obteve-se o escore ~inal de cada agri

cultor. Atrav€s deste escore. ~oi construída a escala de 

utilização da ~unção Administra~ão de Tecnologia (Direção) 

na administra~ão rural. 
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Nível de utillza~ão da ad.'nistra~ão de tecnologia: 

Alto nível de utiliza~ão: 80 100 pontos 

Médio nível de utiliza~ão: 50 79 pontos 

Baixo nível de utiliza~ão: 1 49 pontos 

Nenhum nível de utiliza~ão: o ponto 

3.2.3. Organiza~ão da e.presa rural 

Na operacionaliza~ão desta variável p ~oram consi

derados como indicadores p as atividades que com~õe. a orga

niza~ão da ~azenda. 

Esta variável ~ol medida através de uma escala or

dinal construída mediante a atribui~ãop "a priori" de um 

número crescente de pontos ~ara as atividades que compõem a 

organiza~ão da ~azendap cDn~orme essas atividades ~osse. 

consideradas de maior ou menor relevância. 

Os indicadores desta variável e seus respectivos 

valores. são os seguintes: 

P17 - Preocupa~ão em melhoria do sistema utilizado: 

Sim 12 

Não 0 

Pi8 - Avalia~ão do agricultor sobre a organiza~ão de 

sua ~azenda: 

Bom 10 

Regular 5 

Ruim 0 
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P19 - Altera~ão no sistema de adminlstra~ão para con

viver com a doen~a "Vassoura-de-Bruxa": 

Sim B 

Não 0 

P21 - Para retirada da "Vassoura-de-Bruxa"p o agricul

tor utiliza: 

Especialista em nVassoura-de-Bruxa" 

Mutirão para controle da V.B. 

Um operário c~mum da ~azenda treinado 

Um operário comum da ~azenda sem trei

namento 

5 

5 

5 

o 

P20 - Método utilizado pelo agricultor para conviver 

com a nVassoura-de-Bruxa": 

Faz inspe~ões especí~icas 4 

Faz inspe~õe~ associadas a outras 

práticas agrícolas 4 

Faz inspe~ões combinando os dois métodos 4 

Não ~az nenhum dos métodos 0 

P16 - Sistema de administra~ão que o agricultor utili-

za: 

Tradicional 1 

Arista 1 

Setor 1 

Parceria 1 



P22 - A estrutura da ~azenda é composta de: 

ProprietárioJ 

- Técnico Agrícola: 

Administrador: 

Cabo de Turma; 

Operários 

50. 

OBS.: Para qualquer situa~ão respondida pelo agricultor r 

este receberá 5 pontos r exceto se o agricultor citar 

apenas o item proprietário r ele receberá zero pon

tos. 

P23 - Necessidade do agricultor em mudar a estrutura 

utilizada na ~azenda: 

Sim 15 

Não 0 

P24 - Cumprimento da legisla~ão trabalhista pelo agri

cultor: 

13Q salário - 2 

Férias 2 

Repouso remunerado 2 

F.G.T.S. 2 

Salário 2 

Folha de pagamento 2 
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P25 - Arquivo do agricultor r relacionado com as docu

menta~ões trabalhistas: 

Sim B 

Não 0 

P27 - Preocupa~ão do agricultor em rela~ão às condi

~ões de vida dos trabalhadores: 

Possui habita~ão para dperários com água 

e ~ossa 

Facilita a assistência à saúde para os 

operários e/ou suas ~amílias 

Cria condi~ões de lazer para seus operários 

<televisão r sala de JOgOSr campo de ~utebolr 

etc.) 

P26 - O agricultor guarda em local separado: 

Produtos 3 

Máquinas r ~erramentas e arreatas 1 

Insumos 1 

- 5 

- 5 

- 5 

Obteve - se o escore ~inal de cada agricultor 

através do somatório do número de pontos atribuídos às ati

vidades relacionadas. Com este escore r construiu-se a esca

la de utiliza~ão da ~unção Organiza~ão da ~azenda na admi

nistra~ão rural r como segue: 
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Nível de utillza~ão da ~un~ão organiza~ão da @.pr@sa rural. 

Alto nível de utiliza~ão: 80 

Médio nível d~ utiliza~ão: 50 

Baixo nível de utiliza~ão: 1 

100 pontos 

79 pontos 

49 pontos 

Nenhum nível de utiliza~ão: 0 pontos. 

3.2.4. Controle de atividades e in~or.a~ões 

Esta variável ~oi medida através de uma escala or

dinal arbitrária constru(da mediante a atribui~ãor "a 

priori" de um número crescente de pontos para as atividades 

que compõem o controle r con~orme estas atividades sejam 

consideradas mais ou menos importantes. 

Na operacionaliza~ão desta varlável r os indicado

res tomados para se verificar a utiliza~ão das atividades 

que compõem o controle e seus respectivos valores r são: 

P30 - O agricultor utiliza os dados registrados no 

controle para novas tomadas de decisões: 

Sim 35 

Não - 0 
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P29 - Registros utilizados pelos agricultores F para o 

controle das atividades realizadas na ~azenda: 

Folha de pagamento 7 

Formulário para controle de produ~ão 7 

Livro de conta corrente 5 

Ficha de controle p/material 3 

Outros 3 

P28 - O agricultor realiza a supervisão por servi~o 

executado em sua Tazenda: 

Diretamente (pessoalmente) 25 

Indiretamente 15 

Não ~az 0 

A escala de utiliza~ão da ~un~ão da administra~ão 

rural: controle p ~oi construída através do escore ~inal de 

cada agricultor obtido pelo somatório do número de pontos 

atribuídos às atividades acima relacionadas. 

Nível de utlllza~So do controle 

Alto nível de utiliza~ão: 

Médio nível de utiliza~ão: 

Baixo nível de utiliza~ão: 

Nenhum nível de utiliza~ão: 

80 

50 

1 

100 pontos 

79 pontos 

49 pontos 

o pontos. 



54. 

3.3. Operacionaliza~ão da variável dep2nd2nt2: 

3.3.1. Produtividade 

Para a operacionaliza~ão desta variável p tirou-se 

a média aritmética da produ~ão total dos últimos 6 anos de 

cada agricultor e dividiu-se pela área total ocupada com 

cacau de cada agricultor. 

MÉDIA ARITMÉTICA DA PRODUCXO DOS dLTIMOS 6 

ANOS DE CADA AGRICULTOR: 

PRODUTIVIDADE = -----------------------------------------

AREA TOTAL OCUPADA COM CACAU DE CADA AGRI-

CULTOR. 

Com est~ divisão r obtev2-se a produtividade 

de cada agricultor p podendo assim nomear seu nível de pro

dutividade de acordo com a classirica~ão dos técnicos do 

Centro de Extensão da CEPLAC p como mostra a seguir: 

Hiv2l de produtividade: 

Alto nível de produtividade: acima de 50 arrobas por hec

tare, 

Médio nível de produtividade: de 31 a 50 arrobas por hec

tare; 

Baixo nível de produtividade: abaixo de 3~ arrobas por 

hectare. 
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3.4. Popula~ão e a.ost~a 

A popula~ão abrangida pela pesquisa ~oi constituí

da dos médios cacauicultores do município de ItaJuípe p no 

Estado da Bahia p assistidos tecnicamente pelo esc~itório de 

extensão desta cidade. 

Utilizou-se a classi~ica~ão de médio cacauicultor 

de acordo com os critérios para estrati~ica~ão das pro

priedades cacaueiras segundo a produ~ão de A~onso F~ederico 

Monteiro ~lvares (196B)p onde o médio cacauicultor é aquele 

cuja ~aixa de produ~ão va~ia de 1501 a 6000 a~robas de ca-

cau. 

