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INTRODUÇÃO
A atividade agropecuária é atualmente a principal responsável 
pela sustentação econômica da maioria dos municípios 
brasileiros. Porém, apenas uma pequena parcela dos produtores 
participa da chamada agricultura moderna, mecanizada, 
informatizada, industrializada, com acesso a informações de 
mercado e de clima. 

É preciso que os jovens agricultores assumam o papel de 
empresários rurais, atuando profissionalmente na prática da 
produção sustentável, desde a aquisição e a distribuição de 
insumos, tecnologias, conhecimento, gestão, produção, até o 
beneficiamento, o processamento e a distribuição ao mercado 
consumidor. 

Foi para ajudar nessa profissionalização que elaboramos a 
ferramenta Novo Rural como Gestão, com uma metodologia de 
gestão familiar empresarial e também com conceitos ligados à 
filosofia do cooperativismo nas propriedades rurais. 

Ela permite que os jovens adotem uma nova prática de 
gerenciamento em suas atividades e propriedades rurais, de modo 
a atuarem em um cenário complexo e desafiador, que exige cada vez 
mais qualidade e competitividade, decorrente de uma economia 
cada vez mais globalizada. 

ACREDITAMOS QUE 
O USO DAS FERRAMENTAS DESTA 
CARTILHA TRARÁ MAIS ÊXITO AOS 

EMPREENDIMENTOS DESSES JOVENS, UMA VEZ 
QUE ELA APRESENTA O PASSO A PASSO DA 

GESTÃO DOS NEGÓCIOS FAMILIARES RURAIS.



HISTÓRICO

O ensino da administração científica surgiu 
no Brasil com a criação da Escola Superior de 
Administração e Negócios (ESAN), em 1941, 
por iniciativa do padre jesuíta Roberto Saboia 
de Medeiros. Porém, a gestão sempre fez 
parte da vida e do cotidiano do ser humano, 
ainda na “Era das Cavernas” quando se 
dividiam os trabalhos de caça e pesca, 
fabricavam armas de madeira, pedra, cons-
truíam ou apossavam de abrigos, ou seja, 
todos esses atos representavam um modo de 
gestão. 

Por volta de 10.000 a 8.000 a.C. iniciou-se a 
prática do escambo. Na Mesopotâmia e no 
Egito, agrupamentos humanos desenvolviam 
atividades extrativistas e começaram a 
mudar para o cultivo agrícola e agropecuário, 
iniciando uma verdadeira “Revolução 
Agrícola”. Nesse período, surgiram as primei-
ras aldeias, marcando a mudança da econo-
mia de subsistência para a administração da 
produção rural e a divisão social do trabalho. 

Com o avanço do setor agrário, da indústria e 

do comércio, o sistema foi ficando cada vez 
mais complexo, tornando-se uma ferramenta 
que vem sendo aprimorada para manter a 
eficiência do trabalho humano frente a um 
modelo produtivo de mercados competitivos 
e baixa margem sobre os produtos.

Em meio a essas transformações, surge a 
necessidade de negociação.

Para Maximiano (2010), “existem duas 
fontes principais que originam os conhe-
cimentos administrativos: 1) a experiên-
cia prática 2) e os métodos científicos”.

Essas são as correntes de origem da gestão 
que passam a ser implementadas em várias 
áreas, como a rural. A experiência prática é o 
conhecimento adquirido de um sistema 
produtivo ao longo do tempo, que muitas 
vezes não se consegue mensurar em núme-
ros ou indicadores exatos, por exemplo, 
fatores como clima, precisão de nutrientes 
disponíveis no solo, fases da lua, crenças, 
dados anotados de maneira informal etc. 
Mesmo assim, esses fatores precisam ser 

analisados para entender a realidade do 
ambiente e adotar o melhor método científico 
para uma determinada condição. 

Os métodos científicos facilitam a tomada de 
decisão ainda com o processo de produção 
em andamento e são ferramentas de gestão 
propostas nesta cartilha, por exemplo, custos 
variáveis, custos fixos, planilhas online, 
indicadores etc. 

A elaboração de um processo de gestão rural 
é trabalhosa, e os resultados podem demorar 
para surgir, mas é um fator que determina o 
sucesso ou o fracasso de um empreendimen-
to. Somente os registros conseguem indicar o 
caminho a ser tomado.



