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Resumo 
 
Neste artigo busca-se analisar e avaliar a percepção dos custos, resultados e vantagens do 
cultivo de fumo na Região Centro-Sul do Paraná, em que predomina a pequena propriedade 
familiar e em que se concentra a maior parte da produção paranaense de tabaco. O referencial 
teórico-empírico compreende a agricultura familiar, gestão de custos na atividade rural e a 
caracterização do setor fumageiro no Brasil. A metodologia é exploratória, bibliográfica, 
documental e de levantamento por meio de questionários aplicados de forma direta aos 
produtores rurais. A abordagem é quantitativa, aplicando-se estatística descritiva. A 
população da pesquisa é constituída pelos produtores de tabaco localizados no município de 
Rio Azul, Estado do Paraná. A amostra por acessibilidade é composta por 71 (setenta e um) 
produtores de tabaco do referido município. As questões sobre custos, resultados e vantagens 
foram formuladas segundo escala Likert modificada, de 4 pontos. Os resultados da pesquisa 
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corroboram estudos anteriores e indicam que a percepção dos fumicultores quanto ao controle 
dos custos de produção é precária e raramente assume aspecto formal, como ocorre 
geralmente na pequena agricultura familiar. Como consequência, a apuração do resultado 
econômico não é realizada satisfatoriamente. Além disso, os gastos percebidos como 
relevantes pelos agricultores tendem a ser reconhecidos como capazes de influenciar os 
resultados, mas a ligação não é clara como seria de esperar se posturas empresariais fossem 
predominantes. 

 
Palavras-chave: Propriedades rurais familiares, custos agrícolas, fumicultura, tabaco. 
 

1. Introdução  

 

O consumo de tabaco vem enfrentando restrições crescentes devido aos efeitos 

danosos à saúde. No Brasil, vigorosas campanhas de conscientização, seguidas de legislação 

crescentemente restritiva fizeram com que, em menos de três décadas, os fumantes passassem 

da situação de total liberdade para virtual proscrição. Entretanto, apesar de as estatísticas 

mostrarem reduções muito significativas no número de fumantes, há ainda grande 

preocupação com o aumento da concentração do tabagismo na população jovem.   

As restrições ao tabagismo buscam justificativas não apenas nos danos à saúde dos 

fumantes, mas também nos danos à saúde dos fumicultores e, do ponto de vista da sociedade, 

nos altos custos das doenças e da perda de capacidade produtiva tanto dos fumantes quanto 

dos produtores de fumo em folhas. Os fumicultores são, geralmente, pequenos produtores da 

agricultura familiar que desempenham suas atividades sob supervisão de uma empresa 

industrial e recebem desta a assistência técnica necessária e outras facilidades, são os 

denominados produtores integrados.  

As poucas pesquisas que tratam da gestão de custos na pequena agricultura familiar no 

Brasil indicam graves deficiências, que começam pela falta quase absoluta de controles e 

organização financeira (PROCÓPIO, 1996). A falta de precisão sobre os custos na atividade 

rural compromete a qualidade das decisões tomadas (CALLADO e CALLADO, 1999; 

LOPES, 2009),  situação que se mostra agravada, quando tratados fatores como a 

depreciação, cujos custos são negligenciados pela grande  maioria dos agricultores 

(CALLADO e CALLADO, 2006; CLEMENTE  et  al., 2010).  

Na pequena propriedade familiar as decisões sobre o que produzir se mostram, na 

grande maioria das vezes, reduzidas.  Para tanto, são considerados tanto fatores internos da 

propriedade, como os recursos naturais, humanos, financeiros, tecnológicos e de infra-

estrutura, como fatores externos, como os serviços de apoio e as informações sobre a 

demanda e a oferta dos produtos (VILCKAS, 2004). Diante disso, propõe-se a seguinte 
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questão de pesquisa: qual a percepção dos fumicultores da Região Centro-Sul do Paraná a 

respeito dos custos, resultados e vantagens do cultivo de fumo? Dessa forma, procura-se uma 

avaliação dos fatores envolvidos na decisão de cultivar o tabaco, do ponto de vista dos 

pequenos agricultores. 

O propósito deste artigo é analisar e avaliar a percepção dos custos, resultados e 

vantagens do cultivo de fumo na Região Centro-Sul do Paraná, em que predomina a pequena 

propriedade familiar e que concentra a maior parte da produção paranaense. 

Como se sabe, os custos agrícolas são muito pouco conhecidos no Brasil. Essa 

deficiência generalizada da administração da produção agrícola perpassa todas as regiões e 

todas culturas. A situação, entretanto, é claramente mais insatisfatória quanto se trata da 

pequena agricultura familiar. 