A amostra estudada compreendeu p então p os 92% dos 

agricultores (23 médios cacauicultores) que nos últimos 

seis anos obtive~am uma média de produ~ão ent~e 1501 a 6000 

arrobas e constavam na rela~ão do Cadastro de agricultores 

assistidos tecnicamente pelo Escritório Local de Extensão 

de Itajuípe p e p também possuíam ~azendas de cacau apenas 

nesta cidade. 

Devido ao pequeno tamanho da popula~ão (25 médios 

cacauicultores) tentou-se p intencionalmente p entrevistar o 

maior número possível. 

A partir da rela~ão dos produtores de cacau cons

tantes no cadastro da CEPLAC. ~oi ~eito os contatos com es

tes agricultores e realizou-se a entrevista de· acordo com 

suas disponibilidades. Dada a di~iculdade de encontrá-los. 

convencionou-se que as entrevistas iam sendo realizadas de 
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acordo com a disposi~ão de tempo de cada cacauicultor. 

O ~ator que motivou a elei~ão deste município ~oi 

o de que o projeto de assistência técnica de administra~ão 

rural do Centro de Extensão da CEPLAC ~oi implantado ini-

cialmente na Divisão Regional de Ilhéus7(hoje~ Núcleo Re

gional de Ilhéus)~ no qual o município de Itajuípe está 

inserido. Este municipio apresentava maior receptividade 

aos técnicos executores do projeto e interesse dos agricul

tores pelo projeto. 

3.5. Coleta a processa.ento dos dados. 

Para execu~ão do presente trabalho~ os dados ~oram 

obtidos através de entrevistas diretas com os produtores 

(método Survey) na região estudada~ por meio de questioná

rios elaborados e testados anteriormente. 

Os dados coletados ~oram codi~icados e processados 

em computador. 

3.6. "odeIo Estatistico. 

O modelo geral r para o presente estudo com o o~je

tivo de veri~icar a rela~ão existente entre as utiliza~ões 

das ~un~ões de administra~ão rural e a produtividade~ pode 
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ser assim representado: 

Y = B. + BLX L + B2 X2 + B.X. + B.X4 + E (1) 

Onde: 

Y = Variável dependente 

X. = Variáveis independentes p representadas pelas ~un

~ões da administra~ão rural p segundo o Centro de extensão 

da CEPLAC (CENEX). 

B.pB L B2p B.p e B4 = são coe~icientes de regressão. 

E = O termo E representa uma variável aleatória re-

sultante do ~ato de outras variáveis independentes não te

rem sido consideradas no presente modelo e erros de medi~ão 

das variáveis consideradas. 

Variáveis consideradas na análise 

Para ajustamento da equa~ão de~ine-sep as seguin

tes variáveis: 

Variáveis Discri.ina~ão Unidades 

Y Produtividade S/ha 

XL Planejamento téc. ~inancelro simpli~icado Unid 

X2 Organiza~ão da empresa rural Unid 

X. Administra~ão de Tecnologia (dire~ão) Unid 

X. Controle de Atividade e In~orma~ões Unid 
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A estima~ão de (1) pelo método dos mínimos quadra

dos ordinários conduz a 

y = a + b~x~ + b~x~ + b~x~ + b.x •• 

Para o ajuste da equa~ão pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários utilizou-se o pacote do programa SAS 

(Statistical Analysis System). Foram usados vários métodos 

de selecionar variáveis: Stepwise. (Backward. Foreward) e 

todos as possíveis combina~ões tomadas uma a uma. duas a 

duas e três a três (R-Square). 

O teste F é para testar a signi~lcância da regres

são ajustada. isto é. a hipótese de que as variáveis Plane

Jamento Técnico Financeiro. Organlza~ão da Empresa Rural. 

Administra~ão de Tecnologia (Oire~ão). Controle de Ativida

des e In~orma~ões são relevantes para a explica~ão das va

ria~ões na produtividade. 

O coe~iciente de determina~ão múltipla R2 ~ornece 

o nível de explica~ão da equa~ão ajustada para o ~enômeno 

estudado. ou seja. in~orma o graU de ajustamento da regres-

são. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSao 

A tabela 6 traz a identi~ica~ão do grau de utili

za~ão~ das ~un~ões de administra~ão rural: Planejamento 

Técnico Financeiro Simpli~icado~ Organiza~ão da Empresa Ru

ral e Administra~ão de Tecnologia (Dlre~ão) e Controle de 

Atividades e In~orma~ões pelos cacaúicultores do Município 

de Itajuípe. 

Esta tabela mostra que a maioria dos médios ca

cauicultor~s do município estudado apres~ntou um Médio ní

vel de utiliza~ão das ~un~ões de administra~ão :Planejam~n

to Técnico Financeiro SiMPlificado~ Organiza~ão da Empr~sa 

Rural~ Administra~ão de T~Cndlogia (Dire~ão) ~ Controle de 

Atividades e In~orma~ões. Obs~rvou-se ainda que de c~rta 

~orma todos utilizaM as ~un~õ~s d~ administra~ão rural com 

um maior ou menor grau~ êxc~to 4~3% dos agricultor~s que 

não ~azem uso do planejamento.Por sua vez a tabela 7 revela 

a rela~ão entre o nível de utiliza~ão das ~un~ões de admi

nistra~ão com o nível de produtividade. 



Tabela 6 - Nível de utiliza~ão das ~un~ões de 
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administra-

~ão dos médios cacauicultores do município de 

ItaJuípe-Ba. 1992. 

Fun~ões Nível 

Alto 

Planejamento: Médio 

Baixo 

Nenhum 

Organiza~ão 

Total 

Alto 

Médio 

Baixo 

Nenhum 

FreqUência 

:-----------------------------
Absoluta 

3 

12 

7 

1 

23 

9 

14 

: Percentual 

13.0 

52.2 

30,,5 

4,,3 

100.0 

39.1 

60.9 

------------1---------------1----------------:------------
Total 23 100,,0 
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Tabela 6 - Nível de utiliza~ão das ~un~ões de administ~a~ão 

dos médios cacauiculto~es do município de Ita

Juípe-Ba p 1992. 

Funç:ões 

Direç:ão: 

Controle 

Nível 

Alto 

Médio 

Baixo 

Nenhum 

Total 

Alto 

Médio 

Baixo 

Nenhum 

Total 

F~eqüência 

:-----------------------------

Absnluta 

5 

11 

7 

23 

2 

15 

6 

23 

: Percentual 

8 .. 7 

65 .. 2 

26 .. 1 

100 .. 0 
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Tabela 7 - Rela~ão do nível de utiliza~ão das ~un~ões de 

administra~ão com o nível de produtividade F dos 

médios cacauicultores do município de 

Juípe-Ba 1992. 

Ita-

========================================================== 

Fun~ão Níveis : F .... eqüência 

========================================================== 

: Da Fun~ão 

ALto 

De Produtividade I NQ : 

Alta 

Media 

02 

01 

( % ) 

B F 7 

4 F 4 

(-------------------------------:----1--------
Planejamento: Médio Alta 

Media 

01 

11 

4 F 4 

47 F B 

:-----------1-------------------1----1--------
Baixo Media 

Baixa 

03 

04 

13 .. 0 

17 .. 4 

1-----------1-------------------1----1--------
: Nenhum Baixa : 01 : 4 .. 4 

------------:-----------:-------------------1----1--------
Total : 23 : le0 F 0 
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Tabela 7 - Rela~ão do nível de utiliza~ão das ~un~ões de 

administra~ão com o nível de pródutividade p dos 

médios cacauicultóres do município de 

juípe-Ba 1992. 

