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RESUMO 
O presente estudo objetiva realizar o diagnóstico estratégico das propriedades agrícolas familiares no Município 

de Antônio João-Ms. Demonstrando a importância da análise SWOT (em inglês Strengths ;Weaknesses 

;Opportunities; e Thereats ),e do diagrama de Ishikawa  como importantes  ferramentas metodológicas utilizadas 

no âmbito da gestão a fim de evidenciar fenômenos relacionados  a  cadeia produtiva do tomate nas pequenas 

propriedades que utilizam a atividade agrícola familiar situadas no município de Antônio João MS. Para isso como 

construto metodológico esta pesquisa foi composta de dados de informações coletadas  a partir de pesquisa de 

campo utilizando como instrumento de pesquisa questionários estruturados aplicados aos produtores rurais 

responsáveis pela produção e acesso a gerenciamento das propriedades. Além disso a pesquisa foi realizada com 

20 produtores que se identificavam como agricultores familiares que possuem pequenos loteamentos com a 

produção de tomate em sistema convencional de plantio. Os desdobramentos deste estudo apontam para evidencias 

que comprovam o pouco ou nenhum conhecimento acerca das ferramentas supracitadas. Desta forma, a aplicação 

desta metodologia demonstrou que os produtores tem pouco conhecimento sobre as ferramentas de gestão, não 

identificando seu ambiente organizacional, além de não identificar as causas e efeitos de determinados problemas 

decorrentes do sistema de produção, necessitando, portanto de um maior conhecimento, para desenvolver suas 

atividades mediante a produção e o ambiente pelo qual o agricultor familiar está inserido. 
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INTRODUÇÃO 

A produção do tomate no Brasil vem crescendo a cada safra, seguida de um movimento 

econômico no setor do agronegócio. Conforme dados do IBGE (2014) o aumento da 

participação dos principais produtos no valor da produção foi de 2,1%, com clima favorecido 

para cultivo nas regiões com clima temperado. Apesar da alta incidência de pragas e doenças 

por parte dessa cultura, o retorno econômico é bastante favorecido. Com a crescente expansão 

da área de cultivo do tomate, torna- se necessário o uso de novas tecnologias para o auxílio 

contínuo e eficaz. 

Com a grande expressividade de tecnologias de mercado, é possível notar a importância 

da gestão em grandes e pequenos empreendimentos rurais. As famílias que mais carecem são 

da agricultura familiar, pois esse avanço tecnológico não está tão presente nas propriedades 

desses produtores. 



 

 

 

Os agricultores familiares, estão atentos as novas tendências, porém a muito a ser 

mudado. As planilhas de controle assim como o diagnóstico correto, acarreta numa menor perda 

de seus insumos, além disso faz com que o produtor esteja atento a todo o processo de 

gerenciamento, levando a tomada de decisão. O processo de decisão deve levar em conta o 

apoio de ferramentas gerenciais, sendo mais acessível para o agricultor administrar sua 

produção, ferramentas pelas quais irá satisfaze-los de forma com que com continue dando 

andamento em seus empreendimentos. 

Diante disso, o presente estudo buscou responder como se dá o processo gerencial e 

estratégico das propriedades agrícolas familiares no munícipio de Antônio João, tendo por 

objetivo realizar o diagnóstico estratégico dessas propriedades. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado no município de Antônio João, localizado no sul da 

região Centro-Oeste do Brasil, a sudoeste de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, 

latitude de 22º 22º11’27” Sul e longitude de 55°56’52” Oeste. 

A pesquisa é caracterizada como descritiva, pois segundo Prodanov e Freitas (2013), 

possibilita analisar dados referentes a fenômenos que serão estudados, sem interferi-los, 

envolvendo técnicas utilizadas como a coleta de dados e observando fatores, utilizando 

questionários estruturados para analisar e observar resultados, esses fatos serão analisados, 

observados e registrados, interpretando os fatos investigados. 

Em um primeiro momento foi realizado o levantamento bibliográfico como subsídio a 

uma compreensão melhor do tema e problemas a serem abordados, no intuito de construir o 

formulário a ser utilizado na coleta de informações. 

A coleta de dados se deu primeiramente pelo desenvolvimento do formulário 

(APÊNDICE A) fazendo o uso do software Sphinx versão 5.0. Ele foi estruturado em duas 

etapas, constituído de oito questões orientadas ao perfil da propriedade e outras vinte e nove 

questões voltadas para o diagnóstico. 

Após a construção, o formulário foi aplicado por meio de entrevista. Ao todo foram 

entrevistados 20 produtores, pelos quais são agricultores familiares, contendo em seu 



 

 

 

loteamento apenas quatro hectares, destinadas a produção do tomate e outras fontes de renda. 

O estudo foi feito em novembro do ano de 2017. 

Os dados foram estudados através de análises uni variadas e bivariadas, ainda fazendo 

o uso do software Sphinx, que posteriormente serviram para fundamentar a elaboração da 

análise SWOT e Diagrama de Ishikawa, a serem apresentados nos resultados e discussões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Abaixo serão apresentados os resultados, compostos por duas ferramentas, a análise SWOT que visa 

identificar o ambiente interno e externos das propriedades estudadas. E o diagrama de Shikawa que busca analisar 

as causas que causam um determinado problema e os efeitos sobre estas. 

Análise SWOT 
Para a compilação dos resultados, foi construída análise SWOT das propriedades (tabela 

01), buscando compreender o ambiente interno e externos das propriedades estudadas. 



 

 

 

Tabela 1: Análise SWOT das propriedades estudadas 

Fonte: a autora (2018). 

4.1 Diagrama de Ishikawa 
 

Para compreender o efeito de um problema relacionado as propriedades estudadas foi 

utilizado o diagrama de Ishikawa. O diagrama foi construído (figura 04) tomando como base 

os aspectos negativos (pontos fracos e ameaças) identificados na análise SWOT, para enfim 

construir o diagnóstico das propriedades. 

A mão de obra desqualificada, gera uma causa na incapacidade de administrar, este fato 

é relacionado com a falta de qualificação das pessoas envolvidas no processo produtivo. A falta 

de investimento em capacitação, faz com que fique visível a falta de conhecimento.  



 

 

 

Outra causa exposta no diagrama é a tomada de decisão centralizada. A necessidades de 

os agricultores tomarem algum tipo de decisão é frequente, porém, a maioria destes tomam 

decisão de acordo com o conhecimento empírico, carentes muitas vezes de conhecimento 

científico, técnico. Os administradores rurais necessitam resolver processos que causam um 

determinado problema, nem todos tem o espirito de decisão ativa, não aproveitando as 

oportunidades para absorver conhecimento. 

 

Figura 4 – Diagrama de Ishikawa 

Fonte: a autora (2018). 

 

CONCLUSÕES 

Pela observação dos aspectos analisados, não fazendo uso de ferramentas que subsidiem 

informações acerca do processo produtivo, os agricultores do município de Antônio João ficam 

à mercê de situações que dificultam a compreensão do mercado onde estão inseridos, assim 

como não identificando o processo organizacional de forma eficiente. 



 

 

 

As ferramentas de gestão apresentadas tornam possível a identificação do ambiente 

interno e externo das propriedades por parte dos produtores, assim como, identificando causas 

e efeitos nos processos. 

Dessa forma, conclui-se que as ferramentas são importantes não somente para os 

produtores de tomate, mas sim para aqueles produtores que estejam dispostos a implementar 

sistema de gestão de qualidade analisando os ambientes expostos, e identificando fenômenos 

de um determinado problema, buscando administrar seu elo produtivo da melhor forma 

possível. 
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