Os estudos focando a percepção dos agricultores, especialmente de pequenos 

agricultores, são raros no Brasil. Se, por um lado, é óbvio que se desenvolve um processo 

decisório do qual resulta o mix de produto da agricultura familiar, por outro, é inegável que 

muito pouco se conhece sobre tal processo. O quase absoluto desconhecimento das avaliações 

de custos, benefícios e riscos das várias culturas, tanto comuns quanto específicos, representa 

restrição grave à alocação eficiente dos recursos e à formulação adequada de políticas 

públicas. 

O levantamento, análise e avaliação das percepções dos custos, resultados e vantagens 

do cultivo de tabaco no Centro-sul do Paraná podem oferecer elementos valiosos para os 

gestores públicos na medida em que os preços acessíveis do produto final, o deslocamento do 

mercado para a população jovem e vantagens percebidas pelos produtores constituem um 

quadro de grande resistência, oferecendo até mesmo uma ameaça de reversão da tendência. 

Portanto, o presente artigo apresenta informações indispensáveis sobre a percepção dos 

pequenos agricultores quanto à sua participação na oferta de folhas de tabaco. 

Este artigo compreende outras cinco seções além desta introdução: Referencial 

Teórico-Empírico, Notas Metodológicas, Resultados, Análise e Conclusão. 

 

2. Referencial Teórico-Empírico 

 

Esta seção conceitua as propriedades rurais familiares e apresenta uma revisão 

resumida da literatura sobre a gestão de custos na agricultura. 
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2.1. Propriedades rurais familiares 

 

A agricultura familiar pode ser conceituada com base no tamanho da propriedade, 

pois, utiliza mão de obra principalmente familiar, apresenta diversidade de produção e 

prioriza o autoabastecimento, com comercialização apenas do excedente (CALLADO, 

ALBUQUERQUE E SILVA, 2007, p. 3). 

Gasson e Errington (1993, apud ABRAMOVAY, 1997) apresentam seis 

características básicas que definem a agricultura familiar: 

a) A gestão é feita pelos proprietários; 

b) Os responsáveis pelo empreendimento estão ligados entre si por laços de 

parentesco; 

c) O trabalho é fundamentalmente familiar;  

d) O capital pertence à família; 

e)  O patrimônio e os ativos são objeto de transferência intergeneracional no 

interior da família;  

f) Os membros da família vivem na unidade produtiva.  

A agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos no 

Brasil e apresenta produção diversificada ou pluriatividade. Os seus produtos são destinados 

prioritariamente ao abastecimento da propriedade e o excedente é vendido com vistas à 

obtenção de renda monetária (FUNK, BORGES e SALAMONI, 2006). 

Anjos (2003, p. 246) afirma que na pluriatividade a força de trabalho da unidade 

familiar executa diversas atividades no interior ou fora da sua exploração agrária para “[...] 

obter um ingresso econômico correspondente, de forma que a convencional identidade entre 

família e unidade de produção deixa de existir”. Dessa forma, a obtenção de renda monetária 

pode não se restringir à comercialização do excedente de produção. 

 

2.2. Gestão de custos na atividade rural 

 

Callado e Callado (2006) referem que as empresas que atuam no agronegócio, apesar 

das particularidades inerentes à natureza de seus produtos, apresentam os mesmos elementos 

de custos encontrados nas demais modalidades empresariais. 

Ao destacar a importância dos custos na gestão do agronegócio, Callado e Callado 

(1999) referem que para ser competitivo e rentável, o agronegócio brasileiro deve direcionar 

sua administração segundo informações geradas pela contabilidade, bem como realizar 
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avaliações de seus processos administrativos e produtivos, pois a falta de precisão das 

informações sobre seus custos compromete a qualidade das decisões tomadas. 

Para Callado e Callado (2000), a diversidade de atividades rurais típica das 

propriedades familiares dificulta a apuração dos custos de produção. Essa dificuldade reside 

na virtual ausência de controle dos processos produtivos, o que impede a correta apropriação 

dos custos a cada produto ou atividade econômica segundo procedimentos de rateio. 

Souza e Clemente (2006, p.19) referem que a decisão de investir “[...] é de natureza 

complexa, porque muitos fatores, inclusive de ordem pessoal, entram em cena. Entretanto, é 

necessário que se desenvolva um modelo teórico mínimo para explicar e prever essas 

decisões”. Lopes  (2009, p.1) corrobora o entendimento ao afirmar que os produtores rurais 

adotam “[...] decisões condicionadas apenas à sua experiência, à tradição, potencial da região 

e à disponibilidade de recursos financeiros e de mão de obra.” No caso da pequena agricultura 

familiar, a decisão de investir, ao se basear muito mais na experiência e na tradição do que no 

cálculo econômico, tende a reproduzir os padrões de produção e os padrões de baixo conteúdo 

tecnológico de gestão. Os investimentos em tecnologia de gestão tendem a ser raros e 

residuais. 