Ita-

========================================================== 
Funç:ã(j Níveis IFreqUência 

========================================================== 
Da ~un~ão IDa pr(jdutividade 1 NQ :< % ) 

----------------------------:-----------------1----1------
Alto 

Administra~ão 

Alta 

Media 

03 

02 

de Tecnologia :------------1-----------------1----1------

(D i reç:ão Médio média 

:------------:-----------------1----1------
Baixo Media 

Baixa 

02 

05 

--------------1------------1-----------------1----1------
Total 

--------------1------------1-----------------:----1------

Organiza~ão 

Alto Alta 

media 

02 

07 

:------------1-----------------------------

Médio 

Alta 

Média 

Baixa 

01 

09 

04 

--------------1------------1-----------------------------
Total : 23 1100 .. 0 
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Tabela 7 - Rela~ão do nível de utiliza~ão das ~un~ões de 

administra~ão com o nível de produtividade F dos 

médios cacauicultores do município de 

Juípe-Ba 1992. 

Ita-

========================================================== 

Fun~ão Níveis I Freqüência 

========================================================== 

Controle 

Total 

I Dá Fun~ão 

Alto 

IDa Produtividade I NQ 1< % ) 

Altá 

Media 

1 

1 

4,,4 

4,,4 

1------------------------------------------
Médio Alta 

Mediá 

Baixa 

2 

11 

2 

B,,7 

47 F B 

B F 7 

:------------------------------------------

Baixo Médio 

Baixo 

3 

3 

13 F 0 

13 F 0 

: 23 1100 F 0 

========================================================== 

Pode-se observar que: 

- 52,,2% dos cacauicultores do município de ItaJuípe apre-

sentaram uma utiliza~ão média da ~un~ão planejamento" 47.B% 

apresentaram média produtividade e 4~4% alta produtividade; 

- 47,,8% dos agricultores que apresentáram utiliza~ão média 
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da ~un~ão dire~ão • possuem UMa média produtividade: 

- 60.9% dos ~azendeiros de cacau que apr~sentaram utiliza

~ão média da ~un~ão organlza~ão. 4.4% apresentaram produ

tividade alta. 39.1% produtividade média e 17.4% produtivi

dade baixa; 

- 65.2% cacauicultores que apresentaram utiliza~ão média da 

~un~ão Controle. 47.8% apresentavam média produtividade e 

B.7% baixa e alta produtividade. 

Se o modelo utilizado é correto e se as condi~ões 

de mensura~ão são satis~atórias observa-se. que os ca

cauicultores do município de ItaJuípe apresentaram um nível 

médio de utiliza~ão das ~un~õEs com um nível de produtivi

dade média. 

Ainda. pode-se veri~icar que à medida que se dimi

nuiu o nível de utiliza~ão das ~un~ões Planejamento e Admi

nistra~ão de Tecnologia (Oire~ão). o nível de produtividade 

cai para médio e baixo. não se podendo dizer o mesmo sobre 

a utiliza~ão das ~un~ões Organlza~ão e Controle. 

A tabela a seguir mostra a média aritmética do ní

vel de utiliza~ão das fun~ões e média aritmética da produ

tividade dos ~azendeiros de cacau. em estudo. 
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Tabela B - Rela~ão dos n(veis da média da utiliza~ão das 

Tun~ões de administra~ão x média da produti

vidade dos médios cacauicultores do município de 

Itajuípe-Ba. 1992. 

Níveis 

Alto 

Médio 

Baixo 

Total 

FreqUência 

1----------------------------------------------

Absoluta 

3 

15 

5 

23 

Percentual 

Ao veriTicar a rela~ão da utiliza~ão das Tun~ões 

administrativas com a produtividade através da média arit

mética. pode - se obter uma avalia~ão do processo adminis

trativo. Para se ter uma avalia~ão do processo administra

tivo deve-se tentar analisar as Tun~ões administrativas em 

conjunto. uma vez que este processo é ~ormado da opera

cionaliza~ão das Tun~ões como um todo. 

Deste modo. constatou-se ao veriTicar a rela~ão de 

utiliza~ão das Tun~ões administrativas com a produtividade. 

analisando os dados através da obten~ão da média. tomando 

as Tun~ões como Um todo. qUe há Uma rela~ão positiva entre 
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a utiliza~ão das ~un~ões de administra~ão rural e produti

vidade r ou seja r a baixar a média e alta utiliza~ão das 

~un~ões de administra~ão rural pelos agricultores conduz 

respectivamente a baixar media e alta produtividade. 

Veri~ica-ser ainda que 65 r 2% dos médios agriculto

res de cacau de Itajuípe utilizam um nível médio das ~un

~ões de administra~ão rural e possuem média produtividade r 

<tabela 8). 

Contudo r pode-se dizer que o nível de produtivida

de encontrado seria bem menor se os agricultores de cacau r 

não estivessem ~azendo uso das ~un~ões de administra~ão. 

Estas constata~ões re~or~am a idéia sobre as atividades e 

as técnicas essenciais à excel€ncia operacional no seu uso 

diário da administra~ão; se estas não ~orem empregadas é 

inevitável que se cheguem a resultados medíocres e por de

mais precários r mas quando as atividades administrativas 

estão bem desenvolvidas e estão sendo aplicadas por um sis

tema administrativo. pode-se dominar a condi~ão essencial 

para a sobreviv€ncia. Tais constata~õesr ainda r tendem a 

con~irmar o ponto de vista de NEVES et alii (1991)r que a 

sobreviv€ncia da empresa r ainda r também r na década de 90. 

seria estabelecida através da redu~ão nos custos de in~or

ma~ão e de mais investimentos nas ~un~ões de planejamento r 

organiza~ão e controle da unidade de produ~ão_ 

Há evid€ncias que mesmo com toda a situa~ão críti

ca porque passa a região cacaueira r ainda assim algumas em-
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presas estão conseguindo sobreviver~ devido ao exercício 

das ~unções de administração _ 

A ~igura nQ 6~ mostra que existe uma relação posi

tiva entre a média do nível de utilização das ~un~ões de 

administração e a média da produtividade dos ~azendeiros de 

cacau do município de Itajuípe. Nota-se que os agricultores 

com baixa. média e alta utiliza~ão das ~un~ões de adminis

tração rural possuem baixar média e alta produtividade. 

respectivamente. 
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As tab~las 9 e 10 apresentam resultados obtidos 

através da equa~ão estimada pelo método de mínimos quadra

dos ordinários 4tilizando o pacote SAS - método Backward r 

com o objetivo de veri~icar a rela~ão existente entre as 

~un~ões de administra~ão e produtividade. 

Tabela 9 - Análise de Variância da Regressão. 

Causa de :Graus de I Soma de :Quadrados: 

Varia~ão :Liberdade: QuadradoslMédios 

Regressão: 

Resíduo 

Total 

4 

18 

22 

F 

:Probabilidade 

Ide F 

o modelo é signi~icativo no nível de signi~icância 

de 10%. Isto quer djzer que no conjunto as ~un~ões adrui-

nistrativas são importantes para explicar a varia~ão na 

produtividad~. Entretanto p como pod~-s~ observar na tabela 

9 p nenhuma das ~un~ões é estatisticamente signi~icante a 

este nível. 

o coe~iciente de determina~ão múltipla (R Q
) igual 

a 0 p 36 indica que cerca de 36% da varia~ão total da va-

riável Y é explicada pela varia~ão das variáveis 

dentes. 

indepen-
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Pode-se explicar este baixo valor de RRr devido a 

não inclusão de variáveis importantes tais como=clima. in

cidência de doen~as do cacaueiro(Podridão Parda. Vas

soura-de-Bruxa)r ~atores ~islológicos das plantas de cacau 

que podem inter~erir na produtividad~ e provavelmente a er

ros de medi~ão nas variáveis independentes. 