CONCEITO

A gestão é uma ferramenta da economia rural onde se 
estuda as condições de produção e instrumentalização dos 
resultados obtidos a partir de um determinado processo, ou 
seja, a função da gestão é atender às necessidades do 
indivíduo, considerando a moeda, o tempo, o esforço ou os 
materiais. Este estudo visa também o uso de recursos 
naturais, potencialidades locais e fatores de risco dentro e 
fora do processo produtivo. 

Qualquer ação voltada ao controle de uma atividade pode 
ser considerada gestão rural. Além disso, uma propriedade 
deve ser considerada uma empresa agrícola que só se 
justifica com a obtenção de retornos econômicos a ela 
aplicados.

Diante desse contexto, algumas ações foram desencadea-
das por Fredrick Taylor: um controle absoluto do tempo de 
produção e a padronização de métodos e ferramentas.

Para Taylor (1976), “(...) à gerência é atribuída a função de 
reunir todos os conhecimentos tradicionais, que no 
passado possuíram os trabalhadores, e então classificá-
los, tabulá-los, reduzi-los a normas, leis ou fórmulas, 
grandemente úteis ao operário para a execução do seu 
trabalho diário”.

Na empresa rural, é possível considerar os conhecimentos 
tradicionais e acumulados ao longo do tempo pelos pais, 
mas eles devem ser aprimorados com técnicas que resulta-
rão em mais eficiência nas tomadas de decisões adotadas 
pela família. Atualmente, na era da inovação, é necessário 
ampliar a capacidade de empreendimento no setor rural.  



IMPORTÂNCIA

A propriedade rural precisa ser competitiva, mas 
necessita se modernizar e evoluir continuamente 
diante do cenário atual, não se baseando somen-
te em decisões impulsivas, empíricas, intuitivas. 
Com a evolução dos sistemas produtivos, o 
aprimoramento de técnicas de gestão passou a 
ser tão necessário quanto o trabalho cotidiano do 
produtor rural. 

O ambiente de trabalho do produtor muda cons-
tantemente, e os recursos naturais vão escasse-
ando. A produção está cada vez mais voltada ao 
mercado, e as exigências são cada vez mais 
complexas, aumentando a necessidade de 
investimento financeiro e conhecimento especia-
lizado.  

A empresa rural deve ser capaz de atualizar seus 
conceitos e manter-se bem informada, conquis-
tar clientes e formar trabalhadores profissionais 
competentes. Nada deve ser desperdiçado. 
Metas claras, objetivas e motivadoras devem ser 
estabelecidas, com perspectivas de desenvolvi-
mento para a equipe. Quanto mais audaciosas e 
sedutoras elas forem, melhor! 

A assistência gerencial tem dois focos: auxílio ao 
controle do processo e ajuda na tomada de 
decisão. Através disso, é possível identificar 
atividades e oportunidades de negócios e traba-
lhos muitas vezes não agrícolas, mas presentes 
no setor rural, por exemplo: agroindústrias, 
comercialização de produtos e serviços, como 
consultoria ambiental, mecânica, entretenimen-
to e comércio, entre outros. O sucesso de um 
empreendimento rural não depende apenas de 
uma boa gestão, mas sem a aplicação desse 
recurso, os objetivos a serem alcançados, certa-
mente, serão mais difíceis. 



O avanço e a modernização da agricultura 
têm exigido dos empreendedores e dos 
agricultores uma postura cada vez mais 
profissional. Conhecer a propriedade e 
conhecer a si próprio são requisitos muito 
importantes para que as decisões tomadas 
na gestão dos negócios rurais sejam as mais 
acertadas. 

Por sermos humanos, temos sentimentos. 
Às vezes, agimos pela razão, e outras, pela 
emoção. Muito cuidado deve ser tomado 
para não agirmos só pela razão ou pela 
emoção, sob pena de que as decisões 
prejudiquem os empreendimentos.

Segundo Caterine Castro (2015), “Desde 
os tempos da Grécia antiga afirmava-se 
que a qualidade que torna o ser humano 
superior aos outros animais é a sua 
habilidade de racionalizar. Platão, no 
século IV a.C também apregoava que o 
homem deveria suprimir sua sensibilida-
de, suas emoções. Atualmente, com os 
estudos da neurociência já se tem cons-
ciência da influência das emoções na 
tomada de decisão e comportamentos 
adotados. Assim, ter habilidade para 
reconhecer a influência das emoções no 
poder de decisão é necessário para a 
convivência humana em sociedade...”