 A precariedade das informações quanto aos custos dificulta enormemente o processo 

de averiguar os resultados das diferentes culturas e da propriedade como um todo, além de 

também dificultar a percepção de outras oportunidades de cultivo. Em resumo, o cálculo 

econômico que permitiria avaliar e comparar as utilizações alternativas da terra, da mão de 

obra familiar e dos outros recursos, baseia-se principalmente na experiência passada e 

informações esparsas sobre o mercado. 

 

2.3. Setor fumageiro no Brasil 

 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco, com cerca de 13% da 

produção, e líder em exportações desde 1993. De acordo com dados da Associação dos 

Fumicultores do Brasil (AFUBRA), a produção processada de tabaco na safra de 2008/2009 

superou 700 mil toneladas, das quais foram exportadas em torno de 696 mil toneladas 

(AFUBRA, 2011). E conforme a Associação Brasileira da Indústria do Fumo (ABIFUMO), a 

Região Sul concentra praticamente toda a produção de fumo em folhas, cerca de 95%, com o 

Rio Grande do Sul se destacando com pouco mais de metade do total da produção brasileira 

(ABIFUMO, 2011). 
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No Brasil, o tabaco é cultivado principalmente por pequenos agricultores. Estes 

recebem incentivos da indústria, tais como assistência técnica, compra antecipada da 

produção ou garantia de compra, facilidade de financiamento, fornecimento de sementes 

selecionadas. Conforme o Sindicato da Indústria do Tabaco (SINDITABACO), o cultivo no 

Brasil tem como base as pequenas propriedades, com tamanho médio de 16,0 hectares, dos 

quais, em média, 2,7 hectares são ocupados com a cultura (SINDITABACO, 2011). 

Entretanto, a despeito da pequena lavoura plantada, o cultivo do tabaco representa, em média, 

72% da renda familiar dos fumicultores. Ainda, segundo a AFUBRA (2011), a área restante 

é reservada para atividades de subsistência, criações de animais, pastagens, açudes e florestas. 

Nos últimos anos,  de acordo com o SINDITABACO (2011), o principal mercado 

brasileiro tem sido a União Europeia, com 45% do total dos embarques de 2009, seguida pelo 

Extremo Oriente (23%), África/Oriente Médio (10%), América do Norte (10%), Leste 

Europeu (9%) e América Latina (3%). A Figura 1 ilustra os destinos da produção brasileira de 

tabaco. 

 

 

Figura 1: Destinos da produção brasileira de tabaco 
Fonte: Sinditabaco (2011) 
 

2.4 A. cadeia produtiva 

 

A cadeia produtiva do tabaco forma um importante segmento da economia brasileira, 

especialmente na Região Sul, e apresenta como peça central o sistema integrado de produção, 

implantado em 1918 “[...] que consiste em um vínculo contratual existente entre a empresa 

fumageira e o produtor de fumo que deveria estabelecer uma relação de cooperação do tipo 

usuário-produtor que, como tal, teria benefícios e obrigações equilibradas” (DALLAGO 

FILHO, 2003, p.09). A Figura 2 mostra a cadeia produtiva do tabaco. 



Percepção dos custos, resultados e vantagens do cultivo de tabaco no centro-sul paranaense 
Clemente, A; Taffarel, M; Souza, A; Beledeli, A.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 4 – Out/Dez - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

133

 

Figura 2 – Cadeia produtiva do tabaco 
Fonte: Afubra (2011) 
 

O produtor integrado de fumo em folha se vincula à indústria por meio de um contrato 

que, na essência, não o diferencia dos demais produtores integrados. Begnis, Pedroso e 

Estivalete (2007) destacam que, de forma geral, não existe diferença entre as empresas no que 

se refere aos contratos de integração na cadeia de fumo, os quais possuem elementos comuns 

que caracterizam bem as relações contratuais entre agricultor e indústria. Os autores 

identificam três estratégias contratuais comuns: os compromissos, as salvaguardas e as 

penalidades, sendo que “[...] O elemento chave das relações contratuais entre fumicultor e 

fumageira é o compromisso da comercialização exclusiva do fumo cultivado pelo produtor 

para a empresa, em contrapartida ao compromisso da fumageira em adquirir toda a produção 

contratada” (BEGNIS, PEDROSO e ESTIVALETE, 2007). 

