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A cafeicultura figura entre as principais commodities agrícolas do país, ocupando uma posição de destaque no 

cenário econômico nacional. Este fator faz com que vários agricultores optem por produzir café. O Brasil desconhece a 

realidade de seus cafeicultores. Com a crescente demanda do mercado cafeeiro, grande parte dos agricultores produzem 

o café de maneira inadequada, apenas com o intuito de produzir mais para suprir essa necessidade do mercado, muitas 

vezes sem assistência técnica, realizando o manejo das lavouras e a gestão das propriedades de maneira empírica, 

utilizando conhecimentos próprios, não técnicos. O gerenciamento e a administração das propriedades são fundamentais 

para que elas tornem-se eficientes para atender a demanda do mercado. Segundo Pinto Filho (1994) a idade do produtor 

tem grande influência sobre a administração e o gerenciamento da propriedade. Para tanto, faz-se necessário a 

realização de pesquisas para diagnosticar a realidade dos produtores, levantando informações quanto à gestão e 

administração das propriedades rurais para melhor conhecê-los e auxiliá-los. 

O presente trabalho foi realizado no município de Muzambinho/MG, onde predomina a produção de café, 

foram entrevistados 56 produtores. Para realização deste estudo foram feiras entrevistas diretas junto aos produtores no 

município de Muzambinho/MG, durante o 1º semestre de 2011. Para as entrevistas utilizou-se de um questionário 

compostos por 28 perguntas, realizando a análise tabular e descritiva dos dados. Para Gil (1987), este tipo de análise 

permite descrever as características de uma determinada população. 

 

Resultados e conclusões 

Observa-se na Tabela 1 e Figura 1, o sistema gerencial das propriedades agrícolas. Os dados demonstram que, 

dos 56 proprietários entrevistados 64,3% fazem a própria gerência do empreendimento, suponha-se então que 36 

proprietários possuem uma faixa etária superior aos demais. O tipo de gerência familiar corresponde à 30,4% do total, o 

que evidencia que esses produtores são mais novos quando comparados com os proprietários que gerenciam seu próprio 

empreendimento. Foi observado que quando os proprietários estão ausentes em suas propriedades, essas são 

gerenciadas por familiares. Os produtores de café da cidade de Muzambinho/MG estão alicerçados pela agricultura 

familiar a qual é composta quase na sua totalidade de pequenos agricultores. Os empreendimentos familiares têm como 

característica principal a administração pela própria família, e neles a família trabalha diretamente, com ou sem o 

auxílio de terceiros. Pode-se dizer, também, que um estabelecimento familiar é, ao mesmo tempo, uma unidade de 

produção e de consumo. 

 O restante ficou com a propriedade que tem gerência de um administrador que corresponde à apenas 5,4%. 

Saes (2008) encontrou valores de 78% de produtores gerindo diretamente a propriedade, 14% contratando 

gerente/administrador e 8% das propriedades administradas por familiares. Estas informações concordam plenamente 

com os valores encontrados nas propriedades cafeeiras do município de Muzambinho - MG. 

Tabela 1 - Tipos de gerencia da propriedade cafeeira. Muzambinho/MG, 2011. 

Gerência da Propriedade Quantidade  Porcentual (%) 
Proprietário 36 064,3 
Administrador ou Gerente 03 005,4 
Familiares 17 030,4 
Total 56 100,0 

 
Figura 1 - Tipos de gerencia da propriedade cafeeira. Muzambinho/MG, 2011. 

Conclusões 

O tipo de gerenciamento das propriedades está intimamente relacionado à faixa etária do cafeicultor. Quanto 

maior a idade do produtor aumenta-se a tendência da propriedade ser gerenciada pela família, caracterizando-a como 

agricultura familiar, com pouco auxílio de assistência técnica, sendo precárias, em muitos casos as técnicas e 

ferramentas de gestão. 

No município de Muzambinho/MG predomina-se a agricultura familiar como o sistema de gestão mais 

utilizado, correspondendo a 94,7% dos produtores, reafirmando realidade brasileira de que a grande maioria das 

propriedades é de gestão familiar. 
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