Tabela 10 - Parâmetros da ~un~ão. estimativa dos parâme

tros. teste T e probabilidade de T. 

Variáveis 

Intercepto 

Planejamento: 

Organiza~ão 

Dire~ão 

Controle 

ParâmetroslEstiMativa 

da Fun~ão Ido Parâme

Itro 

B. 22.286 

Bs. 0.135 

B2 0.017 

B;:t 0.10B 

B .. 0.016 

T 

2r21 

2.46 

0 r 11 

0.72 

0 r 17 

Probabilidade 

de T 

0.0397 

0.1599 

0 r 9063 

0 r 4755 

0 r B615 

-----------------------------------------------------------
Desta ~orma a equa~ão estimada para mostrar a re

la~ão existente entre as ~un~ões de administra~ão e a pro

dutividade dos médios cacauicultores do município de Ita

juípe é a seguinte: 
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o teste T mostrou que as variáveis Planejamento 

Técnico Financeiro Simpli~icado. Organiza~ão de Empresa Ru-

ral r Administra~ão de Tecnologia e Controle de Atividades e 

In~orma~ões. não são signi~icantes ao nível de signi~icân-

cia de 10% para explicar o desempenho da produtividade nes-

te modelo em estudo. 

o ~ato do F para a regressão ser signi~icativo a 

10% e nenhum dos quatro coe~icientes de regressão ser esta-

tisticamente di~erente de zero ao mesmo hível deveu-se ao 

problema de multicolinearidade que impede de desvendar as 

in~luências das variáveis independentes sobre Y. 

Para detectar a variável independente responsável 

por este grau de multicolinearidade. regrediu-se cada uma 

das variáveis independentes sobre todas as variáveis inde-

pendentes remanescentes e calculou-se o valor de Rt::t em cada 

caso. Assim: 

xi = b:zx:z + baxa + b ... x ... ; valor de RP * igual 21 r 89%. o e a 

x2 = bs.xs. + baxa + b ... x ... ; o valor de RP , 
e igual a 51.40%. 

x3 = bs.xs. + b:zxl2! + b ... x ... ; o Rt::t , 
Igual 57.76%. valor de e a 

x4 = bs.xs. + bl2!x:z + baxa: o valor de RP . igual 30.07%. e a 

Analisando-se os valores de Rt::t. obtidos com estas 

regressões r concluiu-se que a variável xa (Administra~ão de 

Tecnologia-dire~ão). é a responsável pelo problema de mul-

ticolinearidade presente no modelo. 

Assim. quando esta variável ~oi retirada do modelo 

geral desapareceu o problema de multicolinearidade. apre-

sentando a variável planejamento com signi~icância estatís-
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tica ao nível de 10% e o coe~iciente de determin~~ão .úl

tipla é de 33% (Tabela 11 e 12). 

Tabela 11 - Análise de vaYiância da Regressão 

---------1---------1----------:-------------1--------------
Causa de I Graus deI Soma de 1 
varia~ão ILiberdadel Quadrados: 

F :Probabilidade 

de F 

---------:---------1----------,-------------1--------------
Regressão I 

Resíduo 

Total 

3 

19 

22 

596 p 60 

1171.83 

1768.43 

3.22 0.0457 

RQ = 33 p0% O modelo é signi~icativo ao nível de 10% • 

Tabela 12 - Parâmetros da ~un~ãopestim~tiva dos parâme

trospteste T e probabilidade de T. 

------------1-----------1-------------1------1-------------
Variáveis ParãmetroslEstimativ~ doi T 

~un~ão : Parâmetro 

IProbabilidade 

de T 

------------:-----------:-------------:------:-------------
Intercepto B 22.774 2 p299: 0 p0330 "" 
Planejamentol Bs. 0.174 2 p359: 0 p0292 

Organiza~ão 8
2 0.060 0 p4691 0 p6446 

Controle 8 4 0 p028 0 p321: 0 p7520 

Tem-se então p a equa~ão: 
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Entretanto~ quando se usa o método stepwise (re

gressão passo a passo)p método de escolher as variáveis 

mais relevantes no modelo das ~un~ão. planejamento tambéM 

~oi a única que permaneceu no modelo com signi~icância es

tatística a 5%. embora com pouca contribui~ão explicativa 

para a produtividade (Tabela 14). 

Tabela 13 - Análise de Variância utilizando apenas a va

riável planejamento no modelo. 

Causa da IGrau de ISoma dos lQuadrados: IProbabilidade 

F : de F Varia~ão ILiberdadelQuadradoslHédios 

Regressão I 

Erro 

Total 

RQ 32.4% 

1 

21 

22 

573~76 

1194~67 

1768.43 

573~76 110~091 0.0046 

56.89 

O modelo é signi~icativo ao nível de 5%. 
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Tabela 14 - Parâmetros da ~un~ãd. estimativas dos parâme

tros. teste F e probabilidade de F. 

Variável 

Intercepto 

Planejamento 

Parâmetros 

da ~un~ão 

Estimativa 

do 

Parâmet .... o 

29.030 

0.193 

Y = 29.030 + 0.193xLP 

Isso signi~icaria que para 

F 

61.13 

10.09 

Probabilidade 

de F 

0.0001 

6.0046 

cada uma unidade a 

mais utilizada em planejamento. a produtividade aumenta 

0.193 arrobas/ha. 

O teste F mostrou que a variável Planejamento é 

signi~icativo para explicar o desempenho da produtividade. 

O coe~iciente de determina~ão múltipla igual a 

0.324 indica que cerca de 32.4% da varia~ão total da va-

riável Y é explicada pela varia~ão da va .... iável 

to. 

Planejamen-

Veri~icou-se que a variável. planejamento. ~oi 

responsável por 32% da varia~ão total da variável Y. en

quanto as demais variáveis ~oram responsáveis por apenas 4% 

desta varia~ão no modelo geral. 

Com isto. pode-se dizer que existe uma rela~ão po-
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sitiva entre a utiliza~ão das ~un~ões de administ~a~ão pe

los cacauicultores do município de Itajuípe e a produtivi

dade de suas empresas. O aumento da utiliza~ão das ~un~ões 

de administra~ão pelos cacauiculto~es~ implica~ia num 

aumento da produtividade. 

Mesmo com as llmila~ões encontradas pode-se admi

tir que a ~un~ão planejamento. ori~ntada p~lo servi~o de 

extensão da CEPLAC e aplicada p~los médios cacauiculto~es 

do município de Itajuípe é uma ~tin~ão di~~ta~ que se~ve de 

base para as demais ~un~ões. mesmo sem apresentar todas as 

características~ e princípios n~c~ssá~ios para se obter UM 

planejamento adequado~ de aco~do com a abordagem teórica da 

administra~ão_ 

O conhecimento cada v~z mais amplo das ~ormas e 

técnicas de interven~ão sob~e uma realidade tem levado r 

tanto as institui~ões governamentais. como a iniciativa 

privada. a adotarem o planejam~nto das suas atividades como 

uma das maneiras mais racionais e ci~htí~icas de adminis

trar. 