De acordo com dados da AFUBRA (2011) o diagnóstico sócio econômico das 

propriedades fumicultoras do sul do Brasil indica que o tabaco constitui a segunda cultura 

mais expressiva nestas propriedades, perdendo apenas para a cultura do milho. No Quadro 1, 

pode-se comparar a cultura do fumo com as demais nas propriedades fumicultoras do sul do 

Brasil. 
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Quadro 1 – Diagnóstico socioeconômico das propriedades fumicultoras do sul do 
brasil. 
Fonte: Afubra (2011)  
 

Observa-se no Quadro 1 que o tabaco constitui com folga a principal fonte de renda 

das propriedades familiares dedicadas ao seu cultivo. Em relação à geração de empregos, de 

acordo com dados da AFUBRA (2011), a cadeia produtiva do tabaco alcança pouco mais de 

2,5 milhões, como mostra a Tabela 1. 

 
TABELA 1 – GERAÇÃO DE EMPREGOS NO SETOR FUMAGEIRO – SAFRA 2008/9 

SEGMENTO EMPREGOS % 
Lavoura 1.050.000 41,7 
Indústria 30.000 1,2 
Outros (indiretos) 1.440.000 57,1 
Total 2.520.000 100,0 
Fonte: AFUBRA, 2011 
 

De acordo com os dados da Tabela 1, observa-se que praticamente todos os empregos 

diretos são gerados na agricultura. 

 

2.5. O Centro-Sul do Paraná 

 

O Centro-Sul do Paraná está localizado no Segundo Planalto e segundo o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) abrange área de 10.659,79 

km², correspondendo a cerca de 5% do território estadual. Essa região é delimitada ao norte 
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pelos Caminhos do Tibagi; a oeste pelo Paraná Centro e Cantuquiriguaçu; ao sul, por União 

da Vitória; ao sudeste, pela Grande Lapa; e a leste, por Ponta Grossa. 

 

Figura 3 - Localização do território centro-sul do paraná 
Fonte: Ipardes (2011)  

 
 

Na Região Centro Sul existe predominância do tipo de estabelecimento agropecuário 

familiar, que reúne unidades produtivas que utilizam exclusivamente mão de obra doméstica, 

o tipo familiar ocorre com maior frequência na Região Centro Sul do Paraná com (74,8%) em 

relação à mão de obra de terceiros (IPARDES 2011). 

De acordo com dados do SINDITABACO (2011), dos 399 municípios paranaenses, 

180 são produtores de tabaco e há mais de 35 mil propriedades envolvidas. As maiores 

concentrações de produção estão nos Núcleos Regionais de Irati, Ponta Grossa, Curitiba, 

União da Vitoria e Guarapuava. Conforme a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Paraná (SEAB), o Núcleo do Irati em que se localiza o município pesquisado, Rio Azul, é 

responsável por aproximadamente 25% de toda a produção de tabaco do Estado do Paraná 

(SEAB, 2011). 

 

3. Notas Metodológicas 

 

A presente pesquisa classifica-se, quanto aos objetivos, como exploratória. Os 

procedimentos são de pesquisa bibliográfica, documental e de levantamento por meio de 

questionários aplicados de forma direta aos produtores rurais. A abordagem do problema é 

quantitativa, aplicando-se estatística descritiva. 
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A população da pesquisa é constituída pelos produtores de tabaco localizados no 

município de Rio Azul, Estado do Paraná. A amostra por acessibilidade é composta por 71 

(setenta e um) produtores de tabaco localizados no referido município. O questionário foi 

aplicado no primeiro semestre de 2011. As questões sobre custos, resultados e vantagens são 

formuladas segundo escala Likert modificada, de 4 pontos, para evitar respostas centralizadas. 

Os agricultores foram inicialmente questionados quanto ao conhecimento que 

possuem sobre os gastos com os vários bens e serviços consumidos, indicando suas respostas 

em uma escala do tipo Likert. As assertivas que lhes foram dirigidas são do tipo - Em geral, 

fazemos as contas de quanto gastamos com (item de custo). Em vez do termo depreciação, 

utilizou-se a expressão – perda de valor das máquinas, equipamentos e instalações utilizados. 

A resposta foi indicada na seguinte escala: 1 – Sim, com certeza; 2 – Mais ou menos; 3 – 

Temos uma ideia; 4 – Não sabemos. A aparente indistinção entre os valores “mais ou menos” 

e “temos uma ideia” prende-se à dificuldade de estabelecer categorias intermediárias entre a 

afirmação convicta de possuir o conhecimento e a de que absolutamente não o tem, aliada à 

também inevitável dificuldade de comunicação. Assim, sempre que o entrevistado não 

escolheu os extremos, foi instado a esclarecer o nível de conhecimento e o entrevistador 

avaliou quanto à proximidade aos pontos extremos.  

