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INTRODUÇÃO 

A região do Vale do Rio Pardo (VRP) está localizada na encosta do planalto meridional rio-
grandense, formada por 23 municípios, com uma área de 13.172 km² e uma população estimada 
em 434 mil habitantes. O cultivo de arroz ocorre em 11 dos seus 23 municípios e, na safra 
2017/18, abrangeu uma área de 32.709 hectares, 5,4 % inferior ao registrado 10 anos atrás, 
quando somava 34.574 hectares. Os municípios de Candelária, Rio Pardo e Pantano Grande são os 
que detêm as maiores áreas com 8.700, 8.500 e 4.600 hectares, respectivamente, representando 
67 % da área total cultivada na região. Municípios estes que também concentram 296 do total de 
601 produtores da região. Com uma produtividade média de 7.642 quilogramas por hectare, a 
região do VRP produziu 250 mil toneladas do cereal na safra 2017/18 (IRGA, 2018). 

O presente artigo objetiva verificar a associação entre a percepção dos orizicultores sobre a 
saúde financeira e o grau de satisfação com a vida no meio rural do Vale do Rio Pardo e, o uso de 
ferramentas de gestão, sob a Perspectiva Orientada ao Ator (POA). 

Assim, apesar da importância da orizicultura para a região, verifica-se uma lacuna no que se 
refere à rentabilidade e consequente manutenção destes produtores de arroz em sua atividade. 
Com custos de produção cada vez mais elevados (IRGA, 2018), os produtores precisam ser muito 
eficientes para conseguirem a sustentabilidade do seu negócio. 

Na gestão de suas propriedades, os orizicultores vêm, de uma forma ou outra, gerindo sua 
unidade produtiva mantendo-se ativos no meio rural. Sendo assim, é importante compreender 
como se dá a dinâmica de processos de interação entre controles e tomada de decisões nas 
propriedades rurais a partir da percepção dos orizicultores (TATSCH e DEPONTI, 2017). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi realizado em 2018 com 14 produtores de arroz dos municípios de 
Candelária, Rio Pardo e Pantano Grande, maiores produtores de arroz do Vale do Rio Pardo, no Rio 
Grande do Sul. Esses três municípios perfazem uma produção de 168 mil toneladas de arroz, 
representando 67 % da produção do Vale do Rio Pardo e 2 % do total produzido no Estado. A 
coleta de dados foi feita por observações no cotidiano do produtor e entrevistas estruturadas, 
através de questionário previamente elaborado. Os resultados foram discutidos com base nas 
respostas obtidas, buscando traçar o perfil geral dos produtores e de suas propriedades. Essa 
análise possibilitou a contextualização do ambiente vivido pelos orizicultores e a forma como 
esses percebem a realidade que os cerca. Para investigar essa realidade, optou-se pela abordagem 
teórica baseada na Perspectiva Orientada ao Ator (POA). Essa perspectiva traz o olhar dos atores 
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que vivem esse cotidiano e ali desenvolvem estratégias que permitem a sua sobrevivência no meio 
rural. Para a análise dos dados também utilizou-se da estatística descritiva, da análise de 
correlação e da análise de conteúdo. 

A POA foi desenvolvida por Long (2001) e Ploeg (2008) como  alternativa para a investigação 
dos processos de intervenção para o desenvolvimento. Diferencia-se das perspectivas precedentes 
porque busca investigar como os produtores percebem o mundo que os cerca, colocando-os como 
protagonistas do seu desenvolvimento (LONG e PLOEG, 2011). 

Assim, acredita-se que para pensar a gestão rural é importante valorizar a capacidade que os 
atores têm de transformarem e ressignificarem a realidade que os envolve. A utilização de 
técnicas de gestão seria capaz de minimizar algumas das problemáticas que perpassam o 
desenvolvimento rural. Isso porque proporciona um melhor controle, redução dos custos de 
produção, maior competitividade e, consequentemente, a manutenção destes produtores e sua 
família na atividade. A bibliografia indica que há baixa utilização de técnicas de gestão pelos 
produtores rurais (BATALHA e SCARPELLI, 2002; CREPALDI, 2006; DEPONTI, 2014). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os orizicultores gaúchos obtiveram renda em apenas quatro das últimas dez safras agrícolas 
(2008/09 até 2017/18 (Tabela 1). Nas demais seis safras a produção não foi suficiente para cobrir 
os custos fixos e/ou variáveis, ficando com resultado negativo, o que pode ter causado 
endividamentos, sucateamentos de maquinários, redução na qualidade de vida e êxodo rural. 