Quem administra precisa p~ever acontecimentos~ 

pesquisar e equaciona~ ~ecursos e meios (~~iciência) para 

que os ~ins sejam melhor atendidos (e~icácia). Para tanto 

torna-se necessário tomar uma atitude cientí~ica contra to

das as possibilidades de insucesso. das ~alhas de resulta

dos e dos e~eitos do não esp~rado_ 

O planejamento é uma necessidade incontestável em 

qualquer nível em que sejam tomadas decisões. Portanto o 
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processo de planejamento na sua totalidade é d~ ~undamental 

importância para que os ~laneJadores tom~m consciência da 

complexidade de sua implanta~ão. como sistema integ~al e 

integrado. 

Sintetizando. o planejamento pod~ contribui~ para 

o agricultor. nos segUintes aspectos além de out~as vanta

gens: servir de roteiro à execu~ão das diversas atividades. 

durante o ano agrícola: estimar a p~odu~ão ~ísica e a si

tua~ão ~inanceira provenientes da execu~ão do plano: esti

mar as medidas de resultado econômico; estimar a necessida

de de crédito e ~inanciamento para sua eMpresa rural. 

A implem~nta~ão de todas as ~un~ões de administra

ção pelo cacauicultor é Importante. pois a utiliza~ão a~e

nas da ~unção planejamento pode provocar um desvio entre o 

que se ~az e o que deveria ~azer. 

Assim como o planejamento é considerada uma ~un~ão 

direta. a ~unção organização e direção são consideradas bá

sicas ao desenvolvimento do processo administrativo e a 

~unção - controle permite elementos para o reajustamento do 

processo administrativo. Ao se analisar conjuntamente as 

variáveis independentes veri~lcou-se que todas as ~un~ões 

contribuem para aumentar a produtividade. Considerando a 

posição do CENEX. o aumento da produtividade poderá impli

car num aumento da margem bruta para o cacauicultor. 
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5. CONCLUSõES 

Em termos gerais conclui-seI 

a - Os médios cacauicultores do município de Itajuípe-BA 

apresentaram um médio nível de utlllza~ão das ~un~ões de 

administra~ão Planejamento Técnico Financei~o Simpli~icador 

Organiza~ão da Emp~esa Rural. Administ~a~ão da Tecnologia 

(Oire~ão)p Controle de Atividades e In~o~ma~ões. 

Pela pesquisa. pôde-se observa~ in loco que estes 

agricultores. mesmo com os resultados obtidos. não apresen

taram de Torma sistematizada via a~quivos e documentos. as 

atividades que compreendem cada uma das ~un~ões da adminis

tra~ão segundo o modelo orientado pel~ Cent~o de Extensão 

da CEPLAC. 

b - 65.2% dos médios agricultores de cacau de ItaJuípe que 

apresentaram um nível médio de utlliza~ão das ~un~ões de 

adminjstra~ão apresentaram um médio nível de p~odutividade. 

c - O modelo estatístico utilizado pa~a verificar a ~ela~ão 

existente entre as Tun~ões de administ~a~ão e produtividade 

através da estima~ão da equa~ão pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários utilizando o pacote SAS (Statistical 

Analysis System). apresentou um nível de signi~icância de 

10%. 
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o coe~iciente de determina~ão múltipla igual a 

0 p 36 indicou que cerca de 36% da produtividade é explicada 

pela varia~ão das variáveis independentes(PlaneJamento Téc

nico Financeiro Simpli~icadop Organiza~ão da Empresa Rural p 

Administra~ão de Tecnologia-Dire~ão ~Controle e 

~ão). 

in~orma-

o baixo nível explicativo de RR deveu-se a não in

clusão no modelo de variáveis importantes tais como:clima r 

incidência de doen~as do cacaueiro(Podridão Parda r Vas

soura-de-Bruxa)p o esgotamento das plantas de cacau que po

dem inter~erir no desempenho da produtividade e r provavel

mente r erros de medi~ão das variáveis consideradas. 

O modelo apresentou problema de multicolinearida

der detectada atravÉs da variável Admihistra~ão de Tecnolo

gia (dire~ão). Quando esta variável ~oi retirada do modelo 

o RQ ~oi de 33 r 74% desaparecendo d problema de multicoli

nearidade. 

Ainda assim r as variáveis independentes Organiza

~ão da Empresa Rural r Controle e In~orma~õesp contribuíraM 

com apenas l r 3% para a varia~ão total da produtividade e 

não ~oram estatisticamente di~erentes de zero. Isto r é tam

bém rati~icado pelo método Stepwise (regressão passo a pas

SOr onde a variável planejamento ~oi a única que apresentou 

signi~icância estatística e mostrou-se responsável por 32% 

da varia~ão total da variável produtividade. Constata-se 

que a ~un~ão planejamento oo-ientada pelo servi~o de ex

tensão da CEPLAC e aplicada pelos médios cacauicultores do 
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município de Itajuípe. é uma ~un~ão direta. que serve de 

base para as demais ~un~ões. mesmo não apresentando todas 

as características. e princípios necessários para se obter 

um planejamento adequado de acordo com a abordagem teórica 

da administra~ão mencionada neste estudo. 

Este estudo ressalta a importância do planejamen

to na administra~ão da empresa. pois é este quem determina 

antecipadamente o que se deve ~azer. COM que recursos de 

produ~ão e em que quantidades. quais os objetivos que a em

presa rural deve atingir. É uma atividade orientada para o 

~uturo. conscientemente desenvolvida para dar continuidade 

às atividades da empresa. Deve apresentar condi~ões ra-

cionais para que se organize. dirija e controle o sistema 

de produ~ão a partir de certas premissas acerca da realida

de atual e ~utura. 

Em suma houve uma rela~ão positiva entre a utili

za~ão das ~un~ões de administra~ão rural pelos cacauiculto

res. no município de Itajuípe ~ a produtividade de suas em

presas. Ao se analisar conjuntamente as variáveis indepen

dentes no modelo em estudo. constatou-se que a utiliza~ão 

das ~un~ões administrativas pelos médios agricultores con

tribuíam para o aumento da produtividade. 

A crise atual no setor produtivo cacaueiro que se 

arrasta há mais de 5 anos e os dois anos consecutivos de 

quebra de sa~ras por ~enômenos climáticos e ~isiológicos. 

não permitiram uma avalia~ão mais precisa da contribui~ão 

do exercício das ~un~ões e seu iMpacto na produtividade. 
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através deste modelo de estudo. Porém r descontando-se as 

limita~ões que não permitiram um melhor ajustamento da ~un

~ão há indícios de que algumas empresas estão superando a 

crise consubstanciadas no exercício das ~un~ões de adminis

tra~ãor ainda que parcialmente. 
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6. SUGEST8ES 

Sugestões ao Cent~o de Extensão da CEPLAC(CENEX> 

Neste estudo. os médios ag~icultores de cacau do 

município de ItaJuípe. apresentaram um médio nível de uti

liza~ão das ~un~ões admihistrativas e um médio nível de 

produtividade. Veri~ica-se entãot 

- Que o Centro de Extensão da CEPLAC(CENEX). através de seu 

escritório local de ItaJuípe. deverá intensi~icar as orien

ta~ões técnicas e as supe~vlsões a estes cacauiculto~es 

sobre o exercício das ~un~ões administrativas no seu pro

cesso de gerenciamento visando maiores e~lciência e e~icá-

cla. 

- A necessidade do CENEX. em pesquisar Junto a estes agri

cultores a validade do servi~o de extensão da CEPLAC em 

prestar-lhes assistência técnica sobre administra~ão rural. 

(Naturalmente esta pesquisa deverá estender aos pequenos y 

médios e grandes cacauicultores da microrregião cacaueira 

da Bahia>. 