O dicionário Aurélio define razão como a 
“faculdade de avaliar, julgar, ponderar 
ideias universais; raciocínio, juízo; faculda-
de de estabelecer relações lógicas, de 
raciocinar; raciocínio, inteligência; bom 
senso; prudência entre outros significados”. 
E define emoção como “qualquer sentimen-
to, como alegria, tristeza, raiva, etc.; como-
ção; estado de ânimo despertado por 
sentimento estético, religioso, etc.”. A razão 
e a emoção são sentidos em lados diferen-
tes do cérebro, como podemos ver na 
ilustração.  

Assim, esteja bem atento ao decidir imple-
mentar uma nova atividade ou melhorar o 
que é feito na propriedade, apenas por 
“gostar dela” (emoção), sem levar em conta 
dados de produção, produtividade, remune-
ração, logística, mercado consumidor, 
lucratividade (razão). 

Tampouco, iniciar uma atividade apenas 
pela rentabilidade, pelo mercado consumi-
dor ou pelas parcerias, sem nenhuma 
satisfação, também não é a direção certa. 

O ideal é que as duas, razão e emoção, 
estejam em equilíbrio para que, no caso de 
gestão de empreendimentos rurais, as 
decisões resultem em ganhos financeiros, 
equilíbrio ambiental e satisfação pessoal. 

Por exemplo, suponha que um agricultor que 
atua na produção de leite, não esteja muito 
satisfeito com sua atividade. Ele sonha em 
trabalhar com olericultura, pois tem uma 
certa afinidade com essa atividade.  

COMPORTAMENTO HUMANO
RAZÃO E EMOÇÃO

SENSÍVEL

ETERNO, ATEMPORAL

RECEPTIVO

TÁCITO 
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NÃO LINEAR

SIMULTÂNEO 

DIFUSO

FEMININO

ESPAÇO 

ESPACIAL

INTUITIVO

IRRACIONAL

EXPERIMENTAL

INTELECTUAL

TEMPORAL, HISTÓRICO
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EXPLÍCITO

ANALÍTICO

LINEAR

SEQUENCIAL

FOCAL

MASCULINO
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VERBAL
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Emocionalmente, ele deseja trabalhar com 
olerícolas, mas, racionalmente, precisa 
responder a algumas perguntas: 

Se a maioria das respostas for positiva ou 
favorável do ponto de vista financeiro, esse 
agricultor terá boas condições para iniciar 
uma nova atividade e investir na olericultu-
ra. A partir de uma pesquisa de mercado, 
por exemplo, ele saberá se há mercado 
consumidor em seu município e em sua 
região, quais hortaliças teriam mais deman-
da e a quantidade semanal ou mensal. 

As informações de custo podem ser obtidas 
no comércio, com fornecedores locais ou 
com a ajuda de profissionais da área, como 
agrônomos, bem como as informações 
sobre estrutura, materiais e insumos 
necessários à produção. 

Quanto às exigências legais e sanitárias, é 
possível obter ajuda de órgãos especializa-
dos, como empresas de assistência técnica 
e extensão rural, ou com base nos serviços 
prestados pelas universidades da região. 

Após essa introdução mais teórica, você 
encontrará, a seguir, meios de estudar e 
aplicar na prática a gestão do seu empreen-
dimento rural, garantindo, assim, um 
melhor controle das ações e sucesso da 
propriedade. 

Ÿ Existe mercado consumidor de 

olerícolas no município ou na 

região? 

Ÿ Quais são as olerícolas que poderi-

am ser produzidas? 

Ÿ Qual é a demanda mensal ou 

semanal de trabalho? 

Ÿ Quais são os custos de produção? 

Ÿ Quais seriam a receita e a margem 

de lucro? 

Ÿ Qual é a estrutura necessária 

(materiais, equipamentos, constru-

ções) para a atividade? 

Ÿ Quais são as exigências legais 

necessárias para atuar no ramo?  

Ÿ Há disponibilidade de água para 

irrigação? 