 
Tabela 01 – Custo médio de produção por hectare e saca, preço médio pago por saca de 50 kg, 
produtividade média (sc ha-1) no RS e rentabilidade da lavoura orizícola, nas safras de 2008/2009 a 
2017/2018, no Rio Grande do Sul. IRGA/Rio Pardo, RS, 2018. 

SAFRA 

Custo Preço Médio 
Anual Saca 50 kg 

(R$) 

Produtividade 
Média no RS 

(sc/ha) 

Rentabilidade 

 (R$/ha)  R$/ Hectare R$/Saca 

2008/2009 4.549,16 31,16 28,07 146,0 - 450,94  

2009/2010 3.917,56 30,37 27,47 129,0 - 373,93  

2010/2011 4.057,60 26,52 22,35 153,0 - 638,05  

2011/2012 4.149,09 27,85 31,44 149,0  535,47  

2012/2013 4.699,73 31,33 33,88 150,0  382,27  

2013/2014 4.890,74 33,73 36,26 145,0  366,96  

2014/2015 5.722,19 36,68 37,02 156,0  52,93  

2015/2016 6.715,33 48,31 45,89 139,0 - 336,62  

2016/2017 7.097,59 44,92 40,55 158,0 - 690,69  

2017/2018 6.816,69 42,87 39,53 159,0 - 531,42  

Fonte: Organizado pelo autor com base em dados do IRGA até 2018. 

Levando em conta essa realidade, buscou-se entender de que forma os produtores de arroz 
da região percebem a relação entre a saúde financeira e o grau de satisfação com a vida meio rural 
e qual a importância da gestão e do uso de ferramentas, sob a Perspectiva do Ator. Para isso, os 
orizicultores foram classificados segundo a área de sua unidade produtiva, e, posteriormente, foi 
aplicado o questionário para compreender a gestão rural a partir da percepção destes, além de 
obter informações sobre uso ou não de ferramentas contábeis e gerenciais. 

Dos 14 orizicultores entrevistados, sete possuem propriedades em Candelária, três em 
Pantano Grande e quatro em Rio Pardo. Metade dos entrevistados cultivam o cereal em áreas 
inferiores a 50 hectares; um entre 51 e 100 hectares; cinco entre 101 e 200 hectares; e um em 
mais de 400 hectares. Na safra 2017/18, três dos entrevistados colheram entre 5 e 6 toneladas por 
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hectare; dois  entre 6 e 7 toneladas;  três  entre 7 e 8 toneladas; cinco entre 8 e 9 toneladas e um 
acima de 10 toneladas de arroz por hectare. Oito entrevistados apresentaram produtividade 
abaixo da média do Estado, que foi de 7.949 quilogramas por hectare (IRGA, 2018). 

Comparando os dados de produtividade com o preço médio de venda do arroz foi possível 
calcular o faturamento bruto que o cultivo desse cereal gerou por hectare. Quatro dos 
entrevistados faturaram menos de R$ 5 mil por hectare; quatro ficaram na faixa de R$ 5 e R$ 6 
mil; dois entrevistados entre R$ 6 e R$ 7 mil e quatro acima dos R$ 7 mil por hectare. A base do 
custo médio de produção do arroz, calculado pelo IRGA para a Safra 2017/18, foi de R$ 5.513,42 
em custos variáveis e 1.303,26 em custos fixos, totalizando R$ 6.816,69 de custo total de produção 
por hectare (IRGA, 2018). Assim sendo, oito dos entrevistados não tiveram faturamento bruto 
suficiente para cobrir o valor dos custos variáveis, ficando com uma margem líquida negativa; dois 
conseguiram cobrir os custos variáveis, mas não os fixos e, apenas quatro dos entrevistados 
faturaram mais que R$ 6.816,69 por hectare – custos variáveis mais custos fixos – e obtiveram 
margem líquida positiva na operação.  

Os orizicultores também foram questionados sobre a gestão e a contabilidade realizada na 
propriedade. Oito entrevistados relataram realizar anotações de gastos para a contabilidade e, 
seis entrevistados afirmaram que não realizam. Quanto à organização das anotações em planilhas, 
apenas um produtor afirmou fazê-la. Sobre possuir um sistema de gestão financeira, também 
houve apenas uma resposta positiva. Entretanto, dez dos orizicultores fazem, de alguma forma, o 
planejamento ou previsão de gastos de cada safra. 

