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Diante da necessidade de modificação da 
forma de gestão empírica, amplamente 
utilizada pelos pequenos produtores rurais, 
para um conceito de gestão científica, que 
poderá auxiliá-los a antever os resultados a 
serem obtidos, diminuir despesas e alocar 
recursos, bem como possibilitar a 
elaboração de um planejamento estratégico 
para o setor, este estudo tem por objetivo 
evidenciar a contribuição do orçamento 
empresarial no processo de gestão das 
propriedades fumicultoras do município de 
Passo do Sobrado - RS.            

 A adoção da proposta de gestão estabelecida 
por este estudo possibilitará aos fumicultores: 
 
*auferir o montante da receita que deve ser 
reservada para capital de giro da nova safra; 
 
*corrigir falhas de gestão, do tipo confundir 
resultado da atividade com remuneração de 
mão-de-obra familiar, que deve ser quantificada 
como custo de produção. 
 
 *Antever resultados e planejar a destinação 
deste lucro como acontece nas grandes 
empresas, podendo ser distribuído aos sócios 
ou realocado na empresa em forma de 
investimento. 
 
* controlar endividamentos de modo que não 
tenha problemas com capacidade de 
pagamento; 
 
* e, de modo geral, auxiliá-los no planejamento 
e controle financeiro de sua atividade. 
  

   INTRODUÇÃO/OBJETIVOS          RESULTADOS/DISCUSSÕES    

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na pesquisa é 
caracterizada como um estudo de caso, de 
natureza exploratória, com abordagem 
qualitativa dos dados, instituída com o 
propósito de contribuir para o 
aperfeiçoamento da atividade fumicultora. 
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