- Que o CENEX deverá estruturar seu programa de administra

~ã07 levando em consjdera~ão a classi~ica~ão do cacauicul

tor (pequeno. médio e grande. pois o pequeno agricultor não 

possui recursos que os médios e grandes possuem. Assim co-
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mo o grande cacauicultor possui recursos para in~ormatizar 

seu processo administrativo r já o médio e o pequeno não os 

possuem. 

- Que o CENEX p incentive e oriente os demais agricultores 

de cacau da microrregião cacaueira a operacionalizarem as 

~un~ões de administra~ão • 

- Que o CENEX preste assistência técnica e acompanhamento 

aos cacauicultores r principalmente na elabora~ão do plane

jamento das atividades de suas empresas r pois deste depen

derá r entre outras coisas p o desenvolvimento das ~un~ões de 

organiza~ãop dire~ão e controle. Dever ainda r incentivar e 

orientar a operacionaliza~ão das ~un~ões como um todo r 

pois só assim r os agricultores poderão garantir a sobrevi

vência da empresa. 

Sugestões ao Centro de Pesquisa da CEPLAC (CEPEC) 

- Que seja realizada uma pesquisa relacionando as ~un~ões 

de administra~ãop orientadas pelo servi~o de extensão da 

CEPLAC e produtividade à semelhan~a deste 

submetendo as sub-variáveis usadas neste trabalho a testes 

de signi~icância estatística r a~im de veri~icar aquelas 

subvariáveis que são relevantes na composi~ão de cada ~un

~ão administrativa. Em seguida compara-lo com este estudo. 

Con~orme obten~ão de melhores resultados p propor ao CENEX 
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adequar o seu programa de administra~ão rural considerando 

apenas as sub-variáveis relevantes na composl~ão de cada 

~unção administrativa. 

- Gue procure estabelecer um experimento a nível de pe-

queno. médio e grande cacauicultor r para veri~icar a nível 

de sua produção de cacau em arrobas/ Ha. (considerando. 

ainda. a classi~icação de níveis d~ tecnologias adotadas 

pelo CENEX)p qual o custo total dessas produ~ões. Seria in

teressante que este projeto piloto ~osse realizado eM 

áreas em que o CENEX estivesse prestando assistência técni

ca também na área de administração. Assim. poderia realizar 

pesquisa que veri~ique a rela~ão existente entre as ~un~ões 

de administra~ão e rentabilidade. 
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PLANEJAMENto DE RECEitA/DESPESA E SiStEMA DE PRODUC~O 

~ 

:lmõvel Rural: 

RECEITA - ARR. 

DA PRODUÇfl(O FinANCIAMENTO OUTRAS RENDAS 

COMPROMISSOS ASSUMIDOS - ARR. 

BAHCOS PART ICUlARES RET IRADAS 

I 

r::::::::::::::::::::::::::::}·::~:.r·~:~::::·:::::::·::::::::.::::::.:'.1 
I I 

!
. , 

·:·::·:·:::::·:::J~:J·J\J:·····:·::::··I 
I I 
i ! 

...................... 0 ...... 0 ........................... " ....... 0 ....................... '.0. 0.,1 ............... 00 .. .. 

;REIIDA DISPOtliUEL = (RECEIRA MENOS COMPROMISSO ARR) 

iDESPESAS DA FAZENDA i = ( C t us elo e 11 anu t â d enç: o e nves Imen t ) o I L: :':0 QUAHT IDADE CUSTO (ARR·)ITOTAL (ARR.)' 

:Lirnpa 

i pryda 

~1)Ç><;brota 

;Colheita/Quebra/Financiamento! 
, 
I 

;Combate às P,-agas I I I I I 

iControle de Doen~as 

iAdubaç:âo 

iCa!a~J!~m , f 
I 

I 

iRaleamento Somb,-a í 
!Roç:agem Pastos I i 
I 

i 
I 

! I 

i 

iSalãrío do Administrador 

:Encargos Sociais I ! , 
!Despesa':; Gerais ( 151. 41) 'mm)) I 

i 

:TOTAL GERAL DA DESPESA - ARR. 

: o . '-"':0''-'-.. 0'-'-:.0'-'-:.':'-.0'-'-'-. .-:.-.. :.-.-:.-.- .-.-.-.-::.-:'-:::"0 : ::::::::::: :::. ':::::. '::::: .. ::::: ::: .. ::.-.-:: :::: :::::::::. '::::::.-.-. '::. : ::.-:.-:, 0'-:.'1'-''-:.','. ':'-:. o:::: .. :, 0:::'0.0. ':.'-:.' .. :, .:.-::.-.-.-. ''-'-'-'-'-:. i 
IRESUlTADO=(DISPOHiUEL MEnos DESPESA DA FAZEnDA ARR.) I 
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TECNOLOGIAS RECOMENDADAS NA PRODU~!O DE CACAU PELA 

CEPLAC-CENEX. 

CóDIGO TECNOLOGIA 

1 Ro~ageDl 

2 Desbrota 

3 Poda 

5 Vassoura de Bruxa 

6 inseticida 

7 Podridão Parda 

8 Calagem 

9 Aduba~ão mineral 

10 Herbicida 

11 Aduba~ão nitrogenada 

12 Raleamento de sombra 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

Benef'iciamento 

Benef'iciamento 

Benef'iciamento 

Benef'iciamento 

Benef'iciamento 

Benef'iciamento 

com 

com 

com 

com 

com 

com 

produtividade 

produtividade 

produtividade 

produtividade 

produtividade 

produtividade 

de 30 ~/Ha 

de 36 ãt/Ha 

de 42 ~/Ha 

de 48 ~/Ha 

de 80 ãl/Ha 

de 100 

92. 

iJ/Ha. 
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94. 

Produç:ão,. Média da produç:ã~, Área ocupada COM cacau e Pro-

dutividade média dos médios cacauicultores do Município de 

Itajuípe 1987 - 1992. 

-----------------------------------------------------------

Produç:ão 

-------+----+----+----+----+----+-----+------+-----+-------
Fazenda 1987 88 89 90 91 92 Média Área Prod. 

-------+----+----+----+----+----+-----+------+-----+-------
1 3000 3250 2940 2100 812 1200 2217 70 31 

2 4200 4100 3500 3200 2100 1600 3116 100 31 

3 1800 2150 2320 1700 1630 1870 1911 50 38 

.1\ 2950 2550 2000 1600 1450 1000 1925 65 29 

5 5550 4650 4565 4210 3820 3500 4382 120 36 

6 2100 2000 1370 1000 400 1300 1361 30 45 

7 5500 6000 7700 3400 2400 1620 4436 10. 44 

8 6000 6000 6000 5000 1300 1800 4350 90 48 

9 3164 2464 2000 2000 1003 837 1911 55 34 

10 3900 3200 3000 3000 2500 1500 2850 90 31 

11 3100 2170 1520 1100 770 539 1533 56 27 

12 4320 4030 4180 3200 2420 1970 3353 102 32 

13 1600 2300 2700 2700 2500 2100 2316 75 30 

14 4000 4200 3900 3700 3500 3000 3716 95 39 

15 3600 3800 3500 3400 3000 3100 3400 70 48 

16 4500 4600 4000 3500 2800 2400 3633 69 52 

17 4190 3352 3050 2135 1495 2100 2720 55 49 

18 3500 3100 2600 2200 2000 1700 2516 47 53 

19 2700 2400 1680 980 560 852 1528 50 30 
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Produ~ãop Média da produ~ãop Área ocupada com cacau e Pro

dutividade média dos médios cacaulcultores do município de 

Itajuípe 1987 - 1992. 