INDICADORES ECONÔMICOS

Os próximos indicadores, listados abaixo, são utilizados para avaliar o desempenho financeiro 
dos negócios. Por meio deles, o empreendedor rural poderá identificar possíveis gargalos que 
facilitarão a tomada de decisões em busca de uma melhor lucratividade do negócio.

6.1. RENDA BRUTA (RB)

É a produção total x preço de venda, ou 
seja, é valor total recebido com o negócio, 
sem qualquer desconto de impostos ou 
outros custos fixos ou variáveis. Por 
exemplo: 17.488 litros de leite produzidos 
no mês x R$ 1,04/litro vendido= renda 
bruta de R$ 18.187,52.

6.2. CUSTOS VARIÁVEIS (CV)

São aqueles que apresentam aumento ou 
diminuição das despesas de acordo com 
os volumes de produção. Por exemplo: 
semente, adubo, agrotóxicos, medicamen-
tos, ração, frete, diaristas etc. 

6.3. CUSTOS FIXOS (CF)

São aqueles que existem mesmo que os 
recursos não sejam utilizados e indepen-
dem da produção. Por exemplo: deprecia-
ção, mão de obra, impostos etc.

6.4. LUCRO OU PREJUÍZO (LP)

É a diferença entre a renda bruta (RB) e os 
custos de produção (fixos e variáveis). Se o 
valor for positivo, ou seja, se a receita 
bruta for maior que o custo de produção, a 
propriedade estará lucrando com determi-
nada atividade. Caso contrário, a atividade 
estará dando prejuízo e, portanto, será 
necessário rever os processos para 
melhorá-los e reverter essa situação. Por 
exemplo: a planilha Excel preenchida com 
a atividade Bovinocultura de leite, disponí-
vel em:

https://goo.gl/gzZzwr 



INDICADORES DE PRODUTIVIDADE
É fundamental conhecer os indicadores de produtividade, 
pois eles permitem identificar e corrigir antecipadamente 
eventuais problemas e anomalias.

7.1- PRODUTIVIDADE/HA (PE)

É a divisão da produção total pela área utilizada. 
Por exemplo: 300 sacos produzidos em 
2 hectares = 150 sacos (produtividade/ha).

7.2- PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA (PMO)

É a divisão da produção total pela mão de 
obra utilizada.

7.3- PRODUTIVIDADE DOS ANIMAIS (PA)

É a divisão do total da produção pelo número de 
animais e pelo número de dias. Por exemplo: a 
planilha Excel em branco, disponível em:

https://goo.gl/JvkpLE 



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - JANEIRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - FEVEREIRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - MARÇO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - ABRIL
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - MAIO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - JUNHO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - JULHO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - AGOSTO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - SETEMBRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - OUTUBRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - NOVEMBRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



CONTROLE MENSAL DAS ATIVIDADES
CONTROLE MENSAL - DEZEMBRO
CUSTO FIXO (R$) VALOR TOTAL

 

  

  CUSTO FIXO TOTAL (R$)

   
CUSTO VARIÁVEL (R$)

 

VALOR TOTAL

  

  

  

  

  

CUSTO VARIÁVEL TOTAL (R$)

A) CUSTO TOTAL:

Vendas (R$)

B) TOTAL

Preço de venda (R$)

C) Renda (R$)

D) SALDO (R$)

Indicadores.......................



Conforme Oliveira (2014), o Ciclo PDCA (do 
inglês plan - planejar, do - fazer, check - 
verificar e act - agir) teve origem no século 
passado, nos Estados Unidos, sendo criado 
na década de 20 por Walter Andrew Shewart, 
um físico norte-americano conhecido por ter 
sido pioneiro no controle estatístico de 
qualidade. Na década de 50, essa metodolo-
gia foi popularizada no mundo inteiro por 
outro norte-americano, o professor William 
Edwards Deming, conhecido como guru do 
gerenciamento de qualidade e reconhecido 
por sua importância para a melhoria dos 
processos produtivos nos EUA durante a 
Segunda Guerra e também por seu trabalho 
de consultoria com executivos japoneses.

O PDCA tem sua atuação na área de qualida-
de, mais especificamente, na melhoria 
contínua de processos produtivos e no 
gerenciamento da qualidade.