A percepção dos agricultores quanto aos fatores capazes de influenciar os resultados 

da produção de fumo foi levantada com base nas questões apresentadas na Figura 4. 
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O valor total recebido na entrega do fumo é sempre compensador      
O preço recebido pela entrega do fumo é sempre compensador     
A assistência técnica contribui fortemente para boa produção     
Os gastos com sementes fazem diminuir muito o resultado (ou ganho)     
Os gastos com adubo fazem diminuir muito o resultado (ou ganho)     
Os gastos com defensivos fazem diminuir muito o resultado (ou ganho)     
Os gastos com combustíveis fazem diminuir muito o resultado (ou ganho)     
Os gastos com serviços contratados fazem diminuir muito o resultado      
Os gastos com manutenção e conserto fazem diminuir muito o resultado      
A perda de valor dos tratores e equipamentos faz diminuir muito o resultado     
 

Figura 4 – Questões relativas aos fatores capazes de influenciar o resultado do cultivo de 
fumo  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 



Percepção dos custos, resultados e vantagens do cultivo de tabaco no centro-sul paranaense 
Clemente, A; Taffarel, M; Souza, A; Beledeli, A.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 4 – Out/Dez - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

137

A percepção quanto às vantagens dessa cultura foi levantada por meio das questões 

mostradas na Figura 5. 
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Preferimos o cultivo fumo devido à facilidade de financiamento     
Preferimos o cultivo fumo devido à garantia de compra da produção     
Preferimos o cultivo fumo devido à assistência técnica gratuita     
Preferimos o cultivo fumo devido à mão de obra familiar      
Preferimos o cultivo fumo porque o risco de não cumprir o contrato é pequeno     
Consideramos mais seguro trabalhar como produtor integrado     
O contrato é vantajoso para nós     

  
Figura 5 – Questões relativas às vantagens do cultivo de fumo  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As tabulações dessas informações mostram as frequências relativas das respostas, 

sobre as quais é realizado Teste de Qui-Quadrado, ao nível de significância de 5%, formulado 

como segue: 

 

H0: As respostas se apresentam igualmente distribuídas. 

H1: As respostas não se apresentam igualmente distribuídas. 

 

Uma importante limitação da pesquisa desenvolvida diz respeito à amostra, constituída 

exclusivamente por fumicultores. Embora essa opção seja útil e adequada para a análise dos 

custos de produção da cultura na região Centro-Sul do Paraná, impõe certo cuidado à 

interpretação das percepções de vantagens relacionadas ao cultivo. Ainda mais, todos os 

pesquisados são produtores integrados. Dessa forma, suas percepções sobre as vantagens do 

cultivo do fumo e da condição de produtor integrado podem estar exageradamente otimistas.  

 

4. Resultados 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos em relação ao conhecimento que os 

agricultores declaram possuir sobre os vários itens de custos. 
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Tabela 2 - Percepção da relevância dos gastos com o cultivo do fumo – frequências 
relativas e teste de qui-quadrado 

Semente Adubo Defensivos Combustível
Serviços 

contratados
Manutenção Depreciação

Sim, com 

certeza
26,8 31,0 28,2 15,5 31,0 11,3 2,8

Mais ou 

menos
32,4 38,0 42,3 26,8 26,8 22,5 12,7

Temos uma 

idéia
32,4 26,8 26,8 31,0 21,1 28,2 21,1

Não 

sabemos
8,5 4,2 2,8 26,8 21,1 38,0 63,4

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SIG QUI 

QUADRADO
0,01 0,00 0,00 0,29 0,58 0,01 0,00

 
Fonte: Dados da pesquisa  
 
 

Apenas os gastos com combustíveis e com serviços contratados não apresentam 

distribuição de respostas estatisticamente diferente da distribuição uniforme a 5% de 

significância: para estes gastos não há evidência de que os agricultores se concentrem em uma 

ou mais categorias. Para todos os outros itens de gastos, é encontrada evidência estatística de 

que a distribuição não é uniforme. 

Quanto a sementes, adubos e defensivos, a categoria - não sabemos - apresenta 

frequência desprezível. Ao mesmo tempo, para estes itens, são evidenciadas as maiores 

concentrações de respostas – sim, com certeza – mostrando a elevada importância a eles 

atribuída. Quanto aos gastos com manutenção e depreciação, observa-se padrão simétrico ao 

dos três primeiros itens, com baixa frequência na categoria - sim, com certeza – e grande 

concentração de respostas – não sabemos - obtendo-se evidência da pouca importância que 

lhes é atribuída. 