Produ~ão 

-------+----+----+----+----+----+-----+------+-----+-------
Fazenda 1987 88 89 90 91 92 Média Área Prod. 

-------+----+----+----+----+----+-----+------+-----+-------
20 

21 

22 

23 

2100 2300 2400 2200 1200 1300 

3800 3500 3250 2900 1550 2000 

4050 3750 3500 1930 1740 2040 

1650 1780 2130 1740 1670 1490 

1916 

2833 

2835 

1743 

35 

80 

108 

45 

54 

35 

26 

38 
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97. 

Produtividade e Média Total das Produtividades dos Médios 

Cacauicultores do município de Itajuípe-BA y 1997-1992. 

-----------------------------------------------------------
Produtividade 

-----------------------------------------------------------
Fazenda 1997 1999 1999 1990 1991 1992 

-----------------------------------------------------------
1 43 46 42 30 12 17 

2 42 41 35 32 21 16 

3 36 43 46 34 33 37 

4 45 39 31 25 22 15 

5 46 39 39 35 32 29 

6 70 67 46 33 13 43 

7 55 60 77 34 24 16 

9 67 67 67 56 14 20 

9 57 45 36 36 19 15 

10 43 36 33 33 29 17 

11 55 39 27 20 14 10 

12 42 40 41 31 24 19 

13 21 30 36 36 33 29 

14 42 44 41 39 37 31 

15 51 54 50 49 43 44 

16 52 67 59 51 40 35 

17 76 61 55 39 27 39 

19 75 66 55 47 42 36 
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Produtividade e Média Total das Produtividades dos Médios 

Cacauicultores do município de ItaJuípe-BA r 1987-1992. 

Produtividade 

Fazenda 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

19 54 48 34 20 11 17 

20 60 66 68 62 34 37 

21 47 44 41 36 19 25 

22 37 35 32 18 16 19 

23 37 40 47 38 37 33 

-----------------------------------------------------------
Média Total 52 48 45 36 26 26 
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102. 

CARACTERIZAC~O DOS SISTEHAS DE ADHINISTRAC~O 

De acordo com Santos e Muniz (1991) os siste

mas de administra~ão das empresas cacauicultoras apresentam 

as características seguintes. relacionadas: 

_ SisteMà t~âditldnal 

Sistema adotadb na grande maioria das ~a

zendas. caracteriza-se pela sua estrutura administrativa. 

composta normalmente do proprietá~io - administrador - ope-

rários. Nas grandes ~azendas a ~strutura acima agrega a ~i-

gura do gerente. agrônomo e ou técnicos agrícolas e cabo de 

turma. Nas pequenas empresas ~ estrutura implica-se. muitas 

vezes. apenas ao proprietário e operários • 

• Sistema arista 

Sistema adotado principalmente nas grandes 

~azendas. Caracteriza-se pela divisão da lavoura em áreas 

de 5 a 8 hectares. onde um único operário responsabiliza-se 

pela realiza~ão de todos os servi~os no regime de diária. O 

arista é remunerado com base no salário mínimo e recebe in

centivos de acordo com seu desempenho. por exemplo: 

a) Ao ser admitido no sistema. recebe 10% 

do salário mínimo no ~inal de cada mês; 
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b) Semestralmente ele pOde receber até 25% 

do salário mínimo desde que atenda os seguintes requisitos p 

por vez da avaliação: 

• domínio da área •••••• 15% 

• produtividade •••••••• 30% 

• qualidade •••••••••••• 15% 

• assiduidade •••••••••• 30% 

• disciplina ••••••••••• 10% 

100% 

Caso o arista obtenha 100% na avaliação p ele 

recebe 25% do salário mínimo. Na avaliação o arista obtém o 

percentual estabelecido para tada item acima ou zero. Se 

ele ~or aprovado apenas em produtividade e assiduidade p ele 

obtém 60% dos 25% do salário mínimo. Por exemplo: 

25% de Cr$ 17.000 p 00 = 4.250 p 00 

60% de Cr$ 4.250.00 = 2.550.00 

c) Anualmente seleciona-se 10% do grupo apro

vado nos dois primeiros incentivos acima mencionados p aos 

quais concede-se 15% do salário mínimo. 

d) Nas reuniões mensais são escolhidos 

aleatoriamente 2 aristas e estes são submetidos a um ques

tionário técnico p sendo os mesmos aprovados. receberão prê

mios (rádio. etc.). 
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Utiliza-se também como incentivo r a a-

qulsi~ão de podar ~acãor capar et C. r pelo proprietário r os 

quais são colocados à disposi~ão do arista enquanto traba

lhar na área. 

_ Siste.a de ad.inistra~ão por setor <trecho) 

Este sistema caracteriza-se pela divisão da 

lavoura em quadras de 12 a 15 hectares r onde são colocados 

dois operários r sendo um deles o principal responsável. Os 

servi~osF neste sistema r podem ser realizados na diária ou 

na empreitada. Pode-se estabelecer um critério de premia~ão 

em ~un~ão do desempenho da dupla r a semelhan~a do sistema 

arista • 

• Siste.a de parceria 

Sistema que se caracteriza pela ~ormaliza~ão 

de um contrato agrário em que as partes estabelecem normas 

para explora~ão de uma deter~inada área em comum. A rela~ão 

patrão/empregado é rompida e ~orma-se uma parceria para 

explorar a produ~ãor em que o trabalhador passa-se a condi

~ão de parceiro-outorgado (agricultor que vai trabalhar na 

terra) e o proprietário torna-se parceiro-outorgante (agri

cultor que cede a terra para explora~ão em parceria). 

O prazo do contrato de parceria desde que não 

convencionado pelas partes r será no m(nimo de três anos. 

As normas de parceria rural são regidas pelo 

Estatuto da Terra r inclusive os percentuais de participa~ão 

dos ~rutos da parceria. 
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VANTAGENS OFERECIDAS PELOS SISTEHAS ARISTAS r ADHINISTRACXO 

POR SETOR E PARCERIA 

melhorar a qualidade nos servi~os executa-

dos; 

maior rendimento da mão-de-obra; 

maior estímulo na execu~ão dos servi~os; 

maior produtividade agrícola. 

O sistema arista além dessas vantagens acima 

listadas. apresenta outras vantagens. como: 

divisão do risco na explora~ão agrícola; 

redu~ão dos custos operacionais pelo melhor 

aproveitamento dos insumos e pela isen~ão 

de gastos com encargos sociais: 

aumento da renda individual do parceiro ou-

torgado e de sua ~amília em ~un~ão de per-

mitir a participa~ão de membros da ~amília 

na execu~ão dos servi~os; 

maior estabilidade e agrega~ão ~amiliar; 

parceiro-outorgado é induzido a pensar mais 

na eleva~ão da produ~ão vez que esta tra-

balha por objetivo de melhor renda: 

possibilidade de produzir parte do seu all-

mento (parceiro-outorgado) no próprio . . 
IMO-

vel; 

melhor relacionamento dentro da popula~ão 

da ~azenda_ 
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1. 

QUESTIONÁRIO 

IMóVEL RURAL: MUNICiPIO: 

PROPRIETÁRIO: IDADE: 

GRAU DE INSTRUÇ~O: ESTADO CIVIL: 

NUMERO DE FILHOS: RENDA LiQUIDA RETIRADA DA FAZENDA: 

ÁREA TOTAL: PRODUÇ~O TOTAL: 

81 - O Senhor de~ine antecipadamente quanto da produ~ão ou 

do valor da produ~ão será destinada para: 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

Família; 

Fazenda; 

Dívida (bancos e particulares p ~irmas de cacau 

etc.); 

Reserva (dinheiro para entresa~rap paradeiro) 

Uso indiscriminado; 

82 - O Senhor decide antecipadamente quais as práticas que 

serão ~eitas durante o ano? 

