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O presente trabalho integra parte de um estudo mais detalhado sobre a gestão das
atividades na Agricultura Familiar, teve por objetivo efetuar uma análise sobre as
ferramentas de gestão utilizadas por agricultores familiares do município de Dom PedritoRS-Brasil, onde a Agricultura Familiar vem obtendo crescimento e reconhecimento
perante a sociedade do município. Diante desta representatividade surge a necessidade de
saber como são pensadas questões de gestão por cada agricultor familiar participante deste
trabalho. Foi entrevistado um grupo de dezesseis agricultores, que possuem a mesma forma
de comercialização de suas produções, a Feira Livre de Dom Pedrito. A pesquisa foi
efetuada no primeiro semestre de 2018 através da realização de entrevistas em
profundidade e observação não participante, os resultados foram processados através de
análise textual de discurso. Como resultados, obteve-se que as ferramentas de gestão
utilizadas pelos agricultores familiares de Dom Pedrito, em sua grande parte, não são
executadas da melhor forma possível, deixando de aperfeiçoar as próprias ferramentas de
gestão para melhorar seus resultados de produção e por conseqüência, renda. As ações
feitas por a maior parte dos agricultores familiares são pequenas diante da operação de
gestão dentro das propriedades familiares. Embora o descaso com a gestão seja em parte
uma característica da categoria agricultura familiar, algumas ferramentas apareceram com
maior expressão durante a pesquisa, dentre elas estão: sistemas de controles feitos com
anotações simples, utilizados para verificações de despesas e receitas. Esta é tecnologia
utilizada pela maior parte dos agricultores estudados, sendo considerada no final deste
trabalho, como essencial para um bom desenvolvimento da atividade produtiva na
propriedade agrícola familiar. Verificou-se ainda, a necessidade de um melhor
conhecimento sobre o tema de gestão e suas ferramentas de controle, por parte dos
agricultores familiares, para uma melhor coordenação das atividades vinculadas a
produção e administração da propriedade, na perspectiva de obter melhor produção e
produtividade, geração e agregação de renda, desenvolvimento e sustentabilidade para a
propriedade. Na busca e obtenção por estes fatores de melhoria, seriam notados
principalmente na qualidade de vida da família dos agricultores de Dom Pedrito-RS.
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