Em resumo, dos sete itens de gastos analisados, três: sementes, adubos e defensivos 

são considerados expressivos pelos fumicultores; dois: combustíveis e serviços contratados 

não apresentam padrão claro; e outros dois: manutenção e depreciação parecem ser 

largamente negligenciados. 

Na Tabela 3, são apresentados os resultados obtidos quanto aos fatores capazes de 

influenciar os resultados. 
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Tabela 3 - Percepção dos fatores que influenciam os resultados do cultivo do fumo – 
frequências relativas e teste de qui-quadrado 
 

Valor Preço
Assistência 

Técnica
Semente Adubo Defensivos Combustível

Serviços 

contratados
Manutenção Depreciação

Concordo 

totalmente
18,3 16,9 45,1 23,9 26,8 26,8 18,3 21,1 21,1 11,3

Concordo 

parcialmente
54,9 45,1 36,6 33,8 35,2 31,0 31,0 29,6 33,8 18,3

Discordo 

parcialmente
16,9 25,4 12,7 26,8 29,6 32,4 23,9 12,7 14,1 21,1

Discordo 

totalmente
9,9 12,7 5,6 15,5 8,5 9,9 26,8 36,6 31,0 49,3

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SIG QUI 

QUADRADO
0,00 0,00 0,00 0,18 0,01 0,03 0,49 0,03 0,07 0,00

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 
Observa-se que três dos dez fatores considerados não apresentam evidência estatística 

de distribuição heterogênea entre as possíveis respostas: sementes, combustíveis e 

manutenção. Quanto aos três primeiros fatores: valor, preço e assistência técnica, há clara 

evidência de que são percebidos predominantemente como influências significativas sobre os 

resultados. Destaca-se a importância atribuída à assistência técnica, o fator com maior 

concentração de respostas – concordo totalmente – abrangendo quase metade dos 

fumicultores. Adubo e defensivos também são considerados fatores relevantes na 

determinação dos resultados. Entretanto, a percepção predominante é de que os fatores 

serviços contratados e depreciação não exercem influência significativa sobre os resultados. 

Merece destaque a evidência de que praticamente metade dos fumicultores discorde 

totalmente da afirmação de que a depreciação é relevante para a determinação dos resultados.  

Em síntese, dos dez fatores pesquisados, cinco: valor, preço, assistência técnica, 

adubos e defensivos são percebidos como relevantes para a formação dos resultados; três: 

sementes, combustíveis e manutenção não apresentam padrão claro de percepção; enquanto 

outros dois: serviços contratados e depreciação não são considerados relevantes. 

 A percepção dos fumicultores quanto às vantagens do cultivo de fumo é apresentada 

na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Percepção das vantagens do cultivo do fumo – frequências relativas e teste de 
qui-quadrado 

Financiamento
Garantia de 

compras

Assistência 

Técnica

Mão de obra 

familiar
Risco

Produtores 

integrados
Contrato

Concordo totalmente 40,8 67,6 42,3 57,7 63,4 77,5 52,1

Concordo 

parcialmente
31,0 21,1 28,2 31,0 26,8 15,5 25,4

Discordo 

parcialmente
19,7 7,0 15,5 4,2 7,0 1,4 12,7

Discordo totalmente 8,5 4,2 14,1 7,0 2,8 5,6 9,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

SIG QUI QUADRADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os resultados da Tabela 4 mostram que acesso a financiamento, garantia de compra, 

assistência técnica, mão de obra familiar, risco pequeno de não cumprir o contrato, ser 

produtor integrado e o contrato ser vantajoso constituem, sem exceção, vantagens importantes 

de acordo com a percepção dos fumicultores. Em particular, a condição de produtor integrado 

é percebida como francamente vantajosa por constituir condição de acesso a outras vantagens 

consideradas importantes. 

 

5. ANÁLISE 
 

A análise desenvolvida a seguir aborda separadamente os custos, os fatores que 
influenciam os resultados e as vantagens. 
 
5.1. Custos 

 

A análise dos custos de produção mostra concordância com estudos anteriores sobre a 

agricultura familiar (PROCÓPIO, 1996; CALLADO e CALLADO, 2000; CLEMENTE et 

al.,2010). 

De modo geral, itens que não assumem a forma de desembolso imediato tendem a ser 

pouco controlados ou negligenciados. Este é o caso do custo de depreciação das máquinas, 

equipamentos e implementos utilizados, cujos valores de aquisição e vidas úteis não são 

considerados, e do custo de manutenção, predominantemente realizada pelos próprios 

agricultores e que, portanto, representa desembolso apenas no que se refere a peças e 
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suprimentos. A inexistência generalizada de procedimentos formais para apuração de custos 

certamente é a principal explicação para a virtual inexistência de controle desses itens. 