Ele surgiu para atender as grandes indústrias 
com planejamentos, aplicar, prever e solucio-
nar falhas, conferindo e padronizando 
resultados. Sua aplicação é bem abrangente, 
e hoje é utilizado em vários tipos de empreen-
dimentos, em diversas frentes com foco em 
qualidade e na melhoria contínua do agrone-
gócio brasileiro, com ampla utilização na 
propriedade rural familiar.

O PDCA é um ciclo e, portanto, precisa estar e 
movimento contínuo. Para que esse movi-
mento seja eficaz, todas as fases devem 
ocorrer, sob pena de o processo como um 
todo sofrer prejuízos. Quando implementado 
corretamente, um verdadeiro processo de 
melhoria contínua entra em vigor no planeja-
mento para resolver problemas nos proces-
sos de produção dos negócios relacionados à 
propriedade rural.

9.2 - ADOÇÃO DO CICLO PDCA

O Ciclo PDCA, considerado uma ferramenta 
de gestão fácil e bastante intuitiva, pode ser 
aplicado a praticamente qualquer tipo de 
projeto, desde os mais simples até os mais 
complexos, pois ajuda a direcionar a família 
para o desenvolvimento de melhorias contí-
nuas, refina os sentidos para a identificação 
de falhas e oportunidades de aprimoramento 
e ainda contribui para que todos os envolvi-
dos visualizem as mudanças realizadas.

Isso aumenta a eficiência dos processos e 
resulta em maior produtividade por parte da 
equipe, que desenvolvem projetos com muito 
mais agilidade e destreza. Isso sem contar 
que o PDCA também garante um aprendizado 
maior durante a execução das atividades, 
contribuindo para o desenvolvimento pesso-
al e profissional do produtor rural. Além disso, 
com o aumento da produtividade e da eficiên-
cia, é possível reduzir custos. Os custos 
operacionais mais baixos da empresa rural 
afetam diretamente o orçamento do projeto 
de maneira positiva.

PDCA COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO DE MELHORIA CONTÍNUA

9.1 - CICLO PDCA



O Ciclo PDCA é uma ferramenta que 
facilita a tomada de decisão e garante 
um planejamento real na prática. 
Embora simples, a ferramenta representa um 
avanço inestimável para um processo eficaz. 
A sigla é formada pelas iniciais: PDCA.

Ciclo

PDCA
P
DC

A P
DC

A

P- Plan (Planejar): 
é dividido em quatro 
partes e define um objetivo 
referente ao processo desejado, 
com foco no problema, 
no fenômeno, no processo 
e no plano de ação.

D- Do (Fazer): 
é uma parte grande 
e mostra as ações 
necessárias a serem 
executadas pelas 
pessoas envolvidas.

C- Check (Verificar): 
é uma parte grande e 

tem como objetivo 
verificar, monitorar, medir 

e relatar os resultados 
quantitativamente dos 

processos e dos produtos 
planejados na etapa "P".

A- Action (Agir): 
é dividido em duas partes e 
tem como objetivo executar 

ações para avaliar os 
indicadores dos processos, 

padronizar as melhorias 
e movimentar o PDCA.

Passo P-1: identificação e seleção do problema, lista 
de problemas com análise quantitativa de indicado-
res (esperado-alcançado-diferença), situação ou não 
de problema.

Passo P-2: levantamento de fatos e dados (informa-
ções) relacionados ao fenômeno existente (o proble-
ma). Em termos quantitativos, indica aquilo que será 
verificado (indicador).

Passo P-3: análise das informações, considerando 
todas as causas possíveis do problema e trabalhando 
nas mais prováveis.

Passo P-4: plano de ação.

Passo D-5: treinamento de toda a equipe e implanta-
ção do plano de ação.

Passo C-6: verificação dos resultados, gestão em 
caderno ou em planilha Excel com destaque para os 
indicadores, bloqueio das causas e verificação para 
assegurar que o problema tenha sido realmente 
resolvido.

Passo A-7: ação T0, T1, T2. Os resultados anteriores 
e os obtidos com o desenvolvimento do planejado.

Etapa A-8: padronização, descrição do novo procedi-
mento a ser adotado para evitar o retorno do proble-
ma e garantir o cumprimento do padrão.

9.3 - PDCA EM OITO PASSOS

O QUE FAZER POR QUÊ QUEM QUANDO

CRÉDITOS DAS IMAGENS:
NUNES, Sabrina. 