[ ] Sim [ ] Não 

83 - Caso positivo., c i te as práticas agrícolas programadas: 

Limpa: [ ] Sim [ ] Não 

Poda: [ ] Sim [ ] Não 

Desbrota: [ J Sim [ ] Não 

Colheita/quebra/bene~iciamento: [ J Sim [ J Não 

Combate as pragas: [ J Sim [ J Não 



2. 

Adubaç:ão: [ J Sim [ J Não 

Calagem: [ J Sim [ J Não 

Raleamento sombra: [ J Sim [ J Não 

Roç:agem pastos: [ J Sim [ J Não 

Controle de Vassoura-de-Bruxa [ J Sim [ J Não 

Controle de Podridão Parda [ J Sim [ J Não 

04 - Guais os outros critérios utilizados para de~inir a 

tecnologia que será usada ntl imóvel? 

[ J Analisa a necessidade; 

[ J Analisa o possível impacto que a prática provo-

cará na produç:ão; 

[ ] Estima quanto custará a realizaç:ão de cada prá

tica; 

[ ] Analisa as alternativas disponíveis para e~etuar 

a prática <tipos de máquinas. roç:agem manual ou 

química etc.); 

[ ] Disponibilidade ~inanceira; 

[ ] Total de gastos com as práticas agrícolas 

[ ] Outros: 

[ ] Nenhum. 

05 - O Sr. estima quanto da produç:ão irá gastar semanalmen

te com a ~olha da ~azenda e com a ~amilia. 

[ ] Sim [ ] Não 



3. 

06 - As épocas que o Sr. programou para realizar as práti-

cas ~oram: 

OPERACõES/MESES 

LIMPA (ro~agem manual) 

PODA de limpeza 

DESBROTA 

COLHEITA/BENEFICIAMENTO/QUEBRA 

ADUBACKO 

CALAGEM 

RALEAMENTO DE SOMBRA 

ROCAGEM DE PASTOS 

CONTROLE DA VASSOURA-DE-BRUXA 

CONTROLE DA PODRIDKo PARDA 

COMBATE AS PRAGAS TEMPOR~RIAS 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

l'lt.t. 
I • • • I I • 

ti' t 
I • I I 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

I • • , , I • • • • • I I • I • • • , , • r 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

I I • • t • I • • • • • I • , , 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

• • t • • • • 
• I • • • I • 

· , . . I • • I 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

• • I • I I • tllt"1 • • • • • • 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

• • • • • 
• • I • • 

I I • • • I I • • • 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
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• I • • • I • • I • I , 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

I I I I • I t I • • • , 
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I • , • • • , . , . . . 
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+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
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I • • • t t • I I , 

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 



4. 

07 - O Sr. aplica a quantidade de insumos con~orme recomen

da~ão da CEPLAC. 

[ ] Sim [ ] Não 

08 - Como o Senhor classi~ica a ~orma de aplica~ão e/ou 

execu~ão das práticas agrícolas? 

[ ] Boa [ ] Regular [ ] Ru ia. 

09 - Faz distribui~ão dos operários por servi~os? 

[ ] Sim [ ] Não 

10 - Treina operários para execu~ão das práticas? 

[ ] Sim [ ] Não 

11 - Após a realiza~ão das práticas agrícolas o Sr. sabe 

quantos dias ~oram gastos para sua execu~ão (jornadas 

gastas>? 

[ ] Sim [ ] Não 

12 - Após a realiza~ão das práticas agrícolas o Sr. sabe a 

quantidade de servi~os executados pelo operário (ha T 

cX. T cova etc.>? 

[ ] Sim [ ] Não 

13 - A medi~ão da área ocupada da ~azenda com cacau é 

~e i ta: 

[ ] Da ~azenda como um todo; 



[ ] Por quadra; 

[ ] Não conhece os dados com precisão. 

14 - O Sr. registra a produ~ão da fazenda: 

[ ] Da fazenda como um todo; 

[ ] Por quadra; 

[ ] Não registra os dados. 

5. 

15 - O Sr. compara os dados de sua produtividade com os da

dos obtidos pelos fazendeiros da região? 

[ ] Sim t ] Não 

16 - Gual o sistema de administra~ão que o Sr. utiliza? 

t ] Tradicional 

[ ] Arista 

[ ] Setor 

[ J Parceria 

17 - o Sr. se preocupou em melhorar o sistema utilizado. 

[ ] Sim [ ] Não 

18 - Como o Sr. avalia a organiza~ão de sua fazenda: 

[ ] Bom [ ] Regular [ ] Ruim 

19 - Para conviver com a doen~a Vassoura-de-bruxa o Sr. fez 

alguma altera~ão no sistema de administra~ão? 

[ ] Sim [ ] Não 



6. 

20 - Qual o método que o Sr. usa para conviver com a Vas

soura-de-Bruxa: 

[ ] Faz inspe~ões especí~icas; 

[ ] Faz inspe~ões associadas a outras práticas agrí

colas; 

[ ] Faz inspe~ões combinando os dois métodos; 

[ ] Não ~az nenhum dos métodos. 

21 - Para retirada da vassoura-de-Bruxa Sr. utiliza: 

[ ] Especialista em Vassoura-de-Bruxa; 

[ ] Realiza mutirão para controle da Vassoura-de-Bru-

xa; 

[ ] Um operario comum da ~azenda treinado; 

[ ] Um operario comum da ~azenda sem treinamento. 

22 - A estrutura da Tazenda .,; composta de: 

[ ] Proprietário 

[ ] Técnico agrícola 

[ ] Administrador 

[ J Cabo de turma 

[ ] Operários 

23 - Atualmente o Senhor manteria esta estrutura ou sente 

necessidade de mudar? 

[ ] Sim [ ] Não 



7. 

24 - Cumpre a legislação trabalhista: 

[ ] 130. Salário 

[ ] FéT ias 

[ ] Repouso remunerado 

[ ] F.G.T.S. 

[ ] Salário 

[ ] Folha de pagamento 

25 - O Sr. arquiva as documentações F relacionadas com a le

gislação trabalhista? 

[ ] Sim [ ] Não 

26 - O Senhor guarda em locais separados: 

[ ] Máquinas F ~erramentas e arreatas 

[ ] Insumos 

[ ] Produtos (cacau) 

27 - Em relação as condições de vida dos trabalhadores: 

[ J Possue habitação para operários com água e ~ossa; 

[ J Facilita a assistência a saúde para os operários 

e/ou suas ~amílias; 

[ ] Cria condições de lazer para seus operários (te

levisão F sala de jOgOSF campo de ~utebol etc.). 



B. 

28 - O Sr. ~az a supervisão por servi~os executados em sua 

~azenda: 

[ J Diretamente (pessoalmente) 

[ J Indiretamente 

[ J Não ~az 

29 - Quais os registros utilizados para o controle das ati

vidades realizadas na ~azenda: 

[ J Folha de pagamento 

[ J Formulário para controle de produ~ão 

[ J Ficha de controle para material 

[ J Livro de conta-corrente 

[ J Outros 

30 - Os dados registrados no controle servem de subsídios 

para novas tomadas de decisões. 

[ ] Sim [ ] Não 

31 - O Senhor ~az a administra~ão de sua ~azenda: 

[ ] Diretamente [ J Administrador 

32 - Qual ~oi a sua produ~ão total de cacau em: 

1987: 

1988: 

1989: 

199'1: 

1991: 

1992: 