No caso do cultivo de fumo nas pequenas propriedades do Município de Rio Azul, há 

indicação de que os custos de sementes, adubos e defensivos estariam em ordem crescente de 

importância do ponto de vista dos produtores. Os gastos com sementes, adubos e defensivos 

são mais bem controlados pelos fumicultores, seja porque representam valores monetários 

expressivos, seja porque se apresentam concentrados na época do plantio. Cerca de um terço 

dos agricultores são enfáticos ao declarar que conhecem os valores de tais custos e é 

praticamente desprezível o percentual dos que não têm noção dos seus valores. Entretanto, 

quando se tem presente que, no caso da fumicultura integrada, esses insumos são objeto de 

aquisição formalizada junto à indústria, seria de esperar que percentual muito maior de 

fumicultores se concentrasse na categoria correspondente a “sim, com certeza”. Observa-se, 

porém, que a aquisição desses insumos pelos produtores integrados geralmente não envolve 

desembolso, o que constituiria fator restritivo à percepção de seus valores e de sua 

importância. 

Os gastos com combustíveis e com serviços contratados, como mostrado, não 

apresentam padrão claro: são percebidos por alguns fumicultores e negligenciados por outros. 

O consumo de combustíveis pelos fumicultores é de pequena monta, tendo em vista o 

tamanho das propriedades e as características da produção do tabaco, o que poderia contribuir 

para não se encontrar padrão claro de percepção desse item de custo. Quanto aos gastos com 

serviços contratados, é preciso considerar que a mão de obra utilizada é quase exclusivamente 

familiar e que, de modo geral, as maiores propriedades são as que mais frequentemente 

contratam serviços de terceiros para complementar a mão de obra familiar. Dessa forma, de 

um lado há um fator que contribui para que os gastos com serviços contratados sejam 

negligenciados: sua pouca expressividade; enquanto de outro, há uma condição favorável a 

torná-lo mais controlado: tendência esperada de nível mais elevado de organização das 

propriedades maiores. 

Os diversos itens de custos de produção de fumo em folha, de modo geral, não são 

controlados com rigor, como de resto ocorre em toda pequena agricultura familiar. Observe-

se, porém, que a percepção quanto à sua capacidade de influenciar os resultados é a condição 

básica para que os agricultores se sintam motivados a adotar processos de registro e de 

controle. Na situação constatada na fumicultura do Centro-Sul do Paraná, mesmo os itens de 

custo mais bem controlados não apresentam nível satisfatório de controle e são 

negligenciados por parcelas significativas de agricultores. 
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 5.2. Fatores que influenciam os resultados 

 

A análise dos fatores percebidos como capazes de influenciar os resultados da cultura 

de tabaco, até certo ponto, confirma os indícios de desconhecimento da importância dos 

custos e da falta de controle gerencial.  

Como se sabe, o valor alcançado pela produção como um todo e o preço unitário são 

fatores que entram diretamente na equação do resultado financeiro e, portanto, deveriam 

apresentar concentração absoluta na categoria especificada como “concordo totalmente”. Os 

resultados, entretanto, dão conta de uma situação bem diferente: menos de 20% dos 

agricultores escolheram a mencionada categoria. 

A assistência técnica proporcionada pela indústria tabageira, na percepção dos 

agricultores se destaca como o fator mais importante para a determinação dos resultados. Esta 

evidência, juntamente com a anterior, relativa a valor e preço, parece indicar que a percepção 

do cultivo de fumo como negócio não é predominante entre os agricultores de Rio Azul. O 

agricultor típico estaria mais atento à obtenção de rendimentos físicos e quantitativos de 

produção do que à conquista de lucro. 

Os resultados a respeito dos gastos com sementes são surpreendentes porque são 

reconhecidos como importantes. Como poderiam deixar de influenciar significativamente os 

resultados? Primeiramente, cabe observar que os gastos com adubos e com defensivos se 

destacam mais na percepção dos agricultores do que os gastos com sementes. Em segundo 

lugar, a falta de uma postura empresarial bem definida, já apontada, também poderia 

contribuir para esse resultado. Por fim, em parte como decorrência do que se mencionou 

antes, a precariedade generalizada do controle gerencial também estaria contribuindo.  

Adubos e defensivos completam o rol dos fatores percebidos como importantes na 

determinação dos resultados. Tendo em vista os valores expressivos desses gastos e o fato de 

sua aquisição envolver procedimentos formais, a baixa concentração de respostas na categoria 

“concordo totalmente” é mais um indicador de que não predomina entre os agricultores a 

visão de busca de lucro. 