Ciclo PDCA o que é e como aplicar gerando resultados. 
Disponível em https://goo.gl/xuZpFT. 

Acesso em: 23 de setembro 2018.

AVILA, Rafael. 
Como usar o Ciclo PDCA para melhorar a sua gestão financeira. 

Disponível em https://goo.gl/BkjAVb. 
Acesso em: 23 de setembro de 2018.

PADRONIZAR
AÇÃO

VERIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
ANÁLISE DO FENÔMENO
ANÁLISE DO PROCESSO
PLANO DE AÇÃO

1
2
3
4

EXECUÇÃO5

8
7

6

5 61 2 3 4 87

5

6

1

2

3

4

8

7



9.4 - EXEMPLO DE PDCA COM AS QUATRO ETAPAS E OS OITO PASSOS

1- Etapa (P)

Problema:
..............Baixa produção de leite..............................................

Indicador do que verificar:
..........Litros por vaca.................................................................

Causas e definição da meta:
....... Quantidade de animais.  16 litros por vaca/dia.............

2. Plano de ação

O que fazer Por quê Quem Quando

Medição 
individual 

Comparação 
de metas

16-02-20....

Dieta 
alimentar

Mais comida 
para a que 

produz mais

Técnico 
e José 

Eliminação 
do excesso 
de animais

Produtividade José e Rosa 17-04-20....

José 

20-02-20....

4. Etapa (C) Verificar

Ve r i fi c a r  d i a r i a m e n te  a 
produção e corrigi-la compa-
rando com as metas defini-
das.  No final do mês, todos 
saberão os resultados alcan-
çados. Por exemplo, em abril, 
a meta foi de Litros por vaca 
dia 13, alcançado 16,57 litros 
por vaca/dia.

5. Etapa (A) Agir

Produção média diária do 
plantel: 9,9 litros por vaca/dia

Produção média semanal do 
p lante l :  16 ,3  l i t ros  por 
vaca/dia;

Produção média mensal do 
p lante l :16,57 l i t ros  por 
vaca/dia, toda a equipe, plano 
de ação escrito;

Produção média anual do 
p lante l :  15 ,7  l i t ros  por 
vaca/dia, toda a equipe, 
movimento do PDCA.

3. Etapa (D) Fazer

Reunião no primeiro dia do mês com todos os envol-
vidos. Nesse dia, o modelo de gestão a ser utilizado é 
repassado a todos e é feita uma avaliação do mês 
anterior e um planejamento para o mês seguinte.

9.4 - PDCA EM BRANCO COM AS QUATRO ETAPAS

3. Etapa

D. …………………................……………………………………….

4. Etapa
C. ....................................................................................

5. Etapa

A. ....................................................................................

Ao final, é necessário lembrar que, uma vez implan-
tado, o ciclo PDCA deve tornar-se uma constante 
dentro da propriedade rural familiar, um verdadeiro 
giro, objetivando sempre a melhoria contínua 
(movimenta o PDCA).

1- Etapa (P)

Problema:
...................................................................................................

Indicador do que verificar:
...................................................................................................

Causas e definição da meta:
...................................................................................................

2. Plano de ação

O que fazer Por quê Quem Quando



CONCLUSÃO
O maior sucesso dos empreendimentos agrícolas passa 
obrigatoriamente pelas vias da gestão dos negócios. Essa 
ferramenta é uma, dentre muitas, que auxiliará na 
profissionalização dos jovens e de suas famílias.

Este material ajuda a estabelecer os objetivos e metas e a 
traçar os caminhos para alcançá-los. Ele representa um 
auxílio na organização da gestão dos negócios.

Os jovens empreendedores rurais devem assumir seu papel 
de empresários rurais, atuando profissionalmente na 
produção sustentável desde a aquisição e a distribuição de 
insumos, tecnologias, conhecimento, gestão, produção, até 
o beneficiamento, o processamento e a distribuição ao 
mercado consumidor.

Isso exige dos jovens e de suas famílias uma nova visão e 
prática no gerenciamento das atividades e das propriedades 
rurais. Não há mais espaço para ações amadoras e 
imaturas.

Acreditamos que o uso das ferramentas da cartilha 
Ferramenta de gestão de negócios em empreendimentos 
rurais, com o passo a passo da gestão, resultará em mais 
sucesso aos empreendimentos dos jovens.
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