Foram elaboradas duas questões de compreensão subjetiva. Na primeira os entrevistados 
quantificaram com notas de 1 a 10 a saúde financeira da propriedade, sendo 1 péssimo e 10 muito 
bom. Na segunda, quantificaram o grau de satisfação no meio rural, segundo o mesmo critério 
(Tabela 2). 

 

Tabela 02 – Saúde financeira e grau de satisfação com a vida no meio rural dos produtos de arroz 
na Região do Vale do Rio Pardo. IRGA/Rio Pardo, RS, 2018. 

 
Entrevistado 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

Nota de 0 a 10 
para: 

Saúde Financeira 10 5 4 8 8 2 7 5 7 9 8 3 9 9 

Grau de Satisfação 10 5 3 8 5 3 4 7 4 9 7 2 7 8 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Estes dados demonstram que é possível fazer uma associação entre a percepção da saúde 
financeira das propriedades e o grau de satisfação dos orizicultores no meio rural pois, de certa 
forma, as notas para essas duas questões se correlacionaram, pois de acordo com a correlação de 
Pearson para este caso é de 0,8149. Para esta situação a correlação é forte, pois quando  o 
coeficiente de correlação se aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de uma variável quando 
a outra também aumenta, ou seja, há uma relação linear positiva. 

 Ao questionar os meios que os atores buscaram para desenvolver a gestão rural, os 
entrevistados 07, 09, 10, 11 e 14 disseram que, buscaram por iniciativa própria realizar cursos de 
gestão oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE – ou 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR – oferecidos nos Sindicatos Rurais. Destaca-
se a importância da busca por conhecimentos e da disponibilidade desses cursos promovidos pelo 
setor público. A entrevistada E13 que é graduada em Administração e pós-graduada em Economia 
Rural, demonstrou um conhecimento atípico na amostra investigada. Ela afirma que buscou a pós-
graduação com o objetivo de ampliar os seus conhecimentos na área rural e que as técnicas de 
gestão aplicadas foram desenvolvidas quando trabalhava em uma área não relacionada à 
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atividade rural. Portanto, vê-se uma gama de conhecimentos obtidos tanto no cotidiano quanto 
na busca formal por informações. Quanto à saúde financeira das suas propriedades, esse grupo de 
entrevistados (E13, E07, E09, E10, E11 e E14) deu nota sete ou superior (Tabela 2). 

Fato relevante, que deve ser levado em consideração, é a disponibilidade de tempo para 
fazer a contabilidade da propriedade, controlar os gastos e fazer a gestão do negócio. Dois 
entrevistados, que afirmaram fazer a gestão do negócio (E04 e E13), encontram-se estabilizados 
financeiramente, com notas oito e nove para este quesito (Tabela 2). Em seus relatos, ambos 
atribuem a sua capacidade de fazer uma boa gestão ao fato de possuírem disponibilidade de 
tempo para isto. Contribue para isso o fato de outros produtores afirmarem não ter tempo ou não 
considerarem a gestão e a contabilidade importantes. 

Considera-se aqui, portanto, que o envolvimento direto no cotidiano braçal do trabalho no 
meio rural é um limitador da gestão, fazendo com que outros fatores – como a produtividade – 
tornem-se mais importantes. Não se afirma, com isso, que a produtividade ou a gestão tenham 
importâncias inferiores ou superiores uma à outra, apenas que os produtores não consideram, em 
termos gerais, a importância de aplicarem técnicas de contabilidade e gestão em seus negócios. 
 

CONCLUSÃO 

É importante atentar que os resultados apresentados são válidos para o grupo pesquisado 
não podendo ser extrapolados para a população, ou seja, não representam a população de 
produtores de arroz do VRP.  

Para os entrevistados analisados a saúde financeira e a satisfação do produtor com o meio 
rural estão correlacionadas. Quanto melhor a saúde financeira maior a satisfação no meio rural. 

As ferramentas contábeis e de gestão ainda são pouco difundidas no meio rural, não 
estando incorporadas às práticas cotidianas da maioria dos produtores rurais, em função do 
desconhecimento, do tempo de dedicação, da falta de compreensão de sua importância. No 
entanto, verificou-se que, para os entrevistados, há correlação positiva e forte entre saúde 
financeira e grau de satisfação e que estes produtores realizam algum tipo de gestão de sua 
propriedade rural. 
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