Quanto aos combustíveis, observa-se que não tinham sido destacados como item de 

custo controlado e, por isso, a evidência de que não são percebidos como influência 

significativa sobre os resultados não surpreende. 
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Como já ressaltado, por se tratar de agricultura familiar, há muito pouca contratação 

de mão de obra e, em virtude disso, os serviços contratados de fato não constituiriam 

influência significativa generalizada sobre os resultados. 

Cabe finalmente analisar os gastos com manutenção e com depreciação, ambos 

largamente negligenciados pelos agricultores. Quanto aos primeiros, observa-se certo 

equilíbrio entre as parcelas dos que concordam e dos que discordam a respeito de sua 

capacidade de influenciar os resultados. Entretanto, quanto à depreciação, fator que 

caracteristicamente não se explicita como custo corrente de produção e não se manifesta 

claramente no curto prazo, praticamente metade dos agricultores discordam totalmente da 

afirmação de que exerce influência sobre os resultados. 

 

5.3. Vantagens 

 

Cinco das sete vantagens analisadas são percebidas como francamente relevantes pela 

maioria dos agricultores pesquisados: garantia de compra da produção pela empresa 

industrial, utilização de mão de obra familiar, risco reduzido de não conseguir cumprir o 

contrato, ser mais seguro atuar como produtor integrado e o contrato ser vantajoso. Além 

disso, praticamente quatro quintos dos agricultores concordam totalmente com a afirmação de 

que a produção integrada é vantajosa porque reduz riscos. Isso representa uma avaliação 

generalizada fortemente positiva da condição de produtor integrado. 

O fato de haver concordância franca generalizada com a afirmação de que é mais 

seguro operar como produtor integrado indica que os riscos constituem parte muito 

importante dos fatores envolvidos nas decisões desses agricultores. Na realidade, os três 

fatores que mais se destacam quanto à concordância total dizem respeito aos riscos: garantia 

de compra da produção, com parâmetros previamente ajustados; risco reduzido de o agricultor 

não conseguir cumprir o contrato; e redução de risco desfrutada pelos agricultores integrados. 

Observa-se também que cerca de 90% dos agricultores concordam que os fatores que 

representam redução de riscos constituem vantagem. 

 

6. Conclusão 

 

Teve-se como objetivo deste artigo analisar e avaliar a percepção dos fumicultores do 

Município de Rio Azul, no Centro-Sul do Paraná, quanto aos custos, resultados e vantagens 

do cultivo de fumo. O mencionado município concentra um quarto da produção estadual e 
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apresenta estrutura fundiária típica do Centro-Sul do Paraná, baseada na pequena propriedade 

familiar. 

Constata-se por meio da análise realizada que as unidades produtoras de tabaco de Rio 

Azul não são caracterizadas como empresariais, seja porque os produtores apresentam grande 

aversão ao risco, seja porque não são geridas em sentido bem definido para obtenção de lucro. 

Variáveis diretamente relacionadas ao resultado econômico, como preço, valor da produção e 

custos dos insumos não ocupam o lugar de balizadores indispensáveis das decisões como 

seria de esperar. Entretanto, fatores relacionados à redução de riscos são priorizados. Isso 

ratifica o caráter pouco empresarial dos agricultores e certamente é força preponderante para 

sujeição à condição de produtor integrado. 

A percepção dos fumicultores quanto aos custos de produção confirma estudos 

anteriores no sentido de que o seu controle é precário e raramente assume aspecto formal na 

pequena agricultura familiar. Como consequência, a apuração do resultado econômico não 

pode ser realizada satisfatoriamente. Os gastos percebidos como relevantes pelos agricultores 

tendem a ser reconhecidos como capazes de influenciar os resultados, mas a ligação não é 

clara como seria se a postura empresarial fosse predominante. 

Uma vez caracterizadas como não empresariais com base nas percepções dos próprios 

fumicultores, admite-se que essas propriedades embora integradas à produção comercial, 

apresentam como objetivo precípuo a sobrevivência do grupo familiar. Tendo elegido como 

prioritário o objetivo de gerar renda suficiente para fazer frente ao orçamento doméstico, 

torna-se compreensível que os pequenos produtores da agricultura familiar apresentem grande 

aversão ao risco e estejam pouco atentos às iniciativas capazes de incrementar seus ganhos, 

porque estas sempre representariam algum risco adicional.  

Sugere-se estender a pesquisa realizada a outras culturas da pequena agricultura 

familiar, especialmente àquelas sob regime de produção integrada, para que comparações 

relevantes possam ser efetuadas. 
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